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SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ III KETV. BALANSO 

2014 m. spalio 27 d. 

Kretinga 

Įmonės pavadinimas: SĮ „Kretingos komunalininkas”. 

Įmonės buveinės adresas: Vytauto g. 118, Kretinga. 

SĮ „Kretingos komunalininkas“ yra savivaldybės įmonė, įsteigta Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-111, pertvarkius UAB „Kretingos 

komunalininkas“ (įregistruota 1995 m. gruodžio 12 d. Kretingos rajono savivaldybėje). Įmonė 

perėmė pertvarkytos UAB „Kretingos komunalininkas“ teises ir pareigas. Įmonės savininkė – 

Kretingos rajono savivaldybė. SĮ „Kretingos komunalininkas“ nepriklauso jokiai įmonių grupei ir 

nėra įsteigusi filialų. 

SĮ „Kretingos komunalininkas“ pagrindinis veiklos tikslas yra teikti viešąsias paslaugas, 

siekiant tenkinti Kretingos savivaldybės viešuosius interesus komunalinių ir su jomis susijusių 

paslaugų teikimo srityje. 

Kretingos rajono savivaldybės perduotas ir įmonės įsigytas turtas nuosavybės teise priklauso 

įmonės savininkui. Šį turtą įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja, vadovaudamasi Vietos 

savivaldos įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymu, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais įstatymais, Savivaldybės tarybos 

sprendimais ir kitais teisės aktais. 

SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2014 m. sausio 1 d. dirbo 69 darbuotojai, 2014 m. rugsėjo 

30 d. dirbo 89 darbuotojai. Per 2014 m. III ketv. priimti 50 darbuotojų, iš kurių: 1) pagal 

terminuotas darbo sutartis priimti 49 ir atleisti 30 darbuotojų; 2) pagal neterminuotas darbo sutartis 

priimtas 1  ir atleisti 5 darbuotojai. Didelę darbuotojų kaitą lėmė tai, kad 2014 m. sausio 30 d. SĮ 

„Kretingos komunalininkas“ su Klaipėdos teritorine darbo birža bei Kretingos rajono savivaldybės 

administracija yra pasirašiusi trišalę Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr. VD-KR 

-9.  

Įmonė teikia valymo, želdinių priežiūros, gatvių apšvietimo bei priežiūros, komunalinių 

atliekų vežimo ir kitas paslaugas. Pagal įmonės valdymo struktūrą SĮ „Kretingos komunalininkas“ 

sukurti skyriai, kurie per 2014 metų III ketv. uždirbo 4 216,0 tūkst. Lt pajamų. Įmonė iš finansinės, 
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investicinės ir kitos veiklos uždirbo 1,7 tūkst. Lt. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija 

apie 2014 m. III ketv. įmonės pajamas bei išlaidas. 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Pajamos, Lt Išlaidos, Lt Metų rezultatas, 

pelnas/nuostolis, Lt 

1. Gatvių priežiūros ir miesto 

apšvietimo skyrius (t.sk. 

mirusiųjų pervežimas) 

455 832 467 944 -12 112 

2. Valymo ir apželdinimo 

skyrius (t.sk. kapinių 

priežiūra, miesto viešasis 

tualetas) 

959 756 667 203 292 553 

3. Melioracijos darbai 69 706 53 869 15 837 

4. Komunalinių atliekų 

tvarkymo skyrius 

2 574 944 2 646 433 -71 489 

5. Vietinės rinkliavos 

administravimo skyrius 

113 392 130 026 -16 634 

6. Renovuojamų būstų 

administravimas 

42 328 49 260 -6 932 

 Viso 4 215 958 4 014 735 201 223 

7. Finansinė, investicinė ir kita 

veikla 

1 674 18 195 -16  21 

 Iš viso: 4 217 632 4 032 930 184 702 

Įmonės pajamos iš pagrindinės veiklos palyginus su 2013 metų tuo pačiu laikotarpiu 

padidėjo 765,3 tūkst. Lt, sąnaudos minėtoms pajamoms uždirbti padidėjo 392,9 tūkst. Lt. 

Įmonė vykdydama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

išvežė 11 401,93 t atliekų, tame kiekyje– 10 011,44 t  surinkta iš vietinės rinkliavos mokėtojų. 2013 

metais tuo pačiu laikotarpiu  buvo surinkta ir išvežta 12 449,02 t  iš vietinės rinkliavos mokėtojų  11 

257,70 Lt. 

2014 metais per tris ketvirčius pajamas uždirbo iš šių vykdomų veiklų: 

1. 2014 metais per tris ketvirčius SĮ „Kretingos komunalininkas“ miesto tvarkymo darbų 

atliko už 1 401,0 tūkst. Lt (be PVM) 51,7 tūkst. Lt  daugiau, palyginti su 2013 metų tuo pačiu 

laikotarpiu. Kretingos rajono savivaldybė 2014 m. sausio 1 d. SĮ „Kretingos komunalininkas“ buvo 

įsiskolinusi už Kretingos miesto tvarkymo darbus 378,2 tūkst. Lt (su PVM).  2014 m. rugsėjo 30 d.  

skolos likutis 330,9 tūkst. Lt (su PVM).  
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2. SĮ „Kretingos komunalininkas“ per 2014 m. tris ketvirčius atliko iš biudžeto 

finansuojamų kitų papildomų darbų už 14,5 tūkst. Lt (be PVM) sumą. (Akcija „Darom“, 

bešeimininkių atliekų išvežimas, atliekų tvarkymo aikštelių įrengimas). 

3. Įmonė Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje vykdo pirminį mirusiųjų palaikų 

pervežimą. Mirusiųjų pervežimo paslaugų per 2014 m. tris ketvirčius suteikta už 9,6 tūkst. Lt (be 

PVM) Tačiau šiai veiklai vykdyti įmonė patyrė 23,9 tūkst. Lt sąnaudų, dėl kurių susidarė 14,9 tūkst. 

Lt  mirusiųjų pervežimo veiklos nuostolis. Šį nuostolį lėmė 2011 m. sumažinta mirusiųjų pervežimo 

kaina už vieną kilometrą - nuo 8,18 Lt iki 2,89 Lt. 

4. Pagal pasirašytą su Kretingos rajono savivaldybės administracija 2009 m. liepos 31 d. 

vidaus sutartį Nr. S1-625 „Dėl komunalinių atliekų surinkimo Kretingos rajono savivaldybės 

teritorijoje, jų tvarkymo ir išvežimo šalinti į Klaipėdos regioninį sąvartyną paslaugos teikimo“ 

įmonė gavo 2 574,9 tūkst. Lt (be PVM) komunalinių atliekų vežimo pajamų arba 719,2 tūkst. Lt 

daugiau nei 2013 metais tuo pačiu laikotarpiu. Gauta daugiau pajamų todėl, kad komunalinių 

atliekų vienos tonos surinkimo/pervežimo kaina nuo 2014 m. vasario 1 d. padidėjo nuo 128,14 Lt 

iki 222,46 Lt, kaina padidėjo dėl Klaipėdos regioninio atliekų tvarkymo centro padidinto vartų 

mokesčio. 

5. Pagal 2009 m. birželio 12 d. su Kretingos rajono savivaldybės administracija pasirašytą 

sutartį Nr. S1-407 „Dėl vietinės rinkliavos surinkimo administravimo“, per 2014 metų tris 

ketvirčius gauta 113,4 tūkst. Lt (be PVM) pajamų, 1,1 % mažiau nei 2013 metais tuo pačiu 

laikotarpiu. Pajamų mažėjimą lemia sumažėjęs iš vietinės rinkliavos mokėtojų surinktas atliekų 

kiekis.  

6. Pagal 2014 m. balandžio 15 d. sudarytą sutartį Nr. S1-355 su Kretingos rajono 

savivaldybės administracija dėl Kretingos rajono griovių ir kitų melioracijos statinių priežiūros 

darbų gauta 99,2 tūkst. Lt (be PVM), per tris ketvirčius įmonė įsisavino 69,7 tūks. Lt, iki lapkričio 

15 d. melioracijos griovių priežiūros darbai bus baigti, skirtas lėšas planuojame įsisavinti 100 proc. 

SĮ „Kretingos komunalininkas“ per 2014 metų tris ketvirčius, tenkindama Kretingos rajono 

savivaldybės viešuosius interesus, suteikė paslaugų už 3 879, 4  tūkst. Lt (be PVM) ir tai sudarė 

90,2 proc. visų įmonės trijų ketvirčių pajamų.  

Įmonė per 2014 metų tris ketvirčius investicijoms panaudojo 438 131 tūkst. Lt apyvartinių 

lėšų ir įsigijo šį ilgalaikį turtą:  vieną purkštuvą, vertė- 1 500 Lt, dvi navigacines įrangas, vertė- 1 

400 Lt, nešiojamą kompiuterį su programine įranga, vertė- 2 024 Lt, ratinį traktorių Branson 5820, 

vertė- 59 960 Lt, vejapjovę LC 356v honda, vertė- 1 482 Lt, 1560 vienetus naujų ir panaudotų 

konteinerių, kurių vertė- 105 465 Lt, Ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartimi (lizingu)  įmonė 

įsigijo  atliekų vežimo mašiną VOLVO FM9, kurios vertė - 263 000 Lt., hidraulines svarstykles, 

vertė- 3 300,00 Lt. 
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2014 metais įmonė kreipėsi į Kretingos rajono savivaldybės tarybą dėl patikėjimo teise 

valdomo materialaus turto nurašymo. Tarybai sutikus (2014 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T2-

156), nurašyta pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo 

materialaus turto už  156,2 tūkst. Lt, kurio likutinė vertė 7,0 tūkst. Lt. Minėtą turtą sudaro  

programos, mašinos ir įrenginiai, konteineriai, įrankiai.  

2014 m. rugsėjo 30 d. žaliavų ir medžiagų  likučio vertė- 18 796 Lt, tame skaičiuje degalų 

vertė- 6 327,94 Lt ir medžiagų vertė- 12 468,06 Lt. 

SĮ „Kretingos komunalininkas“  per vienerius metus gautinos sumos apskaitomos nominalia 

verte. 2014 m. Įmonės III ketvirčio balanse per vienerius metus gautinos sumos sudarė 1 901 166 Lt 

Per vienerius metus mokėtinos sumos biudžetui, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, 

kitos mokėtinos sumos trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro- 1 938 258 Lt, tame 

skaičiuje gauti išankstiniai apmokėjimai- 136 436 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 310 

761 Lt, t. sk. darbuotojams neišmokėtų atlyginimų vertė- 96 609 Lt, GPM- 13 941 Lt, SODRAI- 57 

315 Lt, GF- 286 Lt, neišmokėtų atostogų dienų kompensuojama vertė sudaro- 142 610 Lt skolos 

tiekėjams- 722 967 Lt ir iš jų didžiausia skola susidarė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 

centrui- 399 044 Lt vartų mokestis, UAB „Lukoil Baltija“- 68 893 Lt už nupirktus degalus. 

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis (lizingas) – 12 830 Lt. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai yra pridėtinės vertės mokestis – 38 519 Lt, vietinė rinkliava -115 052 Lt, atidėjimai 

23 076 Lt, nesurinkta vietinės rinkliavos mokesčių iš gyventojų ir įmonių- 575 380 Lt, kt. mok. 

Sumos- 3 237 Lt.  

Įmonėje 2013 m. sudarytos dvi lizingo sutartys. Automobilių pirkimo – pardavimo sutartys  

sudarytos penkeriems metams. Pirmoji sutartis sudaryta 2013 m. liepos 1 d su UAB „Swedbank 

lizingas”. Įmonė įsigijo automobilį VW TRANSPORTER DOKA 1.9 TDI. Antroji sutartis su 

Šiaulių banku sudaryta 2013 gruodžio 30 d. Įmonė įsigijo automobilį VOLVO FM9 . Įmonė vykdo 

finansinių skolų grąžinimo grafikus. 

Įmonės savininkas yra Kretingos rajono savivaldybė. Įmonės savininko kapitalas per 2014 

metų tris ketvirčius nepakito, 2014 m. rugsėjo 30 d. įmonės savininko kapitalas 1 887 775 litų.  

Įmonės gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje yra atvaizduoti nominalia verte. 2014 m. rugsėjo 30 

d. pinigų likutis kasoje 3 163 Lt, pinigų likutis banko sąskaitose 571 061 Lt, pinigai kelyje 51 697 

Lt. Įmonė 2014 m. III ketv. baigė pelningai, pelno vertė – 184 702 Lt. Tai turėjo įtakos nuosavo 

kapitalo padidėjimui. Nuosavas kapitalas 2014 m. rugsėjo 30 d. sudaro 1 852 607 Lt. 

SĮ „Kretingos komunalininkas“ deda visas pastangas, kad didėtų atliekamų darbų apimtys ir 

ieško visų galimybių mažinti sąnaudas, kad  2014 metus užbaigtų pelningai 

Direktorė            Renata Surblytė                  

Vyr. buhalterė                         Danguolė Bernotienė 

 


