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1. SANTRAUKA

UAB ,,Dunokai" veiklos strategija2020 - 2024 m. yra ilgalaikio strateginio planavimo

dokumentas, apimantis penkerius metus. Jame nustatytos pagrindines imones strategines raidos

nuostatos, apimandios aplinkos bei i5tekliq ivertinimE. Strategija suformuoja misij4, vizijq, numato

strateginius tikslus (ilgalaikius ir trumpalaikius) ir uZdavinius tikslams pasiekti, pasiUlo tikslq

vertinimo kriterijus - konkredius rodiklius. {mones veikla planuojama pagal turimus ir planuojamus

gauti finansinius, materialiuosius ir ZmogiSkuosius i5teklius misijai vykdyti ir uZsibreZtiems

strateginiams tikslams pasiekti. Strategijoje numatomos priemonds, kurios padeda pasiekti i5keltus

uZdavinius

UAB ,,Dunokai" - atsakinga imone, kuri siekia uZtikrinanti kokybi5kq paslaugq teikim4

ir darbq atlikim4, ekonomi5kai pagrista kaina, darant kuo maZesng neigiam4 itak4 aplinkai.

UAB ,,Dunokai" esam4 bUklg leme ir jos raidai itaka turi daugybe veiksniq, kuriuos

bfitina ivertinti, atsiZvelgiant i esamos infrastruktflros stipri4sias ir silpn4sias puses.

Sios strategijos tikslas - numatyti imones veiklos kryptis 5 metq laikotarpiui, taip pat

Sio laikotarpio tikslus bei jq pasiekimui bltinus instrumentus.

Strategijos pagrindas - vertds sukurimas suinteresuotoms Salims ir veiklos efektpumo

didinimas.

Strategija yra paruo5ta siekiant imones vertds didinimo ir suinteresuotq Saliq l[kesdiq

patenkinimo, kurie atsispindi misijoje ir vizijoje.
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2. VEIKLOS APRASYMAS

UAB ,,Dunokaioo veiklos pradLia 1963 metai. Bltent tais metais isikflre Taurag6s

komunaliniq imoniq kombinatas, kuris 1990 m. lapkridio men. perregistruotas i valstybing komunaliniq

paslaugq imong, o 1993 m. vasario men. i valstybinE akcing komunaliniq paslaugq imonE.

1994 m. gruodZio mdn. reorganizuota i akcing bendrovg ,,Dunokai".2003 m. liepos 7 d.

reorganizuotaiuLdarqj4 akcing bendrovg "Dunokai". fmoniq registre iregistruota 2003 m. liepos 7 d.,

imones registravimo Nr. UAB2003-26, imones kodas 179340620. Pagrindinio akcijq paketo valdytoja

- Taurages rajono savivaldybe.

Pagrindinis bendroves akcininkas - Taurages rajono savivaldybe, turinti 56,74 % akciju,.

Likusi dalis akcijq priklauso 37 frzimam asmeniui.

Bendrovd turi visuotini akcininkq susirinkim4, kolegialq valdymo organq - valdyb4 ir

vienasmeni valdymo organ4 - bendroves direktoriq. Bendrovds visuotinis akcininkq susirinkimas yra

auk5diausias Bendrovds valdymo organas, kuris turi Lietuvos Respublikos akciniq bendroviq istatymo

numatyt4 kompetencij4.

2.1. UAB ,,DUNOKAI66 VEIKLOS POLITIKA

UAB ,,Dunokai" komunaliniq paslaugq bendrove. lmones klientams aktualiausios Sios

specializuotos paslaugos :

o gatviq, keliq ir jq elementq tiesimas, remontas, eksploatacija

o gatviq apSvietimo irenginiq remontas ir eksploatacija;

. transporto paslaugos, mechanizmq ir turto nuoma;

o miesto objektq tvarkymas ir prieZilra;

o nuotekq i5siurbimas ir i5veZimas;

o pakuotes atliekq tvarkymas;

o prekyvietes administravimas;

o maisto produktq sandeliavimas ir transportavimo paslaugos.

lmones vadovybe, suprasdama, kad klientams tiekiamq paslaugq kokybes ir aplinkos

apsaugos uZtikrinimas yra imones klestejimo ir pletros pagrindas, nustato Siuos bendruosius siekius

ir kryptis kokybes bei aplinkos apsaugos srityse ir isipareigoja jq siekti:

. gerinti klientq poreikiq tenkinim4 (nusiskundimq maZinimas), nuolat analizuojant ir suprantant

jq esamus ir biisimus poreikius, gerinant jiems teikiamas paslaugas;

. laikytis imones veikl4 bei aplinkos apsaugos situacij4 reglamentuojandiq teises aktq, kitq

norminiq dokumentq, sutartyse su klientais ir veiklos partneriais apibreZtq reikalavimq;

. pasirenkant partnerius isitikinti, kad tai yra imones, vykdandios savo veikl4 pagal teises aktq ir

kitq reglamentuoj andiq j q veikl4 dokumentq reikal avimus;
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. siekti pai.angl4 verslo praktikos naujoviq taikymo konkurenciniam prana5umui igyti, tobulinti

esamas bei diegti naujas ir modemias technologijas gerinant procesq valdymq, paslaugq

kokybg, tausojant aplink4;

. nuolat kelti darbuotojq kompetencij4, butin4 atliekant veikl4, itakojandi4 paslaugq kokybg;

. uZtikrinti, kad personalas suprastq savo veiklos svarb4, atsakomybg uZ savo darbo kokybg, itak4

veiklos procesq gerinimui pagal pareigas ir kompetencuQ;

. sukurti toki4 darbo aplink4, kad darbuotojai bfltq skatinami tobuleti;

. palaikyti dalyki5kus santykius bei ry5ius su tiekejais ir partneriais;

. uZtikrinti i5ores procesq, galindiq itakoti imones paslaugq kokybg, valdym4;

. maLinti fmones veiklos poveiki aplinkai taupiai naudojant medZiagq ir energetinius i5teklius,

maLinti atliekq i5 technologiniq procesq kiekius, rl5iuoti atliekas.

. nuolat tobulinti integruot4 kokybes ir aplinkos apsaugos vadybos sistem4 igyvendinant Sioje

politikoje bei imones tiksluose numatytus reikalavimus, analizuojant imones veiklos rezultatus

ir didinant vadybos sistemos veiksrningum4.

Svarbiausi veiksniai, padedantys igyvendinti uZsibreZtus tikslus:

. darbuotojq profesionalumas ir jq atsakomybe uZ imones isipareigojimus;

. demesys veiklos kokybes ir aplinkosaugos gerinimui, inovacijq diegimui.

. veiklos procesq tobulinimas ir valdymas, gerinant iq efektyvum4 ir uZtikrinant atitikim4

teisiniams reikalavimams.
x.
Siq siekiq igyvendinimui imoneje idiegta ir nuolat tobulinama integruota kokybes bei aplinkos

apsaugos vadybos sistema, atitinkanti standartq ISO 9001 :2075,1SO 14001 :2015 reikalavimus.

lmones auk5diausioji vadovybe garantuoja aprDpinim4 i5tekliais, bfitinais Sios politikos ir jos

pagrindu nustatytq tikslq ir uZdaviniq fgyvendinimui ir siekia, kad 5i politika bltq palaikoma visuose

imones valdymo lygmenyse bei suprantama ir vykdoma visq jos darbuotojq. Auk5diausioji vadovybe

kviedia visus darbuotojus sutelkti pastangas Siai politikai igyvendinti.

Politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys imones pavedimu supaZindinti

su Sia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet perZi[rima, kad

iSliktq nuolat tinkama.

2.2. PARDAVIMAI.

UAB rrDunokai" veiklos sritys:

. Miesto prieZilros paslaugos;

. Gatviq, keliq ir jq elementq tiesimas, remontas;

' Pakuodiq atliekq surinkimas;

. Laikinosios prekyvietes administravimas;

. Transporlo ir mechanizmr4 nuoma;



Pardavimai

I Miesto prieZi0ros paslaugos

r Pakuodiq atliekq surinkimas

r Laikinosios prekyvietes administravimas

r Gatviq, keliq ir jq elementq tiesimas, remontas

r Transporto ir mechanizmq nuoma

2.3. ORGANIZACINIAI IR ZTVTOCISruEJI ISTEKLIAI

UAB ,,Dunokai dirba apie 55 darbuotojq. [mone yra patvirlinusi organizacing struktfir4.

Darbuotojq veiklos funkcijos yra apibreltos pareiginiuose nuostatuose, darbo tvarkos taisyklese. Visi

darbuotojai dirba komandiniu principu. Darbuotojq aukSta kvalifikacija ir profesionalumas leidiia

imonei uZimti lyderiaujandias pozicijas rajone, Lietuvoje aptamavimo kokybes, greitumo atZvilgiu.

{mone per 2020 metus isidiege ir planuoja sertifikuotis veikl4 pagal LST EN ISO

9001 :2015 ir LST EN ISO 14001 :2015 standarlus. [mones veiklos procesai aprbreLti vadybos sistemos

vadove (VSV). Kasmet imoneje bus atliekami vidaus auditai, nuolat tobulinami veiklos procesai

siekiant imones veiklos kokybes, aplinkos tausojimo.

2.4. TE,CHNINIAI ISTBXT,U.T

UAB ,,Dunokai" turi:

o Administracines ir gamybines bei sandeliavimo patalpas, PaberZiq g. 14,LT-72325 Taurage.

o darbui reikaling4 organizacing, programing, techning darbo VangE.

o Apie 30 sunkiasvoriq automobiliq.

fmones darbuotojai yra aprDpinti darbo priemonemis.

2.5. FINANSINIAI TSTBIT,W

UAB ,,Dunokai" finansinius i5teklius sudaro bendroves uZdirbamos leSos i5 tiekiamq

paslaugq ir atliktq darbq, kuriq 60 proc. sudaro savivaldybes uZsakymai, 20 proc. kiti uZsakovai, 20

6
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proc. pakuotes atliekq surinkimo pajamos. Kiekvienais metais bendrove i5 savo sukaupto pelno skiria

lelas investicijoms. 2019 metais buvo panaudota 90 248,00 Eur specializuotai technikai ir irenginiams

fsigyti.

2.6. SOCIALINES, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Aplinkos apsaugos situacija: budingi statybos ir komunaliniq paslaugq imones veiklos

aplinkos apsaugos aspektai. Pagal aplinkos apsaugos aspektq vertinimo metodik4 nustatyti reik5mingi

aplinkosaugos aspektai :

1. Degalq naudojimas automobiliuose;

2. Automobiliq i5metarnos dujos.

3. TSONTNTS APLINKOS ANALIZE

3.1. POLITINIAI.TEISINIAI VEIKSNIAI

fmones veikl4 itakoja veiksniai, esantys uZ jos ribq.

Politiniai - teisiniai

veiksniai

fmones veikl4 reglamentuoja ES reglamentai ir direktyvos, LR teises aktai.

LR ir ES veikiantys teises aktai tiesiogiai itakoja:

- imones darbo apmokestinim4;

- paslaugq teikimo galimybes ir apribojim4;

- darbo apsaug4.

Ekonominiai

veiksniai

lmones veikl4 itakoja tiek Salies, tiek ES, tiek pasauline ekonomine padetis.

Bendroji ekonomikos bfikle lemia materialiniq i5tekliq kainas, nuo kuriq

priklauso vartotojq paklausa paslaugoms.

[mones veikl4 itakoja:

- nedarbo lygis;

- mokesdiq politika.

Technologiniai

veiksniai

3.2. SWOT ANALIZE

StiprybOs Silpnyb6s

Nauja iranga, automobiliai padetq optimizuoti s4naudas.



- Teikiamq paslaugq ivairove;

- Turima infrastrukt[ra, priemones ir

technologij o s leidZi andio s teikti plataus spektro

paslaugas;

- Ilgalaikes sutartys del Tauragds miesto

savivaldybe del tvarkymo, gatviq prieZiDros;

- Ilgalaike sutartis su Pagegiq savivaldybe del

gatviq prieZiflros;

- Didelirl investicijq reikalaujanti pletra

isigyjant transport4 bei mechanizmus;

- Darbuotojq kompetencijq stoka;

- Sudetingas konkuravimas rinkoje del darbo

uZmokesdio;

- Laikina sutartis del antriniq ZaliavqveZimo;

- Neoptimizuoti procesai;

- Darbq apimtis veikia sezoni5kumas;

Galimyb6s GrOsmds

- Aktyws dalyvavimas vie5uosiuose pirkimuose;

- Specifinis rinkos segmentas;

- Partneryste;

- Bendradarbiavimas.

- Pajegumq sutrikimai del transporto ir

mechanizmq gedimq;

- Darbq apimtys priklauso nuo oro sqlygU

- Kylantys atlyginimai rinkoje, darbuotojq

trukumas rinkoje;

- Auganti konkurencija;

- UZsakovq poreikiq augimas kokybes

atZvilgiu.

4. STRATEGIJA

Tai sprendimq visuma, apibreZianti imones svarbiausius ateities tikslus ir veiksmus bei

priemones tiems tikslams pasiekti.

. Strategija: parengta verslo strategija, atsiZvelgiant i konkurencinius faktorius ir aplinkos

tendencijas

r Strategijos komunikavimas: strategija i5komunikuota visiems darbuotojams taip, kad jie

supranta savo tikslus, ir siekia jq igyvendinimo taip, kad bfltq pasiektas bendras tikslas

. Rodikliai: nustatyti ai5k[s kriterijai (rodikliai), leidZiantys pamatuoti, kaip sekmingai

igyvendinami tikslai, ir, jei reikia, patikslinti strategines kryptis

. Procesai: imones veiklos procesai orientuoti i strateginius tikslus

. Strukttira: imones struktlra optimizuota efektyviam procesU valdymui

. Kompetencija: darbuotojai turi reikiamas Zinias ir igldZius, reikalingus veiklos vykdymui

. Priemonds: darbuotojai turi reikiamas priemones (ypad IT sistemas) ir gauna reikiam4

informacij4 savo veiklos vykdymui ir valdymui

. Motyvacija: darbuotojai motyvuoti taip, kad jq pastangos butq tinkamai nukreiptos bendrq

tikslq igyvendinimui
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. Nuoseklumas: nuolat perZi[rima ir tobulinama imones veikla.

4.1. MISIJ A,VIZIJA, VERTYBES, STRATEGINES KRYPTYS

VIZIJA- didZiausi a,paLangrausia ir efektyviausia komunaliniq paslaugq teikimo imone

Taurages rajono savivaldybeje.

MISIJA tapti modernia Siuolaiki5ka, gerai organizuota, kompetentinga ir

konkurencinga bendrove, sdkmingai teikiandia paslaugas miestui, rajono gyventojams ir imonems.

Strateginds kryptys:

o Transporto priemoniq atnaujinimas;

o KokybiSkq paslaugq ir atliekamq darbq kokybes rodiklio didinimas;

o Pardavimq didinimas;

o Veiklos efektyvumo didinimas;

o Darbuotoiq produktyvumo didinimas.

4.3. STRATEGIJOS TIKSLAI, UZOAVTNIAT rR TIKSLU IGYVENDINIMO VERTINIMO
KRITERIJAI

TIKSLU IGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI:

Nr. Priemon6s Rodikliai Atsakingas
asmuo

Biudietas
(Eur.)
4 metams

1. GERINTI TEIKIAMU PASLAUGU IR ATLIEKAMU DARBU KOKYBE
1.1 Kokybi5kas transporto priemoniq

atnauiinirnas 200
vyr.
mechanikas

250 000,00

1.2. Transporto priernoniq isi gij irlas.
16

Administracija,
vyr. rnechanikas 600 000.00

1.3. Esamq transporto priemoniq
technines bukles analize 2 kartus/r-netus

Mechanizacijos
skyrius

1.4. Turlo pelningunto analize 2W
metus

Apskaitytas, ivertintas tuftas Vyr. Buhaltere

1 .5. UZsakovq, gyventojq skundq
analize

Skundq skaidiaus rnaZejirlas po 10

Droc. Der metus
Skyriq vadovai

1.6. Kontrole per gamybinius,
einamuosius veiklos susirinkimus
su darbuotojais ne rediau nei 2 k.l
men.

Pajamq ir s4naudq analize Skyriq vadovai

1 PARDAVIMU DIDINIMAS
2.1 Aktyviai dalyvauti vieSuosiuose

pirkimuose
60 % pajamq dalies Administracija
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2.2. Turirlos technines bazes aktyvi
nuorna (skelbimai internetinej e

erdvej e, pasillymai potencialierns
klientams)

Planuojamq gauti papildomq pajarr, q

ne lnaziau nei 25 tukst. Eur./metar.ns.

Administracija

2.3. Esam4 techning bazg iSnaudoti
platesniam teikiamq paslaugq
spektrui

Naujos teikiamos paslaugos- 2 vnt. Administracija

2.4. Taurages rajone vykdyti pakuodiq
surinkima i5 vie5uiu konteinerirj.

Dalyvauti kai bus paskelbtas vie5asis
pirkin-ras

Adrninistracrja

3. DIDINTI VEIKLOS EFEKTYVUMA
3.1 Kiekvienam darbuotojui sudaryti

ai5kr1 pamatuojam4 atsakon-rybiq ir
darbo kruvio plana

Sudarytas kiekvieno skyriq ir
poskyriq vaclovq KPI

Vyr. buhaltere,
direktorius

3.2. Ne maZiau kaip 1 k.Alen. Per
susirinkimus matuojamas kiekvieno
darbuotojo KPI indekso pasiekimas

Pasiektas KPI indeksas
(pelningumas):
Statybos skyrius- 45 %
Miesto tvarkymo, Zeldiniq prieZilros
skyrius- 20 %
Antriniq Laliavq poskyris- 26 %
Elektros poskyris- 2 %
Turgelis- 5 %
Kitavelkla- 2 o/o

Vyr. buhaltere

3.3. Efektyvus irangos/ technikos veiklos
planavimas

Skyriai

3.4. finansiniq rodikliq (pajamq ir
s4naudq) kontrole
1k./men.

Pateikta ataskaita Vyr. Buhaltere

3.5. Atskirq teikiamtl paslaugq/ sutardiq
pelningumo kontrole
1 k./men.

Pateikta ataskaita Buhaltere

3.6. Rentabilurlo analizd 1 k./ketv. Vyr. Buhaltere
3.7. Veiklos organizavimo

optimizavimas
Skyriq vadovai kiekvien4 menesj
supaZiudirtanri su jq skyriq
finansiniais rodikliais

Skyriai

3.8. Planuojamq, atliktq pirkimq analize
1 k./sav.

CVP lS skelbiamq pirkirnq analize Administracrla

3.9. Sutardiu analize 1 k./ketv. Sutardiu registras Aclministraciia
4. DARBUOTOJU PRODUKTYVIMO RODIKLIU DIDINIMAS
4.1 Ne rnaZiau kaip 1 k./men. Garnybir-riq

susirinkimq metu matuojamas
kiekvieno darbuotojo KPI indekso
pasiekimas

Pajamq ir sqnaudq ataskaita Skyriai

4.2. Darbuotoj q kvalifi kacij os kelirnas.
Mokymai, seminarai, kursai (pagal
poreiki)

1 darbuotojas ne rediau nei 1 k. per
n"retus Skyriai 4000,00

4.3. Kurli kultrtr4 organizacijoje,

!galinandi4 kiekvien4 korlandos nari
prisideti prie irnones ivaizclLio
fonlavimo.

Teigiamq pokydiq skaidius Skyriq vadovai
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4.4. FINANSINES PROGNOZES

f mon6s prognozuojamos 2020-2024 metq pajamos :

4.5. VEIKLOS STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALATKYMO PRINCIPAI

UAB ,,Dunokai" veiklos strategija ir jos rezultatai kasmet svarstorni bendroves

Valdyboje. {mones strategij4 tvirtina Taurages rajono savivaldybes direktorius. lrnones veiklos strategija

gali blti tikslinarna ne daZniau kaip karl4 per pusmeti (pusmetis skaidiuojarnas nuo paskutinds strategijos

redakcijos patvirtinimo dienos). Patikslintai veiklos strategijai keliarni tokie patys reikalavimai ir tvirlinirno

tvarka kaip ir anksdiau teikian-rai strategijai. Inicijuoti strategijos pakeitirn4 gali lmones vadovas (ne daZniau

kaip kart4 per pusmetf), bendroves Valdyba, atsiZvelgdami i strategijos perZihrejirno rezultatus, arba

savivaldybes taryba po Jmones veiklos strategijos jai pateikimo. Strategijos tikslinimo iniciatoriai, gavg

kitq asmenq motyvuotus sifllymus keisti strategij4, privalo juos objektyviai iSnagrineti ir priirnti sprendirn4

del strategijos keitimo inicijavimo. Infbrrnacija apie fmonq pasiekiama visuomenei (skelbiarna Bendrov6s

ir Taurages rajono savivaldybes intemeto svetaineje).

Parengd:

UAB,,Dunokai" administracija
2020-06-30

Pajamq r[Sis 2019 m.
(Faktas)

2020 m.
projektas

2021 m.
projektas

2022 m.
projektas

2023 m.
projektas

2024 m.
projektas

Taurages miesto
tvarkymo darbq
paiamos

301,7 376,79 332,63 349.26 366,12 385,06

Pajamos i5 keliq
fondo leSu 377,8 453.36 476.03 499.83 524.82 551,06
Pakuodiq atliekq

tvarkyno

pajarnos
232,9 279,48 293,45 322,80 338,94 355,89

Kitq atliktq
paslaugq, darbq
oaiamos

246,5 283,11 297,26 297,46 312,33 327,94

Viso pardavimo
paiamu:

1158,9 1332,74 1399,37 1469,35 1542,81 1619,,95


