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Pagrindinė informacija apie bendrovę
UAB „Saulės dominija“ – daugiabučių bendrabučio tipo namų bendro naudojimo objektų
administravimo, nuolatinės techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, lauko
teritorijų priežiūros ir patalpų valymo paslaugas teikianti, smulkius statybos ir remonto darbus atliekanti
įmonė.
Bendrovės išorės veiksmų analizė
UAB „Saulės dominija“ paslaugų teikimas yra reglamentuotas Civiliniu kodeksu, Butų ir kitų
patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, Statybos techniniu
reglamentu „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalonieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo
tvarka“, statinių naudojimo priežiūros vykdymo taisyklėmis, LR Vyriausybės nutarimais, aprašais bei
kitais norminiais aktais, Šiaulių miesto savivaldybės sprendimais ir nurodymais, kas užtikrina daugiabučių
namų komunalinių paslaugų vartotojų interesų apsaugą ir sąžiningą konkurenciją.
UAB „Saulės dominija“ – vienintelė daugiabučius namus administruojanti bendrovė Šiaulių
mieste, kurios 100% akcijų savininkė – Šiaulių miesto savivaldybė.
Bendrovė administruoja 22 gyvenamuosius pastatus. Administruojamų patalpų plotas 45 580
m². Pagal užsakymus vykdo smulkius statybos remonto darbus. Vykdydama savo veiklą bendrovė
susiduria su konkurencija – konkuruojama su įmonėmis, teikiančiomis panašias paslaugas daugiabučių
namų administravimo srityje. Dėl nuoseklaus ir kryptingo darbo bendrovė išliko rinkoje.
Visuomeniniai ir demografiniai pokyčiai lemia naujus reikalavimus žmogaus sukurtai aplinkai.
Kintanti amžiaus, šeimos, socialinė struktūra ir gyvensena, padidėjusios grynosios pajamos, didesnis
informuotumas sveikatos ir saugos klausimais – visa tai kelia iššūkius pastatų priežiūros sektoriui.
Dauguma UAB „Saulės dominija“ administruojamų namų buvo pastatyti iki 1980 metų. Mūsų tikslas yra
daugiabučius bendrabučio tipo gyvenamuosius namus maksimaliai pritaikyti šiandienos poreikiams.
Pokyčiai technologijų srityje skatina optimizuoti bendrovės vykdomas funkcijas, palengvina
dokumentų pildymo ir pateikimo procesus, užtikrina savalaikį informacijos valdymą, paprastesnį jos
teikimą suinteresuotoms šalims bei jos kaupimą ir saugojimą.
Bendrovės vidaus veiksnių analizė
UAB „Saulės dominija“ veikla, jos efektyvumas priklauso nuo bendrovės stiprybių bei galimybių:
bendrovės žinomumo tarp gyventojų, bendrovė atestuota prižiūrėti bendras namo konstrukcijas, vandens,
šildymo, elektros sistemas; kompetentingo darbuotojų kolektyvo; ilgametės patirties; gamybinės bazės;
efektyvaus turimo turto panaudojimo; darbuotojų mokymo organizavimo, orientuojantis į rinkos
poreikius, rinkos aplinkos stebėjimo ir pasiruošimo reaguoti į jos pokyčius; darbuotojų darbo sąlygų ir
teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.
Bendrovėje dirba iki 30-ies įvairių specialybių ir profesijų darbuotojų. Bendrovė vertina ilgalaikius
darbo santykius ir stengiasi išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Pagal darbo stažą 25 % darbuotojų
įmonėje dirba ilgiau nei 10 metų.
Mūsų darbuotojai – kvalifikuoti specialistai, turintys patirties administravimo, techninės
priežiūros, elektros įrenginių eksploatavimo, šilumos įrenginių aptarnavimo, patalpų remonto srityse ir
gali teikti kokybiškas paslaugas. Darbuotojams yra sudaroma galimybė, esant poreikiui, kelti kvalifikaciją,
įgyti naują ar išlaikyti ir tobulinti turimą kompetenciją. Skatinamas darbuotojų tarpusavio
bendradarbiavimas, užtikrinantis nuolatinį keitimąsi turimomis žiniomis ir patirtimi.
Bendrovė turi administracinį pastatą, gamybines dirbtuves, garažą, transporto priemonių ir
gamybinę įrangą.
Savo veikloje bendrovė naudoja informacines technologijas ir programinę įrangą, kitas technines
priemones, kurios leidžia efektyviai panaudoti turimus žmogiškuosius resursus.
Bendrovės misija, vizija, strateginiai tikslai
Misija – dirbti bendrovės klientų gerovei, operatyviai, kuo palankesnėmis sąlygomis ir kuo
patrauklesnėmis kainomis teikti kokybiškas ir profesionalias būsto priežiūros paslaugas.
Vizija - tapti profesionalia, modernia ir patikima bendrove, operatyviai ir kokybiškai teikiančia
būsto priežiūros paslaugas bei kryptingai plečiančia savo veiklą.
Pagrindinis strateginis tikslas - gerinti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės
administravimo kokybę.
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