
 

 

 
                    
            

 

 

Uždaroji akcinė bendrovė  Anykščių komunalinis ūkis 
 

 

RAŠTAS DĖL SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UŽDARĄJA AKCINE 

BENDROVE ANYKŠČIŲ KOMUNALINIS ŪKIS 

 

Bendrovės pagrindinė veikla 

Uždarosios akcinės bendrovės veikla – komunalinių ir komercinių paslaugų teikimas 

Anykščių miesto  ir rajono fiziniams ir juridiniams asmenims. 

Bendrovės misija –  kokybiškas ir savalaikis savivaldybės pavestų funkcijų įgyvendinimas: 

- komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo 

organizavimas; 

- švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas; 

- butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų,  savivaldybės  administracijos  

paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų 

teisės aktų  priskirtų funkcijų vykdymas; 

- kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų 

tvarkymas , savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir  želdinių tvarkymas; 

- ritualinių paslaugų  teikimo užtikrinimas ir kapinių priežiūros organizavimas; 

- apšvietimo tinklų priežiūra ir kita veikla. 

Pagrindiniai tikslai: 

- užtikrinti nepertraukiamą Anykščių miesto, rajono gyventojų, įstaigų, įmonių ir 

organizacijų  poreikių  tenkinimą komunalinių  paslaugų srityje. 

- racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius ir siekti pelno, kurį būtų galima 

investuoti į naujus technologinius procesus, į materialųjį turtą. 

Bendrovė yra savivaldybės valdoma bendrovė, todėl privalo ne tik siekti verslo vertės 

augimo, bet ir vykdyti veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės 

atsakomybės standartus. 

Veiklos lūkesčiai ir vertinimas 



Akcininkas tikisi, kad bendrovė, esant konkurencingoms sąlygoms, išlaikys visas savo 

veiklos sritis ir patenkins  jo poreikius. 

Bendrovei keliami tikslai 

Savivaldybei svarbių funkcijų užtikrinimas. Bendrovė turi užtikrinti kokybišką ir 

nepertraukiamą savivaldybei svarbių funkcijų atlikimą – miesto gatvių tvarkymas, miesto ir 

rajono kapinių priežiūra, miesto ir rajono apšvietimo priežiūra, socialinės paslaugos, komunalinių 

atliekų tvarkymas, daugiabučių namų administravimas. 

Pažangi bendrovė. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas bendrovės vertei didinti – 

bendrovė turėtų investuoti į technikos atnaujinimą, į pažangios programinės įrangos diegimą. 

Efektyvi veikla. Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį 

valdymą, kuris leistų bendrovei efektyviai dirbti atliekant  savo funkcijas su mažiausiomis 

veiklos sąnaudomis. 

       Skaidrumas. Tikimasi, kad bendrovėje bus įdiegtos korupcijos ir rizikų valdymo priemonės, 

o viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. 

Bendrovė turėtų užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama bendrovės strategija ar bent jau jos 

santrauka, veiklos ataskaitos, vadovų darbo užmokestis  ir kita teisės aktais nustatyta informacija. 

    Socialinė atsakomybė. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas 

atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką.   

Atskaitomybė 

Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais bendrovė turi teikti akcininkui metinių finansinių 

ataskaitų rinkinius, bendrovės metinį pranešimą, auditoriaus išvadą. Įmonės vadovas turi 

užtikrinti, kad reikalingi duomenys būtų rengiami ir pateikiami laiku. 
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