Metinis
pranešimas
2021

1. Apie Bendrovę
1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data
Įmonės pavadinimas – UAB „Vilniaus apšvietimas“ (toliau Bendrovė);
Įmonės kodas – 120125820;
PVM mokėtojo kodas – LT201258219
Įstatinis kapitalas – 22 595 300,70 Eur;
Buveinės adresas - Elektrinės g. 1, LT-03150, Vilnius;
Tel. nr.: +370 (5) 249 61 27;
Internetinis puslapis - www.vilniausapsvietimas.lt;
Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė;
Įmonės registravimo vieta ir data – bendrovė įregistruota Vilniaus
įmonių rejestre (rejestro Nr. AB95-568, kodas 2012582) 1999 m.
gegužės 11 d., 2005 m. gegužės 25 d. Juridinių asmenų registre
pakeistas įmonės kodas į 120125820, pažymėjimo Nr.071808. 2018 m.
lapkričio 14 d. UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“
pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Vilniaus apšvietimas“.

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“ Metinis pranešimas

2

Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas - Vilniaus miesto
savivaldybė.
Bendrovės valdyba:
- Valdybos pirmininkas – Vytautas Kelminskas.
- Valdybos pirmininko pavaduotojas – Arūnas Visockas.
- Nariai: Alfredas Laurinavičius, Almantas Šimonis, Pranciškus Vitta,
Arūnas Visockas, Vytautas Kelminskas.
Bendrovės vadovybė:
- Direktorius – Andrius Deimantas.
- Direktoriaus pavaduotojas eksploatacijai – Edvard Atraškevič.

1.2 Bendrovės akcininkas ir įstatinis kapitalas
Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 22 595
300,70 Eur, padalintas į 7 791 483 paprastąsias vardines akcijas.
Vienos akcijos nominali vertė - 2,90 Eur. Visos akcijos nuosavybės
teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei.

1.3 Informacija apie Bendrovės darbuotojus
Darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. buvo – 114. 2021 m. priimti
34 nauji darbuotojai, atleisti – 36. Du darbuotojai paliko įmonę dėl
sveikatos problemų. Darbuotojų skaičius 2022 m. kovo 24 d. buvo 111.
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1.4 Bendrovės struktūra
Bendrovės organizacinė struktūra paskutinį kartą tikslinta 2022 m.
vasario

25

d.

direktoriaus

www.vilniausapsvietimas.lt).

įsakymu,

Įmonėje

iš

Nr.

viso

V-8

(žr.

patvirtinta

131

pareigybė, iš jų metų pabaigoje buvo užimtos 114. 2022 metais,
atsižvelgiant

į

modernizavimo

Vilniaus
projekto

gatvių

apšvietimo

įgyvendinimo

eigą,

elektros

tinklų

planuojamas

darbuotojų skaičiaus didėjimas.
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1.5 Turimi Bendrovės atestatai
Bendrovė turi Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos
inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotus Atestatus:
1. Nr. E-0034, leidžiantį eksploatuoti elektros tinklą ir įrenginius iki
1000V, galiojantį iki 2024 m. sausio 1 d.
2. Nr. El-0235, leidžiantį atlikti elektros įrenginių įrengimo darbus iki
1000V, galiojantį iki 2025 m. gegužės 12 d.
Taip pat UAB „Sistemų registras“ išduotas sertifikatas Nr. SRS18/063,
patvirtinantis, kad įmonės vadybos sistema atitinka šių standartų
reikalavimus: LST EN ISO 9001:2015 (EN ISO 9001:2015) ir LST EN ISO
14001:2015 (EN ISO 14001:2015).

1.6 ISO politika
Gerindami įmonės vadybos ir paslaugų teikimo procesų kokybę,
norėdami užtikrinti sėkmingą bei kryptingą bendrovės vystymąsi,
stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, siekiame:
• veiklą vykdyti vadovaujantis verslo šaką reglamentuojančiais
LR teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija
prisiima vykdyti siekdama veiklos atitikties standartų ISO
9001:2015 ir ISO 14001:2015 reikalavimams;
• nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į
veiklos rezultatus, klientų, partnerių, darbuotojų atsiliepimus;
• nuolat gerinti nuolatinius ryšius su savo partneriais ir tiekėjais;
• skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
• diegti naujoves ir ieškoti sprendimų tobulinti paslaugos
teikimo kokybę;
• vykdyti veiklą, laikantis griežtų aplinkos apsaugos reikalavimų.
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2. Bendrovės veikla
2.1.

Bendrovės

veiklos

sritis,

tikslai

ir

užduotys

Bendrovė pradininkė, atsakinga už Vilniaus gatvių apšvietimą, buvo
įsteigta dar 1953 metais. UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros
tinklai“ įsteigta 1999 metais, 2018 m. lapkričio 14 d. pavadinimas
pakeistas į UAB „Vilniaus apšvietimas“. Nuo pat Bendrovės įkūrimo
siekiama užtikrinti, kad Vilniaus miesto gyventojams būtų teikiamos
kokybiškos, elektros energiją tausojančios, saugumą kelyje
užtikrinančios, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei viešųjų erdvių
apšvietimo paslaugos.
Savo veiklą grindžiame keturiomis pagrindinėmis vertybėmis:
Profesionalumu, Kokybe, Inovatyvumu ir Komandiniu darbu.
Mūsų Vizija – tapti gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo vystymo
lyderiu regione.
Mūsų Misija – šviesus, tvarus, saugus ir inovatyvus miestas.
Bendrovės veiklos sritis – viešųjų apšvietimo paslaugų teikimas
Vilniaus mieste, įrengiant, eksploatuojant bei remontuojant Vilniaus
miesto apšvietimo tinklo sistemą.
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Pagrindinės teikiamos paslaugos:
Apšvietimo įrengimo darbai
Apšvietimo tinklo atnaujinimas (modernizacija)
Apšvietimo remonto ir priežiūros darbai
Apšvietimo elektros tinklo techninės būklės įvertinimas
Apšviestumo matavimo darbai
Atliktų darbų atitikimo projekto reikalavimams įvertinimas
Renginių ir švenčių aptarnavimas (elektros tiekimo/prijungimo
darbai)
• Dekoratyvinio apšvietimo prijungimas, aptarnavimas
•
•
•
•
•
•
•

UAB „Vilniaus apšvietimas“ 2020 metais savo veiklą vykdė pagal
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymus,
remiantis 2019 m. sausio 9 d. Vilniaus gatvių apšvietimo sistemos
eksploatavimo, statybos ir modernizavimo paslaugų teikimo
sutartimi Nr.29-9/19 (1.2.16-TD2) bei pagal sutartis, sudarytas su
fiziniais arba juridiniais asmenimis.
Bendrovė privalo laikytis principo, kad ne mažiau 80% Bendrovės
pajamų sudarytų iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
užsakymų (viešajam interesui tenkinti), likusieji užsakymai - iš
gyventojų, bendrijų, įmonių ar kitų bendrovių, kurioms darbai
atliekami, teikiamos paslaugos pagal pasirašytas sutartis arba
prašymus.
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Bendrovės tikslai:
• Tapti regiono lyderiu
• Įdiegti inovatyvius sprendimus miesto infrastruktūroje
• Profesionaliai ir kokybiškai teikti skaitmenizuotas paslaugas
• Sukurti standartizuotus ir efektyvius veiklos procesus, turinčius
vertę klientui
• Sukurti skaitmeninį Vilniaus miesto apšvietimo tinklą
• Tapti geidžiamu ir patraukliu rinkoje darbdaviu
• Kurti tvarią ir saugią aplinką darbuotojams, klientams bei
visuomenei
Bendrovės pagrindinės užduotys:
• Įgyvendinti Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų
modernizavimo projektą
• Kartu su miestu formuoti Vilniaus miesto apšvietimo standartą
• Kasmet parengti ir patvirtinti plėtros projektų sąrašą pagal
nustatytus kriterijus
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2.2. Bendrovės valdomas tinklas, veiklos vykdymo ir
plėtros darbų apžvalga
Vilniaus miesto apšvietimo tinklą 2021 metų pabaigoje sudarė:
• 772 maitinimo punktai (per metus padidėjo 20 vnt.)
• 230 skirstomųjų spintų (per metus sumažėjo 2 vnt.)
• 11,33 km oro linijų (per metus sumažėjo 11,92 km), 1590 km
kabelinių linijų (per metus padidėjo 101 km), 391,5 km oro
kabelinių linijų (per metus padidėjo – 12,6 km)
• 59281 šviesos taškai (per metus padidėjo 3493 vnt.)
• Apšvietimo tinklo instaliuotas galingumas sudarė beveik 3981
kW. Vidutinis vieno šviesos taško galingumas sudarė 67 W
(sumažėjo nuo 9 W)
2019-2021 metų modernizavimo projektas ir jo įgyvendinimo eiga
Modernizavimo projekto tikslai:
• Padidinti Vilniaus miesto gatvių apšviestumo lygį ir kokybę
• Sutaupyti lėšas, skiriamas Vilniaus miesto gatvių apšvietimui
• Įdiegti Vilniaus miesto gatvių apšvietimo tinklų valdymo
sistemą
• Sumažinti anglies dioksido išmetimą į aplinką iki 40 proc.,
mažinant elektros energijos panaudojimą
• Modernizuoti Vilniaus miesto gatvių apšvietimo elektros
tinklus:
✔ Pakeisti 28 530 vnt. šviestuvų su natrio lempomis naujais – LED
✔ Pakeisti 10 566 vnt. gembių
✔ Pakeisti 4 800 vnt. apšvietimo atramų
✔ Pakeisti 123 km elektros kabelio
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Modernizavimo projekto eiga
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Investiciniame projekte numatyta po projekto įgyvendinimo
sutaupyti vidutiniškai 50% elektros energijos, reikalingos gatvių
apšvietimui. Įgyvendinus projektą elektros energijos sutaupymai
sudaro 11.49 GWh, t.y. apie 50 proc. planuojamų sutaupymų. Tikslus
elektros energijos sutaupymų kiekis bus aiškus po to, kai visas
elektros energijos suvartojimas bus apskaitytas praėjus metams po
įgyvendinimo.
2021 metais atliktų pagrindinių remonto darbų apimtys:
• pakeista perdegusių lempų – 2283 vnt. (2451 vnt. – 2020 m.)
• pakeista atramų – 119 vnt. (78 vnt. – 2020 m.)
• pakeista oro linijų ir oro kabelio linijų – 4,21 km (1,4 km – 2020
m.)
• pakeista kabelių linijų – 16,23 km (7,2 km – 2020 m.)
• pakeista šviestuvų (neįtraukiant modernizavimo projekto) –
730 vnt. (91 vnt. – 2020 m.)
• pakeista maitinimo ir skirstymo spintų – 8 vnt. (13 vnt. – 2020
m.)
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2021 metų didžiausi plėtros (naujo apšvietimo tinklo įrengimo)
darbai, finansuoti iš Kelių fondo priežiūros programos:
Nr.

1
2
3

4

5
6
7

8

9
10
11

Objektas

Batoro pl. I etapas,
apšvietimo įrengimas
Batoro pl. II etapas,
apšvietimo įrengimas
Lentvario g. atkarpos nuo
"Regitros" iki Vokės upės
apšvietimo įrengimas
S. Šilingo g. atkarpos nuo
S. Lozoraičio g. iki V.
Čarneckio g. apšvietimo
įrengimas
Želmėnų g. apšvietimo
įrengimas
A. Telyčėno g. apšvietimo
įrengimas
Amatų g. nuo Naugarduko
g. iki Švitrigailos g.,
apšvietimo įrengimas
Pėsčiųjų takas tarp
Justiniškių g ir Laisvės pr.
(A. Sacharovo aikštė)
apšvietimo įrengimas
Pėsčiųjų takas Pirklių g.,
apšvietimo įrengimas
M. Indriliūno g. apšvietimo
įrengimas
V. Kuzmos ir M. Bukšos
gatvių apšvietimo
įrengimo darbai

Šviestuvų
kiekis

Kabelio
ilgis, m

Atramų
skaičius

149

5395

119

195

8539

187 509694,63

56

2350

43

145383,04

7

258

7

16246,31

12

408

3

12263,75

32

1321

32

70817,59

7

235

7

18835,88

6

140

6

32721,98

47

1931

45

64759,32

5

242

5

12763,33

28

933

28

42197,54
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2.3.

Kiti

reikšmingi

2021

metų

Bendrovės

įvykiai

• Atlikome apie 75% Vilniaus gatvių apšvietimo modernizavimo
darbų, kurie turėtų būti baigti 2023 m. viduryje. Šviestuvų
pakeista 28 408 vnt. iš suplanuotų 37 824 vnt., valdymo spintų
pakeista 462 vnt. iš suplanuotų 641 vnt. Modernizuotas
apšvietimo tinklas garantuoja ne tik ekonomišką, kokybišką
apšvietimą, tačiau ir suteikia galimybę stebėti bei valdyti
miesto šviestuvus nuotoliniu būdu.
• Įrengtas apšvietimas 169 Vilniaus vietose:
o 61 pėsčiųjų perėja
o 2 sodų bendrijose
o 70 švietimo įstaigų
o 13 šunų vedžiojimo aikštelėse
o 12 vaikų žaidimo aikštelėse
o 11 žaliųjų salelių
• Atnaujintas apšvietimas 61 Vilniaus objektui (8 maldos
namams, 28 paminklams, 12 visuomeninių pastatų (mokyklos,
bibliotekos, Rotušė, Seimo rūmai ir t.t.), 5 tiltams, 8
visuomeninėms erdvėms (skverai, aikštės, parkai)). Siekdami
centralizuoti ir suvienodinti apšvietimo įsijungimą Vilniaus
mieste, panaikinome „šachmatų“ režimą bei paankstinome
apšvietimo įsijungimą, kad gyventojams būtų jaukiau ir
patogiau.
• Pradėta bendradarbiauti su UAB „GRINDA“ ir per bendrąjį
gedimų pagalbos skambutį (tel. nr. 1355) pradėti fiksuoti
apšvietimo tinklo gedimai. Tad dabar pranešti apie
apšvietimo tinklo gedimus galima dar dviem būdais skambinant 1355 bei pildant internetinę gedimų registravimo
formą.
UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“ Metinis pranešimas

13

• Siekdami kaip įmanoma labiau išnaudoti Vilniaus apšvietimo
tinklą, parengėme elektromobilių lėto įkrovimo stotelių
projektą.
• Sukurta aplikacija visuomenei, kurioje tiksliai pavaizduoti visi
metų apšvietimo įrengimo darbai, tokiose vietose kaip vaikų
žaidimų, šunų vedžiojimo aikštelės, žaliosios salelės ir kt. Šioje
aplikacijoje gyventojai gali pasižiūrėti, kur jų gyvenamojoje ar
kitoje dominančioje teritorijoje šiais metais atsiras naujas
apšvietimas.
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3. Bendrovės finansinių
rezultatų analizė
3. 1. Bendrovės finansinių ataskaitų pagrindinių
straipsnių pokyčių per 2021 metus analizė

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“ Metinis pranešimas

15

Bendrovės pardavimo pajamos 2021 metais sudarė 8 527 921 Eur, o
2020 m. 8 140 584 Eur, palyginus su 2020 metais padidėjo 387 337
Eur, o Vilniaus m. savivaldybei atliekamų darbų apimtys padidėjo
virš 300 tūkst. Eur .
2021 m. pardavimo savikaina atitinkamai padidėjo 61 101 Eur, todėl
bendrasis pelnas padidėjo nuo 1 823 050 Eur iki 2 149 286 Eur.
Finansinių metų bendrosios ir administracinės sąnaudos, palyginus
su 2020 m., padidėjo nuo 740 307 Eur iki 889 356 Eur.
2020 m. Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą ir grynasis pelnas
sudarė 1 147 673 Eur, o 2021 m. 1 266 593 Eur, lyginant su praėjusiais
metais padidėjo 118 920 Eur.
Pagrindinių Bendrovės balanso straipsnių pokyčiai per 2021
metus

Pagrindiniai balanso duomenys bei paaiškinimai pateikti 2021 metų
finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.
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3.2 Bendrovės finansinių rodiklių analizė

Aukštas pelningumas nėra pagrindinis Bendrovės tikslas, kadangi
pagrindinės pajamos gaunamos iš Vilniaus miesto savivaldybės
biudžeto lėšų, todėl 2022 metais Bendrovės veikla planuojama su
mažesniais pelningumo rodikliais.
UAB „Vilniaus apšvietimas“ pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai
rodo, kad Bendrovė yra moki, finansiškai stabili, dirba efektyviai, turi
geras galimybes vykdyti savo finansinius įsipareigojimus.
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4. Bendrovės veiklos
planai 2022 metams
Bendrovės pagrindiniai tikslai 2022 metais:
• Vilniaus miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projekto
tinkamas įgyvendinimas
• Šviestuvų keitimas – ne mažiau 10 000 vnt. per metus
• Maitinimo punktų keitimas – ne mažiau 180 vnt. per metus
• Elektros kabelių linijų keitimas – ne mažiau 26 kilometrų per
metus.
• Kokybiškas paslaugų atlikimas
• Įgyvendinti plėtros objektų už ne mažiau kaip 1 mln. Eur
• Elektros energijos suvartojimo mažinimas 25 procentais (2021
m. gatvių apšvietimui suvartota 11,5 GWh, 2022 m. planuojama
suvartoti 8,62 GWh)
• Gatvių apšvietimui naudojamos elektros energijos sąnaudos,
skaičiuojant vienam šviesos taškui turi sudaryti ne daugiau
kaip 240 kWh per metus (2021 m. vieno šviesos taško sąnaudos
– 201 kWh per metus)
• Didinti

pajamas

iš

kitų

užsakovų,

mažinant

įmonės

priklausomybę nuo Vilniaus m. savivaldybės administracijos
užsakymų (siekti pajamų iš trečiųjų šalių iki įstatymu leidžiamų
20 proc.)
• Diegti naujas komercines paslaugas – elektromobilių įkrovimo
stotelių tinklo paleidimas
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Bendrovės veiklos sritys 2022 metams, atsižvelgiant į akcininko
lūkesčius:
• Miesto apšvietimo politikos bei strategijos formavimas ir
įgyvendinimas. Vienas pagrindinių akcininko lūkesčių Bendrovė turi pradėti formuoti aiškią ir nuoseklią Vilniaus
miesto apšvietimo politiką bei jos laikymosi užtikrinimą
įgyvendinti kartu su akcininko padaliniais, atsakingais už
miesto plėtrą ir bendrojo bei specialiojo miesto planų rengimą;
• Apšvietimo

infrastruktūros

modernizavimas

ir

naujo

apšvietimo įrengimas. Bendrovė turi toliau tęsti ir sklandžiai
įgyvendinti miesto gatvių ir kelių apšvietimo infrastruktūros
atnaujinimo bei modernizavimo projektą;
• Bendradarbiavimas

su

valstybiniais

elektros

tiekime

veikiančiais subjektais;
• Naujos infrastruktūros panaudojimo galimybės. Bendrovė,
vykdydama infrastruktūros atnaujinimo ar modernizavimo
veiksmus,

visuomet

stengsis

įvertinti

būsimus

galimus

infrastruktūros panaudojimo būdus per ateinantį laikotarpį,
panaudojant

Bendrovės

infrastruktūrą;

Veikla,

teikiant

paslaugas privatiems subjektams. Bendrovė turi vertinti
galimybes toliau tęsti bei gerinti veiklą dėl paslaugų teikimo
privatiems subjektams renginių, švenčių, koncertų, lauko
kavinių

ir

t.t.

elektros

energijos

aptarnavimo

(tiekimo,

prijungimo) ar apšvietimo atvejais;
• Prisijungimo

sąlygų

politika.

Bendrovė

išduodama

prisijungimo sąlygas prie jos valdomos infrastruktūros išorės
subjektams turi bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais
Akcininko atsakingais padaliniais;
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• Infrastruktūros saugumo ir patikimumo užtikrinimas. Vykdant
bet kokią veiklą, Bendrovė sieks kuo didesnio saugumo
užtikrinimo,

t.y.

avarijų

skaičius,

susijęs

su

Bendrovės

infrastruktūra, turi būti nuolat mažėjantis, taip pat turi būti
analizuojama, kokios priežastys ar kaltininkai sukelia tokias
avarijas;
• Troleibusų kontaktinio tinklo ateitis. Esant poreikiui, Bendrovė
turės konsultuoti kitas akcininko įmones ar įstaigas dėl mieste
esančio troleibusų kontaktinio tinklo panaudojimo ateities;
• Dekoratyvinio apšvietimo įgyvendinimas kartu su Akcininku.
Bendrovė

aktyviai

sprendimus

ar

dalyvaus

renginius,

įgyvendinant

susijusius

su

Akcininko

dekoratyviniu

apšvietimu, bei prisidės prie to savo konsultacijomis;
• Skirtingų Vilniaus miesto rajonų ar teritorijų apšvietimas.
Bendrovė, derinant su bendra miesto apšvietimo politika,
vertins galimybes formuoti ir kurti kultūrą dėl skirtingų Vilniaus
miesto rajonų ar teritorijų apšvietimo.
2022 metais UAB „Vilniaus apšvietimas“ planuoja tęsti Vilniaus
miesto gatvių apšvietimo modernizavimo projekto įgyvendinimą,
skirti ne mažesnį nei 2021 metais dėmesį plėtros projektams.
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Direktorius
Andrius Deimantas
(Parašas)
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