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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA
SPRENDIMAS
DErr pRITARIMO uZnanosros AKCTNES BENDRoVES ,,Jo vos pASLAUGos,,
018 METU DIREKTORIAUS ATASKAITAI
2019m. balandZio

30d. Nr.lTS-93

Jonava

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu ir remdamasi2015 m.birLelio 25 d. rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. 1 TS - 0170
patvirtinto Jonavos rajono savivaldybes tarybos veiklos reglamento 218 punktu bei atsiZvelgdama i
uZdarosios akcines bendroves ,,Jonavos paslaugos" 2019 m. kovo 29 d. ra5t4 Nr. 54-490 ,,2018
metq direktoriaus ataskaita", rajono savivaldybes taryba nu s p r endi,ia:
Pritarti uZdarosios akcines bendroves ,,Jonavos paslaugos" 2018 metq direktoriaus ataskaitai
(pridedama).
Sis sprendimas per vien4 menesi nuo jo iteikimo dienos gali
i skundZiamas Lietuvos
administracinirl bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka Lietuvos adm
racinir-1 gindq komisijos
Kauno apygardos skyriui (Laisves al. 3-6, Kaunas) arba Regionq ygardos administraclruam
teismui bet kuriuose teismo rDmuose (Siauliq rtmai, Dvaro g. 8(
iiauliai; PaneveZio rumai,
Respublikos g, 62, PaneveZys; Klaipedos rrlmai, Galinio PyIimo g.fi, Klaipeda; Kauno rumai, A.
Mickevidiaus g. 8A, Kaunas)."

Savivaldybes meras

Mindaugas Sinkevidius

Kopila tikra
Jonbvbs rajono savivaldyb6s
SEKRETORIATAS

Graiina

zti:
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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

Nekilnojamojo
turto
Komunalinio
ūkio
Finansinės
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UAB "Jonavos
paslaugos" veiklos

Nekilnojamojo turto veiklų grupė

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios
nuosavybės administravimas ir techninė
priežiūra
Energetinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos
įgyvendinimo administravimas
Savivaldybės socialinių būstų
administravimas
Kiti darbai pagal rangos sutartis

Komunalinio ūkio veiklų grupė

Atliekų tvarkymo paslaugų teikimas
Miesto priežiūros ir tvarkymo darbai
Daugiabučių namų bendrųjų patalpų ir
bendro naudojimo teritorijų valymas
Pirties, viešojo tualeto, turgavietės
administravimo paslaugų teikimas
Darbai pagal sutartis ir užsakymus

Finansinių veiklų grupė

Tarpininkavimo veikla
Apskaitos vedimo veikla
Įmokų rinkimo veikla
Skolų išieškojimo 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, Laurynas Gailius, Rasa Raicevičienė ir
Bronislovas Liutkus. UAB „Jonavos paslaugos“ administracijos direktorius - Edmundas Mulokas.
Bendrovės įstatinis kapitalas 891 000 € (aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis €), padalintas į 891000
akcijas. Akcijos yra paprastosios vardinės. Vienos akcijos nominali vertė 1 € (vienas euras). Įstatinio kapitalo dydis
lygus visų pasirašytų bendrovės akcijų nominaliai vertei. Visas bendrovės akcijas valdo Jonavos rajono savivaldybės
4
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taryba. Jonavos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Bendrovės akcijų suteikiamas turtines ir neturtines
teises Bendrovėje įgyvendina Savivaldybės vykdomoji institucija - Savivaldybės administracijos direktorius.

BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA
Per 2018 metus bendrovė uždirbo 5 397 925 € (lyginant su praėjusiais metais , +13,26 % ) pajamų, patirdama
5 179 366 € (lyginant su praėjusiais metais, +9,62 %) sąnaudų, (be pelno mokesčio). Bendrovės ūkinės veiklos
finansinis rezultatas už 2018 metus, grynasis pelnas prieš apmokestinimą yra 218 559 €.
Pardavimo pajamos už 2018 m. 5 363 605 € (lyginant su 2017 m., +13,45 %), pardavimo savikaina 4 630 704
€ € (lyginant su 2017 m., +9,06 %).
Bendrovės pardavimo pajamų pagal padalinius pasiskirstymas:

KOMUNALINIO ŪKIO VEIKLOS APŽVALGA
Didžiausios bendrovės pardavimo pajamos gautos iš komunalinio ūkio padalinio veiklos – 3 735 362
€ (lyginant su 2017 m., padidėjo 15,48 %), iš jų: atliekų tvarkymo veikla – 1 463 688 € (lyginant su 2017m., padidėjo
6,96 %), miesto tvarkymo darbai – 1 210 719 € (lyginant su 2017 m., padidėjo 15,77 %), daugiabučių namų bendrojo
naudojimo patalpų ir namams priskirtų teritorijų priežiūra – 936 159 € (lyginant su 2017 m., padidėjo 29,85%), kitos
pajamos (darbai pagal rangos sutartis, transporto nuoma ir pan.) –105 208 € (lyginant su 2017 m., padidėjo 30,74 %),
pirtis – 9 576 € (lyginant su 2017 m,, padidėjo 15,40 %), viešasis tualetas – 1 319 € (lyginant su 2017 m., sumažėjo
9,47 %), turgavietė – 8 693 € (lyginant su 2017 m., sumažėjo 6,70 %).
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 m 3 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,
5
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Užusaliuose ir kt., iš viso 44 vnt. 1,1 m3 talpos komunalinių atliekų ir 51 vnt. antrinių žaliavų konteineriai. Penkiose
sodų savininkų bendrijų teritorijose įrengtos antrinių žaliavų konteinerių aikštelės, pastatyta 15 vnt. varpo formos
konteinerių. Viena antrinių žaliavų surinkimo aikštelė tenka 706 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.
2018 m. ženkliai padidėjo atliekų pridavimo sąvartyne mokestis, vadinamasis „vartų“ mokestis (virš 60 proc).
Tačiau kaina beveik nesikeitė (pasikeitė tik kainų dedamosios- pastovioji dedamoji sumažėjo, o kintamoji dedamoji
padidėjo). Išlaikyti panašų kainų lygį leido atidesnis darbas su logistika, optimalesnių maršrutų parinkimas, didesnių
kainų išsiderėjimas iš pakuočių tvarkymo organizacijų, atliekų srautų stebėjimas, perrūšiuotų tinkamų perdirbimui
atliekų kiekio iš bendro komunalinių atliekų srauto didinimas ir kitos organizacinės priemonės.
Surenkamų atliekų ir antrinių žaliavų kiekių pokytis pateiktas 1 lentelėje
Atliekų rūšis
2018 m. 2017 m.
2016 m.
Komunalinės atliekos, t.
Iš komunalinių atliekų srauto išrūšiuotos
tinkamos perdirbti atliekos*, t. (lieka UAB
"Verslo vizijos")
Perrūšiuota tinkamų perdirbti atliekų, %
nuo bendro komunalinių atliekų srauto
Išvežta į Zabieliškio sąvartyną, t.
Antrinės žaliavos iš antrinių žaliavų
konteinerių, t.
Tekstilės atliekos, t.

11054,58 10776,86
6977,76 5229,58

11263,93
4896,17

Skirtumas
(2018 –
2017 m.)
+277,72
+1748,18

Proc.

+2,58
+33,43

63,12

48,92

43,47

+14,20

+29,03

4076,82
1143,52

5547,28
1150,23

6367,76
1044,62

-1470,46
-6,71

-26,51
-0,58

48,59

30,635

26,525

+17,955

+58,61
1 lentelė

*- Tinkamos perdirbti atliekos - antrinės žaliavos bei pakuotės (stiklinė, popierinė, plastikinė, metalinė), statybinės
atliekos, biodegraduojančios atliekos.
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Iš 1 lentelės ir 2 ir 3 pav. matyti, kad 2018 m. gyventojai išrūšiavo 6,71 t. pakuotės atliekų mažiau, nei 2017
metais. 2018 metais vienas gyventojas išrūšiavo 14,3 kg pakuotės atliekų (lyginant su 2017 m., 0,58 proc. mažiau).
UAB „Jonavos paslaugos“ „Strategijoje 2019-2022 metams“ numatė kasmet įgyvendinti po vieną informacinę
kampaniją, skatinančią gyventojus rūšiuoti atliekas, siekti , kad antrinių žaliavų iš antrinių žaliavų konteinerių kiekis
augtų kasmet po 10 tonų, o perrūšiuotų tinkamų perdirbti atliekų dalis nuo bendro komunalinių atliekų srauto augtų ir
2020 m pasiektų 65 proc.
Jonavoje septyniose komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelėse prie daugiabučių namų
pastatyti konteineriai dėvėtai tekstilei. Dėvėtos tekstilės atliekų per 2018 m. surinkta 17,955 tonų daugiau, negu 2017
m.
Atliekų kiekio pasiskirstymas mėnesiais ir antrinių žaliavų kiekio surinkimas pagal konteinerių rūšis pateiktas
4 ir 5 pav.
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Parengta ir paviešinta gyventojams nauja specifinių atliekų surinkimo tvarka Jonavos rajono kaimo
seniūnijose.
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. 2018 m. nustatyti ir Jonavos rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui perduoti 42 atliekų tvarkymo
taisyklių pažeidėjai, kuriems Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai surašė administracinius teisės pažeidimų
protokolus.
2018 metais identifikavome nekilnojamojo turto objektų savininkus, kurie dėl įvairių priežasčių buvo nesudarę
komunalinių atliekų tvarkymo sutarčių. Per metus pasirašytos komunalinių atliekų tvarkymo sutartys su 400 fiziniais
asmenimis ir 163 sutartys su įmonėmis. Naujiems atliekų turėtojams daliname naujus komunalinių atliekų
konteinerius.
Miesto tvarkymo skyriaus veikloje gauta pajamų už 1 210 719 €, iš jų didžiausią pajamų dalį sudarė gatvių,
aikščių, laiptų, šaligatvių, takų ir pan. miesto teritorijų valymas – už rankinį valymą per metus gauta 352 526 € pajamų
(15,76 % daugiau, negu 2017 m.), už mechanizuotą gatvių valymą – 234 339 € pajamų (43,22 % daugiau, negu 2017
m.).
Miesto tvarkymo skyriaus veikloje didžiausią darbų dalį sudarė gatvių, aikščių, laiptų, šaligatvių, takų, kitų
miesto teritorijų ir gyvenamųjų namų valymas. Mechanizuoto gatvių valymo darbai: nušluota 3987 t.m2 asfalto
dangos (vasarą), surenkant sąšlavas, išvalyta nuo sniego 7749 t.m2 gatvių ir sankryžų, nuvalyta 1843 t. m2 šaligatvių,
dviračio takų, pėsčiųjų takų, aikštelių ir pan., pabarstyta smėlio druskos mišiniu ar druskos su priedais 10 858 t. m2,
per 2018 m. sunaudota druskos su priedais 367 t., ir smėlio druskos mišinio 138 t.
UAB “Jonavos paslaugos” stategijoje 2019-2022 metams numatyta didinti mechanizuotai valomų teritorijų
plotus, tuo pačiu mažinant rankinio valymo apimtis kasmet po 4- 5 tūkst.m2.
Kelių ir jų įrenginių remonto veikloje gauta pajamų už 122 071 €. Per 2018 metus mieste sumontuoti
nauji 167 kelio ženklai, suremontuoti 45 vnt., suremontuoti ar dalinai perdažyta 48 poilsio suolas. Šaltuoju laiku
asfaltu užtaisyta 16 m2 atsiradusių duobių. Vasaros periodu užasfaltuota 1372 m2 atsivėrusių duobių asfalto dangoje.
Naujai pakloti ir atnaujinti 566 m2 šaligatvių prie gyvenamųjų namų.
Gatvių apšvietimo veikloje gauta pajamų už 168 024 €. Be kasdienių gatvių apšvietimo įrenginių
priežiūros bei remonto darbų, gatvių apšvietimo linijų patikimumui užtikrinti, betranšėjiniu būdu atstatyti sugedę
kabeliai Kosmonautų g., pakeistos 4 autoįvykių metu sugadintos apšvietimo atramos Vasario 16-osios g., Klaipėdos
g., Plento g., įrengtas apšvietimas paminklui Jonavos krašto laisvės kovotojams Panerių g. Įrengtas apšvietimas naujai
vaikų žaidimų aikštelei Chemikų g. Pakeistas miesto bibliotekos fasado apšvietimas vėliavos spalvų LED
prožektoriais., Įrengtas dviejų naujų pėsčiųjų perėjų apšvietimas Kosmonautų g.
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Miesto gatvių apšvietimo tinklų priežiūros veikloje aptarnaujame 46 apšvietimo valdymo spintas, iš
kurių dvylikoje apšvietimas valdomas nuotoliniu būdu.
Žaliojo ūkio ir kapinių priežiūros veikloje gauta pajamų už 333 759 €. Miesto terotorijoje želdiniai buvo
nušienauti keturis kartus. 2018 m Jonavos mieste buvo pasodinta 8200 vnt. vienmečių ir 660 vnt. daugiamečių gėlių.
Padidintas Plento g. esantis žiedinėje sankryžoje gėlynas.

Jame buvo panaikinta eilė išretėjusių krūmų, pasodintos daugiametės gėlės: verbena bonarensis, ežuolė
„Vanila“, snaputis dviejų rūšių, melėsas paprastasis, kelios kalninės pušys ir šliaužiantys kadagiai, vienmetės
pelargonijųos ir šlamutis. Rudenį pasodinta 2000 vnt. tulpių ‚Holland beauty‘, kurios žydės pavasarį, tikėtina- Motinos
dienai.
UAB “Jonavos paslaugos” strategijoje 2019-2022 metams numatyta kasmet įgyvendinti po 5 aplinkos
tvarkymo projektus.
Per akciją “Papuošk savo miestą“ 2018 metais dalyvavo dvi mokyklos: Panerio pradinė mokykla ir Ralio
gimnazijos savanoriai. https://www.jonavoszinios.lt/naujiena/siandien-pasodinta-3-tukstanciai-kroku-svoguneliu/.
Akcijos metu pasodinta apie 3000 vnt krokų svogūnėlių. Iš viso Sąjudžio, Santarvės aikštėse pasodinta
10 000 vnt. krokų.
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Žiedinėje sankryžoje link Ukmergės pasodinta 100 vnt. baltų dekoratyvinių česnakų. Tai daugiametis
augalas, kuris džiugins ne vienerius metus.

Laiptų, vedančiuose į Rimkų mikrorajoną, šlaituose pasodinta 3000 vnt. narcizų, kurie ankstyvą pavasarį
džiugins praeivius savo žydėjimu.
Per 2018 metus skirtas dėmesys miesto medžių priežiūrai. Suformuotos klevų lajos, esančios Santarvės
aikštėje, ir rutulinės tujos Sąjūdžio aikštėje.

Pagal išduotus leidimus atlikti medžių pjovimo ir genėjimo darbai Skarulių kapinėse. Nupjauti 5
pavojingi medžiai, kiti išgenėti. Taip pat apgenėti medžiai, augantys Karių kapinių teritorijoje.
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Per 2018 metus Jonavos mieste išgenėti, pakeltos medžių lajos ar kitaip sutvarkyti 1898 medžiai. 294
vnt. medžių buvo išpjauti- tai sausi, nulaužti vėjo arba pagal išduotus leidimus išpjautini medžiai. Iškirsta prie
daugiabučių kiemų arba pakelėse augantys susenę 883 vnt krūmų, 280 vnt krūmų atliktas atnaujinamasis genėjimas,
apkarpyta 467 m² mieste augančių gyvatvorių.
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpų bei daugiabučiams namams priskirtų teritorijų
priežiūros veiklos pajamos 2018 metais – 936 159 €, iš jų: bendro naudojimo patalpų valymo pajamos sudarė 522
052 €, kiemų priežiūros pajamos- 414 107 €.
Įmonėje dirba 148 valytojų bei valytojų- kiemsargių, iš jų 101 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.
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.
Komunalinio ūkio padalinys atlieka ir kitus darbus pagal sutartis ar užsakymus, tai transporto nuoma įmonėms bei
gyventojams, asfaltavimo darbai, medžių genėjimo bei išpjovimo darbai, mechanizuotas aikštelių valymas ir kt.
Jonavos kūno kultūros ir sporto centro prašymu perdarytas Joninių slėnio želdynas esantis prie žiūrovų tribūnų.

Pagal sutartį su Jonavos kūno kultūros ir sporto centru Bendrovė teikia slidinėjimo trasų sniego gamybos,
priežiūros bei aptarnavimo darbus.

Per ataskaitinius metus miesto pirties paslaugomis pasinaudojo 4 106 gyventojas, gauta 9 576 € 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. 2018 m. skirtos subsidijos pirties
nuostoliams padengti – 10 365 € (2017 m. subsidijų suma siekė 8 935 €).
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Miesto viešojo tualeto veiklos pajamos 1 319 € (be PVM), jo paslaugomis pasinaudojo 10 640 žmonės.
Patirti miesto viešojo tualeto veiklos nuostoliai yra subsidijuojami, 2018 m. gauta iš rajono biudžeto 21 169 € lėšų
subsidijoms (2017 m. subsidijų gauta 19 990 €).
Turgavietės veiklos pajamos per 2018 metus 8 693 € (2017 m. 9 317 €) pajamų.

NEKILNOJAMOJO TURTO VEIKLOS APŽVALGA
Nekilnojamojo turto veiklos padalinio uždirbtos pajamos per metus - 1 385 382 € (lyginant su 2017
m., padidėjo 11,21 %), iš jų: pajamos iš daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo 224 026 €
(lyginant su 2017 m., padidėjo 1,34 %), pajamos iš daugiabučių namų modernizavimo projektų vykdymo bei kredito
grąžinimo administravimo 93 364 €, (lyginant su 2017 m., padidėjo 15,78 %), daugiabučių namų techninės priežiūros
ir remonto 558 763 € , (lyginant su 2017 m., padidėjo 12,71 %), savivaldybės būsto administravimo ir remonto
75 902 € (lyginant su 2017 m., padidėjo 11,96 %), kiti darbai pagal rangos sutartis 427 433 € (lyginant su 2017 m.,
padidėjo 12,33 %).
Daugiabučių namų administravimo bei techninės priežiūros skyriai tęsė planinių darbų vykdymą
daugiabučiuose namuose: kanalizacijos stovų dalinis keitimas (6 namuose), vandentiekio stovų keitimas (7 namuose),
šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas (16 namų) kanalizacijos vamzdynų praplovimas hidrodinamine
mašina (3 namuose), elektros instaliacijos remonto darbai (4 namuose), laiptinių apšvietimo su judesio davikliais
įrengimas (13 namų), kiemo LED prožektorių montavimas (10 namų), laiptinių langų keitimo darbai (25 namuose),
rūslangių keitimas (20 namų), buitinių nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas (6 namuose), laiptinių remontas,
dažymas (11 namų), pašto dėžučių keitimas (8 namuose), nuplautas namo fasadas (1 name), laiptinių durų keitimas
(18 namų), tambūro durų keitimas (3 namuose), telefonspynių įrengimas (4 namuose), stogo kap. remontas (1 name),
sieninių plokščių remonto darbai (1 name), balkonų stogelių šiltinimas, uždengimas (1 name) ir pan.
Daugiabučių namų sukauptų techninės priežiūros lėšų bendras likutis metų pradžiai buvo 408 559 €,
surinkta per metus tech.priežiūrai skirtų lėšų- 683 515 €, atlikta darbų už 663 330 €, likutis metų galui 428 744 €.
Per 2018 m. buvo surinkta kaupiamųjų įmokų lėšų 532 509 €, panaudota darbams apmokėti – 348 828
€, likutis metų pradžiai – 840 541 €, metų pabaigai- 1 024 222 €. Šios lėšos yra laikomos atskiroje banko sąskaitoje
ir naudojamos Vyriausybės nutarime numatytiems darbams.
Pagal Jonavos rajono savivaldybės Tarybos patvirtintus „Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo
nuostatus“ teikėme paraiškas finansinei paramai gauti. Už daugiabučiuose namuose per 2018 metus atliktus remonto
darbus gautos finansinės paramos lėšos grąžintos į namų kaupiamųjų įmokų sąskaitas- 43 114 €.
2018 m buvo įdiegta Daugiabučių namų administravimo paslaugų bei avarinės tarnybos teikiamų
paslaugų sistema (PVS)- tai programos Mokesta papildomas modulis . Šios programos pagalba galima registruoti,
kaupti bei saugoti visą informaciją, būtiną efektyviam Paslaugų teikimui gyventojams bei įmonėms, formuoti
darbuotojams Paslaugų darbų užduotis bei reikiamu detalumu kontroliuoti jų vykdymą, kontroliuoti ir vertinti
Paslaugų teikimo veikloje dalyvaujančių darbuotojų darbo našumą, kontroliuoti bei vertinti atskirų Objektų arba jų
grupės eksploatavimo kaštus, išmaniosiomis darbo priemonėmis (telefonu, planšetiniu kompiuteriu) nuotraukose
fiksuoti Objektų gedimus, darbines situacijas, atliktus darbus.
Daugiabučių namų administravimo skyriaus darbų apimtys tiesiogiai priklauso nuo administruojamų
daugiabučių namų skaičiaus. 2018 m. UAB „Jonavos paslaugos” administruojamų namų skaičius nežymiai išaugo
nuo 336 iki 343, tame skaičiuje Jonavos mieste metų pradžioje buvo 245 administruojami namai, o metų pabaigoje
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249 namai, kaimiškosiose teritorijose metų pradžioje įmonė administravo 91 namus, metų pabaigoje- 94. Jonavoje
veiklą vykdo ir 45 bendrijos, kita dalis savininkų namus administruoja pagal jungtinės veiklos sutartis.
UAB „Jonavos paslaugos” yra paskirtas Jonavos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo
daugiabučiuose namuose programos administratoriumi ir administruoja įvairių administravimo formų daugiabučių
namų atnaujinimo įgyvendinimo projektus Jonavos mieste ir rajone.
Kaip ir kasmet, 2018 m. daugiabučių modernizavimo programoje buvo nemažai pasikeitimų. Metų
pradžioje buvo priimamos paraiškos dalyvauti konkurse, kuriame namai konkuravo tarpusavyje, priklausomai nuo
kvartalo, taupomos energijos kiekio, butų skaičiaus name bei kt. kriterijų, o metų pabaigoje Aplinkos ministerija
paskelbė naują konkursą, pagal kurį naujos paraiškos bus priimamos 2019 m. Keitėsi balsavimo tvarka – butų
savininkai sprendimus dėl namo atnaujinimo turi priimti, neturėdami VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros
pritarimo, taip pat priimti sprendimą dėl kreditavimo, pakito taisyklės, leidusios įsigyti projektavimo ir statybos darbus
vienu viešuoju pirkimu. Dabar privalu atskirai pirkti techninį projektą ir, tik jį užbaigus, galima ieškoti rangovo.
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 dydį.
Pirmasis būtinas žingsnis daugiabučio namo renovacijai – investicijų planas. Iš 22 namų, kurie laukė
kvietimo teikti paraiškas 2018 m. pradžioje, 20 apsisprendė dalyvauti programoje, kiti 2 namai parengtus investicijų
projektus nepatvirtino ir paraiškų neteikė. Metų eigoje dar 26 namai pareiškė norą renovuotis, jiems parengti arba
rengiami investicijų planai, tačiau jie dalyvaus jau 2019 m. konkurse. Informacija apie investicijų planus pateikta 6
paveiksle.

Paveikslas rodo, kad nuo 2013 metų, kai pradėtos įgyvendinti Daugiabučių namų energinio efektyvumo
didinimo programos su savivaldybėmis, UAB „Jonavos paslaugos“ dirba su 103 namais, jau dalyvaujančiais
programoje, ir 26 namais, planuojančiais prisijungti prie programos. Per 2018 m. 3 namų investicijų planai buvo
pripažinti negaliojančiais, nes daugiau kaip 3 metus negavo banko pritarimo suteikti paskolą (Vilniaus g. 40, Chemikų
g. 130 Jonavoje ir Ruklio g. 10 Rukloje), o 2 parengtiems investicijų planams nepritarė butų savininkai.
Teisės aktų, kuriais numatyti reikalavimai investicijų planams, pakeitimai įpareigojo administratorių
skubiai reaguoti, organizuoti susirinkimus, pristatant pokyčius, bei koreguoti 2017 m gale parengtus investicijų planus.
Svarbus organizacinio darbo pokytis – daugiabučių namų savininkai investicijų planams turi pritarti prieš teikimą
derinimui Būsto energijos taupymo agentūrai, todėl prireikė organizuoti daugiau susirinkimų su namų savininkais.
2018 m. įvyko 450 susirinkimų, iš jų 95 modernizavimo klausimais, 310 – administravimo ataskaitiniai ir 45 – kitais
klausimais (7 pav.).
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2018 m. suorganizuota 74 susirinkimais daugiau, negu 2017 m. Ataskaitiniuose administravimo
susirinkimuose vidutiniškai dalyvauja 25 proc. butų savininkų, tai yra 1 proc. mažiau, negu 2017 m., o modernizavimo
klausimais susirinkimai populiaresni, juose dalyvauja apie 50 proc. butų savininkų, o priimant sprendimus- dar
daugiau.
42 namai priėmė sprendimus- padidinti kaupiamąsias įmokas laiptinių remonto, laiptinės langų, rūsio
langų, lauko durų keitimo darbams.
2018 m. visi namai, dalyvavę konkurse dėl valstybės paramos namo atnaujinimui, ją gavo, taigi 100
proc. toliau dalyvauja programoje. Kol kvotų (iki 2017 m.) ir konkursų nebuvo, beveik 30 proc. namų atsisakydavo
tvirtinti investicijų planus po suderinimo ir nedalyvaudavo renovacijos programoje. Dabar nemažai anksčiau
atsisakiusių renovacijos namų, grįžta į programą, pakartotinai rengdami investicijų planus. 2018 m. dalis namų, kurių
investicijų planai buvo pripažinti negaliojančiais, persigalvojo, pasirengė naujus dokumentus ir planuoja dalyvauti
2019 m. konkurse.
Patvirtintų investicijų planų pasiskirstymą pagal teritoriją ir administravimo formą rodo 8 paveikslas.

Džiugu pastebėti, kad daugiabučių namų bendrijos pasitiki UAB „Jonavos paslaugos” ir patiki bendrovei
daugiabučių atnaujinimo proceso administravimą. Nuo 2013 m. Jonavos rajono savivaldybės energinio efektyvumo
didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo pradžios tik 1 bendrija pageidavo įgyvendinti renovacijos
projektą savarankiškai (Chemikų g. 36), kitos 7 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 55-60% butų savininkų
dauguma ir kad įsiskolinę už komunalines paslaugas būtų ne daugiau kaip 10% butų. Todėl dalis pritarusių renovacijai
namų negali dalyvauti programoje, nes bankai nesutinka kredituoti. 2018 m. bankai sutiko finansuoti 20 naujų namų
bei ilgai nefinansuotą namą – Lietavos g. 5 Jonavoje. Nefinansuojamų namų skaičius per 2018 m. sumažėjo iki
minimumo, nes visi naujai patvirtinti namai mokūs.
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Iš 103 namų, kuriems gautas finansavimo patvirtinimas, daugiausia projektų finansuoja UAB „Viešųjų
investicijų plėtros agentūra“ – 88 daugiabučius, 15 namų finansuoja AB „Šiaulių bankas“ (9 paveikslas).

103 daugiabučiams namams, kurių finansavimui pritarė bankas, yra įvykdyti viešieji pirkimai techninio
projekto (ir rangovo) atrankai. Visi pirkimai vykdomi per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), projektavimas
perkamas atskirai nuo rangos darbų (iki 2017 m. pabaigos buvo 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. Sudarytų rangos sutarčių vykdymo 2018 m. pagal įgyvendinimo etapą, pasiskirstymas
pateikiamas 10 paveiksle.

UAB „Jonavos paslaugos“ stebi daugiabučių namų po renovacijos energinį efektyvumą. Buvo palygintas
67 baigtų renovuoti daugiabučių namų metinis faktinis energijos suvartojimas 2014 m. (iki renovacijos) ir 2018 m.
(po renovacijos). Sutaupytos šilumos kiekis pateiktas 11 paveiksle.

Faktinis šilumos sutaupymas (33 proc.) buvo pasiektas, neįvertinus, kad 2014 metų žiema buvo šiltesnė
negu 2018 m. 2018 m. santykinis šilumos poreikis buvo didesnis dėl ilgesnio šildymo sezono ir žemesnės lauko
temperatūros. 2018 m. tiems patiems namams šildyti reikėjo apytikriai 9 proc. daugiau šilumos, palyginti su 2014 m
(2014 m. – 2915 dienolaipsnių, 2018 m. – 3165 dienolaipsnių). Jei namai nebūtų renovuoti, jie 2018 m. būtų sunaudoję
14661 MWh, todėl realus šilumos energijos sutaupymas po renovacijos – 38,5 proc. Tai parodyta 12 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 39%. Kaip auga atnaujintų daugiabučių dalis pagal valdymo formas
ir vietą pamečiui pateikta 13 paveiksle.

2018 m. pabaigoje Jonavos rajono savivaldybėje renovuotų namų pasiskirstymas pagal valdymo
formas atspindėtas 14 paveiksle.
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2018 m. suorganizuoti 9 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.
Nagrinėjant individualiems butams tenkančias investicijas į namo atnaujinimą, svarbu išskirti, kad
mažesniuose namuose vidutinės vienam butui tenkančios investicijos yra didesnės už dideliuose, daug butų
turinčiuose namuose, tačiau iš esmės kainai įtakos turi ne tik namo dydis, bet ir pasirinkti sprendimai, jų kiekis, namo
konstrukcija.
Iš 67 baigtų namų, individualios ataskaitos pateiktos 66 namams. Iš viso 3159 butams, iš jų 326 butams
ataskaitos pateiktos 2018 metais. Paprastai 11 proc. butų savininkų visą renovacijai tenkančią sumą sumoka
pirmaisiais mėnesiais ir nesinaudoja galimybe gražinti paskolą per 20 metų.
Bendrai 2018 m. tendencijas atskleidžia paveikslas, palyginantis kelių metų veiklą. 15 paveiksle matosi
renovacijos proceso cikliškumas ir priklausomybė nuo centrinės valdžios vykdomos politikos.

Taip pat ši informacija pateikiama 2 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

2014
52

2015
5

2016
29

2017
8

2018
27

Viso
168

0

0

0

33

0

5

38

47

52

5

0

15

20

139

0

0

0

7

0

0

0

30

27

7

7

15

29

115

0
0
0
0

49
31
0
0

9
22
21
6

7
11
29
27

9
9
13
24

29
9
4
9

103
82
67
66
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Iš viso 2018 m. atlikti 109 viešieji pirkimai, kurių bendra vertė 3 258 398 €, iš jų namų renovacijos
rangos darbams - 2 965 565 €. Viešųjų pirkimų pasiskirstymą pagal pirkimų objektus be renovacijos rangos darbų už
292 833 € rodo 16 paveikslas.

Dalį darbų UAB „Jonavos paslaugos“ atliko savo jėgomis, tai yra techninės priežiūros darbai, kurių
bendra vertė 2018 m. buvo 193 470 €.
Daugiabučių namų atnaujinimo darbų rezultatas
Jaunystės g. 2, Upninkai

Chemikų g. 80, Jonava
Prieš atnaujinimą

Po atnaujinimo

Mokyklos g. 14, Jonava
Prieš atnaujinimą

Po atnaujinimo
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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. 2018 m. UAB „Jonavos paslaugos“ administravo 566
būstus Jonavos mieste ir 381 būstą kaimiškojoje teritorijoje, iš viso 947 būstų. Priimta 14 sprendimų iškeldinti iš
socialinio būsto.
Per 2018 metus remonto darbai atlikti 101 savivaldybės butų (2017 m- 90 butų, 2016 m -76 butų, 2015
m.- 56 butų, 2014 m.- 68 butų, 2013 m. – 68 butų, 2012 m.-66 butų), kurių vertė 91 825 €.
Bendrovė dalyvavo konkursuose papildomoms paslaugoms atlikti. Pagal sudarytas rangos sutartis
praplautos daugiabučių namų šildymo sistemos 55 daugiabučiuose namuose, atlikti šildymo sistemų bei vandentiekio
ir kanalizacijos tinklų avarijų likvidavimo darbai švietimo įstaigose, kitose rajono įmonėse ir organizacijose.

FINANSINĖS (TARPININKAVIMO, APSKAITOS VEDIMO IR ĮMOKŲ
PRIĖMIMO) VEIKLOS APŽVALGA
Trečia paslaugų grupė – finansinė (tarpininkavimo, apskaitos vedimo ir įmokų priėmimo veikla) per
metus uždirbo 248 755 € pardavimo pajamų (lyginant su 2017 m., padidėjo 0,64 %). Tai yra pajamos, gautos pagal
sutartis su kitomis paslaugas teikiančiomis įmonėmis (UAB „Jonavos vandenys“, AB „Jonavos šilumos tinklai“, AB
„Lietuvos energijos tiekimas“, UAB „Suskystintos dujos“, UAB „AVVA“, UAB „Horda“, UAB „Kauno liftai“),
daugiabučių namų bendrijomis, 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.
2018 metų pabaigai Bendrovei priklausė šešios mokėjimo paslaugų teikimo vietos. Patogiam Mokėtojų
atsiskaitymui už paslaugas kasos įsteigtos trijuose Jonavos miesto mikrorajonuose, po vieną Rukloje, Žeimiuose ir
Upninkuose. Kasose įmokos priimamos tiek grynaisiais pinigais, tiek ir mokėjimo kortelėmis. Bankinėmis kortelėmis
gyventojai 2018 m. mokėjo apie 29,3 proc.visų kasų įplaukų (2017 m – 25 proc, 2016 m – apie 16 proc.).
Nors gyventojams sudaryta galimybė atsiskaityti internetu daugumoje bankų, kredito unijose, pašte,
terminale Perlas, per Vieną sąskaitą, dauguma įmokų už UAB „Jonavos paslaugos“ teikiamas paslaugas (62,1 proc)
gaunama per Bendrovės kasas.
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Kitos palūkanų ir panašios pajamos per 2018 m. 33 593 € (delspinigiai ir kitos netesybos).
Kitos netipinės veiklos pajamos- 727 € (juodųjų metalų laužo pridavimo pajamos).

SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO VEIKLA
Pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus (skola be einamojo mėnesio priskaitymų)
2018-12-31 duomenimis sudarė 1 014 416 € (2017-12-31- 988 964 €). Fizinių ir juridinių asmenų įsiskolinimo pokytis
per du pastaruosius metus pavaizduotas 19 pav.

Bendrovėje su skolininkais dirbama 2 etapais: atliekant ikiteisminį skolos išieškojimą, susitariant su
skolininku bei pasirašant ikiteisminę taikos sutartį ir teisminį skolų išieškojimą.
Ikiteisminis skolų išieškojimas. 2018 metais išsiųsti 1039 įspėjimai: fiziniams asmenims 949 vnt. (2017
m. – 1333 vnt.), juridiniams asmenims 90 vnt. (2017 m. - 89 vnt.), savivaldybės būsto nuomininkams, turintiems
skolų, išsiųsta 117 įspėjimų dėl iškeldinimo iš nuomojamų butų (2017 m. - 168 vnt.).
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Teisminis skolų išieškojimas. Teismui pateikta 280 vnt. pareiškimų ir ieškinių dėl skolų už komunalines
paslaugas priteisimo, kurių bendra suma 242 149 €, sumokėta žyminio mokesčio 3242 €. Antstoliams vykdymui
pateikti 324 vykdomieji raštai, kurių bendra skolų suma 238 755 €. Per 2018 metus antstolių išieškota suma 291 490
€.

Kiti teisiniai klausimai. Kartu su Jonavos rajono savivaldybe kreiptasi į Teismą dėl 13 šeimų iškeldinimo
iš socialinio būsto (2017 m. – 21), 13 iškeldinimų priteisti.
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.

VEIKLOS VIEŠINIMAS
Siekdami 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.
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Bendrovės internetiniame puslapyje skelbiamos parengtos daugiabučių namų metinės administravimo
ataskaitos, nuolat teikiama atnaujinta informacija apie daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymą,
aktuali, su atliekų rūšiavimu susijusi informacija.
Per 2018 metus bendrovės internetiniame tinklapyje buvo vykdomos apklausos. Apklausoje „Ar UAB
„Jonavos paslaugos” reikalinga avarinė tarnyba?“ dalyvavo 274 respondentai. 258 respondentai (94%) pasisakė, kad
reikalinga profesionali avarinė tarnyba, suteikianti plataus spektro pagalbą, 9 respondentai (3%) mano, kad avarinė
tarnyba yra reikalinga, tačiau ji turi būti maža ir pagalba minimali, kad avarinė tarnyba yra nereikalinga ir avarijų
likvidavimas yra pačių butų savininkų reikalas, atsakė 4 respondentai (1%), 3 respondentai (1%) šiuo klausimu
neturėjo nuomonės.
Siekdami pagerinti komunikacijas su klientais, turime UAB „Jonavos paslaugos“ FB paskyrą. Joje 2018
m. įkelta 15 aktualių temų atliekų rūšiavimo, atliekų tvarkymo, aplinkos saugojimo klausimais. Tai - video, straipsniai,
informaciniai pranešimai. Vertinant pateiktos informacijos svarbumą visuomenei, stebime gyventojų susidomėjimą.
Paskyroje sulaukiame gyventojų klausimų, pastebėjimų, į kuriuos stengiamės atsakyti kuo operatyviau,
taip sutaupant mūsų darbuotojų ir gyventojų laiką. Dalinamės įmonės švenčių, įsimintinų datų, renginių ir jubiliejų
fotonuotraukomis. Per 2018 metus FB paskyrą sekti pradėjo 99 nauji sekėjai, pamėgo - 94 nauji lankytojai. Iš viso
2018-12-31 FB paskyroje buvo 1078 sekėjai, paskyrą mėgo 1064 asmenys.

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI IR VIDAUS KONTROLĖ
2018 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.
2018 m. skirtas pakankamas dėmesys kainodaros klausimams, analizuojami kiekvienos iš teikiamų
paslaugų kainynai, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas bei rinkos sąlygas. 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.
2018 m Bendrovė išsikovojo „TOP įmonė 2018“ ženklą. TOP ĮMONĖS 2018 - tai verslo įmonės,
kuriomis rekvizitai.lt pasitiki ir rekomenduoja, remdamiesi turimais duomenimis. Įvertinimą gauna tik tos įmonės,
kurios atitinka nustatytus kriterijus. Partneriai ir klientai pasirinkę šias perspektyvias įmones, gali tikėtis sėkmingo ir
ilgalaikio bendradarbiavimo.
Santykinių finansinių rodiklių analizė:
1. Pelningumo rodiklių analizė:
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Atlikus finansinę Bendrovės analizę, matomas pajamų ir sąnaudų augimas, kuris 2018-2016 m laikotarpiu
išaugo atitinkamai 18,89% ir 18,10 %. Toks pasikeitimas darė įtaką ir bendrojo pelningumo rodikliui, kurio pokytis
minėtuoju laikotarpiu parodytas 4 lentelėje.
Rodikliai
2018 m
2017 m
2016 m. Pokytis (2018 m- 2016
m.), %
Bendrasis pelningumas
13,66
10,2
13,99
-2,36 %
Grynasis pelningumas
3,28
0,8
2,7
+21,17 %
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. Bendrovės apyvartiniam
kapitalui 2018 – 2016 m. padidėjus 31.01 %, turto pelningumo rodiklis padidėjo 11,17 %.
Rodikliai
2018 m
2017 m
2016 m. Pokytis (2018 m- 2016
m.), %
Turto pelningumas, proc.
3,96
1,0
3,54
+11,17 %
Apyvartinis kapitalas, tūkst. €.
463,1
358,2
353,5
+31,01 %
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. Kadangi rodiklio reikšmėdaugiau nei 1, tai įmonė yra pajėgi savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.
Rodikliai

2018 m

Bendrasis likvidumas

2017 m

1,17

2016 m.

Pokytis (2018 m- 2016
m.), %
1,18
-0,9 %

1,15

6 lentelė

4. Skolų valdymo rodiklių analizė

2018 – 2016 m. laikotarpiu bendrovės įsiskolinimai padidėjo 17,6 %, o nuosavas kapitalas padidėjo 14,51 %,
tai paaiškinama tuo, kad išaugo gyventojų kaupiamųjų lėšų likutis (kaupiamųjų įmokų namo atnaujinimui bei tech.
priežiūros lėšų namo eksploatavimui).
Rodikliai

2018 m

Skolos – nuosavybės koeficientas

2017 m

1,62

2016 m.

1,54

1,31

Pokytis
(2018 m- 2016 m.), %
23,73 %
7 lentelė

Bendra bendrovės finansinė būklė 2018 – 2016 m. laikotarpiu buvo stabili.
Rodikliai
Pajamos, tūkst. €.
Veiklos sąnaudos, tūkst. €.
Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai), tūkst.
€
Grynasis pelningumas
Turtas, tūkst. €.
Finansinės priklausomybės rodiklis

2018 m

2017 m

5397,9
548,2
219,0

4727,7
478,4
41,1

4507,5
504,8
154,8

Pokytis
(2018 m- 2016
m.), %
+19,75 %
+8,42 %
+ 41,47 %

3,28
4440,8
1.62

0,8
3866,7
1,54

2,7
3443,1
1,31

+21,17 %
+28.98 %
+ 23.73 %
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Pelno (nuostolių) ataskaitų dinamika 2018-2016 m pateikta 9 lentelėje:

Pajamos iš viso
Pardavimo pajamos-viso
Kitos veiklos pajamos

2018 m.
5397925
5363605
727

2017 m.
4766122
4727700
9878

2016 m.
4540284
4507487
7457

Pokytis
(2018 m2016 m.),
%
18,89 %
18,99 %
-90,25 %

1.3.
2.
2.1.
2.2.

Finansinės investicinės veiklos pajamos
Sąnaudos iš viso ( be pelno mok.)
Pardavimo savikaina
Veiklos sąnaudos

33593
5179366
4630704
548210

28543
4725013
4245864
478409

25340
4385442
3876930
504768

32,57 %
18,10 %
19,44 %
8,61 %

2.3.
2.4.
3.
4.
5.
6.

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos
Kitos netipinės veiklos sąnaudos
Bendrasis pelnas
Pelnas prieš apmokestinimą
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)

92
360
732901
218559
42857
175702

0
739
481836
41109
3033
38076

0
3744
630557
154842
32983
121859

-90,38 %
16,23 %
41,15 %
29,94 %
44,18 %

Eil
Nr
1.
1.1.
1.2.

Rodikliai

9 lentelė

2018 m. bendrosios pajamos (įskaičius finansinės veiklos ir kitos netipinės veiklos pajamas) ir sąnaudos pagal
padalinius atsispindi 10 lentelėje:

Eil.Nr. Rodikliai
1.
Pajamos, iš viso
2.
Sąnaudos (detalizuota žemiau
lentelėje)
3.
Pelnas (nuostolis) prieš
apmokestinimą
4.
Rentabilumas, %
2.
Sąnaudų detalizavimas
2.1.
žaliavos, medžiagos ir kuras
2.2.
Tiesioginis DU ir sodra
2.3.
Pirktos paslaugos, prekės
perpardavimui
2.4.
nusidėvėjimas ir amortizacija
2.5.
kitos išlaidos (priv. mokesčiai, adm.
patalpų ir dirbtuvių , technikos
eksploatacija ir kt.)
2,.6.
Veiklos sąnaudos

Atliekų tvarkymo,
miesto tvarkymo
Nekilnojamo darbai, pirties,
jo turto
tualeto,
Iš viso
veikla
turgavietės veikla
5397925
1385382
3762216

Tarpininkavi
mo, apskaitos
vedimo bei
įmokų
rinkimo
veikla
250327

5179366

1414420

3534640

230306

218559
4,2

-29038
-2,1

227576
6,4

20021
8,7

1280141
2733645

259621
768554

1020520
1848837

0
116254

273701
255243

187606
34006

2241
221237

83854
0

87974
548662

24160
140473

59876
381929

3938
26260
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2018 m. gautų pajamų ir patirtų sąnaudų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis (padalinius):
23 pav. 2018 m. pajamos ir sąnados pagal veiklos rūšis
3762216 3534640

4000000
3000000
2000000

1385382

1414420

1000000

250327

0
Nekilnojamojo turto veikla

Atliekų tvarkymo, miesto tvarkymo
darbai, pirties, tualeto, turgavietės
veikla
Pajamos

230306

Tarpininkavimo, apskaitos vedimo bei
įmokų rinkimo veikla

Sąnaudos

Palyginimui pateikiamos Bendrovės bendrosios pajamos pagal veiklos rūšis 2016-2018 m.

Bendrovės rezultatai ir veiklos efektyvumas priklauso nuo sugebėjimo tinkamai valdyti bendrovės
išteklius, prisitaikyti prie rinkos sąlygų ir taip pasiekti pagrindinį bendrovės tikslą.

INVESTICIJOS MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS
UAB „Jonavos paslaugos“, siekdama gerinti veiklos rezultatus, nuosekliai įgyvendina pastatų, turimų
transporto priemonių ir įrangos atnaujinimą. 2018 m. įsigyta transporto priemonių ir mechanizmų už 196 358 €,
mašinų ir įrenginių už 65 127 €, kitos įrangos už 45 540 €, nematerialaus turto už 2 844 €.
2018 m. įsigijimai:
•

Nauja nulinio apsisukimo vejapjovė John Deere – tai naujos kartos dyzelinė vejapjovė, pasižyminti
ekonomiškumu, manevringumu, lengvu valdymu.

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. Dabar su nulinio apsisukimo
vejapjove, galima dirbti kur kas greičiau, lengviau ir sklandžiau. Manevravimas aplink kliūtis – neįtikėtinas ir greitas.
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•

Naujas lengvasis krovininis automobilis Nissan NV300. Tai pilnai sukomplektuota mobili darbo vieta
avarinės tarnybos darbuotojams. Čia yra papildomos vietos darbo įrankiams, tvirtinimo detalėms
sudėti, tai labai patogu ir efektyvu išvažiuojamiesiems darbams.

•

Šlaitinė vejapjovė AS Moror Scherpa. Tai patikimas, komfortiškas ir galingas mechanizmas su žemu
svorio centru, plačia ratų ašimi bei kompaktišku dizainu bei stabilumu.

Šlaitinė vejapjovė AS Moror Scherpa gali pjauti šlaitus ar nelygius paviršius net iki 30 proc. pasvyrimo
kampu, todėl labai tinkama, pjaunant žolę Joninių slėnyje, prie tiltų ir stačiose įkalnėse.

•

Specialus automobilis IVECO su žiemos įranga. Tai naujausia ir pažangiausia valymo įranga, pilnai
automatizuota druskos ir smėlio-druskos mišiniui. Plieniniai sniego valytuvai lengvai prisitaiko prie
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kelio paviršiaus, saugiai apeina pasitaikiusias kliūtis, užtikrina žemą vibracijos ir triukšmo lygį sniego
valymo metu ir yra labai manevringi.Vasaros sezono metu mobili žiemos įranga bus išmontuota,
automobilis dirbs su manipuliatoriumi, miesto tvarkymo darbams atlikti.

.

•

Naujas mažo galingumo traktorius John Deere su įranga žiemos sezonui: peilis sniegui stumti, šepetys
gatvių valymui, smėlio barstytuvas. Su nauju traktoriumi darbai bus atliekami daug greičiau,
efektyviau ir ekonomiškiau.Vasarą šis traktorius atliks žolės pjovimo darbus, kadangi turi greito
uždėjimo žolės pjovimo deką.

•

Nauji lengvieji automobiliai Fiat Tipo (2vnt)

Planuojami įsigijimai 2019-2021 m
• Krovininis automobilis (iki 3,5 t)- kasmet po vieną
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Šiukšliavežė be manipuliatoriaus 4 x 4 10 m3- 2019 m
Krovininis automobilis su manipuliatoriumi- 2020 m
Šiukšliavežė mašina su manipuliatoriumi-2020 m
Lauko inžinerinių tinklų įrengimas Gudžionių g. 4- 2019 m
Garažų paskirties pastato rekonstrukcija Gudžionių g. 4- 2019 m
Buitinių patalpų statybos-remonto darbai Gudžionių 4- 2020 m
Gamybos paskirties pastato statyba Gudžionių g. 4 – 2021 m
Profesionalus žolės pjovimo agregatas-traktorius su surinkimu – 2020 m
Priedai prie komunalinio ūkio technikos- kasmet
Priedai prie traktoriaus - kasmet
Vidutinio galingumo traktorius- 2021 m
Paslaugų administravimo ir atsiskaitymų už suteiktas paslaugas programų modulio pirkimas

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 2019-2021 metams pridedama.

DARBUOTOJAI
2018 metų pabaigoje UAB „Jonavos paslaugos“ dirbo 318 darbuotojų: iš jų 113 vyrų ir 205 moterys. Iš
318 darbuotojų 22 asmenys (6,9 proc.) priskiriami įvairaus lygio vadovams, likę yra specialistai, tarnautojai ir
darbininkai. Net 148 darbuotojai arba 129 etatai (40,6 proc.) yra valytojai, valytojai-kiemsargiai. Bendrovės
darbuotojų amžiaus vidurkis – 51 metai. Per metus į darbą priimta 80 žmonių, atleisti 77 žmonės, iš jų pastoviam
darbui (be terminuotų sutarčių sezoniniams darbams bei viešųjų darbų programos dalyvių), į darbą priimti 49 asmenys,
atleisti 46 asmenys. Bendras kadrų kaitos rodiklis yra gana aukštas- 24,7 proc. skaičiuojant tik pastoviam darbui
priimamų darbuotojų kaitą - 14,9 proc. Bendrovės strategijoje 2019-2022 metams numatytas šio rodiklio mažinimas.
Bendrovės darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė numatyta darbo sutartyse, pareiginiuose nuostatuose bei
vidaus tvarkos taisyklėse.
Siekiant kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius
įmonės darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su klientais ir jų atstovais, didinti įmonės darbuotojų
autoritetą visuomenėje, klientų ir jų atstovų pasitikėjimą, UAB „Jonavos paslaugos“ turi Darbuotojų elgesio kodeksą,
kurio turi laikytis visi darbuotojai. Socialinis dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų užtikrintas kolektyvine sutartimi.
2018 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
2016 m.
2017 m.
Nr.
1
Vidutinis darbuotojų skaičius
323
323
1.1.
darbininkai
291
292
1.2.
administracija
32
31
2
Vidutinis etatų skaičius
301
301
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Bendrovės darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio pokyčiai pateikti 12 lentelėje:
Eil.
Rodikliai
Mato 2016 m.
2017 m.
2018 m.
Nr.
vnt.
1.
Vidutinis mėnesinis
€
517,41
562,19
605,99
darbuotojo atlyginimas
2.
Vidutinis mėnesinis etato
€
555,23
603,28
650,58
atlyginimas
3.
Priskaičiuotas darbo
€
2 005 500
2 179 049
2 334 280
užmokestis (be
priskaičiuotų atostoginių
kaupinių)

12 lentelė

Bendrovės sėkminga ir efektyvi veikla priklauso nuo joje dirbančių darbuotojų, todėl 2018 m. buvo gerinamos
darbuotojų darbo sąlygos: nupirkti ir sumontuoti kondicionieriai kabinetuose, įrengtos naujos archyvo patalpos,
darbuotojų poilsio kambarėliuose nupirkti kavos aparatai 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.

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

UAB „Jonavos paslaugos“ veikia, remdamasi įmonės įstatais bei vadovaudamasi LR įstatymais,
vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, todėl misija buvo formuojama atsižvelgiant į įmonei
keliamus tikslus ir pavestas vykdyti veiklas bei funkcijas. Dirbdama bendrovė siekia būti pažangia, skaidria, efektyviai
valdoma ir ilgalaikę naudą teikiančia įmone, užtikrinančia paslaugų teikimo operatyvumą ir patikimumą paslaugų
gavėjams ir klientams.
Misija
Tenkinti viešuosius interesus, teikiant plataus spektro komunalines paslaugas

Vizija
Didžiausia, pažangiausia ir efektyviausia komunalinių paslaugų teikimo įmonė Jonavos
rajono savivaldybėje
Misijos įgyvendinimas, vizijos siekimas ir visa UAB „Jonavos paslaugos“ veikla yra grindžiama
pamatinėmis žmogiškosiomis ir profesinėmis vertybėmis. Vertybės:
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Atsakomybė

Profesionalumas
Didžiausia, pažangiausia ir
efektyviausia komunalinių
paslaugų teikimo įmonė Jonavos
rajono savivaldybėje

Viešumas

Bendradarbiavimas

•

•

•

•

Profesionalumas. Įmonė žinoma kaip aukštos kokybės paslaugų teikėja, taiko veikloje naujausius ir geriausius
sprendimų būdus tvarkant miestą, atliekas, administruojant daugiabučius, naudoja pažangiausias
technologijas. Siekiama, kad kiekvienas darbuotojas įmonėje būtų pripažintas ir galėtų augti kaip savo srities
profesionalas. Suprantama profesinių žinių, praktinės patirties ir nuolatinio mokymosi bei pažangos siekimo
svarba įmonės rezultatams ir veiklos tęstinumui užtikrinti.
Atsakomybė. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, jaučia atsakomybę prieš gyventojus – viešųjų
paslaugų gavėjus, klientus ir gamtą, laikosi įsipareigojimų, tinkamai apskaito ir naudoja kaupiamas lėšas,
atsakingai veikia kaip finansinis tarpininkas.
Bendradarbiavimas. Akcentuojamas nuoširdus ir konstruktyvus bendradarbiavimas su paslaugų gavėjais ir
klientais. Jie laikomi partneriais, sudarančiais sąlygas darniai siekti užsibrėžtų tikslų. Visada ieškoma geriausių
problemų sprendimo būdų, bendravimas grindžiamas etikos principais.
Viešumas. Įmonė dirba tiesiogiai su gyventojais, aptarnauja verslo subjektus, tvarko viešąsias teritorijas, todėl
turi artimą ir neišvengiamą kontaktą su įvairiais žmonėmis. Klientų patirtys, išsilavinimai, žinios yra labai
skirtingi, todėl ypatingai svarbu yra nuolat komunikuoti su naudos gavėjais, teikti informaciją apie
planuojamas veiklas, investicinius projektus, keliamus tikslus, laukiamas ir pasiektas naudas, planuojamus bei
faktinius kaštus. Viešumas susijęs ir su veiklos skaidrumu, yra būtinas įmonės reputacijai rinkoje auginti.

Strateginės kryptys formuluojamos įvertinus išsamią aplinkos veiksnių analizę, kuri padeda tikslingai
orientuoti bendrovės stiprybes į galimybių išnaudojimą. Siekdama tinkamai vykdyti savo misiją, įgyvendinti viziją ir
keliamus tikslus, 2019–2022 m. savo veiklą UAB „Jonavos paslaugos” nukreips pagrindinėms strateginėms kryptims
pasiekti. Šios strateginės kryptys leidžia darniai siekti pagrindinio tikslo – būti didžiausia, pažangiausia ir
efektyviausiai veikiančia komunalinių paslaugų teikimo įmone Jonavoje.
Aukštesnė teikiamų paslaugų klientams kokybė ir įvairovė
Efektyvumo didinimas
Atvirumas visuomenei
Profesionali ir kompetentinga organizacija
Remiantis strateginėmis kryptimis, bendrovės veikla yra orientuota į teikiamų paslaugų kokybę,
įsipareigojimų partneriams ir visuomenei vykdymą, veiklos efektyvumo didinimą, pardavimų plėtrą, nuolatinį
paslaugų kokybės ir kainos santykio gerinimą, klientų poreikių tenkinimą, viešumo ir veiklos skaidrumo užtikrinimą.
Siekiant judėti strateginės krypties link, suformuoti strateginiai tikslai. Kiekvienam strateginiam tikslui suformuluoti
konkretūs matavimo rodikliai, kurie leis objektyviai įvertinti tikslų pasiekimo pažangą.
Pagrindiniai Bendrovės strateginiai tikslai yra:
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1. Teikti kokybiškas paslaugas visiems klientams - šiuo tikslu įmonė orientuojasi į teikiamų paslaugų kokybę bei
apimtį, naujų paslaugų kūrimą, paslaugų patikimumą. Įgyvendinant šį tikslą sieksime lankstumo, prisitaikymo
prie kintančių kliento poreikių ir rinkos pokyčių. Paslaugų kokybė turi būti kelianti pasididžiavimą jos teikėju,
norima, jog paslaugos gavėjas džiaugtųsi, kad paslaugą jam teikia būtent UAB „Jonavos paslaugos“, o įmonės
darbuotojas didžiuotųsi prisidedantis prie tokių paslaugų teikimo.
Rodikliai:

-

Rinkos dalis teikiamų paslaugų srityje (administruojamų daugiabučių namų dalis,
modernizuotų daugiabučių namų dalis)
Perrūšiuota tinkamų perdirbti atliekų (dalis nuo bendro komunalinių atliekų srauto)
Pagrįstų skundų skaičius

Įgyvendinant šį strateginį tikslą numatoma diegti pastatų priežiūros standartą, kuris patvirtins teikiamų
paslaugų kokybę, užtikrins klientų pasitenkinimą (standartas apims asmeninio vadybininko paskyrimą, avarinės
tarnybos veiklą, aptarnavimą „vieno langelio“ principu ir paslaugų teikimą „iš vienų rankų“, garantiją atliktiems
darbams, virtualias paslaugas, inovatyvius sprendimus). Taip pat planuojama mažinti išvežamų į sąvartyną
komunalinių atliekų srautą, didinti mechanizuoto valymo plotus, vykdyti mažuosius miesto tvarkymo projektus.
Vykdant veiksmus numatoma vertinti klientų skundus dėl paslaugų kokybės ir mažinti pagrįstų skundų skaičių,
teikiant vis geresnės kokybės paslaugas. Atsižvelgiant į inovacijas mokėjimų srityje, bus siekiama pasiūlyti klientams
vis patrauklesnius atsiskaitymo būdus.
2. Didinti veiklos efektyvumą – tai tobulinti veiklos procesus, siekiant veiklos vystymo ir finansinių rezultatų
gerinimo. Veiklos efektyvumo didinimas – visose valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse keliamas
strateginis tikslas. Šis tikslas užtikrina optimalų resursų panaudojimą ir taip užtikrina didžiausia vertę
savininkams ir paslaugų vartotojams, siekiama efektyviai valdyti turtą, įgyvendinamus projektus. Šiuo
strateginiu tikslu siekiama gerinti paslaugų kokybę ir (arba) mažinti kainas, taip sukuriant didesnę pridėtinę
vertę vartotojams ir (arba) grąžą akcininkui.
Rodikliai:

-

Turto pelningumas/grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo pelningumas/grąža (ROE)

Įgyvendinant šį tikslą ypatingas dėmesys bus skiriamas kainodarai bei teikiamų paslaugų savikainos
mažinimui. Įmonė nėra savarankiška kainų nustatyme, todėl keičiantis rinkos sąlygoms, ypatingai svarbu laiku
peržiūrėti paslaugų kainas. Gaunamos pajamos iš paslaugų teikimų veiklų yra pagrindinis įmonės kapitalo didėjimo
šaltinis, o pelno siekimas nėra UAB „Jonavos paslaugos“ prioritetas, todėl, siekiant subalansuotos veiklos ir tvaraus
augimo, pirmiausia, bus siekiama užtikrinti tinkamą turto kokybę ir apyvartinių lėšų pakankamumą. Vertinant
finansinius rodiklius svarbu atkreipti dėmesį į butų savininkų kaupiamąsias lėšas, kurios apskaitomos kaip bendrovės
įsipareigojimai, tačiau bendrovė neturi teisės šiomis lėšomis laisvai disponuoti.
3. Gerinti bendrovės prestižą bei įvaizdį visuomenėje – užsitarnauti pasitikėjimą planuojama įgyvendinant
technologiškai pažangius sprendimus vykdant Bendrovės veiklą, diegiant inovatyvias produktyvumo augimą
užtikrinančias technologijas. Pasitaiko, kad bendrovės įvaizdis mažėja ne dėl blogų sprendimų, o dėl nepilnos
informacijos vartotojui, nepakankamos komunikacijos, todėl ypatingas dėmesys bus skiriamas informacijos
sklaidai, komunikacijos kanalams. Labai svarbus įmonės identiteto stiprinimas.
Rodikliai:

-

Palankiai vertinančių įmonės veiklą klientų dalis
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Įgyvendinant strateginį tikslą bus gerinamas informavimas apie įmonės veiklą pasitelkiant internetinę
svetainę, Facebook paskyrą, vietos žiniasklaidą, analizuojamas ir tiriamas esamų klientų, paslaugų gavėjų, partnerių
pasitenkinimo lygis organizuojant apklausas.
4. Kurti teigiamą darbinę aplinką bendrovės viduje – saugi, teigiamo mikroklimato darbo aplinka, kelianti
pasididžiavimą darboviete. Veiklos tvarumas grindžiamas per žmogiškuosius išteklius: kompetencija;
kvalifikacija; motyvacija; darbuotojų pritraukimas ir išlaikymas, todėl UAB „Jonavos paslaugos“ ypatingai
svarbu kurti teigiamą darbinę aplinką. Būtent darbinės aplinkos kokybė, vertybėmis grįsta vidinė bendrovės
kultūra, skatinanti kūrybinę iniciatyvą bei sąmoningumą, sudaranti tinkamas ir saugias darbo sąlygas
darbuotojams siekti geriausių rezultatų gali tapti konkurenciniu pranašumu prieš kitus darbdavius.
Rodikliai:

-

Metinė darbuotojų kaita

Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama formuoti ir palaikyti savo srities profesionalų komandą, taikomos ir
nuolat tobulinamos įmonių gerosios valdysenos praktikos, kurios apima veiklos skaidrinimo, strateginio planavimo ir
įgyvendinimo procesus, į šiuos procesus būtina įtraukti kuo daugiau darbuotojų. UAB „Jonavos paslaugos“ dirba
kompetentingi darbuotojai, kurių dėka sėkmingai teikiamos plataus spektro komunalinės paslaugos, todėl labai svarbu
išlaikyti kolektyvą, nuolat kelti jo kvalifikaciją, dėmesį skiriant ir vidurinės grandies vadovų kompetencijų ugdymui.
Planuojama atlikti visų UAB „Jonavos paslaugos“ pareigybių vertinimą pagal kiekvienai pareigybei pavestas vykdyti
funkcijas ir priskirtas atsakomybes ir, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, sukurti darbo užmokesčio bei motyvavimo
sistemas. Be minėtų veiksmų, svarbu sukurti metinio veiklos vertinimo sistemą bei naujo darbuotojo adaptacijos
sistemą, stiprinti socialinį dialogą su veikiančia profesine sąjunga. Tikimasi, kad šios priemonės ne tik didins
darbuotojų veiklos efektyvumą, bet ir mažins darbuotojų kaitą, taip pat lengvins naujo personalo paieškas.
Direktorius

Edmundas Mulokas
____________________________________
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