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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
7 punktais, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.
567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse
tvarkos aprašo patvirtinimo“,  4 punktu,  9.1 papunkčiu ir  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2012  m.  gegužės  24  d.  sprendimo  Nr.  T2-153  „Dėl  pavedimo  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos direktoriui įgyvendinti turtines ir neturtines teises“ 1 punktu:

1.  T v i r t i n u  naują  akcininko  lūkesčių  raštą  uždarajai  akcinei  bendrovei  „Gatvių
apšvietimas“ (toliau – Bendrovė) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:
2.1. naujas akcininko lūkesčių raštas Bendrovei įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.;
2.2.  Bendrovės  2021  metais  pasiektų  tikslų  atitiktis  Bendrovei  nustatytiems  tikslams

vertinama pagal Akcininko lūkesčių  raštą  Bendrovei,  patvirtintą  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos direktoriaus  2021 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. AD2-1718 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2019  m.  spalio  3  d.  įsakymo  Nr.  AD2-1684  „Dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių akcininko lūkesčių raštų tvirtinimo“ pakeitimo“;  

2.3. šis įsakymas skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

AKCININKO LŪKESČIŲ RAŠTAS
UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GATVIŲ APŠVIETIMAS“

Bendrovė ir jos veikla
Uždarosios akcinės bendrovės „Gatvių apšvietimas“ (toliau – Bendrovė) pagrindinė veikla

–  Klaipėdos miesto gatvių apšvietimas ir šviesoforų infrastruktūros eksploatavimas, apšvietimo ir
šviesoforų sistemų valdymas, priežiūra ir atnaujinimas, užtikrinant energetinių išteklių tausojimą.

Bendrovės veiklos prioritetai siejami su nuosekliai įgyvendinama misija ir vizija – tapti
konkurencinga ir pelningai dirbančia Bendrove, efektyviai  valdančia miesto apšvietimo ir eismo
reguliavimo infrastruktūrą, užtikrinančia kokybišką Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo ir techninių
eismo reguliavimo priemonių sistemų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo organizavimo funkcijas.

Nefinansiniai lūkesčiai
Bendrovė  turi  siekti  būti  tvaria,  pelninga,  pažangia,  modernia,  efektyvia,  aiškiomis

vertybėmis  savo  veiklą  grindžiančia,  solidžiu  ir  stipriu  įvaizdžiu  bei  patrauklaus  darbdavio
reputaciją  išlaikančia  ir  darbuotojų  gerovę  užtikrinančia  įmone.  Bendrovė privalo  vykdyti  savo
veiklą pagal aukščiausius antikorupcijos ir skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės
standartus, vadovautis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika. 

Plėtros  lūkestis susijęs  su  viešųjų  erdvių,  gatvių  ir  kiemų apšvietimo  tinklų  išplėtimu,
įrengimu ir modernizavimu, eismo pralaidumo didinimu, kokybės gerinimu ir saugumo užtikrinimu.
Bendrovė turi  siekti  gatvių ir  viešųjų erdvių apšvietimą organizuoti,  modernizuojant  šviestuvus,
natrio lempų šviestuvus keičiant į LED šviestuvus, įrengiant saulės elektrines, didinant energetinį
efektyvumą.

Efektyvumo  lūkestis. Bendrovė  turi  siekti  kuo  geresnių  veiklos  rezultatų,  pelningos,
skaidrios ir efektyvios veiklos, racionalaus investavimo. Bendrovė turi efektyviai valdyti patiriamas
sąnaudas, atsakingai vykdyti išlaidų kontrolę, efektyviai ir racionaliai naudoti Bendrovės lėšas ir
turtą, didėjantys mokesčiai ir kitos veiklos išlaidos kompensuojamos didinant veiklos efektyvumą.
Investicijos vykdomos įvertinus jų ekonominę naudą bei grąžą.  Bendrovė privalo nuolat vertinti
efektyvumo rodiklius, juos lyginti bei ieškoti sprendimų ir priemonių jų gerinimui. 

Vidaus  kontrolės  valdymo  lūkestis.  Vadovaujantis  vidaus  kontrolei  taikomais
reikalavimais,  nustatytais  Lietuvos  Respublikos  vidaus  kontrolės  ir  vidaus  audito  įstatyme,
Bendrovėje  turi  būti  nustatoma  veiksminga  vidaus  kontrolės  sistema,  kuri  padėtų  užtikrinti  jos
veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos ir veiklos
planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą bei išsamumą, sutartinių ir
kitų  įsipareigojimų  tretiesiems  asmenims  laikymąsi  ir  visų  su  tuo  susijusių  rizikos  veiksnių
valdymą.  

Skaidrumo  lūkestis.  Bendrovė  turi  vadovautis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės
patvirtinto  Valstybės valdomų įmonių skaidrumo užtikrinimo gairių  aprašo (toliau  – Skaidrumo
gairės) nuostatomis, Bendrovės interneto svetainėje turi būti atskleista Skaidrumo gairėse nustatyta
visa privaloma skelbti informacija. Bendrovės valdymo organai turi užtikrinti skaidrią Bendrovės
veiklą bei racionalius ir ekonomiškai pagrįstus sprendimus. Bendrovės valdymo organai turi siekti
depolitizuotos Bendrovės veiklos. Bendrovėje viešieji pirkimai turi būti vykdomi laikantis Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimų bei turi būti užtikrinama, kad priimant bet kokius sprendimus



2

būtų užkertamas kelias viešųjų ir privačių interesų konfliktams. Bendrovėje įgyvendinama nulinės
tolerancijos korupcijai politika, vadovaujamasi jos patvirtintu etikos kodeksu. 

Socialinės  atsakomybės  lūkestis. Vykdydama  savo  veiklą  Bendrovė  privalo  užtikrinti
įrenginių  veikimo  patikimumą,  maksimaliai  panaudodama  energetinius  išteklius  tausojančią
infrastruktūrą.  Bendrovė  turi  siekti  ne  tik  kokybės  bei  ekologijos,  bet  ir  mažesnio  energetinio
poreikio. Bendrovė turi siekti būti socialiai  atsakinga ir vykdyti „žaliuosius“ pirkimus, užtikrinti
socialiai atsakingų tiekėjų pasirinkimą. 

Darbuotojų  įsitraukimo  lūkestis yra  siejamas  su  aiškia,  motyvuojančia  bei  su  darbo
rezultatais susieta atlygio sistema ir darbuotojų pasitenkinimu, lojalumu ir aktyviu prisidėjimu prie
Bendrovės tikslų įgyvendinimo. Bendrovė turi diegti aiškiomis vertybėmis pagrįstą vidinę kultūrą,
kurdama solidų ir stiprų įvaizdį, siekti patrauklaus darbdavio reputacijos, darbuotojų gerovės, darbo
kokybės  tobulinimo.  Darbuotojų  įsitraukimas  į  darbą  turi  teigiamos  įtakos  darbuotojų  darbo
atlikimo kokybei, pasitenkinimui darbu, proaktyviam elgesiui ir lojalumui Bendrovei. 

Valdysenos  lūkestis. Bendrovės  valdymo  organai  turi  užtikrinti  kokybiško  Bendrovės
metinio  pranešimo  (veiklos  ataskaitos)  parengimą,  atitinkantį  buhalterinę  apskaitą  ir  finansinę
atskaitomybę  reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimus,  Skaidrumo  gairių  nuostatas  bei
atsižvelgiant  į  gerosios  valdysenos  rekomendacijas,  Valdymo  koordinavimo  centro  nustatytas
metinio pranešimo (metinės veiklos ataskaitos) vertinamas sritis. 

Bendrovės kolegialūs organai turi rengti savo veiklos metinius planus, atlikti metinius savo
veiklos vertinimus, rengti savo veiklos metines ataskaitas. 

Bendrovės valdymo organai turi  siekti,  kad Bendrovė būtų reorganizuota,  prijungta prie
uždarosios  akcinės  bendrovės  „Klaipėdos  autobusų  parkas“  ir  išregistruota  iš  juridinių  asmenų
registro ne vėliau kaip iki 2022-12-31. 

NEFINANSINIŲ LŪKESČIŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Eil.
Nr.

Siektini veiklos rodikliai
Matavimo
vienetas 

Siektinos rodiklių reikšmės

2022 m. 2023 m. 2024 m.

1. Šviestuvų atnaujinimas Vnt. ≥250 x x

2.
Kuo mažesnis elektros energijos miesto

gatvių apšvietimui suvartojimas
kWh vienam

šviestuvui ≤610 x x

3.
Automatinių apšvietimo sistemos valdymo

spintų atnaujinimas
Vnt. ≥5 x x

Finansiniai lūkesčiai
Bendrovė turi siekti tvarumo, pelningumo, tinkamos akcininko investuoto kapitalo grąžos

užtikrinimo, dividendų pajamingumo.

FINANSINIŲ LŪKESČIŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Eil.
Nr.

Siektini finansiniai
rodikliai

Matavimo
vienetas 

Siektinos rodiklių reikšmės

2022 m. 2023 m. 2024 m.

1.
Grynasis

pelningumas
Proc. ≥3 x x

2.
Skolos ir nuosavybės

santykis
Koef. ≤1 x x

3. Dividendai Proc.

Iki 15 proc.
Bendrovės

paskirstytinojo pelno
(į kurį nėra įtraukiami

pelno paskirstymo
projekte nurodyti

pervedimai iš
rezervų)

x x
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Atskaitomybės poreikiai
Bendrovės valdymo organai turėtų reguliariai palaikyti kontaktus su Akcininko vadovybe,

periodiškai pristatyti atnaujintą Bendrovės strategiją,  savalaikiai bei išsamiai informuoti apie savo
veiklą,  vykdomus  svarbiausius  projektus,  informaciją  apie  veiklos  rezultatus,  kolegialių  organų
metines savo veiklos ataskaitas, savo veiklos vertinimo išvadas bei ateinančių metų savo veiklos
planus. 

Akcininkas tikisi, kad vadovaujantis protingumo principu ir gerosios valdysenos praktika,
Bendrovės kolegialūs  organai ir  vadovas pagal kompetenciją  iš  anksto informuos apie  esminius
Bendrovės sprendimus, susijusius su akcininko interesais:

● kolegialaus valdymo organo narių ar vadovo pasikeitimas, 
● potencialūs Bendrovės valdymo organų interesų konfliktai,
● potencialūs teisminiai ginčai,
● esminiai pokyčiai Bendrovės veikloje,
● didelio masto darbuotojų atleidimai, reikšmingi struktūriniai pokyčiai,
● galima žala visuomenei, gamtai, ekonomikai,
● spaudos pranešimai, dėl kurių gali prireikti Akcininko atstovų komentarų,
● bet kokio masto korupcija ar politinė intervencija,
● kitos esminės rizikos, keliančios grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui,
● kiti potencialiai su Akcininko interesais susiję svarbūs sprendimai.

Akcininko lūkesčių rašte nustatyti nefinansiniai ir finansiniai lūkesčiai turi tapti integralia
Bendrovės strateginio veiklos plano dalimi.

Akcininko lūkesčių įgyvendinimas, pasiektų tikslų atitiktis Bendrovei nustatytiems tikslams
vertinama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 
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