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Akcinė bendrovė „Panevėžio specialus autotransportas" yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis

asmuo, įkurtas 1990 m. reorganizavus valstybinę Panevėžio autotransporto įmonę ir turintis ūkinį,

finansinį, organizacinį savarankiškumą.

Bendrovės adresas: Pilėnų g. 43, 36237 Panevėžys.

2021 metų gruodžio 31 d. bendrovės įstatinis kapitalas buvo 1 765 035,70 Eur. Jis padalintas į 1 217 266

paprastąsias vardines vieno euro ir 45 ct nominalios vertės akcijas. 2021 m. įstatinis kapitalas nekito.

Šiuo metu Panevėžio miesto savivaldybė valdo 100,0 proc. bendrovės akcijų.

Bendrovė savų filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Bendrovės pagrindinės veiklos: komunalinių ir kitokių atliekų rinkimas ir tvarkymas, gatvių, kelių,

automobilių stovėjimo aikštelių valymas, krovinių vežimas specialiuoju transportu ir krovininiais

automobiliais, antrinių žaliavų ir pavojingų atliekų tvarkymas, kapinių priežiūra, bepriežiūrių ir

bešeimininkių gyvūnų gaudymas, laikymas.
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32. Valdymo struktūra - vadovybė

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas.

100,0 proc. bendrovės akcijų valdo Panevėžio miesto savivaldybė.

Bendrovės valdyba išrinkta ir savo pareigas eina nuo 2018 m. balandžio mėnesio 30 d.

2019 m. sausio 20 d. papildyta valdybos sudėtis. Valdyboje dirbti išrinkti trys nepriklausomi nariai.

Per 2021 metus buvo suorganizuota 12 valdybos posėdžių. Dėl šalyje besitęsiančio COVID-19 ligos

protrūkio valdybos posėdžiai 2021 metais vyko nuotoliniu būdu „Google“ platformoje.

Valdybos nariai:

Valdybos pirmininkas 

Jokūbas Leipus

Valdybos narė 

Vilija Gylienė

Valdybos narė 

Rūta Taučikienė

Nepriklausoma 
valdybos narė 

Orijana Mašalė

Nepriklausoma 
valdybos narė 

Daiva Masiliūnienė

Nepriklausomas 
valdybos narys 

Arūnas Samochinas

VEIKLOS ATASKAITA 2021



42. Valdymo struktūra - bendrovė 

Valdymo struktūra patvirtinta 2021 sausio 26 d. 
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53. 2021 metų strategijos įgyvendinimo apžvalga VEIKLOS ATASKAITA 2021

2021 m. bendrovės veikla buvo orientuota į akcininko interesų užtikrinimą, išlaikant paslaugų kokybės

ir kainos balansą.

Bendrovei pavyko padidinti pajamas iki 7 mln. Eur, buvo įgyvendinta didžioji dauguma trumpalaikių

tikslų, kurie įtakojo rezultatą.

Per pirmąjį ataskaitinių metų ketvirtį bendrovėje buvo parengtas ir patvirtintas 2021 metų veiklos

strateginis planas. Šis planas įpareigojo bendrovės administraciją savo darbus planuotis kryptingai ir

nuosekliai, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Bendrovės veiklos strateginės kryptys:

Paslaugų kokybė 
ir augimas

Veiklos 
efektyvumas ir 

skaidrumas

Darbuotojų 
gerovės 

užtikrinimas



63. 2021 metų strategijos įgyvendinimo apžvalga VEIKLOS ATASKAITA 2021

Vertinant įgyvendintus tikslus pagal svarbą bendrovės rezultatams, reikėtų išskirti keletą ryškesnių,

atnešusių bendrovei didesnes pajams bei naujas patirtis:

❑ Komercinės veiklos plėtra.

Galima pasidžiaugti augusiomis pajamomis iš komercinės veiklos. Ši sritis yra vis labiau plėtojama.

Pasiteisino sprendimas, įvedant pardavimų vadybininko etatą. Taip pat pardavimams turėjo įtakos

inovatyvių marketinginių priemonių taikymas.

❑ Maisto atliekų tvarkymo pilotinis projektas.

Šis projektas svarbus ne tik kaip naujos veiklos įmonei pradžia, bet ir kaip socialinis, švietėjiškas projektas,

pabrėžiantis rūšiavimo svarbą ir naudą mus supančiai aplinkai. Šio projekto pradžia buvo sėkminga.

Gyventojams buvo išdalinti rūšiavimo kibirėliai, pateikti informaciniais leidiniai apie rūšiavimą. Būtina ir

toliau vystyti šį projektą, nuolat primenant gyventojams apie teisingo rūšiavimo svarbą, pateikiant

informaciją apie išrūšiuotus kiekius.



73. 2021 metų strategijos įgyvendinimo apžvalga VEIKLOS ATASKAITA 2021

❑ Miesto teritorijų šienavimo projektas.

Tai mūsų jau vykdytos teritorijų šienavimo veiklos plėtros projektas. Iki šiol bendrovė šienavo parkų,

skverų viešąsias erdves, o po 2021 metais įgyvendinto projekto, mes jau šienaujame viso miesto

žaliuosius plotus. Tam tikslui pasiekti bendrovė įsigijo devynis vienetus traktorių, sukomplektuotų

šienavimo darbams atlikti, papildomai pasamdė 18 darbuotojų darbui su rankiniais pjovimo įrankiais.

Bendras šienaujamų teritorijų plotas siekia 600 ha.

❑ Vidinių sąnaudų mažinimas.

Šioje srityje buvo atlikta ir įdiegta nemažai IT naujovių. Visų pirma FVAS (finansų valdymo ir

apskaitos sistema). Per 2021 m. ši sistema buvo tobulinama, testuojama ir naudojama pilna apimtimi.

Taip pat įdiegėme dokumentų valdymo sistemą „Kontora“, miesto tvarkymo skyriuje pradėta naudoti

atliekų tvarkymo apskaitos informacinė sistema „Asmlis“. Šios informacinės sistemos dėka buvo

atsisakyta senos kuro apskaitos sistemos ir suvartotas kuras apskaitomas vieningoje sistemoje.

❑ Darbuotojų gerovės užtikrinimas.

Papildyta darbuotojų motyvavimo sistema, atskiroms darbuotojų kategorijoms nustatyta kintamoji

darbo užmokesčio dalis, pakelti atlyginimai, atliktas I aukšto buitinių patalpų remontas, pagerintas

darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas.



4. Veikla 8

AB „Panevėžio specialus 

autotransportas" veikia komunalinio 

sektoriaus paslaugų srityje. 

Bendrovės vykdomos veiklos skirstomos 

į 4 pagrindines grupes. 

VEIKLOS ATASKAITA 2021



4. Veikla 9

Veikla, skirta Panevėžio miesto savivaldybės 

poreikiams tenkinti ir funkcijoms atlikti
Komercinė veikla

VEIKLOS ATASKAITA 2021



4.1. Panevėžio miesto tvarkymas 10

2021 metais Panevėžio miesto viešųjų teritorijų tvarkymo paslaugos buvo teikiamos sutarties su Panevėžio

miesto savivaldybės administracija pagrindu.

2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji miesto, kapinių tvarkymo, bešeimininkių gyvūnų gaudymo įkainiai,
kurie leido tiksliau administruoti Panevėžio miesto savivaldybės užsakomus darbus.

2021 metais Panevėžio miesto savivaldybė miesto tvarkymo, kapinių priežiūrai bei beglobių gyvūnų

priežiūros paslaugoms skyrė 3 095 tūkst. Eur.

Valymo plotus, darbų eiliškumą, būtinumą bei kokybinius reikalavimus nustatė ir prižiūrėjo savivaldybės

administracijos atsakingi darbuotojai.

VEIKLOS ATASKAITA 2021
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4.1. Panevėžio miesto tvarkymas 11

Teritorijų valymo veikla apima valymą rankiniu būdu ir mechanizuotu būdu.

Dalis darbų yra sezoniniai ir nuo sezono priklauso valomas plotas. Prieš kiekvieną sezoną darbai bei

sezono pradžia derinami su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atsakingais darbuotojais.

Tiek žiemos, tiek vasaros sezonu rankiniu būdu Panevėžio miestą tvarkė 70 teritorijų valytojų.

2021 metų gegužės - spalio mėnesiais bendrovė šienavo Panevėžio miesto žaliuosius plotus. Šios

veiklos vykdymui buvo priimta papildomai 24 darbuotojai. Per sezoną buvo nušienauta 9 568,01

tūkst.m².

Bendrovė prižiūrėjo 21 miesto viešąjį tualetą.

2021 m. balandžio mėn. pirmą kartą bendrovės veikloje buvo pradėtas žvyruotų gatvių laistymas

kalcio chloridų tirpalu. Darbai buvo atliekami užsakovo nurodytose gatvėse, karštuoju vasaros sezono

laikotarpiu. Per 2021 metus buvo palaistyta 90,96 tūkst./m2.

Bendrovės pajamos, gaunamos už atliktus miesto komunalinio tvarkymo darbus, sudarė 31,3 proc. visų

bendrovės pajamų.

Ataskaitiniais metais Panevėžio miesto tvarkymo paslaugų buvo užsakyta 56,5 proc. daugiau lyginant

su 2020 metais.

Didžiausią įtaka užsakymų augimui turėjo gausus snygis bei plikledis 2021 metų sausio, vasario bei

gruodžio mėnesiais, išplėstos žaliųjų plotų bei viešųjų erdvių infrastruktūros priežiūros veiklos.

VEIKLOS ATASKAITA 2021
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2021 metais buvo sukurta vieninga

bendrovės kuro apskaitos, maršrutų ir

užsakymų valdymo sistema.

Bendrovė miesto tvarkymo veiklai ir

apskaitai organizuoti pradėjo naudoti

programinę įrangą ASMLIS: buvo

sukurti darbo dienos maršrutai, jiems

priskirtos transporto priemonės ir

atsakingi vairuotojai.

2021 metais bendrovė pradėjo vykdyti vaikų žaidimų, sporto aikštelių priežiūrą atnaujintame Kultūros ir

poilsio parke bei Laisvės aikštėje, miesto paplūdimių bei fontanų priežiūrą.

VEIKLOS ATASKAITA 20214.1. Panevėžio miesto tvarkymas
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Mechanizuotas miesto 

valymas

2021 metais vasarą mechanizuotai buvo valoma 476,2 m² Panevėžio miesto teritorijos ploto. Lyginant

su 2020 metais vasarą valomas plotas padidėjo 19 proc.

2021 metais pagal patvirtintus maršrutus vakuuminiais šlavimo automobiliais buvo nuvalyta 14719,5

tūkst./m2.

2021 metais žiemos sezonui su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos miesto infrastruktūros

skyriumi buvo suderinti šeši mechanizuoto valymo maršrutai traktorinėmis šluotomis, keturi gatvių

važiuojamosios dalies barstymo ir trys gatvių važiuojamosios dalies valymo automobiliais maršrutai.

Pagal šiuos maršrutus buvo valoma ir barstoma:

❑ Šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų traktorinėmis šluotomis – 229,87 tūkst./m2;

❑ Važiuojamosios dalies valymas traktorinėmis šluotomis – 35,09 tūkst./m2;

❑ Gatvių važiuojamosios dalies barstymas – 1200,5 tūkst./m2;

❑ Gatvių važiuojamosios dalies valymas automobiliais – 1182,7 tūkst./m2.

Miesto savivaldybės administracijos prašymu rudenį buvo vykdomas lapų surinkimas mechanizuotu

būdu atnaujintuose miesto parkuose ir skveruose.

2021 m. gruodžio mėn. Janonio g./Pramonės g. sankirtoje buvo sumontuota kelių orų sąlygų stebėjimo

stotelė, kuri leido stebėti kelių būklę realiuoju laiku, prognozuoti slidumų susidarymo tikimybę. Taip

buvo sutrumpintas reagavimo laikas iki barstymo darbų pradžios ir iki minimumo sumažinta galimybė

susidaryti plikledžiams.

VEIKLOS ATASKAITA 20214.1. Panevėžio miesto tvarkymas
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Rankinis miesto 

valymas

2021 metais bendrovė rankiniu būdu nuvalė tokius miesto plotus:

Šaligatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų – 45650,68 tūkst./m2;

Šaligatvių, pėsčiųjų takų su nepatobulinta danga – 136,96 tūkst./m2;

Važiuojamosios dalies – 4402,73 tūkst./m2;

Laiptų – 149,83 tūkst./m2;

Surinko šiukšlių – 47575,67 tūkst./m2;

Lapų grėbimas – 3180,53 tūkst./m2;

Medinės dangos valymas – 18,24 tūkst./m2;

Barstymas smėlio-chloridų mišiniu – 892,06 tūkst./m2;

Nuolatos neprižiūrimų teritorijų tvarkymas – 1244 val.

Parkuose ir skveruose šaligatviai, pėsčiųjų takai, vaikų žaidimų aikštelės buvo prižiūrimos

pasitelkiant motorinius įrankius.

VEIKLOS ATASKAITA 20214.1. Panevėžio miesto tvarkymas
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Žaliųjų plotų 

priežiūra

2021 metais bendrovė vykdė viso Panevėžio mieste žaliųjų plotų priežiūrą.

Žaliųjų plotų priežiūrai vykdyti bendrovė įsigijo:

❑ tris nulinio apsisukimo žolės pjovimo traktorius Hustler,

❑ du ratinius traktorius Kioti RX6630PC,

❑ žoliapjovę-smulkintuvą Peruzzo,

❑ šoninę žolės pjovimo įrangą Ferri,

❑ tris vidutinio dydžio ratinius traktorius Kioti DK5010HS su žoliapjovėmis-

smulkintuvais Peruzzo;

❑ mažąjį ratinį traktorių Kioti CK4020C su žoliapjove-smulkintuvu Peruzzo.

Rankiniam žolės pjovimui vykdyti papildomai buvo įsigyta 14 naujų krūmapjovių Stihl. Žaliųjų

plotų apskaitos vedimui, darbų paskirstymui, darbuotojų kontrolės vykdymui 2021 metų

balandžio mėn. buvo įsteigta darbų vadovo pareigybė.

2021 metų vasaros sezonu buvo nupjauta žolės:

❑ Trimeriu – 2124,68 tūkst./m2;

❑ Trimeriu šlaitų – 51,61 tūkst./m2;

❑ Traktorine šienapjove – 4003,28 tūkst./m2;

❑ Mažąja technika – 3388,44 tūkst./m2.

2021 metais bendrovė už žaliųjų plotų priežiūrą gavo 150 tūkst. Eur pajamų.

VEIKLOS ATASKAITA 20214.1. Panevėžio miesto tvarkymas
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AB „Panevėžio specialus autotransportas“ vykdydama atliekų tvarkymo paslaugas Panevėžio 

mieste nuolat bendradarbiauja su Panevėžio miesto savivaldybe.

Bendrovė dalyvauja kuriant ir plečiant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Panevėžio mieste.

2021 metais bendrovė vykdė 225 vnt. kolektyvinio (bendro) naudojimo atliekų surinkimo 

konteinerių aikštelių priežiūrą ir jose pastatytų atliekų surinkimo konteinerių aptarnavimo 

darbus.

Ataskaitiniais metais Panevėžio mieste buvo:

❑ 196 mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelės; 

❑ 28 pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelės;

❑ 1 tik mišrių komunalinių atliekų surinkimo aikštelė. 

Bendrovė siekė užtikrinti visas įmanomas ir prieinamas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas 

Panevėžio miesto atliekų turėtojams:

❑ rinko ir vežė mišrias komunalines atliekas;

❑ rinko ir vežė antrines žaliavas ir pakuočių atliekas;

❑ rinko (rūšiavo) surinktas popieriaus ir plastmasės atliekas;

❑ Eksploatavo didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelę, kurioje buvo priimamos žaliosios

atliekos;

❑ rinko ir vežė pavojingas atliekas;

❑ rinko ir vežė kitas specifines atliekas;

❑ rinko ir vežė tekstilės ir kitas atliekas.

VEIKLOS ATASKAITA 2021
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2021 metais surinkti atliekų kiekiai, tūkst.t 

2021 metais 83,4 proc. atliekų sudarė mišrios komunalinės atliekos.

Lyginant su 2020 metais mišrios komunalinės atliekos išaugo 1,8 proc.:

❑ mišrių komunalinių atliekų kiekis, surinktas iš daugiabučių namų gyventojų, išaugo 4 proc.,

❑ privačių valdų savininkų – sumažėjo 5 proc.

❑ mišrių komunalinių atliekų kiekis, surinktas iš juridinių asmenų, beveik nesikeitė.

Mišrių komunalinių atliekų kiekio augimą įtakojo pasikeitę atliekų turėtojų įpročiai įvedus karantiną,

kuomet daugiau laiko gyventojai praleido namuose, dirbdami nuotoliniu būdu.

Biologiškai 

skaidžios 

atliekos; 1,08

Kitos biologiškai 

neskaidžios 

atliekos; 0,71

Mišrios 

komunalinės 

atliekos; 22,39

Gatvių valymo 

liekanos; 2,33

Didelių gabaritų 

atliekos; 0,19

Kitos  specifinės 

atliekos; 0,15

VEIKLOS ATASKAITA 20214.2. Atliekų tvarkymas Panevėžio mieste 
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Komunalinės atliekos 

2021 metais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos buvo suteiktos 99 proc. Panevėžio miesto

gyventojų. Paslaugomis pilnai aprūpinti daugiabučių namų gyventojai, vieno-dviejų butų gyvenamųjų

namų savininkai, garažų bendrijų nariai, sodininkai.

Surinktas mišrias komunalines atliekas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius AB

„Panevėžio specialus autotransportas" išvežė į Panevėžio miesto regioninį nepavojingų atliekų

sąvartyną, esantį Dvarininkų kaime Panevėžio rajone, šalinimui.

Panevėžio miesto atliekų turėtojai už atliekų išvežimą ir tvarkymą 2021 metų sausio-lapkričio mėnesį

mokėjo pagal 2018 m. gruodžio 20 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-385

patvirtintus įkainius.

Nuo 2021 metų gruodžio 1 d. Panevėžio regioniniam atliekų tvarkymo centrui pakėlus atliekų šalinimo

įkainį Panevėžio sąvartyne, Panevėžio miesto tarybos sprendimu nuo 2021 metų gruodžio 1 d. buvo

patvirtinti perskaičiuoti atliekų tvarkymo įkainiai.

2021 metais Iš gyventojų buvo surinkta 17,63 tūkst.t komunalinių atliekų, iš jų :

Iš daugiabučių 

gyventojų; 

15,70 tūkst.t

Iš privačių valdų 

savininkų;

1,93 tūkst.t

VEIKLOS ATASKAITA 20214.2. Atliekų tvarkymas Panevėžio mieste 
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Biologiškai skaidžios 

atliekos

Nuo 2021 m. balandžio mėnesio buvo pradėta eksploatuoti biologiškai skaidžių atliekų priėmimo

aikštelė, į kurią žaliąsias atliekas nemokamai galėjo pristatyti Panevėžio miesto gyventojai.

Pradėjus eksploatuoti aikštelę, buvo priimtas sprendimas nestatyti didžiatūrių atliekų surinkimo

konteinerių viešose miesto vietose. Tokį sprendimą sąlygojo nekontroliuojamas atliekų turėtojų

elgesys, kuomet į biologiškai skaidžių atliekų surinkimo konteinerius patekdavo ir kitos rūšies

atliekos, kurių sutvarkymo sąnaudos yra pakankamai didelės.

2021 metais buvo fiksuojamas biologiškai skaidžių atliekų surinkimo mažėjimas. Per ataskaitinį

laikotarpį buvo surinkta 1,08 tukst.t biologiškai skaidžių atliekų, t.y. 30 proc. mažiau nei 2020

metais.

Biologiškai skaidžių atliekų kiekis:

❑ surinkta žaliųjų atliekų priėmimo aikštelėje – 0,92 tūkst.t.

❑ surinkta nuo kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo konteinerių aikštelių – 0,16 tūkst.t.

Biologiškai skaidžių atliekų surinkimas iš miesto gyventojų dinamika , tūkst.t 

1,7

1,56

1,55

1,08

2018

2019

2020

2021
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2021 metais apvažiavimo būdu buvo surinkta 25,04

t didelių gabaritų atliekų bei 0,82 t pavojingų

atliekų.

2021 metais beveik dvigubai sumažėjo didelių

gabaritų atliekų surinkimas. 2020 metais buvo

surinkta išskirtinai daug šių atliekų, todėl 2021

metais surinktas didelių gabaritų atliekų kiekis

atitinka ankstesniais metais surinktą vidutinį atliekų

kiekį.

Bendrovė rinko įvairias atliekas nuo kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo aikštelių: gatvių

valymo liekanas, didelių gabaritų, biologiškai skaidžias atliekas ir kt. Didžioji dalis šių atliekų yra

gatvių valymo liekanos.

2021 metais gatvių valymo liekanų buvo surinkta 2,33 tūkst.t arba 5,8 proc. mažiau lyginant su

2020 metais. Kiekvienais metais auga atliekų turėtojų sąmoningumas ir žinios, kaip tinkamai

tvarkyti buityje susidarančias atliekas. Gyventojai stengiasi elgtis atsakingai ir nemesti atliekų

draudžiamose vietose.

2021 metais bendrovė du kartus apvažiavimo būdu organizavo didelių gabaritų ir pavojingų atliekų

surinkimą iš Panevėžio miesto gyventojų.

19,06
22,74

50,68

25,04

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Didelių gabaritų atliekos, t
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Tekstilės atliekos

2021-ieji buvo antrieji metai, kuomet bendrovė Panevėžio mieste rinko tekstilės atliekas. Šių atliekų

rinkimui buvo pastatyta 10 vnt. kolektyvinio naudojimo atliekų surinkimo konteinerių, skirtu tik

tekstilei.

2021 metais buvo surinkta 1,16 tūkst. t tekstilės atliekų, t. y. 22 proc. daugiau nei 2020 metais.

Surinktos tekstilės atliekos buvo perduotos UAB „Ekobazė“ galutiniam sutvarkymui.

Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai yra aptarnaujami 2 kartus per savaitę. Dėl intensyvaus

naudojimosi konteineriais bei mažo konteinerių skaičiaus mieste, jie dažnai būna perpildyti.

Atskirtas tekstilės atliekų rinkimas pasiteisino, todėl planuojama vykdyti tekstilės atliekų surinkimo

konteinerių plėtrą.

Per 2021 metus buvo surinkta 43,23 t naudotų padangų, kurios buvo perduotos UAB „Antrinio

perdirbimo grupė“ galutiniam sutvarkymui.

Bendrovė iš įmonių, įstaigų ir organizacijų surinko 1,62 t įvairių pavojingų atliekų. Šios atliekos

buvo perduotas UAB „Žalvaris“.

VEIKLOS ATASKAITA 20214.2. Atliekų tvarkymas Panevėžio mieste 
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Antrinės žaliavos

Bendrovė vykdė antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų

surinkimą iš Panevėžio miesto gyventojams skirtų

kolektyvinio ir individualaus naudojimo antrinių

žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo konteinerių.

Šios žaliavos buvo surenkamos specialiomis

transporto priemonėmis atskirai nuo komunalinių

atliekų.

Atskirai surinktos antrinės žaliavos (popieriaus,

plastiko ir stiklo atliekos) buvo vežamos į bendrovę ir

toliau tvarkomos, t. y. paruošiamos (rūšiuojamos)

panaudojimui ar perdirbimui ir perduodamos

galutiniams tokių atliekų tvarkytojams.

Stiklo atliekos bendrovėje nėra rūšiuojamos, jos

perduodamos stiklo perdirbėjams.

2021 metais iš Panevėžio miesto gyventojų buvo

surinkta 2,57 tūkst. t antrinių žaliavų.

Viena pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo

konteinerių aikštele vidutiniškai naudojosi 374

gyventojai.

Popierius; 

763,21

Plastmasė; 

832,47

Stiklas; 

977,64

2021 metais surinktos antrinės žaliavos iš 

Panevėžio miesto gyventojų, t 
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4.3. Panevėžio miesto kapinių priežiūra 23

Panevėžyje yra 8 kapinės, iš kurių veikiančios – 3.

Kapinėse prižiūrima 133,4 tūkst. m² teritorija, iš jos:

• žaliųjų plotų – 38,7 tūkst. m²,

• asfalto ir betono plytelių dangos – 59,9 tūkst. m²,

• žvyruotos (skaldos) dangos – 20,9 tūkst. m²,

• kitų plotų (privažiavimų ir kt.) – 13,9 tūkst. m².

Bendrovė valo kapinių teritorijas, išveža atliekas, prižiūri viešuosius tualetus ir vandentiekio

tinklus, atlieka smulkų takų ir įrenginių remontą.

2021 metais gruodžio 31d. Panevėžio miesto Pašilių kapinėse buvo 36 laisvos vietos kapavietėms.

2020 metais Panevėžio miesto Šilaičių civilinėse kapinėse buvo įrengtas 497 nišų kolumbariumas.

2021 metų gruodžio 31 d. kolumbariume buvo laisvos 367 nišos.

Bendrovė už Panevėžio miesto kapinių priežiūrą gavo 237,4 tūkst. Eur pajamų.
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4.4. Bešeimininkių gyvūnų priežiūra Panevėžio mieste 24

Pagal pasirašyta su Panevėžio miesto savivaldybe sutartį bendrovė vykdo bepriežiūrių ir

bešeimininkių gyvūnų gaudymą, laikinąją globą, vykdo perdavimą gyvūnus globojančioms

organizacijoms, organizuoja pirminę gyvūnų apžiūrą stacionare.

2021 metais Panevėžio miesto teritorijoje buvo sugauti 103 bešeimininkiai gyvūnai, tai 19 proc.

mažiau nei 2020 metais. Dėl gyventojų atsakingo elgesio šis skaičius nuolat mažėja.

2021 metais buvo atliktos 26 eutanazijos. Lyginant su 2020 metais eutanazijų skaičius sumažėjo 30

proc.

2021 metais buvo paženklinta ir perduota gyvūnų globos draugijai 64 gyvūnai. Šios procedūros

dėka tikimasi padėti gyvūnams rasti savo namus, o šeimininkams – savo augintinius ir taip

sumažinant valkataujančių gyvūnų skaičių mieste.

2021 metais balandžio mėnesį buvo nupirktas naujas automobilis, skirtas gyvūnų gaudymui ir

transportavimui.

2021 metais už bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų priežiūrą ir administravimą bendrovė gavo 42

tūkst. Eur pajamų.

361

263

170
123 103

2017 2018 2019 2020 2021

Bešeimininkių gyvūnų laikinoji 

globa, vnt.
131

87

59
37
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Gyvūnų eutanazija, vnt.
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4.5. Komercinė veikla 25

Komercinė veikla

Mišrių 
komunalinių 

atliekų tvarkymas 
Pasvalio rajone Antrinių atliekų 

tvarkymas 
Panevėžio rajone

Statybinių ir 
gamybinių atliekų 

išvežimas

Maisto atliekų 
tvarkymas 

Pasvalio, Biržų 
Panevėžio raj.

Tekstilės atliekų 
rinkimas Biržų, 

Pasvalio raj.

Aplinkos 
tvarkymas

Biotualetų 

nuoma

Beglobių gyvūnų 
gaudymas 

Panevėžio ir 
Pasvalio raj.

Kapinių tvarkymas 
Rokiškio rajone

Krovinių 
gabenimas

Juridinių asmenų 
antrinių atliekų 

tvarkymas
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4.5. Komercinė veikla 26

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ yra laimėjusi Panevėžio regioninio atliekų tvarkymo

centro organizuotus konkursus: mišrių komunalinių atliekų tvarkymo Pasvalio rajone, maisto

atliekų tvarkymo Biržų, Pasvalio bei Panevėžio rajonuose, tekstilės atliekų rinkimo Biržų,

Pasvalio rajonuose, kapinių tvarkymo Rokiškio rajone.

Bendrovė rinko antrines žaliavas iš Panevėžio mieste ūkinę veiklą vykdančių įmonių, įstaigų ir

organizacijų.

Pagal poreikį klientams buvo siūloma konteinerio dydis ir žaliavų išvežimo periodiškumas.

Bendrovė, siekdama sukurti tvarius ir pagarba paremtus bendradarbiavimo santykius su

klientais, sukūrė potencialių ir bendrovei naudingų klientų, kuriems yra teikiamos pakuočių

atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo paslaugos, duomenų bazę. Atsižvelgus į nuolatos

kintančias žaliavų kainas, šiems klientams buvo pasiūlyta lanksti žaliavų supirkimo kainodara.

Bendrovė teikė statybinių ir gamybinių medžiagų išvežimo paslaugas visame Panevėžio

regione, nuomojo biotualetus renginiams, vykdė krovinių gabenimo bei aplinkos tvarkymo

paslaugas.

2021 m. gruodžio mėn. fiziniams ir juridiniams asmenims buvo pradėta teikti smėlio dėžių

nuomos paslauga.
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5. Ekonominiai-finansiniai veiklos rezultatai 

Pardavimo pajamos

Pardavimo pajamų dinamika 2017-2021 tūkst. Eur

2021 metais bendrovė gavo 7 058,3 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2020 metais pajamos išaugo 1 271,6

tūkst. Eur arba 22,0 proc.

Pajamos Panevėžio miesto savivaldybės poreikiams tenkinti bei funkcijoms atlikti siekė 6 167,9 tūkst. Eur

ir lyginant su 2020 metais augo 16,7 proc.

Pajamų augimą įtakojo dėl gausios žiemos išaugę Panevėžio miesto savivaldybės užsakymai, išplėstos

žaliųjų plotų bei viešųjų erdvių infrastruktūros priežiūros paslaugos bei peržiūrėti miesto tvarkymo bei

mišrių komunalinių paslaugų įkainiai.

Pajamos iš komercinės veiklos siekė 890,5 tūkst. Eur ir lyginant su 2020 metais buvo 378,7 tūkst. Eur arba

74,0 proc. didesnės.

Bendrovė pradėjo mišrių komunalinių atliekų tvarkymą Pasvalio rajone, dėl padidėjusių antrinių žaliavų

supirkimo kainų išaugo išrūšiuotų antrinių žaliavų pardavimo pajamos, buvo įvykdyta daugiau komercinių

užsakymų juridiniams ir fiziniams asmenims.

27

4870,3
5212,3 5449,4

5786,8

7058,3
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Pajamų pasiskirstymas pagal funkcijas Pajamų pasiskirstymas pagal veiklas

5. Ekonominiai-finansiniai veiklos rezultatai 

Atliekų 

tvarkymas

63,6%

Aplinkos 

tvarkymas

31,6%

Kapinių 

tvarkymas

3,9%

Gyvūnų 

gaudymas ir 

karantinavimas

0,7%

Kitos paslaugos

0,2%

Panevėžio miesto savivaldybės 

poreikiams tenkinti ir 

funkcijoms atlikti 

87,4%

Komercinė 

veikla

12,6%
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295. Ekonominiai-finansiniai veiklos rezultatai 

Investicijos

Investicijų kryptys Tūkst. Eur

Transportas 232

Mašinos ir įrengimai 255

Konteineriai 160

Kiti įrenginiai ir 

prietaisai

62

Programinė įranga, 

licencijos

6

Statiniai 6

Viso 721

Kryptingai siekiant bendrovei keliamų tikslų 2021 metų investicijos buvo skirtos komunalinių paslaugų, miesto

tvarkymo ir priežiūros plėtrai, efektyvumui bei kokybei pagerinti.

Bendrovė savo veikloje naudoja iš Panevėžio miesto savivaldybės patikėjimo teise gautą turtą, kurio likutinė vertė

2021 metų gruodžio 31 d. siekė 647,7 tūkst. Eur.

Transportas; 

32%

Mašinos ir 

įrengimai; 

35%

Kiti 

įrenginiai ir 

prietaisai; 

9%

Konteineriai; 

22%

Programinė 

įranga, 

licencijos; 

1%

Statiniai; 

1%
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5. Ekonominiai-finansiniai veiklos rezultatai 30

Sąnaudos

Sąnaudos, tūkst. Eur

2021 metais pagrindinės veiklos sąnaudos

sudarė 6 243,1 tūkst. Eur ir lyginant su

2020 metais padidėjo 1 187,0 tūkst. Eur

arba 23,5 proc.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

siekė 471,9 tūkst. Eur ir buvo 49,0 tūkst.

Eur arba 11,6 proc. didesnės lyginant su

2020 metais. Administracinės sąnaudos

savikainoje sudarė 7,0 proc.

422,9 471,9

5056,1

6243,1

2020 2021

Pagrindinės veiklos

sąnaudos

Bendrosios  ir

administracinės sąnaudos

5479,0

6715,0

Bendrovės sąnaudų augimą tiesiogiai veikė pasaulinis dujų, žaliavų kainų spurtas, prekių tiekimo grandinių 

sutrikimai, spartus šalies darbo užmokesčio augimas bei neapibrėžtumas dėl COVID-19 protrūkių.
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5. Ekonominiai-finansiniai veiklos rezultatai 31

Sąnaudos

Sąnaudų augimo priežastys:

❑ Dėl minimalaus darbo užmokesčio augimo, valandinių įkainių peržiūrėjimo, motyvacinės sistemos

įdiegimo bei darbo apimčių padidėjimo darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 739,1 tūkst. Eur arba

28,1 proc.;

❑ Investicijos į ilgalaikį turtą nusidėvėjimo sąnaudas padidino 60,0 tūkst. Eur arba 17,3 proc.;

❑ Dėl gausios žiemos važiuojamosios dalies barstymo medžiagų sąnaudos padidėjo 90,0 tūkst. Eur

arba 153,5 proc.;

❑ Dėl kuro kainos kilimo bei paslaugų apimčių didėjimo kuro sąnaudos padidėjo 112,4 tūkst. Eur arba

44,0 proc. Vidutinė kuro kaina kilo 0,18 Eur arba 25 proc.

❑ Panevėžio regioniniam atliekų tvarkymo centrui pakėlus atliekų šalinimo įkainį, šios sąnaudos

padidėjo 33,8 tūkst. Eur.

❑ Dėl visoje Europoje išaugusių elektros energijos kainų bendrovės sąnaudos elektros energijai

padidėjo 30,2 tūkst. Eur arba daugiau nei dvigubai.

❑ Dėl pasaulinės pandeminės ekonomikos pagalbines medžiagas, darbo rūbus, atsargines detales,

įvairias paslaugas bendrovė pirko ženkliai brangiau nei 2020 metais.

❑ Dėl papildomai priimtų darbuotojų išplėstoms veikloms, vidutinio darbo užmokesčio augimo bei

pakeistos atostoginių kaupinių skaičiavimo metodikos išaugo atostoginių kaupinių sąnaudos.

VEIKLOS ATASKAITA 2021



325. Ekonominiai-finansiniai veiklos rezultatai 

2020 

tūkst. Eur

2021

tūkst. Eur

Pardavimo pajamos 5 787 7 058

Pardavimo savikaina 5 056 6 243

Bendrasis pelnas 731 815

Veiklos sąnaudos 423 472

Kitos veiklos rezultatas 6 8

Veiklos pelnas 314 351

Finansinės veiklos 

rezultatas
5 6

Pelnas prieš mokesčius 319 357

Pelno mokestis 56 74

Grynasis pelnas 263 283

Nusidėvėjimas 340 407

EBITDA 654 758

Pelnas ir EBITDA

Grynasis pelnas EBITDA

283 tūkst. Eur 758 tūkst. Eur

2021 metais grynasis pelnas padidėjo 20 tūkst.

Eur arba 7,6 proc.

Veiklos pelningumas siekė 5,0 proc., grynasis

pelningumas - 4,0 proc.

Teigiamą įtaką bendrovės rezultatui turėjo dėl

gausios žiemos išaugę Panevėžio miesto

savivaldybės užsakymai bei išaugusios antrinių

žaliavų supirkimo kainos.

Tačiau staigus energetinių resursų bei žaliavų

kainų kilimas, paslaugų brangimas neleido

bendrovei pasiekti aukštesnio pelningumo.

Bendrovės EBITDA padidėjo 15,9 %.
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335. Ekonominiai-finansiniai veiklos rezultatai 

Klientų skolos ir 

jų valdymas

2021 gruodžio 31 d. pirkėjų skolos siekė 901,2 tūkst. Eur arba  buvo 14,2  proc. didesnės nei 2020 

metų gruodžio 31 d.

Fizinių asmenų skolos 2021 metų gruodžio 31 d. sudarė 372 tūkst. Eur arba buvo 15,9 proc. didesnės nei

2020 metų gruodžio 31 d. Fizinių asmenų pradelsti įsiskolinimai – 91 tūkst. Eur.

Juridinių asmenų skolos 2021 metų gruodžio 31 d. siekė 529 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 metų gruodžio

31 d. skola padidėjo 13,8 proc. Juridinių asmenų pradelstos skolos -41 tūkst. Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolų augimą įtakojo 35 proc. išaugusios 2021 metų gruodžio mėnesio

pajamos lyginant su 2020 metų gruodžio mėnesiu.

2021 metų gruodžio mėn. buvo gautos didesnės pajamos už antrinių žaliavų pardavimą, mišrių

komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Panevėžio bei Pasvalio miesto gyventojams.

195 241
330 321 372

591

709
424 465

529

2017 2018 2019 2020 2021

Klientų skolų dinamika 2017-2021 meais, Eur

Juridiniai

asmenys

Fiziniai

asmenys
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345. Ekonominiai-finansiniai veiklos rezultatai 

Klientų skolos ir 

jų valdymas

Siekiant suaktyvinti skolų išieškojimą bendrovė yra parengusi komunalinių atliekų teikimo

paslaugų išieškojimo tvarkos aprašą.

2021 metais skolų administravimas vyko keliais etapais:

❑ Pirmas etapas – ikiteisminis skolos išieškojimas. Teisminis skolos išieškojimas vykdomas

derantis su skolininkais dėl pinigų grąžinimo tvarkos, terminų ir sąlygų per trumpiausią

laiką nesikreipiant į Teismą. Nustatomi juridiniai asmenys, kurie daugiau kaip už 2

mėnesius nemokėjo už paslaugas, ir fiziniai asmenys, kurie daugiau kaip 4 mėnesius

nemokėjo už paslaugas. Jiems sutartyje nustatytu būdu (el. paštu, paštu ar kt.) siunčiami

priminimai ir raginimai dėl skolos apmokėjimo. Neapmokėjus skolos, juridiniai asmenys,

kurie daugiau kaip už 4 mėnesius nemokėjo už paslaugas, ir fiziniai asmenys, kurie daugiau

kaip 6 mėnesius nemokėjo už paslaugas skolininkai perduodami skolų išieškojimo

bendrovei.

❑ Antras etapas – teisminis skolos išieškojimas. Teisminis skolos išieškojimo etapas yra

kraštutinė priemonė, kuri naudojama tik tais atvejais, kai su skolininku nepavyksta susitarti

kitais būdais. 2021 metais Panevėžio miesto apylinkės teismui buvo perduota 98 pareiškimų

dėl teismo įsakymo išdavimo fiziniams asmenims.
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355. Ekonominiai-finansiniai veiklos rezultatai 

Pagrindiniai finansiniai 

rodikliai

Rodiklis 2019 2020 2021

FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI 

Bendrojo likvidumo koeficientas 1,87 1,83 1,76

Kritinio likvidumo koeficientas 1,67 1,68 1,64

SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIS

Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis 1,03 1,06 1,05

EFEKTYVUMO RODIKLIS

Pajamos tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur 25,7 26,3 29,2

Turto apyvartumo koeficientas 1,50 1,25 1,48

5,69

4,58

3,06

8,38

5,67

4,55

8,48

5,94

4,01

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), %

Turto pelningumas (ROA), %

Grynasis pelningumas, %

Pelningumo rodiklių dinamika, proc.

2021

2020

2019
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6. Viešieji pirkimai 36VEIKLOS ATASKAITA 2021

Per 2021 m. buvo įvykdyti 496 pirkimai arba 72,8 proc. daugiau nei 2020 metais. Iš jų:

❑ 5 supaprastinti atviri konkursai ir 2 tarptautiniai;

❑ 135 mažos vertės pirkimai, po kurių įvykdymo sudarytas sutartis ir (ar) pasiūlymus pagal Viešųjų

pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį privaloma paskelbti per Centrinės viešųjų pirkimų informacinę

sistemą (CVP IT);

❑ 322 mažos vertės pirkimai, kurių pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį nereikia skelbti

per CVP IT;

❑ 4 pirkimai vykdyti per Centrinę perkančiąją organizaciją;

❑ 28 pirkimų procedūros baigtos nesudarius sutarčių (pvz., negavus nė vieno pasiūlymo, atmetus dėl per

didelės kainos).

2021 metais atliktų pirkimų vertė siekė 1 7642 04,72 Eur be PVM (2 120 011,7 su PVM) arba 26,2 proc.

daugiau nei 2020 metais.

198

287

496

2019

2020

2021

Pirkimų dinamika, vnt.
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2021 metais buvo vykdomi 135 mažos vertės pirkimai, apie kuriuos privalėjome skelbti centrinėje viešųjų

pirkimų informacinėje sistemoje. Šių pirkimų vertė su PVM siekė 93,0 tūkst. Eur arba 46,1 proc. didesnė nei

2020 metais.

310

301

26

585

275

70

Prekės

Paslaugos

Darbai

Mažos vertės pirkimai, apie kuriuos privalėjome skelbti 

CVP IS, tūkst. Eur 

2021

2020

2021 metais . atlikta 11 atvirų supaprastintų konkursų procedūrų, iš jų 2 tarptautiniai konkursai.

2021 metais buvo įvykdytas 1 mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) pagal sąnaudų vertinimo

kriterijų bei 2 pirkimai pagal kainos ir kokybes santykį.

Visi kiti pirkimai buvo vertinami pagal mažiausią kainą.



7. Bendrovės darbuotojai 38

2021 metų gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 251

darbuotojas, tai 8,7 proc. daugiau nei 2020 metų

gruodžio 31 d.

2021 metų vidutinis darbuotojų skaičius siekė 242

darbuotojus ir lyginant su 2020 metais buvo 10 proc.

didesnis.

Darbuotojų amžiaus vidurkis 50 metai.

Įmonės lojalumo rodiklis (NPS) - +9 proc.

218

231

251

201
9

202
0

202
1

Darbuotojų skaičius

Teritorijų 
valytojai; 32%

vairuotojai 
traktorininkai; 

24%

Krovikai; 10%

Administracijos 
darbuotojai; 

17%

Atliekų 
rūšiuotojai; 4%

Pagalbinių tarnybų 
darbuotojai; 8%

Darbininkai; 
5%

Darbuotojai pagal kategorijas

Vyrai

64%

Moterys

36%

Darbuotojai pagal lytį

Bendrovės darbuotojų kaita siekė 14,6 proc. Teritorijų valytojų kaita išaugo tris kartus.

2021 metais lapkričio mėnesį atliktas motyvacinis tyrimas parodė, kad per 2021 metus bendrovėje pagerėjo darbo aplinka, 

mažiau darbuotojų jaučia įtampą, daugiau darbuotojų dalinasi turima patirtimi. 48 proc. tyrime dalyvavusių darbuotojų 

bendrovę vertino palankiai.
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8. Darbuotojų sauga ir sveikata 39

Bendrovė skatina atsakingą elgesį darbe ir laikosi nulinės tolerancijos alkoholiui, narkotinėms bei

psichotropinėms medžiagoms darbo vietoje. Tai viena pagrindinių taisyklių, užtikrinančių saugią ir sveiką

darbo aplinką. 2021 metais dėl neblaivumo darbe buvo nušalinta 18 bendrovės darbuotojų, 24 darbuotojai

buvo įspėti dėl netinkamo darbo pareigų vykdymo.

Bendrovė skiria didelį dėmesį nelaimingų atsitikimų prevencijai. Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų

prevencijai Bendrovėje taikomos šios priemonės:

❑ reguliariai atliekamas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas,

❑ darbuotojai nemokamai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis,

❑ periodiškai teisės aktų numatyta tvarka tikrinama darbuotojų sveikata,

❑ darbuotojai mokomi ir atestuojami saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais,

❑ darbuotojai pagal darbo pobūdį profilaktiškai skiepijami nuo stabligės, hepatito A, pasiutligės,

sezoninio gripo.

Per 2021 metus AB „Panevėžio specialus autotransportas“ įvyko penki nelaimingi atsitikimai. Du nelaimingi

atsitikimai įvyko dėl bičių įgėlimo, po vieną dėl kairės alkūnės raiščių patempimo, achilo sausgyslės

sužalojimo ir kairiojo dilbio sumušimo.

Bendrovė, siekdama darbuotojams sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas ekstremaliosios

situacijos laikotarpiu, patvirtino prevencines ir organizacines priemones COVID-19 ligos plitimo atveju,

parengė priemonių ir veiksmų planą.

2021 metų lapkričio mėnesį buvo pradėti sveikatos ir saugos vadybos sistemų pagal ISO 45001:2018

standartą sertifikavimo darbai.

2021 metais buvo pagerintos darbuotojų darbo sąlygos: atlikti remonto darbai Miesto tvarkymo skyriaus

poilsio ir persirengimo patalpose, suremontuotas dalis administracinių patalpų, lauke įrengta poilsio zona.
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9. Bendrovės darbuotojų darbo užmokestis 40

Darbo užmokestis

Darbuotojų grupė Eur

Vadovai 2 533

Specialistai ir tarnautojai 1 461

Kvalifikuoti darbininkai 1 292

Nekvalifikuoti darbininkai 768

2021 metų bendrovės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis siekė 1110,2  Eur. 

Lyginant su 2020 metais vidutinis darbo užmokestis augo 15,1 proc.

2021 IV ketvirtį bendrovės vidutinis darbo užmokestis buvo 1283,4 Eur, tai sudarė 76,4 proc. 

šalies vidutinio darbo užmokesčio.

2021 metų vidutinis darbo užmokestis pagal 

darbuotojų grupes

1517,4 1566,4 1598,1 1679,3

984,4
1076,7 1090,2

1283,4

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

2021 metų vidutinio darbo užmokesčio 

dinamika, Eur

Šalies vid. DU Bendrovės vid. DU
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10. Aplinkosauga 41

Tvarumas ir draugiškumas gamtai tampa žmoniją vienijančiu tikslu, todėl aplinkosauga ir atliekų

tvarkymas yra augančios viešosios paslaugos, kurių poreikis didėja augant žmonių supratimui apie

švarios aplinkos poreikį ir naudą.

Prioritetinės Europos Sąjungos ir Lietuvos atliekų tvarkymo politikos kryptys yra prevencija, pirminis

atliekų rūšiavimas ir perdirbimas, gyventojų aptarnavimo gerinimas, prie kurių gali prisidėti bendrovės

darbuotojai.

Bendrovėje įdiegta kokybės ir aplinkosaugos integruota vadybos sistema. Sertifikavimo sritys:

❑ Atliekų tvarkymo paslaugos;

❑ Kraštovaizdžio tvarkymo, teritorijų valymo, priežiūros ir kitų komunalinių paslaugų teikimo

veikla,

❑ Benamių gyvūnų sanitarinė priežiūra

2021 metais bendrovė buvo naujai

sertifikuota ir gavo ISO14001:2015 ir

ISO9001:2015 vadybos ir aplinkosaugos

vadybos standartus.
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11. Rizikos ir jų valdymas 42

Identifikuotos 5 naujos veiklos rizikos, bei papildytos esamos rizikos papildomomis priemonėmis rizikos 
poveikio mažinimui.

2021 m. gruodžio 10 d. bendrovėje buvo inicijuota rizikų identifikavimo sesija, kurios metu skyrių vadovai 
iškėlė savo kuruojamų sričių veiklos sutrikimų galimas naujas grėsmes, modeliavo pasekmių mažinimo 

scenarijus.

Per 2021 metus bendrovė sumažino 11 pozicijų iki žemesnės rizikos pasireiškimo fazės.

Viso Bendrovė identifikavo 27 rizikas. Dabartinis rizikų pavojaus statusas – aukštas ir vidutinis pasireiškimo 
laipsnis. 

Rizikų identifikavimas, grupavimas ir reikšmingumo vertinimas atliekamas remiantis veiklos rizikos 
vertinimo ir valdymo planu.

2020 metais buvo parengtas bendrovės rizikų valdymo planas

(pagal ISO 31000:2009 standarto principus ir metodiką).

Atsižvelgiant į rizikos reikšmingumą,  bendrovė vertina  vidines ir išorines rizikas.

Bendrovė yra veikiama politinių, ekonominių, socialinių, aplinkosauginių, teisinių išorinės aplinkos 
veiksnių. 
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4312. 2022 metų planai 

Išlaikyti 7 mln. Eur pajamas, didinti komercinių veiklų pajamas

Išplėsti šaligatvių, dviračių takų mechanizuotą priežiūrą tiek žiemos, tiek vasaros periodais

Įgyvendinti maisto atliekų pilotinio projekto keliamus tikslus

Išplėsti tekstilės atliekų surinkimo konteinerių infrastruktūrą, padidinti surenkamos tekstilės kiekius

Efektyvinti energetinių išteklių naudojimą, diegti „žaliuosius“ sprendinius kasdienėje veikloje

Įsidiegti IT sistemų ir duomenų bazių saugumo infrastruktūros valdymo modulį

Tęsti įmonės komunikacijos ir rinkodaros strategijos įgyvendinimo priemones

Kurti efektyvią darbo aplinką bendrovėje, didinti darbuotojų įsitraukimą

Gerinti darbuotojų socialinę, kultūrinę aplinką, stiprinti vidinę komunikaciją

Stiprinti ir plėtoti darbuotojų saugos ir sveikatos politiką

VEIKLOS ATASKAITA 2021
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Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė
2020 

metai

2021 

metai

Pokytis    

(4 st.-3 st.)

1 2 3 4 5

PELNINGUMO RODIKLIAI

Grynasis pelningumas, proc grynasis pelnas (nuostoliai)/pardavimo pajamos x 100 4,55 4,01 -0,54

Bendrasis pelningumas, proc.
(pardavimo pajamos-pardavimo savikaina)/pardavimo pajamos 

x100
12,63 11,55 -1,08

Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.
(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos 

panašios sąnaudos)/ pardavimo pajamos x 100
5,43 5,06 -0,36

EBITDA, tūkst. Eur EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 654,0 758,0 104,0

EBITDA marža, proc. EBITDA / pardavimo pajamos x 100 11,30 10,74 -0,56

Turto pelningumas (ROA), proc. grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100 5,67 5,94 0,27

Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc. grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100 8,38 8,48 0,10
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Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė
2020 
metai

2021 
metai

Pokytis    
(4 st.-3 

st.)

1 2 3 4 5

FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI 

Bendrasis likvidumo koeficientas
trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti 

trumpalaikiai įsipareigojimai
1,83 1,76 -0,07

Kritinio likvidumo koeficientas
(trumpalaikis turtas - atsargos) / per vienus metus mokėtinos 

sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
1,68 1,64 -0,05

Skolos - nuosavybės koeficientas mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas 0,23 0,23 0,00

Manevringumo koeficientas trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas 0,43 0,41 -0,02

Įsiskolinimo koeficientas mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turtas iš viso 0,16 0,16 0,00

Absoliutus likvidumo koeficientas
pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos 

sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
0,61 0,44 -0,18
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Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė
2020 
metai

2021 
metai

Pokytis    
(4 st.-3 st.)

1 2 3 4 5

SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI

Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam 
pardavimo Eur, proc.

(pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) 
/ pardavimo pajamos x 100

7,31 6,68 -0,62

Pardavimo savikainos lygis, proc. pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100 0,87 0,88 0,01

Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų 
santykis, koef.

pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo 
sąnaudos + bendrosios ir administravimo sąnaudos)

1,06 1,05 -0,01

EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, 
tūkst. Eur

pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius 26,30 29,17 2,86

Turto apyvartumo koeficientas pardavimo pajamos / turtas iš viso 1,25 1,48 0,24

Apyvartinio kapitalo apyvartumo 
koeficientas

pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas - per vienus metus 
mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

9,46 11,97 2,52
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Finansinis rodiklis Skaičiavimo formulė
2020 
metai

2021 
metai

Pokytis    
(4 st.-3 st.)

1 2 3 4 5

VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI

Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, 
tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur

su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius 11,95 13,65 1,70

Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni 
metai) santykis, koef.

po vienų metų gautinos sumos / po vienų metų mokėtinos sumos 
ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

0,00 0,00 0,00

Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienų metų) 
santykis, koef.

per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos 
sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

1,07 1,20 0,13

Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų 
įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis 
sumomis, koef.

daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma /  per 
vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės 

sumažėjimo + po vienų metų gautinos sumos, neatskaičius 
realizacinės vertės sumažėjimo

0,12 0,11 -0,01

Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų 
įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur

daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / 
daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius

0,04 0,05 0,01

Darbuotojų skaičius, tenkantis 
aukščiausiojo lygio vadovui, žm.

darbuotojų skaičius / aukčiausio lygio vadovų (pvz. vadovas, vyr. 
finansininkas, tarnybų vadovai) skaičius

110 121 11

INVESTICINIAI RODIKLIAI

Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc. išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai) 0,28 0,32 0,03

Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef. grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius 0,22 0,23 0,02


