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Uždarajai akcinei bendrovei
„Kupiškio autobusų parkas“
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Nr. S1-1233 (4.9E)

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LŪKESČIŲ,
SUSIJUSIŲ SU UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KUPIŠKIO AUTOBUSŲ
PARKAS“ VEIKLA
Šiuo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos lūkesčių raštu (toliau – Lūkesčių
raštas) pateikiami Kupiškio rajono savivaldybės administracijos lūkesčiai dėl uždarosios akcinės
bendrovės ,,Kupiškio autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė) veiklos krypčių, Bendrovei keliamų
tikslų ir veiklos principų. Lūkesčių raštas parengtas vadovaujantis Savivaldybių turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 ,,Dėl Savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Lūkesčiai formuluojami 4 (ketverių) metų laikotarpiui (2021–2025 metams), tačiau pagal poreikį
Lūkesčių raštas gali būti atnaujinamas. Lūkesčių raštas turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint
Bendrovės strateginį planą. Raštas nėra teisinis įpareigojimas ir yra skirtas bendradarbiavimui tarp
Bendrovės ir Savivaldybės skatinti. Šiuo Lūkesčių raštu Savivaldybės administracija nesiekia
apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės ir jos valdymo organų teisių ir pareigų. Bendrovė ir jos
valdymo organai pirmiausia privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, kitais
Bendrovės akcininkų priimtais sprendimais. Įgyvendindami šiuo Lūkesčių raštu išsakytus
Savivaldybės lūkesčius, Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo,
efektyvumo ir racionalaus turto valdymo ir kitais principais.
Bendrovės veiklos kryptys:
Pagrindinė Bendrovės veikla –

keleivių vežimas reguliariaisiais reisais vietinio ir

tolimojo susisiekimo maršrutais. Kita vykdoma veikla: autobusų nuoma užsakomaisiais reisais,
siuntų gabenimas autobusais, reklaminių plotų ant autobusų nuoma, patalpų nuoma.
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atsižvelgdama

į

Bendrovės

veiklos

pobūdį

savarankiškąją savivaldybės funkciją, Bendrovei kelia šiuos veiklos siekius:

ir

jai

pavestą
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1) Savivaldybei svarbių funkcijų užtikrinimas. Bendrovė turi užtikrinti jai pavestą
savivaldybės savarankiškąją keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais
organizavimo funkciją, užtikrinti nepertraukiamą, kokybišką maršrutų aptarnavimą, teisingą ir laiku
sutartyse numatytų ataskaitų pateikimą.
2) Efektyvi veikla. Bendrovė turėtų optimizuoti patiriamas sąnaudas ir išlaidas, kad
dirbtų pelningai. Savivaldybė tikisi, kad Bendrovė pasieks ne mažesnį kaip 2 proc. grynąjį
pelningumo rodiklį.
3) Pažangi įmonė. Savivaldybė tikisi, kad Bendrovė toliau vykdys autobusų parko
atnaujinimą (1 transporto priemonė per metus). Bendrovė turi siekti klientų aptarnavimo kokybės
gerinimo, greito ir kvalifikuoto klientų aptarnavimo.
4) Skaidrumas. Savivaldybė tikisi, kad bus įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikos
valdymo priemonės, kad Bendrovė skelbs veiklos ataskaitas, darbo užmokestį, viešuosius pirkimus
vykdys vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
5) Socialinė atsakomybė. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą rinkos
sąlygas atitinkantį darbo užmokestį, planuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.
Atskaitomybė:
Bendrovės vadovas yra atsakingas už šiame Lūkesčių rašte Bendrovei nustatytų tikslų
įgyvendinimą. Informaciją apie šiame Lūkesčių rašte išdėstytų Savivaldybės lūkesčių
įgyvendinimą Bendrovės vadovas kiekvienais metais iki balandžio 1 d. pateikia apibendrintoje
praėjusių kalendorinių metų vadovo ataskaitoje, kurią, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, tvirtinta Savivaldybės taryba.
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