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RAŠTAS 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ UAB „CENTRINIS KNYGYNAS“ 
2019-07-02  Nr. (33.200.E) R-1792 

 

 Atsižvelgdamas į 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“, 9 punktą pateikiu Kauno miesto savivaldybės, 

UAB „Centrinis knygynas“ akcininkės, lūkesčių raštą UAB „Centrinis knygynas“ 2019-2023 

metams: 

 

 Bendrovės veiklos kryptys: 

 UAB „Centrinis knygynas“ (toliau – Bendrovė) veikla – nuosavybės teise valdomo 

nekilnojamojo turto – negyvenamųjų patalpų – knygyno, esančio Laisvės al. 81, Kaune, kurio 

vertingosios savybės yra įtrauktos į Kultūros vertybių registrą Nr. 38400, nuoma, prisidedant prie 

Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose įvardinto tikslo „Skatinti kultūros 

paslaugų plėtrą ir įveiklinti kultūros paveldo objektus“ siekimo. 

  

 Veiklos lūkesčiai ir vertinimas: 

 1. Kultūros paveldo saugojimas, tvarkymas ir įveiklinimas, Kauno miesto bendruomenės 

kultūrinių iniciatyvų skatinimas ir viešosios kultūros infrastruktūros plėtojimas 

 Siekiant patenkinti Kauno miesto savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus 

Bendrovė turi užtikrinti 2016 m. birželio 16 d. su UAB ALG knygynai pasirašytos Negyvenamųjų 

patalpų nuomos sutarties Nr. 2016-01 kontrolę. 

 2. Grąža akcininkui 

 Bendrovės Kauno miesto savivaldybei išmokama dividendų suma 2020-2022 metais turėtų 

siekti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymu  
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Nr. A-709 „Dėl dividendų už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir 

savivaldybės įmonių pelno įmokų“ nustatytą Bendrovės paskirstytinojo pelno procento rodiklį. 

  

 Atskaitomybė 

 Siekiant didinti Bendrovės veiklos skaidrumą, patrauklumą investuotojams, galimiems verslo 

partneriams, rengti ir skelbti išsamią ir operatyvią informaciją apie Bendrovės veiklą ir jos 

rezultatus Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos viešumo užtikrinimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymu  

Nr. A-853 „Dėl Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos viešumo užtikrinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

  

 Kita informacija 

 Atsižvelgiant į šio lūkesčių rašto turinį parengti UAB „Centrinis knygynas“ veiklos strategijos 

projektą, Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir 

įgyvendinimo, pasiektų veikos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-319, 

nustatyta tvarka. 

Administracijos direktorius  Vilius Šiliauskas 
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