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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA
SPRENDIMAS
DEL pRITARIMO uZnanoslos AKCINES BENDRoVES ,,JoNAvos pASLAUGos*
2OT7 METU VADOVO ATASKAITAI
2018 m, balandlio 25 d. Nr. 1TS-88"
Jonava

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkru
ir remdamasi 2015 m. birZelio 25 d. rujono savivaldybes tarybos sprendimu Nr, 1 TS 0170 patvirthto
Jonavos rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento 218 punktu bei atsiZvelgdama uZdarosios
akcines bendrovds ,,Jonavos paslaugos" 2018 m. balandlio 5 d. ra5t4 Nr, 54-441 ,,2017 metq direktoriaus
ataskatta", rajono savivaldybes taryba nu s p r endLia:
Pritarti uZdarosios akcines bendroves ,,Jonavos paslaugos" Z0I7 metq vadovo ataskaitai
(pridedama),
Sis sprendimas per vien4 menesi nuo jo iteikimo dienos gali brlti skundZiamas Lietuvos
administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka Lietuvos administraciniq gindq komisijos Kauno
apygardos skyriui (Laisves. aL 36, Kaunas) arba Regionrl apygardos administraciniam teismui bet
kuriuose teismo rdmuose (Siauliq rtmai, Dvaro g, 80, Siauliaii FaneveZio rdmai, Respubliko s g. 62,
PaneveZys; Klaipedos rfimai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipeda; Kauno rfmai, A, Mickevidiaus g, 8A,
Kaunas)."
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Eugenijus Sabutis

Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 25 d.
sprendimo Nr. 1TS-88
priedas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONAVOS PASLAUGOS“
Klaipėdos g. 17, LT- 55169 Jonava, tel./ faks. +370 349 52 939, kodas 156916523,
el.p. info@jonavospaslaugos.lt

METINĖ VADOVO ATASKAITA UŽ 2017 METUS
2018-03-22
Jonava
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BENDRIEJI DUOMENYS
Įmonės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos paslaugos“ (toliau ataskaitoje gali
būti vadinama Bendrove).
Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė;
Adresas- Klaipėdos g. 17, LT-55169 Jonava
Telefonas/ faksas – 8 (349) 5 29 39;
Interneto adresas – www.jonavospaslaugos.lt;
Elektroninio pašto adresas – info@jonavospaslaugos.lt
Įmonės kodas – 156916523;
PVM Mokėtojo kodas – LT56165219

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS
1. Nekilnojamojo turto veikla – Jonavos miesto ir rajono seniūnijų daugiabučių gyvenamųjų
namų bendrosios nuosavybės administravimas, bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė
priežiūra ir remontas, savivaldybės butų administravimo ir paprastojo remonto darbai, daugiabučių gyv.
namų modernizavimo projektų vykdymo bei kreditų grąžinimo administravimas.
2. Komunalinių ir joms prilygintų, įskaitant antrinių žaliavų bei specifinių buityje susidarančių,
atliekų tvarkymas, kiti miesto tvarkymo darbai: miesto želdinių formavimas ir priežiūra, miesto gatvių,
skverų mechaninis bei rankinis valymas, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo patalpų bei
daugiabučiams namams priskirtų teritorijų valymas bei priežiūra, miesto kapinių priežiūra, kelio statinių
priežiūra bei remontas, miesto pirties, viešojo tualeto bei turgavietės administravimas, slidinėjimo
trasos priežiūros ir aptarnavimo darbai, Jonavos miesto ir Ruklos miestelio gatvių apšvietimo tinklų
priežiūra bei remontas.
3. Tarpininkavimo, apskaitos vedimo ir įmokų priėmimo veikla – mokesčių už komunalines
paslaugas surinkimas, sąskaitų paruošimas bei pateikimas mokėtojams, skolų prevencija ir išieškojimas
ir kt. veikla.

VALDYMAS IR ĮSTATINIS KAPITALAS
UAB ,,Jonavos paslaugos“ įsteigta 1999 m. gegužės 6 d., jungimo būdu reorganizavus uždarąją
akcinę bendrovę ,,Jonavos butų ūkis“ ir specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę ,,Jonavos
komunalinės paslaugos“. Bendrovės registracijos Nr. AB 99-11.
Bendrovės steigėjas – Jonavos rajono savivaldybė. Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos
Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba ir bendrovės
administracijos direktorius. Aukščiausias bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų
susirinkimas, kurio funkcijas atlieka akcininkas - Jonavos rajono savivaldybės taryba, kurios sprendimai
prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams. Bendrovės veiklos priežiūrą atlieka 4 metams
renkama stebėtojų taryba. Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai: Jonas Kaminskas (pirmininkas),
Povilas Garbauskas (iki 2017-07-03 buvo Eugenijus Sabutis), Laurynas Gailius, Rasa Raicevičienė (iki
2017-07-03 buvo Vytautas Kaminskas) ir Bronislovas Liutkus. UAB „Jonavos paslaugos“
administracijos direktorius - Edmundas Mulokas.
Bendrovės įstatinis kapitalas 891 000 Eur (aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis Eur),
padalintas į 891 000 akcijas. Akcijos yra paprastosios vardinės. Vienos akcijos nominali vertė 1 Eur
(vienas euras). Įstatinio kapitalo dydis lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominaliai vertei. Visas
bendrovės akcijas valdo Jonavos rajono savivaldybės taryba. Jonavos rajono savivaldybei nuosavybės
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teise priklausančių Bendrovės akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises Bendrovėje įgyvendina
savivaldybės vykdomoji institucija - savivaldybės administracijos direktorius.

BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA
Per 2017 metus bendrovė uždirbo 4 766 122 Eur (lyginant su praėjusiais metais, +4,97 %)
pajamų, patirdama 4 725 013 Eur (lyginant su praėjusiais metais, +7,74 %) sąnaudų, (be pelno
mokesčio). Bendrovės ūkinės veiklos finansinis rezultatas už 2017 metus, grynasis pelnas prieš
apmokestinimą yra 41 109 Eur.
Pardavimo pajamos už 2017 m. 4 727 700 Eur (lyginant su 2016 m., +4,89 %), pardavimo
savikaina 4 245 864 Eur (lyginant su 2016 m., +9,52 %).
Bendrovės pardavimo pajamų pagal padalinius pasiskirstymas:

ATLIEKŲ IR MIESTO TVARKYMO VEIKLOS APŽVALGA
Didžiausios bendrovės pardavimo pajamos gautos iš komunalinio ūkio padalinio veiklos –
3 234 749 Eur (lyginant su 2016 m., padidėjo 2,72 %), iš jų: atliekų tvarkymo veikla - 1 368 446 Eur
(lyginant su 2016m., padidėjo 6,09 %), miesto tvarkymo darbai - 1 045 829 Eur (lyginant su 2016 m.,
padidėjo 4,93 %), daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų ir namams priskirtų teritorijų
priežiūra - 720 931 Eur (lyginant su 2016 m., padidėjo 1,28 %), kitos pajamos (darbai pagal rangos
sutartis, transporto nuoma ir pan.) – 80 471 Eur (lyginant su 2016 m., sumažėjo 38,55 %), pirtis – 8298
Eur (lyginant su 2016 m., sumažėjo 4,36 %), viešasis tualetas - 1457 Eur (lyginant su 2016 m.,
sumažėjo 3,13 %), turgavietė - 9317 Eur (lyginant su 2016 m., sumažėjo 1,33 %).
Atliekų tvarkymo skyrius vykdo komunalinių ir joms prilygintų atliekų, įskaitant antrinių
žaliavų bei specifinių buityje susidarančių atliekų tvarkymą ir surinkimą iš gyventojų bei įmonių.
Jonavos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir viešose erdvėse yra įrengtos 56
komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelės. Jose pastatyti 123 vnt. 1,10 m3 talpos
konteineriai, 46 vnt. 5 m3 talpos pusiau požeminiai konteineriai komunalinėms atliekoms, 129 vnt.
varpo formos 1,5 m3, 1,8 m3, 2,5 m3 talpos konteineriai antrinėms žaliavoms surinkti. Ruklos
miestelyje įrengtos 7 aikštelės, pastatyti 22 vnt. 1,10 m3 talpos konteineriai komunalinėms atliekoms ir
9 konteineriai antrinėms žaliavoms surinkti. Komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų aikštelės įrengtos
prie daugiabučių namų kaimo seniūnijų miesteliuose – Šveicarijoje, Žeimiuose, Upninkuose,
Užusaliuose ir kt., iš viso 44 vnt. 1,1 m3 ir 0.75 m3 talpos komunalinių atliekų ir 50 vnt. antrinių žaliavų
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konteineriai. Įgyvendinant Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano nuostatas, penkiose sodų
savininkų bendrijų teritorijose įrengtos antrinių žaliavų konteinerių aikštelės, pastatyta 14 vnt. varpo
formos konteinerių. Viena antrinių žaliavų surinkimo aikštelė tenka 692 rajono gyventojams.
Individualių namų valdų savininkai antrines žaliavas rūšiuoja namuose. Jiems išdalinta 6750 komplektų
rūšiavimo konteinerių – 0,24 m3 talpos konteineriai popierinei, kartoninei, plastikinei, metalinei
pakuotei ir 0,12 m3 talpos konteineriai stiklinei pakuotei.
Atliekų surinkimas Jonavos rajono seniūnijose vykdomas pagal viešai paskelbtus komunalinių
atliekų, pakuotės atliekų bei specifinių atliekų surinkimo grafikus. Komunalinės bei pakuotės atliekos
vežamos išrūšiavimui į UAB „Verslo vizijos”, specifinės atliekos - į Kauno regiono atliekų tvarkymo
centro didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Komunalinės atliekos yra išrūšiuojamos, į sąvartyną
išvežama tik tai, kas lieka po rūšiavimo.
Surenkamų atliekų ir antrinių žaliavų kiekių pokytis pateiktas 1 lentelėje:
Skirtumas
(2017 –
Atliekų rūšis
2017 m.
2016 m.
2015 m.
2016 m.)
Proc.
Komunalinės atliekos, t.
10776,86
11263,93
11298,97
-487,07
-4,32
Iš komunalinių atliekų srauto
išrūšiuotos tinkamos perdirbti
atliekos*, t. (lieka UAB
"Verslo vizijos")
5229,58
4896,17
4875,91
333,41
6,81
Perrūšiuota tinkamų perdirbti
atliekų,
%
nuo
bendro
komunalinių atliekų srauto
48,92
43,47
43,2
5,45
12,54
Išvežta į Zabieliškio sąvartyną,
t.
5547,28
6367,76
6423,06
-820,48
-12,88
Antrinės žaliavos iš antrinių
žaliavų konteinerių, t.
1150,23
1044,62
568,46
105,61
10,11
1 lentelė

Pastaba. *- Tinkamos perdirbti atliekos - antrinės žaliavos bei pakuotės (stiklinė, popierinė, plastikinė,
metalinė), statybinės atliekos, biodegraduojančios atliekos.
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Iš lentelės ir diagramų matyti, kad 2017 m. gyventojai išrūšiavo 105,61 t pakuotės atliekų
daugiau, nei 2016 metais. 2017 metais vienas gyventojas išrūšiavo 14,38 kg pakuotės atliekų (lyginant
su 2016 m., 22,2 proc. daugiau).
Jonavoje septyniose komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelėse prie
daugiabučių namų pastatyti konteineriai dėvėtai tekstilei. Dėvėtos tekstilės atliekų per 2017 m. surinkta
4,11 tonų arba 15,5 proc. daugiau, negu 2016 m.
Atliekų kiekio pasiskirstymas mėnesiais ir surinktų komunalinių atliekų bei antrinių žaliavų
kiekio palyginimas:
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2017 m. didelis dėmesys skirtas visuomenės aplinkosauginiam švietimui, atliekų rūšiavimo
svarbai. Įgyvendinome viziją – sukurti mokomąjį filmą apie pakuotės atliekų rūšiavimą. Visi techniniai
darbai atlikti per du mėnesius. VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacijos“ specialistai pravedė mokymus
apie pakuotės atliekų rūšiavimo ypatumus, vizualiai parodė, ką galima mesti į pakuotės rūšiavimo
konteinerius, o ko ne. Pagal sudarytą sutartį, TV „AVVA“ paruošė mokomąjį filmą apie pakuotės
atliekų rūšiavimą. TV AVVA filmą transliavo per televiziją. Mūsų bendrovės administracinio pastato
pirmame aukšte filmas transliuojamas nuolatos.

„Gyventojai žiūri filmą“

Aktuali, su atliekų rūšiavimu susijusi informacija gyventojams nuolatos viešinama bendrovės
internetinėje svetainėje. Bendrovės socialinio tinklo Facebook paskyroje 2017 m. įkelta 23 aktualios
temos atliekų rūšiavimo, atliekų tvarkymo, aplinkos saugojimo klausimais. Tai - video, straipsniai,
informaciniai pranešimai. Vertinant pateiktos informacijos svarbumą visuomenei, stebime gyventojų
susidomėjimą. Kai kurios video medžiagos peržiūrų skaičius viršijo 10 tūkstančių.
Didžiausios Lietuvoje pakuočių sektoriaus metinės konferencijos metu UAB „Jonavos
paslaugos“ tapo konkurso „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2017“ laimėtoja. Dalyvių grupėje „Atliekų
tvarkytojai“ bendrovė pelnė antrąją vietą už gyventojus rūšiuoti paskatinusią iniciatyvą.

„„Pakuočių sektoriaus lyderiai 2017“ apdovanojimai“

2017 metais identifikavome nekilnojamojo turto objektų savininkus, kurie dėl įvairių priežasčių
buvo nesudarę komunalinių atliekų tvarkymo sutarčių. Per metus pasirašytos komunalinių atliekų
tvarkymo sutartys su 162 fiziniais asmenimis ir 35 sutartys su naujai įsikūrusiomis įmonėmis.
Komunalinių atliekų aikštelių tvarkai užtikrinti pasinaudota įrengtomis mobiliomis vaizdo
kameromis. Vaizdo kameras perkeliant nuo vienos komunalinių atliekų aikštelės prie kitos, buvo
renkama ir analizuojama filmuota medžiaga. 2017 m. nustatyti ir Jonavos rajono savivaldybės
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Viešosios tvarkos skyriui perduoti 68 atliekų tvarkymo taisyklių pažeidėjai, kuriems Viešosios tvarkos
skyriaus darbuotojai surašė administracinius teisės pažeidimų protokolus.
Modernizuota atliekų tvarkymo apskaita, įdiegtos informacinės programos ASMLIS ir
MOKESTA. Per ASMLIS stebime atliekų surinkimą ir vykdome logistiką, su MOKESTA
apmokestinome nekilnojamojo turto objektus pagal jų paskirtį.
Miesto tvarkymo skyriaus veikloje gauta pajamų už 1 045 829 €, iš jų didžiausią pajamų dalį
sudarė gatvių, aikščių, laiptų, šaligatvių, takų ir pan. miesto teritorijų valymas – už rankinį valymą per
metus gauta 304 529 Eur pajamų (18,13 % mažiau, negu 2016 m.), už mechanizuotą gatvių valymą –
163 623 Eur pajamų (38.1 % mažiau, negu 2016 m.).
Mechanizuoto gatvių valymo darbai: nušluota 4125 t.m2 asfalto dangos (vasarą), surenkant
sąšlavas, išvalyta nuo sniego 3883 t.m2 gatvių ir sankryžų, nuvalyta 1079 t. m2 šaligatvių, dviračio
takų, pėsčiųjų takų, aikštelių ir pan., pabarstyta smėlio druskos mišiniu ar druskos tirpalu 7507 t. m2, per
2017 m. sunaudota druskos su priedais 175 t., ir smėlio druskos mišinio 100 t.
Kelių ir jų įrenginių remonto veikloje gauta pajamų - 141 210 €, žaliojo ūkio priežiūros
veikloje- 279 682 €. Per 2017 metus mieste sumontuoti nauji 59 kelio ženklai, suremontuoti 44 vnt.,
suremontuoti ar dalinai perdažyta 41 poilsio suolas. Šaltuoju laiku asfaltu užtaisyta 36 m2 atsiradusių
duobių. Vasaros periodu užasfaltuota 1678 m2 atsivėrusių duobių asfalto dangoje. Naujai pakloti ir
atnaujinti 652 m2 šaligatvių prie gyvenamųjų namų.
Gatvių apšvietimo veikloje gauta pajamų už 156 784 €. 2017 m. miesto apšvietimo priežiūros
darbai: gatvių apšvietimo linijų patikimumui užtikrinti atstatyti sugedę kabeliai po P. Vaičiūno, Laisvės
gatvėmis betranšėjiniu būdu; pakeista 5 vnt. Apšvietimo atramų Taurostos g., Klaipėdos g., Plento g.,
Sodų g. po autoįvykių metu sugadintų; demontuota 11 vnt. nebenaudojamų gelžbetoninių apšvietimo
atramų Ukmergės g., Miškininkų g.; įrengtas apšvietimas naujai vaikų žaidimų aikštelei Smėlio g.;
įrengtas apšvietimas naujai šunų dresavimo aikštelei Kauno g.; Panerių g. atstatytas gatvės apšvietimas.
Sukurtas Jonavos kapinių registras, beveik 12 tūkstančių pavardžių perkeltos į elektroninę erdvę.

Įrengti du papildomi kolumbariumai po 15 laidojimosi vietų.
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Buvo atlikti trečio tvenkinio paplūdimio tvarkymo darbai t.y. seno grunto nukasimas ir išvežimas,
paplūdimio aikštelės naujo smėlio sluoksnio įrengimas.

Įrengta nauja kepsninė ir stalas su suolais netoli Joninių tvenkinio, gamtos apsuptyje, kylant
dviračių taku link daugiabučių gyvenamųjų namų A.Kulviečio gatvėje.

Įrengtos aikštelės po suolais, klojant naujų plytelių dangą Panerių g. prie dviračių takų.
Nupirkta ir pastatyta mieste 15 vienetų betonininių šiukšliadėžių su natūralaus granito 2-5 mm.,
frakcijos skaldelės apdaila.

Per 2017 metus Jonavos mieste įrengta ir prižiūrėta 172 m² naujų gėlynų, prižiūrėta 1400 m2
senų gėlynų.
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Naujai įrengtas Santarvės aikštėje gėlynas ir Jonavos sporto arenos įvažiavimo gėlynas.

Suorganizuota akcija “Papuošk savo miestą” su pradinio ugdymo mokyklos vaikais, Sąjūdžio
aikštėje pasodinta svogūninių augalų- krokų, kurie pavasarį papuoš Jonavos centrinę aikštę ryškiomis
spalvomis. 2017 m. Jonavoje pasodinta 3000 krokų, 1800 narcizų, 2000 tulpių svogūnėlių.

Santarvės aikštė papildyta naujomis betoninėmis vazomis 18 vnt.
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Sutvarkyta Varnakos upelio pakrantė, išpjauti ir išvežti nereikalingi krūmai ir medžiai.

Sutvarkyta I-ojo tvenkinio pakrantė. Išnaikinti išpjautų medžių kelmai, krūmų atžalos bei
peraugusi žolė. Darbai atlikti 60 % pakrantės, likusi dalis bus sutvarkyta, kai tik leis oro sąlygos.

Visame mieste per 2017 metus buvo išpjauta 820 medžių, išgenėti arba pakeltos lajos 2130
medžių, pašalinti 967 krūmai, išfrezuota 180 kelmų.
Sutvarkytas senasis dviračių takas, einantis iki Achemos, pašalintos šakos ir medžiai, trukdantys
vaikščioti ar važiuoti su dviračiais, iškirsti krūmai.
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Sutvarkyti Kosmonautų gatvės želdiniai, esantys aplink gyvenamuosius namus ir prie gatvės.

Toliau Bendrovė teikia slidinėjimo trasų įrengimo, priežiūros bei aptarnavimo darbus. Sniego
trasa 2017 m. žiemos sezono metu veikė sėkmingai ir sulaukė didelio lankytojų skaičiaus ne tik iš
Jonavos rajono, bet ir iš kitų Lietuvos miestų.
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Daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų bei daugiabučiams namams priskirtų
teritorijų priežiūros veiklos pajamos 2017 metais - 720 931 Eur (1,28 % daugiau, negu 2016
m.(711848), iš jų bendro naudojimo patalpų valymo pajamos sudarė 389 149 Eur (2016 m.- 381 350
Eur), kiemų priežiūros pajamos- 331 786 Eur (2016 m. - 330 498 Eur).
Įmonėje dirba 149 valytojų bei valytojų- kiemsargių, iš jų 85 pilnu etatu. Jos valo ir
prižiūri daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpas, priskirtas teritorijas, rūsius ir
techninius koridorius, konteinerių aikšteles, takus, šaligatvius, gatvių važiuojamąją dalį, aikšteles prie
daugiabučių namų, kitas miesto teritorijas. Valytojų skaičius padidėjo, lyginant su 2016 m., kadangi
sumažėjo darbuotojų, dirbančių ir finansuojamų pagal Viešųjų darbų programą, skaičius. Anksčiau
UAB “Jonavos paslaugos” per viešųjų darbų finansavimo programą buvo skiriama lėšų 25 darbuotojų
priėmimui, o 2017 m. lėšų skirta tik10 žmonių 2,5 mėnesių ir 8 žmonės 4,5 mėnesiui. Kad užtikrinti
bendrųjų teritorijų valymą, buvo priimtos 3 valytojos pastoviam darbui.
Bendras miesto vaizdas labai priklauso nuo valytojų darbo kokybės, todėl bendrovėje ypatingas
dėmesys skiriamas valytojų darbo organizavimui - dalis valytojų pagal nustatytą grafiką valo miesto
teritorijas ir poilsio dienomis, todėl miestas tapo švaresnis, aprenkamos šiukšlės prie gatvių, šalia
konteinerių, pagerėjo tvarka visuose valomuose plotuose.
Per ataskaitinius metus miesto pirties paslaugomis pasinaudojo 3 561 gyventojas, gauta 8 298
Eur pajamų (be PVM). Kad pirties paslaugomis galėtų pasinaudoti socialiai remtini žmonės,
pensininkai bei neįgalieji (jie sudaro 66 % visų lankytojų), pirtis subsidijuojama iš rajono savivaldybės
biudžeto. 2017 m. skirtos subsidijos pirties nuostoliams padengti – 8935 Eur (2016 m. subsidijų suma
siekė 7095 Eur).
Miesto viešojo tualeto veiklos pajamos 1 457 Eur (be PVM), jo paslaugomis pasinaudojo 11
753 žmonės. Patirti miesto viešojo tualeto veiklos nuostoliai yra subsidijuojami, 2017 m. gauta iš rajono
biudžeto 19 990 Eur lėšų subsidijoms (2016 m. subsidijų gauta 18 677 Eur).
Turgavietės veiklos pajamos per 2017 metus 9 317 Eur (2016 m. 9 444 Eur) pajamų.

NEKILNOJAMOJO TURTO VEIKLOS APŽVALGA
Nekilnojamojo turto veiklos padalinio uždirbtos pajamos per metus - 1 245 765 Eur (lyginant
su 2016 m., padidėjo 12,13 %), iš jų: pajamos iš daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
administravimo 221 068 Eur (lyginant su 2016 m., padidėjo 2,05 %), pajamos iš daugiabučių namų
modernizavimo projektų vykdymo bei kredito grąžinimo administravimo 80 640 Eur (lyginant su 2016
m., sumažėjo 24,46 %), daugiabučių namų techninės priežiūros ir remonto 495 753 Eur (lyginant su
2016 m., padidėjo 1,33 %), savivaldybės būsto administravimo ir remonto 67 795 Eur (lyginant su
2016 m., sumažėjo 5,74 %), kiti darbai pagal rangos sutartis 380 509 Eur (lyginant su 2016 m.,
padidėjo 68,07 %).
Bendrovė Jonavos mieste ir rajone administruoja 343 daugiabučius namus, iš jų 243 daugiabučius
namus Jonavos mieste, 18 Ruklos miestelyje, 74 kitose Jonavos rajono seniūnijose, 8 bendrijų pagal
sutartis.
2016 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo peržiūrėtas administruojamų
namų sąrašas ir papildytas 108 daugiabučiais namais, kurų administravimo pradžia atidėta nuo 2017-0301. Iki įsigaliojimo datos dalis daugiabučių namų sudarė jungtinės veiklos sutartis ir realiai nebuvo
pradėti administruoti. Papildomai pradėti administruoti 87 daugiabučiai namai, iš jų per 2017 metus
buvo išbraukti iš administruojamų namų sąrašo 41 daugiabutis namas, papildomai skirtas administruoti
1 daugiabutis namas.
Daugiabučių namų administravimo bei techninės priežiūros skyriai tęsė planinių darbų
vykdymą daugiabučiuose namuose: kanalizacijos stovų dalinis keitimas (35 namuose), vandentiekio
stovų keitimas (29 namuose), lietaus kanalizacijos stovų keitimas (19 namų), lauko kanalizacijos
vamzdynų keitimas (9 namuose), kanalizacijos vamzdynų praplovimas hidrodinamine mašina (7
namuose), elektros instaliacijos kapitalinio remonto darbai (4 namuose), laiptinių apšvietimo su judesio
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davikliais įrengimas (12 namų), kiemo LED prožektorių montavimas (16 namų), laiptinių langų, durų
keitimo darbai (22 namuose).
Daugiabučių namų techninės priežiūros sukauptų lėšų bendras likutis metų pradžiai buvo
329 968 Eur, surinkta per metus tech.priežiūrai skirtų lėšų- 664 192 Eur, atlikta darbų už 590 640 Eur,
likutis metų galui 403 520 Eur.
Per 2017 m. buvo surinkta kaupiamųjų įmokų lėšų 485 472 Eur, panaudota darbams apmokėti –
262 093 Eur, likutis metų pradžiai – 579 851 Eur, metų pabaigai- 803 230 Eur. Šios lėšos yra laikomos
atskiroje banko sąskaitoje ir naudojamos Vyriausybės nutarime numatytiems darbams.
2017 m Jonavos rajono savivaldybės Taryba patvirtino „Specialiojo daugiabučių namų rėmimo
fondo nuostatus“, pagal kuriuos teikė finansinę paramą daugiabučiams namams už remonto darbus.
Gautos finansinės paramos lėšos grąžintos į namų kaupiamųjų įmokų sąskaitas- 47 765 Eur.
Bendrovės internetiniame puslapyje skelbiamos parengtos daugiabučių namų metinės
administravimo ataskaitos, nuolat teikiama atnaujinta informacija apie daugiabučių namų
modernizavimo programos vykdymą ir pan.
2017 m. daugiabučių namų administravimo skyrius organizavo 376 susirinkimus, iš jų 234 buvo
vykdomi prie daugiabučių namų Jonavos mieste kovo-birželio mėnesiais, pristatant metines
daugiabučių namų ataskaitas ir numatomus ūkinius-finansinius planus. Susirinkimuose dalyvavo apie
26 % visų šiuose namuose registruotų butų savininkų. Tai apie 2 % mažiau, nei 2016 m.
99 susirinkimai buvo organizuoti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto
įgyvendinimo klausimais; 43 susirinkimai, kuriuose buvo sprendžiami daugiabučių namų
administravimo klausimai mieste ir kaimuose. Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio kiekvieno daugiabučio
namo administravimui yra priskirti kokretūs specialistai.
Per 2017 metus bendrovės darbuotojai pagal daugiabučių namų butų savininkų prašymus
padidino kaupiamąsias įmokas 55 daugiabučiams namams. Kaupiamosios įmokos rinktos laiptinių
remonto darbams, pašto dėžučių keitimui, telefonspynių įrengimui, šalto vandens magistralinių
vamzdynų ir stovų keitimui, durų, langų, rūslangių, stogų dangos remontui ir keitimui.
Kaip ir kasmet, 2017 m. daugiabučių modernizavimo programoje buvo daug pasikeitimų.
Metų pradžioje buvo priimamos paraiškos pagal kvotas savivaldybėms, metų viduryje gerai
besitvarkančioms savivaldybėms buvo suteikta galimybė renovuotis daugiau namų, gaunant papildomą
kvotą, o metų pabaigoje Aplinkos ministerija paskelbė konkursą, kuriame namai konkuruos
tarpusavyje, priklausomai nuo kvartalo, taupomos energijos kiekio, butų skaičiaus name, kt. kriterijų.
Keitėsi ne tik daugiabučių patekimo į programą tvarka, bet ir paramos sąlygos, didėjo parama
inžinerinėms paslaugoms, administravimo išlaidoms (nuo 50 iki 100 proc.), tačiau mažėjo parama
energiją taupančioms priemonėms (nuo 35 iki 30 proc.), keitėsi ir valstybės garantijos dėl palūkanų
dydžio, investicijų planų rengimo metodika, balsavimo tvarka, biuletenių forma. Renovuojamų namų
kiekį reguliuoja Vyriausybė, atsižvelgdama į galimą skirti valstybės paramos kiekį.
Iš 22 namų, kurie laukė kvietimo teikti paraiškas 2017 m. pradžioje, tik 8 buvo priimti į
programą neeilinio investicijų planų priėmimo metu. Kiti namai dalyvauja 2017 m. pabaigoje
paskelbtame konkurse, kurio rezultatai bus žinomi jau 2018 m. Daugiabučiams namams pirmasis
būtinas žingsnis renovacijai – investicijų planas. Nuo 2013 metų, kai pradėta su savivaldybėmis
įgyvendinti Daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programa, UAB „Jonavos paslaugos“
dirba su 86 namais jau dalyvaujančiais programoje ir 22 namais, planuojančiais prisijungti prie
programos. Per 2017 m. prisijungti prie programos iniciatyvą pareiškė 8 namai, todėl metų pabaigoje
vėl turėjome 22 namus, laukiančius Būsto energijos taupymo agentūros kvietimo teikti paraiškas.
Teisės aktų pakeitimai, kuriais buvo pakeisti reikalavimai investicijų planams, įpareigojo
administratorių nedelsiant reaguoti, suorganizuoti susirinkimus, pristatant pokyčius, todėl daug
parengtų investicijų planų 2017 m. pabaigoje reikėjo koreguoti. Svarbus pokytis – daugiabučių namų
savininkai investiciniams planams turi pritarti prieš teikimą Būsto energijos taupymo agentūrai derinti.
Atsižvelgiant į šiuos organizaciniame darbe svarbius pakeitimus prireikė organizuoti daug susirinkimų
su namų savininkais.
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2017 m. Būsto energijos taupymo agentūra, pagal pagrindinę ir papildomą kvotą Jonavos rajono
savivaldybei, suderino 15 daugiabučių namų investicijų planų. Visi namai po suderinimo
susirinkimuose patvirtino investicijų planus ir atitinkamai pritarė namo renovacijai, taigi 100 proc. visi
namai toliau dalyvauja programoje. Kol kvotų nebuvo, beveik 30 proc. namų atsisakydavo tvirtinti
investicijų planus po suderinimo, taigi atsisakydavo dalyvavimo renovacijos programoje. Apie
savininkų sprendimus 2013-2017 m. informacija pateikta 7 paveiksle.

Kadangi UAB „Jonavos paslaugos” yra paskirtas Jonavos rajono savivaldybės energinio
efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administratoriumi, įmonė administruoja
įvairių administravimo formų daugiabučių namų atnaujinimo įgyvendinimo projektus Jonavos mieste ir
rajone. Patvirtintų investicijų planų pasiskirstymą pagal teritoriją ir administravimo formą rodo 8
paveikslas.

Džiugu pastebėti, kad bendrijos patiki daugiabučių atnaujinimo proceso administravimą UAB
„Jonavos paslaugos“, pvz. nuo 2013 m. Jonavos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo pradžios tik 1 bendrija pageidavo įgyvendinti
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renovacijos projektą savarankiškai (Chemikų g. 36), kitos 5 sudarė pavedimo sutartį su UAB „Jonavos
paslaugos“.
Pritarus namo atnaujinimui, administratorius rūpinasi atnaujinimo proceso finansavimu, t.y.
paskolos namo atnaujinimui gavimu. Bankai reikalauja, kad investicijų planas būtų patvirtintas bent 5560% butų savininkų dauguma ir kad įsiskolinę už komunalines paslaugas būtų ne daugiau kaip 10%
butų. Deja, iš pritarusių renovacijai namų, ne visus bankai kredituoja, iš 86 namų, kurių investicijų
planai yra patvirtinti, bankai nefinansuoja 4 (Lietavos g. 5, Chemikų g. 130, Vilniaus g. 40 ir Ruklio g.
10 (Rukla)).

Nefinansuojamų namų skaičius per 2017 m. sumažėjo nuo 8 iki 5 proc., visi naujai patvirtinti
namai mokūs, be to per praėjusius metus 2 namai, pritarę atnaujinimui dar 2013 m., panaikino kritinius
įsiskolinimus ir bankai sutiko finansuoti jų modernizavimą (Chemikų g. 32 ir Kauno g. 94).
74 namams, kuriems gautas finansavimo patvirtinimas, daugiausia projektų finansuoja UAB „Viešųjų
investicijų plėtros agentūra“ – 59 daugiabučius, 15 namų finansuoja AB „Šiaulių bankas“.

73 daugiabučiams namams, kurių finansavimui pritarė bankas yra įvykdyti viešieji pirkimai
rangovo atrankai. Visi pirkimai vykdomi per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), perkamas
projektavimas su ranga, naudojamos CPO parengtos sutartys. Jonavoje dirba daug skirtingų rangovų:
UAB „Magirnis“, UAB „Žilinskis ir ko“, UAB „Statybų vizija“, UAB „Aukstata“ ir kt. Vertinant
sudarytų rangos sutarčių vykdymą 2017 m. pagal įgyvendinimo etapą, pasiskirstymas pateikiamas 11
paveiksle.
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UAB „Jonavos paslaugos“ stebi daugiabučių namų po renovacijos energinį efektyvumą. 2017
m. buvo įdomu stebėti namus, kuriems renovacijos darbai buvo baigti 2016 m. Buvo lygintas 33
daugiabučių namų metinis faktinis energijos suvartojimas 2014 m. (iki renovacijos) ir 2017 m. (po
renovacijos). Sutaupytos šilumos kiekis pateiktas 12 paveiksle.

Faktinis šilumos sutaupymas trečdaliu (35 proc.) buvo pasiektas nepaisant to, kad 2014 metų
žiema buvo šiltesnė nei 2017 m. 2017 m. santykinis šilumos poreikis buvo didesnis dėl ilgesnio šildymo
sezono ir žemesnės lauko temperatūros. 2017 m. tiems patiems namams šildyti reikėtų apytikriai 1,1
karto daugiau šilumos, palyginti su 2014 m (2014 m. – 2915 dienolaipsnių, 2017 m. – 3230
dienolaipsnių). Jei namai nebūtų renovuoti, jie 2017 m. būtų sunaudoję 7991 MWh, todėl realus
šilumos energijos sutaupymas po renovacijos – 41,24 proc. Tai parodyta 13 paveiksle.
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Apžvelgiant daugiabučių namų istoriją Jonavos rajono savivaldybėje, pastebime, kad iki 2010
m. buvo atnaujinami tik bendrijų valdomi daugiabučiai (tokia buvo ir valstybės politika, skatinanti
bendrijų kūrimąsi ir veiklą), tačiau supaprastinus paramos sąlygas, daugiabučiai administruojami UAB
„Jonavos paslaugos“ aplenkė bendrijas ir mieste atnaujintų daugiabučių skaičius siekia 38%. Kaip auga
atnaujintų daugiabučių dalis pagal valdymo formas ir vietą pamečiui pateikta 14 paveiksle.
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Vertinant 2017 m. pabaigos skaičius, renovuotų namų dalis Jonavos rajono savivaldybėje pagal
valdymo formas atspindėta 15 paveiksle.

2017 m. suorganizuoti 24 baigiamieji ataskaitiniai susirinkimai, pateiktos ataskaitos daugiabučių
namų savininkams, kiekvienam buto savininkui pateikta informacija apie investicijas į renovaciją,
valstybės paramos dydį, gyventojui tenkančią sumą, mokėjimo tvarką, priskaičiuotas palūkanas ir kt.
Informacija apie vidutines tų 24 namų investicijas ir tekusią valstybės paramą pateikta 16 paveiksle.

Nagrinėjant individualiems butams tenkančias investicijas į namo atnaujinimą, svarbu išskirti,
kad mažesniuose namuose vidutinės vienam butui tenkančios investicijos yra didesnės, nei dideliuose,
daug butų turinčiuose namuose, tačiau iš esmės kainai įtakos turi ne tik namo dydis, bet ir pasirinkti
sprendimai, jų kiekis, namo konstrukcija. 2 lentelėje pateikiama informacija apie vidutinius investicijų
dydžius (kai vidutinis butų skaičius name- 48).
2 lentelė

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodiklis
Kaina, viso
Valstybės parama
Butams likusi apmokėti suma
Minimali investicijų suma butui
Maksimali investicijų suma butui
Minimali mokėtina suma butui
Maksimali mokėtina suma butui
Minimali mėnesio įmoka
Maksimali mėnesio įmoka

Suma, €
371 643,1
155 627,6
215 750,4
4 935,47
10 665,46
3 052,46
6 589,71
19,32
41,54
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Analizuojant 2017 m. namų modernizavimo ataskaitas, galime išskirti pigiausiai ir brangiausiai
renovuotus namus. Mažiausias įmokas (nuo 15 iki 24 eurų per mėnesį) moka Chemikų g. 30 butų
savininkai, tačiau jame yra tik vieno kambario butai (40 tokių butų), kurių plotas nėra didelis, todėl
nedidelė ir butui tenkanti mokėti suma. Brangiausiai (nuo 35 iki 65 eurų per mėnesį) moka Chemikų g.
17 namo butų savininkai, tačiau reikia įvertinti, kad šis namas diegėsi beveik visas įmanomas energijos
taupymo priemones, rinkosi ir valstybės neremiamas priemones (netaupančias energijos). Vidutinės
įmokos Jonavoje svyruoja tarp 20-30 eurų per mėnesį.
Iš 57 baigtų renovuoti namų, individualios ataskaitos pateiktos 2812 butų, iš jų 1179 butams
ataskaitos pateiktos 2017 metais. Paprastai 10 proc. butų savininkų visą renovacijai tenkančią sumą
sumoka iš karto ir nesinaudoja galimybe gražinti paskolą per 20 metų. 2017 m. pabaigoje buvo 298
butai, sumokėję visą sumą ir visiškai atsiskaitę už renovaciją (10,6 proc.).
Bendrai 2017 m. tendencijas atskleidžia paveikslas, palyginantis kelių metų veiklą. 17 paveiksle
matosi renovacijos proceso cikliškumas ir priklausomybė nuo centrinės valdžios vykdomos politikos.

Taip pat ši informacija pateikiama 3 lentelėje.
Parengti investicijų planai
Negaliojantys investicijų planai
BETA patvirtinti investicijų planai
Investicijų planai, kuriems laukiama BETA
suderinimo
Gyventojų patvirtinti investicijų planai
Gauti bankų pritarimai
Sudaryta rangos sutartis
Baigti rangos darbai
Atsiskaityta gyventojams

2013
47
0
47
0

2014
52
0
52

2015
5
0
5

2016
29
33
0
7

2017
8
0
15
0

Viso
141
33
119
0

30
0
0
0

27
49
31
0

7
9
22
21

7
7
11
29

15
9
9
13

86
74
73
63

0

0

6

27

24

57
3 lentelė
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Renovuotų namų nuotraukos
Chemikų g. 53
Prieš ir po

Sodų g. 1
Prieš ir po

Kosmonautų g. 24
Prieš ir po

Bendrovė administruoja ir savivaldybės gyvenamąsias patalpas: teikia būsto nuomininkams
sąskaitas, priima įmokas bei surinktas lėšas perveda Jonavos rajono savivaldybės administracijai, dirba
su skolininkais, atlieka kitas su patalpų administravimu ir priežiūra susijusias funkcijas. Per 2017
metus 90 savivaldybės butų (2016 m -76 butų, 2015 m.- 56 butų, 2014 m.- 68 butų, 2013 m. – 68 butų,
2012 m.-66 butų) atliktas remontas už 60 268 Eur.
Bendrovė dalyvavo konkursuose papildomoms paslaugoms atlikti. Pagal sudarytas rangos sutartis
praplautos daugiabučių namų šildymo sistemos 71 daugiabučiame name, atlikti šildymo sistemų bei
vandentiekio ir kanalizacijos tinklų avarijų likvidavimo darbai švietimo įstaigose, kitose rajono įmonėse
ir organizacijose.
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TARPININKAVIMO, APSKAITOS VEDIMO IR ĮMOKŲ PRIĖMIMO
VEIKLOS APŽVALGA
Trečia paslaugų grupė – tarpininkavimo, apskaitos vedimo ir įmokų priėmimo veikla per
metus uždirbo 247 185 Eur pardavimo pajamų (lyginant su 2016 m., sumažėjo 0,14 %). Tai yra
pajamos, gautos pagal sutartis su kitomis paslaugas teikiančiomis įmonėmis (UAB „Jonavos vandenys“,
AB „Jonavos šilumos tinklai“, AB „ESO“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „AVVA“, UAB
„Horda“, UAB „Kauno liftai“), daugiabučių namų bendrijos, kurių pavedimu spausdinamos bei
pateikiamos sąskaitos mokėtojams, renkamos įmokos bendrovės kasose arba internetu bei banko
pavedimais, suvedamos įmokos, keliems paslaugų teikėjams pagal sutartį atliekama jų paslaugų
apskaita, dirbama su šių paslaugų teikėjų skolininkais, atstovaujant jų interesus teismuose ir pan.
Įmokos kasose priimamos ir už švietimo įstaigų, meno mokyklos, kūno kultūros ir sporto centro, rajono
seniūnijų teikiamas paslaugas.
2017 m. įdiegta nauja komunalinių mokesčių apskaitos programa „Mokesta“. Šios programos
privalumai: visų komunalinių mokesčių apskaita vedama vienoje duomenų bazėje, sudaryta galimybė
skaičiuoti mokesčius už atliekas pagal konteinerių pakėlimus ir t.t. Įdiegta ir Savitarnos svetainė, kuri
sudaro galimybę gyventojams ir įmonėms peržiūrėti savo sąskaitų ir mokėjimų istoriją, atsispausdinti
sąskaitas, užsakyti sąskaitų gavimą el.paštu, susipažinti su aktualia informacija ir kt.
Kasose įmokos priimamos tiek grynaisiais pinigais, tiek ir atsiskaitymo kortelėmis. Bankinėmis
kortelėmis gyventojai 2017 m. mokėjo apie 25 proc.visų kasų įplaukų (2016 m – apie 16 proc.).
Nors gyventojams sudaryta galimybė atsiskaityti internetu daugumoje bankų, kredito unijose,
pašte, terminale Perlas, per Vieną sąskaitą, dauguma įmokų (apie 83 proc) gaunama per kasas.

Kitos palūkanų ir panašios pajamos per 2017 m. 28 543 Eur (delspinigiai ir kitos netesybos).
Kitos netipinės veiklos pajamos- 9 878 Eur (nenaudojamų mechanizmų pardavimas aukciono
b9du ir juodųjų metalų laužo pridavimo pajamos).

SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO VEIKLA
Fizinių asmenų skolos už komunalines ir kitas paslaugas bei darbus 2017-12-31 duomenimis
sudarė 1 239 651 Eur (2016 m. 1 164 449 Eur). Juridinių asmenų skolos už komunalinių atliekų
išvežimą bei kitas suteiktas paslaugas mažėjo ir 2017 metais sudarė 137 214 Eur (2016 m- 204 115
Eur). Skolų pokytis pavaizduotas žemiau esančioje schemoje:
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2017 m. skiriamas didesnis dėmesys skolų išieškojimo prevencijai. Bendrovėje su skolininkais
dirbama 2 etapais: atliekant ikiteisminį skolos išieškojimą, susitariant su skolininku pasirašant
ikiteisminę taikos sutartį ir teisminį skolų išieškojimą.
Ikiteisminis skolų išieškojimas. 2017 metais išsiųsti 1422 įspėjimai: fiziniams asmenims 1333
vnt. (2016 m. – 607 vnt.), juridiniams asmenims 89 vnt. (2016 m. - 111 vnt.), savivaldybės būsto
nuomininkams, turintiems skolų, išsiųsti 168 įspėjimai dėl iškeldinimo iš nuomojamų butų (2016 m. 132 vnt.).

2017 metais pasirašėme su skolininkais 146 ikiteismines taikos sutartis bendrai butų skolai –
114 511,42 Eur.
Teisminis skolų išieškojimas. Teismui pateikta 519 vnt. pareiškimų ir ieškinių dėl skolų už
komunalines paslaugas priteisimo, kurių bendra suma 346 801 Eur, sumokėta žyminio mokesčio 5640
Eur. Antstoliams vykdymui pateikti 224 vykdomieji raštai, kurių bendra skolų suma 203428 Eur. Per
metus antstolių išieškota suma didėjo 25 %, iš viso išieškota 313 360 Eur, tai yra 62 667 Eur daugiau
nei 2016 m.
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Kiti teisiniai klausimai. Kartu su Jonavos rajono savivaldybe kreiptasi į Teismą dėl 21 šeimos
iškeldinimo iš socialinio būsto (2016 m. – 22). 13 iškeldinimų priteisti, nebaigtos 2 bylos dėl
iškeldinimų (persikėlė į 2018 metus), kitais atvejais skolininkai visiškai padengė prašomas priteisti
sumas arba patys pridavė butus, arba teismas nepriteisė iškeldinimo.
Teisminiai skolų priteisimo procesai ilgina skolų prisiteisimo procesą, nes tam tikros bylos gali
užtrukti pakankamai ilgą laikotarpį.
Skolų susigrąžinimo efektyvumas priklauso nuo antstolio, veikiančio nustatytoje teritorijoje,
kompetencijos bei galimybių efektyviai išieškoti priteistas skolas, nukreipiant išieškojimą į skolininko
turimą turtą, aktyviai tikrinant skolininko turimas sąskaitas bei peržiūrint turimus senus vykdomuosius
dokumentus.
Skolų duomenų bazė bendrovėje persikėlė į naują apskaitos programą „Mokesta“. Tačiau
skolos, susidariusios iki 2017 metų sausio 1 dienos apskaitomos ir išieškomos naudojantis senaja skolų
duomenų baze, kas apsunkina efektyvesnį skolų išieškojimą.

VEIKLOS VIEŠINIMAS
Siekdama glaudesnio ryšio ir efektyvesnio problemų bei klausimų sprendimo, bendrovė yra
įkūrusi puslapį elektroninėje erdvėje. Šiame puslapyje galima rasti kontaktinę informaciją pagal
paslaugas, susipažinti su naujienomis, pasinaudoti savitarnos skiltimi.
Per 2017 metus bendrovės internetiniame tinklapyje buvo vykdomos apklausos. Apklausoje “ar
jus tenkina valytojų darbo kokybė?” dalyvavo 4394 respondentai: 1178 pasisakė, kad juos tenkina
valytojų darbo kokybė, 188 - kad netenkina ir 3028 šiuo klausimu neturėjo nuomonės. Apklausoje
“kaip vertinate UAB „Jonavos paslaugos“ daugiabučių namų administratoriaus darbą?” dalyvavo 100
respondentų: 27 pasisakė, kad UAB „Jonavos paslaugos“ daugiabučių namų administratoriaus darbą
vertina labai gerai, 11- gerai ir 62 – patenkinamai. Apklausoje “ar rūšiuojate šiukšles?” dalyvavo 504
respondentai. Iš jų pasisakė, kad rūšiuoja – 402, kad nerūšiuoja šiukšlių -102.
Siekdami neatsilikti nuo išmaniųjų technologijų turime UAB „Jonavos paslaugos“ FB paskyrą.
Paskyroje sulaukiame gyventojų klausimų, pastebėjimų į kuriuos stengiamės atsakyti kuo operatyviau,
taip sutaupant mūsų darbuotojų ir gyventojų laiką. Dalinamės įmonės švenčių, įsismintinų datų,
renginių ir jubiliejų fotonuotraukomis.

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI IR VIDAUS KONTROLĖ
2017 metais išlaikytas svarbiausių įmonės finansinių įsipareigojimų tęstinumas. Bendrovės
finansinės veiklos ataskaitose pateikta informacija leidžia vertinti bei kontroliuoti įmonės finansinę
padėtį bei laiku priimti racionalius valdymo sprendimus.
2017 m. didelis dėmesys buvo teikiamas kainodaros klausimams, peržiūrėtos beveik visų veiklos
rūšių kainynai, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas bei rinkos sąlygas. Perskaičiuoti visi tarifai dėl
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minimalaus valandinio atlygio didėjimo (rankinio valymo darbams- bendrojo naudojimo patalpų
valymui, kiemo teritorijų priežiūrai bei miesto teritorijų valymui). Perskaičiuoti atliekų tvarkymo įmokų
dyžiai dėl atliekų priėmimo sąvartyne mokesčio padidėjimo, peržiūrėti kiti mechanizmų nuomos bei
papildomai atliekamų darbų įkainiai. Subalansuota kainodara skatina ūkiškumą, nuostolingų veiklų
mažinimą, kiekvieno padalinio atsakingumą už gaunamus finansinius rezultatus.
Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakingi įmonės
vadovai. Vadovų gebėjimas tinkamai organizuoti įmonės veiklą, sukurta vidaus kontrolės sistema, jos
efektyvumo kontrolė, mažina riziką dėl galimų klaidų. Auditorius savo išvadose paminėjo, kad
reikšmingų pastabų dėl bendrovės vidaus kontrolės sistemos, neturi, bendrovėje sukurta vidaus
kontrolės sistema metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo aspektu yra pakankama.
Santykinių finansinių rodiklių analizė:
1. Pelningumo rodiklių analizė:
Atlikus finansinę Bendrovės analizę, matomas pajamų ir sąnaudų augimas, kuris 2017-2015 m
laikotarpiu išaugo atitinkamai 25,4% ir 25,3 %. Toks pasikeitimas darė įtaką ir bendrojo pelningumo
rodikliui, kurio pokytis minėtuoju laikotarpiu parodytas 4 lentelėje.
Rodikliai
Bendrasis pelningumas
Grynasis pelningumas

2017 m
10,2
0,8

2016 m.
13,99
2,7

2015 m. Pokytis (2017 m- 2015 m.), %
13,6
-25,0%
0,9
-11,1%
4 lentelė

2. Turto valdymo rodiklių analizė
Apyvartinis bendrovės kapitalas yra teigiamas, įmonė geba savo išlaidas padengti trumpalaikiu
turtu, turto pelningumo rodiklis rodo, kad turimas bendrovės turtas yra išnaudojamas efektyviai.
Sumažėjus bendrovės apyvartiniam kapitalui 2015 – 2017 m., turto pelningumo rodiklis saumažėjo 14,5
%.
Rodikliai
Turto pelningumas, proc.
Apyvartinis kapitalas, tūkst. Eur.

2017 m
1,0
358,2

2016 m.
3,54
353,5

2015 m. Pokytis (2017 m- 2015 m.), %
1,17
-14,5%
549,9
–34,9%
5 lentelė

3. Likvidumo rodiklių analizė
Likvidumo rodikliai parodo įmonės galimybes padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Šis
rodiklis parodo, ar įmonė gali savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Jei
rodiklio reikšmė daugiau nei 1, tai įmonė yra pajėgi savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius
įsipareigojimus.
Rodikliai
Bendrasis likvidumas

2017 m
1,15

2016 m.
1,18

2015 m. Pokytis (2017 m- 2015 m.), %
1,41
-18,4%
6 lentelė

4. Skolų valdymo rodiklių analizė
2015 – 2017 m. laikotarpiu bendrovės įsiskolinimai padidėjo. 46.7%, tai paaiškinama tuo, kad
išaugo gyventojų kaupiamųjų lėšų dydis (kaupiamųjų įmokų namo atnaujinimui bei tech. priežiūros lėšų
namo eksploatavimui).
Rodikliai
Skolos – nuosavybės koeficientas

2017 m
1,54

2016 m.
1,31

2015 m.
1,05

Pokytis
(2017 m- 2015 m.), %
46,7%
7 lentelė

Bendra bendrovės finansinė būklė 2015 – 2017 m. laikotarpiu buvo stabili.
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Rodikliai

2017 m

Pajamos, tūkst. Eur.
Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur.
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur
Grynasis pelningumas
Turtas, tūkst. Eur.
Finansinės priklausomybės rodiklis

2016 m.

4727,7
478,4
41,1
0,9
3866,7
1,22

2015 m.

4507,5
504,8
154,8
3,4
3443,1
1,3

3777,5
505,8
31,0
0,9
2817,0
1,05

Pokytis
(2017 m2015 m.),
%
25,2%
-5,4%
32,6%
0%
37,3%
16,2%
8 lentelė

Pelno (nuostolių) ataskaitų dinamika 2015-2017 m pateikta 9 lentelėje:
Eil
Nr
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
5.
6.

Rodikliai
Pajamos iš viso
Pardavimo pajamos-viso
Kitos veiklos pajamos
Finansinės investicinės veiklos
pajamos
Sąnaudos iš viso ( be pelno mok.)
Pardavimo savikaina
Veiklos sąnaudos
Finansinės investicinės veiklos
sąnaudos
Kitos netipinės veiklos sąnaudos
Bendrasis pelnas
Pelnas prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)

2017 m.
4766122
4727700
9878

2016 m.
4540284
4507487
7457

2015 m.
3800905
3777481
2503

Pokytis
(2017 m- 2015
m.), %
25,4
25,2
294,6

28543
4725013
4245864
478409

25340
4385442
3876930
504768

20921
3769905
3262698
505817

36,4
25,3
30,1
-5,4

0
739
481836
41109
3033
38076

0
3744
630557
154842
32983
121859

80
1310
514783
31000
-1878
32878

-43,6
-6,4
32,6
61,5
15,8
9 lentelė

2017 m. bendrosios pajamos (įskaičius finansinės veiklos ir kitos netipinės veiklos
sąnaudos pagal padalinius atsispindi 10 lentelėje:
Atliekų
tvarkymo,
miesto
tvarkymo
darbai, pirties,
Nekilnojamo tualeto,
jo turto
turgavietės
Eil.Nr. Rodikliai
Iš viso
veikla
veikla
1.
Pajamos, iš viso
4766122
1256084
3252459
2.
Sąnaudos (detalizuota žemiau
lentelėje)
4725013
1273140
3224045
3.
Pelnas (nuostolis) prieš
apmokestinimą
41109
-17056
28414
4.
Rentabilumas, %
0,9
-1,3
0,9
2.
Sąnaudų detalizavimas

pajamas) ir

Tarpininkavi
mo, apskaitos
vedimo bei
įmokų
rinkimo
veikla
257579
227828
29751
13,1
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2,.6.

žaliavos , medžiagos ir kuras
Tiesioginis DU ir sodra
Pirktos paslaugos, prekės
perpardavimui
nusidėvėjimas ir amortizacija
kitos išlaidos (priv. mokesčiai, adm.
patalpų ir dirbtuvių , technikos
eksploatacija ir kt.)
Veiklos sąnaudos

1120362
2551853

238159
715518

882203
1718194

0
118141

228031
236875

146870
17106

2369
219769

78792
0

115761
472131

31273
124214

78978
322532

5510
25385
10 lentelė

2017 m. gautų pajamų ir patirtų sąnaudų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis (padalinius):

Palyginimui pateikiamos Bendrovės bendrosios pajamos pagal veiklos rūšis 2015-2017 m.

Bendrovės rezultatai ir veiklos efektyvumas priklauso nuo sugebėjimo tinkamai valdyti
bendrovės išteklius, prisitaikyti prie rinkos sąlygų ir taip pasiekti pagrindinį bendrovės tikslą.
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INVESTICIJOS MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS
UAB „Jonavos paslaugos“, siekdama gerinti veiklos rezultatus, nuosekliai įgyvendina pastatų,
turimų transporto priemonių ir įrangos atnaujinimą. 2017 m. įsigyta transporto priemonių ir
mechanizmų už 91 549 mašinų ir įrenginių už 189 059 Eur, kitos įrangos už 50 258 Eur, nematerialaus
turto už 27 050 Eur (3 Office programos, kasos įplaukų programos (2), paslaugų valdymo sistemos
(PVS) programa, likutis Mokestos programos diegimui).
2017 m. įsigijimai:
1. Nauja rotacinė vejapjovė John Deere – tai naujos kartos dyzelinė vejapjovė, pasižyminti
ekonomiškumu, manevringumu, lengvu valdymu, žolės surinkimu.
John Deere vejapjovė yra labai manevringa, be to, ji turi galingą variklį, itin galingą pjovimo
agregatą ir išskirtinės kokybės konstrukciją, užtikrinančią daugybę našaus eksploatavimo metų. Prie šio
modelio montuojami pjovimo agregatai, kurių plotis 182 cm. pasižymintis nepriekaištingu nupjovimu.
“John Deere” vėjapjovė, nupjautą žolę surenka ir išverčia į traktorinę priekabą.

2.

Naujas vakuuminis lapų surinkėjas. Vakuuminis lapų surinkėjas yra ideali mašina, skirta valyti
didelius plotus, tokius kaip parkai, viešieji sodai, gatvės. Ilga ir lanksti įsiurbimo žarna, bei
lengvas transportavimas leis lengvai, patogiai ir greitai surinkti sugrėbtus lapus. Tai jau antras
lapų surinkimo agregatas kuris leis šiais metais dar greičiau surinkti viso miesto lapus.

Žoliapjovė-smulkintuvas- priedas prie traktoriaus, kuris efektyviai pjauna ir surenka žolę ir
lapus. Nupjautą žolę išverčia į traktorinę priekabą.
4. Gatvių šlavimo mašina Johnston C401"- tai vidutinio dydžio šlavimo mašina, manevringais
kompaktiško pločio šepečiais ir galingu siurbimo našumu ir didele surinkimo bunkerio talpa, su
kuria bus galima valyti Jonavos miesto gatves greičiau ir kokybiškiau.

3.
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5.

Naudotas autokeltuvas - MB Sprinter. Tai ekonomiškas, manevringas automobilis su kuriuo yra
lengva privažiuoti prie daugiabučių namų, įvairių pastatų. Su šiuo automobiliu mieste atliekami
medžių pjovimo ir genėjimo darbai, stogų remonto darbai lempų keitimas. Įmonės klientams
siūlomos įvairios paslaugos: autokeltuvo nuoma, medžių genėjimas, lempų keitimas. Atsakingi
įmonės darbuotojai patikimai ir kokybiškai atlieka visus darbus ir padeda priimti geriausius
sprendimus.

6.

UAB Jonavos paslaugos įsigijo šepetį piktžolėms ir storiems žemės sluoksniams valyti. Šiuo
šepečiu galima išvalyti apaugusius augalais pėsčiųjų takus ir kelkraščius bei labai purvinas
vietas. Tai sutaupo daug rankų darbo laiko ir darbas atliekamas labai kokybiškai. Šepečiu jau
dirbama Jonavos miesto gatvėse ir dviračių takuose, aikštėse.

2017 metais buvo organizuotas aukcionas pasenusių mašinų ir mechanizmų pardavimui. Pradinė
pardavimo kaina buvo 7 180 €, parduota už 9 810 € (36,6 proc. daugiau). Buvo parduotas turtas:
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1.
2.
3.
4.

A/m ZIL 130 autobokštelis 1975m.
A/m MAN šiukšliavežė 1988m
A/m MAZ šiukšliavežė 2003m.
2 traktoriai T-16 1987 m. ir 1988 m.

DARBUOTOJAI
2017 metų pabaigoje UAB „Jonavos paslaugos“ dirbo 314 darbuotojų: iš jų 112 vyrų ir 202
moterys. Bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkis – 51,5 metai. Per metus į darbą priimta 88 žm.,
atleista 84 žm. Vadovaujančių darbuotojų ir specialistų išsilavinimas ir kompetencija atitinka keliamus
reikalavimus. Darbininkai turi reikiamą kvalifikaciją atliekamam darbui arba yra apmokomi, suteikiant
reikiamą kvalifikaciją.
Bendrovės darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė numatyta darbo sutartyse, pareiginiuose
nuostatuose bei vidaus tvarkos taisyklėse.
2017 m. toliau buvo tobulinami darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatai, bendrovės valdymo
struktūra, atnaujinti dalies darbuotojų pareiginiai nuostatai, perskirstyti darbai.
Bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičiaus dinamika atsispindi 11 lentelėje:
Eil.
Rodikliai
2015 m.
2016 m.
2017 m.
Nr.
1.
Vidutinis darbuotojų skaičius
334
323
323
1.1. Darbininkai
301
291
292
1.2. Administracija
33
32
31
2.
Vidutinis etatų skaičius
292
301
301
11 lentelė
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Bendrovės darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio pokyčiai pateikti 12 lentelėje:
Eil.
Rodikliai
Mato
2015 m.
2016 m.
2017 m.
Nr.
vnt.
1.
Vidutinis
mėnesinis Eur
459,31
517,41
562,19
darbuotojo atlyginimas
2.
Vidutinis
mėnesinis Eur
525,38
555,23
603,28
etato atlyginimas
3.
Priskaičiuotas darbo Eur
1 840 920
2 005 500
2 179 049
užmokestis
(be
priskaičiuotų
atostoginių kaupinių)
12 lentelė

Bendrovės sėkminga ir efektyvi veikla priklauso nuo joje dirbančių darbuotojų, todėl 2017 m.
buvo gerinamos darbuotojų darbo sąlygos: nupirkti prožektoriukai, dedami ant galvos, valytojomskiemsargėms, suremontuota darbuotojų persirengimo - poilsio patalpa, gerinamas darbo vietų
apšvietimas, pakeista koridorių grindų danga ir pan. Darbuotojus rengia LINDSTROM firma, kuri
nuomoja darbo drabužius ir juos kas savaitę skalbia bei prižiūri. Tinkamai aprūpinami ir prižiūrimi
darbo drabužiai atspindi bendrovės darbo ir klientų aptarnavimo kokybės lygį, sustiprina bendrovės
įvaizdį klientams ir patiems bendrovės darbuotojams, gerina personalo nuotaiką bei skatina bendrumo
jausmą.

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROJEKTAI 2018-2020 M.
1. Siekiant gerinti daugiabučių namų administravimo ir techninės priežiūros darbų organizavimą
ir kontrolę, bus įdiegta įsigyta programa „PVS“, su kuria bus efektyviau stebimi užduočių gavimo,
perdavimo, vykdymo bei užbaigimo etapai.
2. Gudžionių g. 4 pastato projektavimo darbų pabaiga ir statybos bei kap. remonto darbų
pradžia, su tikslu visus bendrovės padalinius perkelti į vieną pastatą.
3. Miesto gėlynų plėtra pagal naują apželdinimo koncepciją.
4. Palaipsnis perėjimas prie mechanizuoto miesto gatvių bei šaligatvių valymo, įsigijant
modernią techniką ir papildomą įrangą.
5. Aktyvus dalyvavimas, rengiant pėsčiųjų takų, šaligatvių, gatvių projektus.
6. Bendrovės veiklos viešinimas internetiniame puslapyje, įskaitant ir gyventojų apklausų (mini)
rengimą apie teikiamų paslaugų kokybę.
7. Daugiabučių namų administravimo ir modernizavimo paslaugų kokybės gerinimas, didinant
veiklos aktyvumą, glaudžiau bendraujant su gyventojais, operatyviau teikiant informaciją apie
planuojamus darbus daugiabučiuose namuose bei reaguojant į gyventojų pageidavimus.
8. Siekiant pagerinti daugiabučių namų techninę priežiūrą, stambių planinių darbų vykdymas –
elektros instaliacijos bei vidaus vamzdynų (vandens tiekimo bei kanalizacijos) atnaujinimą, langų
laiptinėse keitimą ir pan. Siekiant taupyti elektros sąnaudas, modernizuoti laiptinių apšvietimą,
įrengiant šviestuvus su judesio jutikliais.
9. Siekiant sumažinti nerūšiuotų atliekų srautus į sąvartynus visuomenės nuomonės formavimas,
taikant informacijos sklaidos ir prevencines priemones, skatinančias gyventojus rūšiuoti šiukšles.
10. Ikiteisminio išieškojimo apimčių didinimas. Siekiant sumažinti teismo išlaidas, didinti
ikiteisminių sutarčių skaičių bei per elektroninę teismų sistemą ( EPP ) teikiamų teismo dokumentų
skaičių.
11. Planuojami įsigijimai 2018-2020 m:
 Profesionalus žolės pjovimo agregatas-traktorius su surinkimu
 Krovininis automobilis (iki 3,5 t)
 Mažos galios traktorius
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 Vidutinio galingumo traktorius
 Krovininis automobilis (virš 3,5 t)
 Krovininis automobilis su manipuliatoriumi
 Priedai prie komunalinio ūkio technikos
 Šiukšliavežė mašina su manipuliatoriumi.
Įsigijimai suplanuoti, siekiant našesnio bei kokybiškesnio darbo, siekiant mažinti rankų darbo
apimtis, keisti morališkai bei fiziškai nusidėvėjusią techniką bei papildyti nauja, labiau pritaikyta
šiandienos poreikiams.
Jonavos rajono savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo programa 2018-2020 metams
pridedama.

BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI
Bendrovės veikla yra orientuota į įsipareigojimų partneriams ir visuomenei vykdymą, veiklos
efektyvumo didinimą, pardavimų plėtrą, nuolatinį paslaugų kokybės ir kainos santykio gerinimą, klientų
poreikių tenkinimą. Pagrindiniai Bendrovės strateginiai tikslai yra:
1.
Gerinti bendrovės prestižą bei įvaizdį visuomenėje – siekiant, kad bendrovės teikiamos
paslaugos būtų kvalifikuotos ir aukštos kokybės, keliant darbuotojų kvalifikaciją, gerinant aptarnavimo
ir teikiamų paslaugų kokybę, didinant vartotojų pasitikėjimą bendrovės darbuotojais, užtikrinant
efektyvią informacijos sklaidą paslaugų vartotojams.
2.
Didinti veiklos efektyvumą – ypatingą dėmesį kreipiant į kainodarą bei teikiamų
paslaugų savikainos mažinimą, didinant pardavimų apimtis, įdiegiant optimizuotą visą apskaitą
apimančią buhalterinės apskaitos programą, optimizuojant žmogiškųjų išteklių panaudojimą, plečiant
esamo transporto bazę ir atnaujinant turimas transporto priemones bei įrangą.
3.
Pažangios ir šiuolaikiškos bendrovės kūrimas – technologiškai pažangių sprendimų
ieškojimas ir įgyvendinimas vykdant Bendrovės veiklą, inovatyvių produktyvumo augimą užtikrinančių
technologijų diegimas.
4.
Kurti teigiamą aplinką bendrovės viduje – formuojant vertybėmis grįstą vidinę
bendrovės kultūrą, skatinant kūrybinę iniciatyvą bei sąmoningumą, sudarant tinkamas ir saugias darbo
sąlygas darbuotojams siekti geriausių rezultatų.
5.
Bendrovės tikslas- kokybiškos paslaugos visiems klientams, saugi darbo aplinka,
lankstumas, prisitaikant prie kintančių kliento poreikių, pasitikėjimo pelnymas, paslaugų kokybė, kuria
didžiuotųsi darbuotojai ir visuomenė.

Direktorius

Edmundas Mulokas
_____________________________________

