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Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės

valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl

biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų

įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilkaviškio

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. Nr. B-TS-186 sprendimu patvirtinto Vilkaviškio

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 277 punktu, atsižvelgdama į uždarosios akcinės

bendrovės Vilkaviškio architektūros biuro 2020 m. balandžio 22 d. raštą Nr. SD-13 „Dėl Bendrovės

2019 m. metinės veiklos ataskaitos“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės Vilkaviškio architektūros biuro 2019 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                  Algirdas Neiberka

Elektroninio dokumento nuorašas



PRITARTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-440

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURO 2019

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. VADOVO ŽODIS

Informacija apie Bendrovę. Uždaroji akcinė bendrovė Vilkaviškio architektūros biuras

(toliau – Bendrovė) įsteigta 1990 m. lapkričio 30 d., įmonės kodas 185108391. Bendrovė

reorganizuota 1995 m. birželio 30 d.

Bendrovės buveinės adresas: Vilkaviškio r. sav., 70101 Vilkaviškio m., J. Basanavičiaus a.

11-205.

UAB Vilkaviškio architektūros biuro įstatinis kapitalas yra 4 415,54 eurų. Įstatinis kapitalas

padalintas į 15 226 paprastas vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro.

Bendrovės kontaktinė informacija. Tel. 8 (342) 51 197, mob. +370 (615) 18 410, faks.

8 (342) 51 197, el. p. vabiuras@gmail.com.

UAB Vilkaviškio architektūros biuras direktorius – Vidas Skrinskas.

Bendrovėje 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 8 darbuotojai: direktorius, vyr. finansininkė,

architektės (2 darbuotojos), geodezininkai-matininkai (3 darbuotojai), inžinierius-projektuotojas (1

darbuotojas).

Bendrovė yra atestuota. Bendrovės veiklos pobūdis (kodai pagal Lietuvos Statistikos

departamento ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

71.1. Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos;

71.11. Architektūros veikla;

71.12. Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;

71.12.20. Projektiniai-konstruktoriniai darbai;

71.12.40. Geodezinė veikla.

Pagrindinė Bendrovės veikla nesikeičia nuo Bendrovės veiklos pradžios. Bendrovės plėtra

atitinka Respublikos, ypatingai mūsų rajono, bendrą ekonomikos lygį. Bendrovė atlieka: 

 naujos statybos ir rekonstruojamų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų projektus;

 statinių ir inžinerinių statinių kadastrinius matavimus;

 topografinius planus;

 kontrolines-geodezines ir išpildomąsias nuotraukas;

 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo bei kaimo plėtros žemėtvarkos projektus;

 žemės sklypų planus namų valdoms, sodininkų bendrijoms ir kitiems objektams;

 rengia statybos užbaigimo dokumentaciją ir teikia duomenis į informacinę sistemą
„Infostatyba“;

 teikia nemokamas konsultacines ir patariamąsias paslaugas savivaldybės darbuotojams,
rajono įmonėms ir organizacijoms bei gyventojams. 

Nemažą savo veiklos dalį Bendrovė vykdė kartu su Savivaldybe. Per 2019 metus Bendrovė

dirbo pelningai, išlaikė visas darbo vietas, siekė įgyvendinti užsibrėžtus strateginius tikslus, kurie yra

numatyti bendrovės veiklos strateginiame plane 2019–2023 metams.



2. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS 2019 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMĄ

2.1. Išsikelti Bendrovės veiklos tikslai ir uždaviniai 2019 metais ir svarbiausi su jų 

įgyvendinimu susiję darbai

2019 metais parengtoje ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019

m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. B-ĮV-551 patvirtintoje UAB Vilkaviškio architektūros biuro veiklos

strategijoje 2019-2023 metams buvo iškelti šie tikslai:

IŠSIKELTI VEIKLOS TIKSLAI ĮGYVENDINIMAS

1. Sukurti efektyvią darbuotojų

kvalifikacijos kėlimo sistemą.

Bendrovėje dirbančių darbuotojų profesijai

reikalingas tam tikras išsilavinimo lygis bei

praktinių įgūdžių turėjimas, todėl siekiant tai

išsaugoti suteikiama galimybė nuolat kelti

kvalifikaciją. 2019 m. Bendrovės specialistai

kėlė kvalifikaciją. Vienas iš geodezininkų-

matininkų išklausė 22 valandų žemės sklypų

formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo

kvalifikacijos tobulinimo kursus. Inžinierius-

projektuotojas išklausė 30 valandų matininkų

kvalifikacijos tobulinimo kursus. Bendrovės

vadovas įvertintas pagal kvalifikacijos

tobulinimą įrodančius dokumentus Statybos

produkcijos sertifikavimo centre 2019 metais,

kvalifikacijos atestatas pratęstas penkeriems

metams.

2. Bendrovėje diegti informacines

technologijas bei telekomunikacijų

naudojimą, atnaujinti pasenusią ir

daug sąnaudų reikalaujančią

kompiuterinę įrangą, įsigyti

buhalterinę apskaitos programą.

Įsigijome papildomos kompiuterinės įrangos ir

atnaujinome dvi esamas kompiuterines

programas „Zkada“ ir „Skaitopas“, tai leido

užtikrinti spartesnę ir efektyvesnę Bendrovės

veiklą.

3. Atsižvelgiant į vartotojų poreikius,

plėsti paslaugų įvairovę.

2019 metų pradžioje papildomai pradėjome

rengti statybos užbaigimo dokumentaciją ir teikti

duomenis į informacinę sistemą „Infostatyba“, to

nedarėme anksčiau.

4. Užtikrinti kokybiškas ir

operatyvias Bendrovės paslaugas

vartotojams.

Visos paslaugos buvo atliekamos kokybiškai ir

laiku, net jeigu projekto užsakovas tuo metu

buvo užsienyje, derinant darbus nuotolinėmis

priemonėmis su užsakovu.

5. Gerinti Bendrovės materialinę

bazę.

Ilgalaikį Bendrovės nematerialų turtą sudaro dvi

kompiuterinės programos, kurios 2019 metais

buvo atnaujintos, o ilgalaikį Bendrovės materialų

turtą sudaro aštuonios kompiuterinės įrangos, iš

kurių viena buvo naujai įsigyta 2019 metais.

6. Siekti geresnių finansinių rezultatų Darbų apimtys, lyginant su ankstesnių

2017–2018 metų vidurkiu, padidėjo iki 1 %.

7. Vykdyti visas strateginiame plane 

numatytas priemones.

Bendrovė siekė įgyvendinti visus užsibrėžtus

strateginius tikslus, kurie yra numatyti bendrovės

veiklos strateginiame plane 2019–2023 metams.

8. Išlaikyti visas turimas pozicijas

rinkoje (nesumažinome darbuotojų

Darbų apimtys 2019 metais lyginant su

2017–2018 m. vidurkiu, padidėjo iki 1 %, o



skaičiaus, nesumažinome teikiamų

paslaugų skaičiaus, stengėmės

išlaikyti ne tik esamas darbų apimtis).

geodezinių ir kadastrinių bei projektavimo darbų

kiekis lyginant su 2017–2018 m. vidurkiu,

padidėjo iki 2 %. Plėtėme teikiamų paslaugų

įvairovę – 2019 metais pradėjome rengti statybos

užbaigimo dokumentaciją ir teikti duomenis į

informacinę sistemą „Infostatyba“, ko nedarėme

anksčiau.

9. Skirti didelį dėmesį klientų

konsultavimui (konsultavome ne tik

gyventojus, įmones, organizacijas,

bet ir savivaldybės darbuotojus).

Padėjome savivaldybės darbuotojams rengti

Vytauto, Statybininkų ir Kapų gatvių žiedinės

sankryžos schemą prie naujai statomos autobusų

stoties, atlikome Vilkaviškio S. Nėries

pagrindinės mokyklos WC schemą prie sporto

salės, atlikome Keturvalakių mstl., dalies Liepų

g. schemą, nustatėme Vilkaviškio vaikų

lopšelio-darželio žemės sklypo ribas, parengėme

daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp

Statybininkų, Gedimino, Birutės ir Maironio

gatvių, schemą. Kartu su Vilkaviškio verslo ir

turizmo centru nustatėme informacinių stendų

pastatymo vietas rajone. Atlikome žemės sklypo

formavimo ir pertvarkymo projektą

Vilkaviškyje, Šiaurės g. 37.

10. Reaguoti į pastabas ir prašymus

bei operatyviai šalinti iškilusias

problemas.

Paslaugas atlikdavome laiku, atsiradusias

pastabas ir klaidas šalinome operatyviai, skundų

dėl teikiamų paslaugų, jų kokybės, suteikimo

terminų, Bendrovė nebuvo gavusi nei karto.

11. Užtikrinti optimalų paslaugų

kokybės lygį klientams.

Siekėme užtikrinti optimalų paslaugų lygį

išlaikant prieinamą kainą.

Išsikelti Bendrovės veiklos uždaviniai 2019 metais:

IŠSIKELTI VEIKLOS UŽDAVINIAI ĮGYVENDINIMAS

1. Apyvartos didinimas ir veiklos rezultatų

efektyvumas.

Darbų apimtys 2019 metais, lyginant su

2017–2018 m. vidurkiu, padidėjo iki 1 %, o

geodezinių ir kadastrinių bei projektavimo

darbų kiekis, lyginant su 2017–2018 m.

vidurkiu, padidėjo iki 2 %.

2. Veiklos teikiamų paslaugų plėtojimas,

prisitaikant prie besikeičiančių rinkos

sąlygų.

Stebėjome rinką ir taikėme lanksčią

paslaugų kainų politiką.

3. Konkurencingumo ir veiklos

efektyvumo didinimas.

Siekėme, kad paslaugų kainos būtų

žemesnės nei konkurentų.

4. Darbuotojų kvalifikacijos ir žinių lygio

kėlimas.

Dalyvavome kasmetiniuose kvalifikacijos ir

žinių patikrinimo kursuose ir seminaruose.

5. Bendrovės bendradarbiavimo su

savivaldybe aplinkos gerinimas.

Bendravome su savivaldos institucijomis ne

tik darbo, bet ir visuomeniniais klausimais,

dalyvavome rengiamuose savivaldybės

posėdžiuose, pasitarimuose.

6. Artimesni santykiai su kitų rajonų

panašaus darbo profilio įstaigomis.

Užmezgėme darbinius ryšius su panašaus

darbo profilio įstaigomis ar

organizacijomis: R. Kiltinavičiaus

projektavimo įmonė, UAB „Ugna“, V.

Šlekio IĮ, MB „Konstrukciniai ir inžineriniai



projektai“, MB „Gruntolis“, UAB

„Geometra“, UAB „Planuotojai“, UAB

„Borgalita“, UAB „Borga“ ir t. t.

7. Bendrovės stiprinimas, gerinant

paslaugų kokybę.

Įsigijome naujos kompiuterinės įrangos,

atnaujinome kompiuterines programas, taip

užtikrinant spartesnį ir efektyvesnį paslaugų

suteikimą. Paslaugas suteikdavome

klientams greičiau nei konkurentai.

8. Teikiamų paslaugų įvairovė. 2019 metais pradėjome rengti statybos

užbaigimo dokumentaciją ir teikti duomenis

į informacinę sistemą „Infostatyba“, ko

nedarėme anksčiau.

Svarbiausi Bendrovės atlikti darbai 2019 metais:

ATLIKTI DARBAI

1. Stengėmės pritraukti kuo daugiau klientų, pasitikinčių Bendrovės paslaugų kokybe:

sudaryta 71 sutartis projektavimo darbams ir 330 sutarčių geodeziniams ir kadastriniams

darbams.

2. Paslaugas teikėme ne tik savo rajone, bet ir aplinkiniuose rajonuose: rengėme

gyvenamojo namo projektą Alytaus m., rengėme gyvenamųjų namų rekonstravimo

projektus Pakruojo r. sav. ir Šakių r. sav., atlikome sandėlio rekonstravimo projektinius

pasiūlymus Šakių r. sav., atlikome dviejų statinių kadastrinius matavimus Marijampolės

m.

3. Didinti paslaugų kainas Bendrovei buvo neparanku, nes tai skatino paslaugų gavėjus

rinktis konkurentų paslaugas, todėl siekėme, kad paslaugų kainos būtų žemesnės nei

konkurentų.

4. Dalyvavome kasmetinių kvalifikacijos ir žinių patikrinimo kursuose ir seminaruose:

vienas iš geodezininkų-matininkų išklausė 22 valandų žemės sklypų formavimo ir

pertvarkymo projektų rengimo kvalifikacijos tobulinimo kursus, o inžinierius-

projektuotojas išklausė 30 valandų matininkų kvalifikacijos tobulinimo kursus,

Bendrovės vadovas įvertintas pagal kvalifikacijos tobulinimą įrodančius dokumentus

Statybos produkcijos sertifikavimo centre 2019 metais, kvalifikacijos atestatas pratęstas

penkeriems metams.

5. Bendravome su savivaldos institucijomis ne tik darbo, bet ir visuomeniniais

klausimais.

6. Užmezgėme darbinius ryšius su panašaus darbo profilio įstaigomis ar organizacijomis:

R. Kiltinavičiaus projektavimo įmonė, UAB „Ugna“, V. Šlekio IĮ, MB „Konstrukciniai

ir inžineriniai projektai“, MB „Gruntolis“, UAB „Geometra“, UAB „Planuotojai“, UAB

„Borgalita“, UAB „Borga“ ir t. t., tarpusavyje dalinomės gerąja patirtimi, mokėmės vieni

iš kitų, kartu sprendėm iškilusias problemas, stiprinom tarpusavio partnerystę,

supratome, kad bendradarbiaujant su panašaus darbo profilio įstaigomis, jos gali būti ne

tik konkurentės, bet  ir partnerės.

7. Atnaujinome kompiuterinę techniką ir kompiuterines programas: įsigijome naujos

kompiuterinės įrangos ir atnaujinome dvi esamas kompiuterines programas „Zkada“ ir

„Skaitopas“.



3. VERTINIMO RODIKLIAI

3.1.Vertinimo rodikliai, siektina ir pasiekta reikšmė 2019 metais

VERTINIMO

RODIKLIAI

SIEKTINA

REIKŠMĖ

PASIEKTA/NEPASIEKTA

REIKŠMĖ

1. Bendrovės ūkinės

veiklos pelningumas.

1.Bendrovės pajamas

padidinti iki 1 %

kasmet, nedidinant

išlaidų.

Bendrovės pajamos, nedidinant

išlaidų, 2019 metais lyginant su

2017–2018 m. vidurkiu, padidėjo iki

1 %. Stengėmės pritraukti kuo

daugiau klientų, pasitikinčių

Bendrovės paslaugų kokybe

(sudaryta 71 sutartis projektavimo

darbams ir 330 sutarčių

geodeziniams ir kadastriniams

darbams).

2. Bendrovės

suteiktų paslaugų

apimties didėjimas.

2. Geodezinių ir

kadastrinių bei

projektavimo darbų

kiekį padidinti iki 3 %

kasmet.

Geodezinių ir kadastrinių bei

projektavimo darbų kiekis lyginant

su 2017–2018 m. vidurkiu, padidėjo

iki 2 %; atsižvelgiant į mažėjantį

gyventojų skaičių, mažėja ir

teikiamų paslaugų (projektavimo,

geodezinių ir kadastrinių matavimų)

poreikis, mažėja statybų apimtys,

dėl ko ir nebuvo pasiektas 3 %

geodezinių ir kadastrinių bei

projektavimo darbų kiekis.

3. Teikiamų

paslaugų kiekio

didinimas.

3. Pritraukti bent pora

(2) naujų paslaugų

gavėjų kasmet iš kitų

rajonų.

Pritraukėme šešis naujus paslaugų

gavėjus iš kitų rajonų: iš Alytaus m.

– 1, iš Marijampolės m. – 2, iš

Pakruojo r. sav. – 1 ir iš Šakių r. sav.

– 2.

4. Investicijų,

gerinančių paslaugų

kokybę,

panaudojimas.

4. Po vieną (1)

organizacinės

technikos ar

kompiuterinių

programų, būtinų

kokybiškų paslaugų

teikimui, atnaujinimą

kasmet.

Įsigijome vieną kompiuterį ir

atnaujinome dvi esamas

programines kompiuterines

programas – „Zkada“ ir

„Skaitopas“.

4. VEIKLOS REZULTATAI

4.1. Bendrovės veiklos rezultatų lyginamoji analizė

Uždaroji akcinė bendrovė Vilkaviškio architektūros biuras savo veiklą užtikrina iš pajamų,

kurias gauna iš užsakovų už suteiktas paslaugas. 

Žemiau pateikiamoje lentelėje pateikta informacija apie paskutinių trijų metų Bendrovės

veiklos finansinius rezultatus, bendrovės finansinę būklę, rezultatus palyginant su ankstesniais

metais: 



Eilės

Nr.

Ataskaitiniai

metai

Apimtys

(pajamos),

Eur

Išlaidos,

Eur

Pelnas

(nuostolis),

Eur

Sutarčių kiekis, vnt.

(projektavimo + geodezinių

ir kadastrinių darbų)

Darbuotojų

skaičius

1. 2017 m. 146 782 138 882 + 7 900 395 (62+333) 8

2. 2018 m. 145 200 142 025 + 3 175 398 (69+329) 8

3. 2019 m. 146 376 144 543 + 1 833 401 (71+330) 8

Bendrovė 2019 metais dirbo pelningai, teikė aukšto lygio paslaugas rajono įmonėms ir

organizacijoms bei gyventojams, buvo konkurencinga dirbant rinkos sąlygomis. Didinti paslaugų

kainas Bendrovei buvo neparanku, nes tai skatino paslaugų gavėjus rinktis konkurentų paslaugas,

todėl Bendrovė stengėsi išlaikyti ne tik esamas darbų apimtis, bet ir didino teikiamų paslaugų

įvairovę. 

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, Bendrovės 2019 metų pajamos sudarė 146 376 Eur.

Darbų apimtys 2019 metais lyginant su 2017–2018 m. vidurkiu, padidėjo iki 1 % Geodezinių

ir kadastrinių bei projektavimo darbų kiekis lyginant su 2017–2018 m. vidurkiu, padidėjo iki 2 %.

Bendrovė 2019 metais gavo 1 833 eurų pelno.

Didžiausios sąnaudos sumažinusios Bendrovės pelną:

patalpų nuoma – 3 944 Eur;

privalomas projektavimo draudimas – 336 Eur;

sąnaudos nepriklausomam auditoriui – 1 331 Eur;

specialistų kvalifikacijos kėlimo kursų sąnaudos – 350 Eur.

4.2. Bendrovės turto panaudojimo efektyvumas

Ilgalaikį bendrovės nematerialų turtą sudaro dvi kompiuterinės programos, kurių likutinė

vertė 2019 metų gruodžio 31 d. sudarė 901,33 Eur.

Ilgalaikį bendrovės materialų turtą sudaro lengvasis automobilis, kompiuterinės, spausdinimo

ir matavimo įrangos bei baldai, kurių likutinė vertė 2019 metų gruodžio 31 d sudarė 762,60 Eur.

Nekilnojamojo turto bendrovė neturi.

4.3. Veiksniai, lėmę Bendrovės veiklą 2019 metais

Bendrovės ekonominė situacija labai daug priklauso nuo šalies ekonominės situacijos bei

mažėjančio gyventojų skaičiaus. Vienas iš vidaus ir išorės veiksnių yra didelė emigracija tiek rajono

mastu, tiek šalies mastu. 

Kita priežastis dėl sumažėjusių darbų apimčių yra statybos normatyvinių dokumentų keitimai,

kuriuose numatyta galimybė statyti mažesnės apimties statinius nerengiant projektinės

dokumentacijos arba atliekant  mažesnės apimties projektus.  

Veiksnys, kuris yra sunkiai įvertinamas pinigine išraiška, yra įvairių žinybų, kurios derina

projektavimo ir geodezinius darbus, pertvarkos. Dėl šių aplinkybių padaugėja derinimų kituose

Respublikos miestuose, padaugėja darbų, kuriuos, pasikeitus ir padaugėjus reikalavimams, reikia ne

vieną kartą koreguoti ir derinti naujai. 

Privalomi mokesčiai valstybei 2019 metais buvo mokami laiku, Bendrovės sąskaita apribota

nebuvo.

4.4. Bendrovės veiklos pažanga:

Bendrovė atsakingai teikia aukštos kokybės kvalifikuotas paslaugas ir informacines

konsultacijas. Bendrovės darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, domisi naujovėmis, taip siekiant

užtikrinti klientų pasitikėjimą ir pritraukti naujus potencialius klientus, laiku ir kokybiškai teikiant

paslaugas, atitinkančias klientų poreikius.



4.5. Audito rekomendacijų įgyvendinimas:

Bendrovės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos

įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinė apskaitą ir finansinių ataskaitų

sudarymą. Rizikos poveikio finansinei atskaitomybei šių metų audito metu nenustatyta. Auditą atliko

Irenos Ramanauskienės audito įmonė. Atliekant auditą buvo įvertinti Bendrovės finansiniai rodikliai

2019-12-31. Reikšmingų neapibrėžtumų, susijusių su įvykiais ar sąlygomis, kurie gali kelti abejones

dėl Bendrovės veiklos tęstinumo, nerasta. Teigiama, kad 2019-12-31 UAB Vilkaviškio architektūros

biuras veiklos tęstumo apribojimų neturi. 

Bendrovės veiklos rezultatas 2019 m., lyginant su 2017–2018 m., pastebimai pagerėjo.

__________
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