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DEL JoNAvos RAJoNo SAVIVALDYBES LUxnsirq, SUSIJUSTU su uZn.q.nosros
AKCINES BENDROVES,,JONAVOS PASLAUGOS" VEIKLA

Siuo raStu (toliau - LDkesdiq ra5tas) keidiamas Jonavos rajono savivaldybes 2019 m. liepos 8
d. liikesdiq ra5tas Nr. 68-22-2615 ir pateikiami atnaujinti uZdarosios akcines bendroves ,,Jonavos
paslaugos" (toliau - Bendrove) akcijq valdytojo - Jonavos rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus (toliau - Akctjq valdytojas) lukesdiai del Bendroves veiklos krypdirt, tikslq bei principq.
Pakeitimai yra susijg su Bendroves pelningos veiklos bei dividendq mokejimo l[kesdiais ir Vieningo
klientq aptamavimo centro veiklos pletojimu. L[kesdiai formuluojami 4 metq laikotarpiui (202I m.
-2024 m.), tadiau pagal poreiki LDkesdiq raStas gali buti atnaujinamas. Lukesdiq raStas nera teisinis
ipareigojimas ir yra skirtas bendradarbiavimui tarp Akcijq valdytojo ir Bendroves. Ltikesdiq raStu
nesiekiama apriboti ar be reikalo iSplesti Bendroves ir jos direktoriaus teisiq ar pareigq. Bendroves
direktorius pirmiausiai privalo vadovautis galiojandiais teises aktais, Bendroves istatais, kitais Akcijq
valdytojo priimtais sprendimais ir atsako uZ savo priimtus sprendimus. Bendroves direktorius
siekdamas tenkinti Akcijq valdytojo lukesdius, igyvendindamas savo teises bei atlikdamas pareigas,
privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sqziningumo reikalavimus bei vadovautis Lietuvos
Respublikos valstybes ir savivaldybiq turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo istatyme
iSdestytais visuomenines naudos, efektyvumo, racionalumo ir vie5osios teises principais.

Bendrovds veiklos kryptys
Bendroves veikla yra bttina Jonavos rajono savivaldybei (toliau - Savivaldybe) igyvendinant

savarankiSk4sias funkcijas - komunaliniq atliekq tvarkymo sistemq diegim4, antiiniq Laliavq
surinkimo ir perdirbimo organizavim4, savivaldybes teritorijoje esandiq Zeldynq tvarkym4 ii kUrim4,
kapiniq prieZiuros organizavim4, Svaros vieSosiose vietose uZtikrinim4 bei vietiner r.ik5-., keliq ir
gatviq ptielintqtir taisym4. Bendroves veikla reikalinga Savivaldybes komunaliniq atliekq tvarkymo
sistemos administravimui ir komunaliniq atliekq surinkimui bei tvarkymui,- Jonavos miesto
teritorijoje esandiq Zeldynq tvarkymui ir kurimui, viesqjq teritorijq ir kaiiniq prieZi1rai, Svaros
vieSosiose vietose uZtikrinimui, miesto pirties ir viesqjq fualetq administravimui, vietines reik5mes
kelir+, gatviq ir jq ap5vietimo sistemq prieZiurai ir taisymui, daugiabudiq namq atnaujinimo
(modernizavimo) programos igyvendinimui bei savivaldybes biisto fonoo administravimui. Be to
Bendrove yta vienintelis rajone veikiantis daugiabudiq rurmq bendrojo naudojimo objektq
administratorius.

Bendrove negali savo iniciatyva pradeti vykdyti naujos, jos istatuose nenumatytos Dkines
veiklos. Ukine veikla nelaikoma tokia Bendrovds veikla, tuii papitao jo istatuose numatytE [king
veikl4 ir yra lykdoma kartu su ja.
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Nauj4 [king veikl4 Bendrove gali pradeti vykdyti tik tuomet, kai Si veikla jai yta pavedama

Akcrjq valdytoj o sprendimu.

Veiklos llkesiiai ir vertinimas
Ilgalaikeje perspektyvoje Bendrove turi buti tvari, socialiai atsakinga, palangi, moderni,

efektyviai ir skaidriai veikianti imone uZtikrinanti Bendroves augim4 ir pelning4 veikl4.

Akcijq valdytojas Bendrovei ir Bendroves vadovui kelia Siuos l[kesdius:

1. Bindrove uZtikrins vartotojams teises aktq reikalavimus atitinkandius teikiamq paslaugq

kokybes rodiklius. Bendroves strategijoje turi bflti siekiama, kad visos teikiamos plataus spektro

paslaugos bfltq kokybiskos ir paZangios. Bendroves iniciatyva sukurtas Vieningas klientq

aptarnavimo centras ir intemetine MOKI JONAVA sistema, savivaldybds mastu apjungianti

ktmunaliniqpaslaugq apmokejimo irkonsultavimo sritis, turi bfiti pletojamairtobulinama, atliepiant

klientq lukes8ius ir ypating4 dernesi skiriant administruojamq daugiabudiq namrl savininkq nuotoliniq

galimybiq susipaZintl su dokumentais ir priimti sprendimus, susijusius su namo bendrojo naudojimo

obj ektq administravimo klausimais, atsiradimui.
2. Bendrove uZtikrins aplinkos apsaugos ir visuomenes sveikatos saugos teisinius

reikalavimus atitinkanti komunaliniq atliekq tvarkym4 ir sieks, kad Savivaldybes teritorijoje

susidarandiq komunaliniq atliekq kiekis maLetg, arba bent jau iSliktq stabilus ekonominio augimo

s4lygomis. bendrove sieks maksimaliai pasinaudoti Europos strukturiniq fondq le5omis bei kitais

galiirais f,rnansavimo Saltiniais, siekiant uZtikrinti investicijas i Savivaldybes komunaliniq atliekq

Ivarkymo sistemos ir daugiabudiq namq atnaujinimo (modernizavimo) pletr4 bei atnaujinim4.

3. Bendrove bendradarbiaus su Savivaldybes vykdom4ja institucija bei kitomis Savivaldybes

valdomomis imonemis ir sieks prisijungti prie kompleksiniq vie5osios infrastruktfiros pletros projektq

bei rekonstmkcijos sprendimqlgyvendinimo, taip i5vengiant pakartotiniq infrastrukturos ardymo bei

atstatymo darbq.
4. Bendrove investiciniuose sprendimuose sieks subalansuoto finansavimo priemoniq

taikymo: optimalios skolinto ir nuosavo kapitalo struktlros, pagrindiniq veiklq lystymo bei

pupildo.ttor vertes Savivaldybei ir naudos visuomenei. Siekiant optimalaus finansiniq skolq lygio

i t*.,r+ 
bflti laikomasi, kad finansiniq skolq ir nuosavo kapitalo santykinis dydis nevir5ytq 0'8.

5. Bendrove sieks, kad grynojo pelno marLabUtq ne maZesnd nei 3 proc., nuosavo kapitalo

gr4La (ROE) butq ne maZesne nei 7 pt.bc., o akcininkui uZ.2021 ir velesnius metus bUtq mokami

Iividendai, uL202l finansinius metus jiems skiriant 60 proc. pelno dali, bet ne maZiau kaip 200 000'-

Eur, o uZ velesnius metus dividendams i5moketi skiriam4 pelno dali apskaidiuojant mutatis mutandis

vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1997 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 20 ,,Del dividendq uZ

valstybei nuosavybes teise priklausandias bendroviq akcijas ir valstybes imoniq pelno imokq"' Akctjq

valdytojas gali nustatyti maZesng dividendams i5moketi skiriam4 pelno dali arba atleisti nuo

dividendq t*t.ii-o tik esant reikSmingoms ir pagrlstoms prieZastims, galindioms neigiamai paveikti

Bendroves veikl4.
6. Bendroves vadovas uZtikrins tvarios vertes kiirim4 Bendroveje, siekiant skaidrios ir

socialiai atsakingos veiklos, vertybemis ir etikos normomis gristo sprendimq priemimo' Veiklos ir

bendravimo kultiira, pagrista aiskiomis vertybemis, turetq buti kuriama orientuojantis i ilgalaikg

sekmg - patrauklur J*Uaavio reputacij4, darbuotojq lsitraukim4 i Bendroves gyvenim4 ir

darbuotojrl kompetencijq didinim4. bendrove turi siekti solidaus ir stipraus ivaizdLio sukfirimo,

ypating4 demesi skiriant auk5tai aptarnavimo kokybei'

7. Bendrove i5laikys efektyvi4 ir motyvuot4 komand4, uZtikrinant darbuotojams sqZiningq ir

rinkos s*lygas atitinkanti darbo uZmokesti bei darbo aplink4. Bendroves valdysenos sistema turetq

apimti Ati 
-Nasdaq 

Vilnius valdybos 2019 m. sausio 15 d. protokolu Nr. 19-63 patvirtinto Nasdaq

Vil.rir^ listinguojamq bendroviq valdysenos kodekso 8 principo Interesq turetojq vaidmuo bendroves

valdyme nuostatas' 
, ,,^r^,,^. i-oic -ricrr -olimrr nriernnnirr kr i ir rizikos8. Bendroves vadovas imsis visq galimq priemoniq korupcijos prevencual



8.1. vieSieji pirkimai Bendroveje bus atliekami vadovaujanti Lietuvos Respublikos vie5qjq
pirkimq istatymo nuostatomis;

8.2. Bendroves interneto tinklapyje bus skelbiama visa privaloma skelbti informacija susijusi
su Bendrovds veikla, o informacijos atskleidimas bus vykdomas mutatis mutandis laikantis Valstybes
valdomq imoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 ,,Del Valstybes valdomq imoniq veiklos
skaidrumo uZtikrinimo gairiq apra5o patvirtinimo", nuostatq;

8.3. vadovaujantis vidaus kontrolei taikomais reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos
vidaus kontroles ir vidaus audito istatyme bei Vidaus kontroles igyvendinimo vieSajame juridiniame
asmenyje tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansq ministro 2020 m. birLelio 29 d.

isakymu Nr. 1K-195 ,,Del vidaus kontroles igyvendinimo vie5ajame juridiniame asmenyje",
Bendroveje bus nustatyta veiksminga vidaus kontroles sistema, kuri padetq uZtikrinti Bendroves
veiklos teisetum4, ekonomiSkum4, efektyvum1, rezultatyvum4 ir skaidrum4, strategijos ir veiklos
planq igyvendinim4, turto apsaug4, informacijos ir ataskaitq patikimum4 ir iSsamum4, sutartiniq ir
kitq isipareigojimq tretiesiems asmenims laikym4si ir visq su tuo susijusiq rizikos veiksniq valdym4.

9. Bendroves direktorius i5 anksto informuos Akcijq valdytoj4 ne tik apie esminius
sprendimus, bet ir apie kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius sprendimus:

9.1. potencialius reik5mingus teisminius gindus;
9.2. galimas situacijas, kai Bendroves direktoriaus, darbuotojq ar kitq susijusiq Saliq

asmeniniai interesai prie5tarauja ar galiprie5tarauti Bendroves interesams;
9.3. esminius pokydius Bendroves veikloje;
9.4. planuojamus didesnio masto darbuotojq atleidimus;
9.5. planuojamus stambius isigijimus, pardavimus ar kitus sandorius;
9.6. Bendroves sandorius su susijusiomis Salimis;
9.7. galim4 Za14 visuomenei ar aplinkai;
9.8. spaudos praneSimus, kurie gali reikalauti Akcijq valdytojo komentary;
9.9. bet kokius korupcijos ar politines itakos atvejus;
9.10. kitas esmines rizikas, keliandias gresmg Bendroves veiklai ir (ar) reputacijai.
10. Bendroves strategija, veiklos planai ir veiklos ataskaitos atspindes Ltkesdiq ra5te

i5destytus Akctjq valdytojo siekius, atskleis jq igyvendinimo planus bei pasiektus rezultatus. Veiklos
ataskaitos bus rengiamos taikant ,,laikykis arba paai5kink" taisyklg, pagal kuri4 nukrypimas nuo
rekomendaciniq nuostatq galimas, kai to objektyviai reikia, bendroves vadovui ra5tu pagrindLiant ir
paaiSkinant kiekvien4 nukrypim4. Kartu su metiniq frnansiniq ataskaitq rinkiniu Akcijq valdytojui
bus teikiama informacija apie Bendroves vykdomus specialiuosius ipareigojimus, kurie nustatomi
pagal Valstybes valdomq imoniq, jq dukteriniq bendroviq ir savivaldybiq valdomq imoniq specialiqjq
ipareigojimq nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijq ministro 2013 m. gruodZio 20 d. isakymu Nr. 4- 1 1 00 ,,Del valstybes valdomq
imoniq, jq dukteriniq bendroviq ir savivaldybiq valdomq imoniq specialiqjq lpareigojimq nustatymo
ir informacij os pateikimo rekomendacij q patvirtinimo".

Administracij os direktorius
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