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KALVARIJOS SAVIVALDYBES

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

_ ISAKYMAS.
DEL SAVIVALDYBES LUKESCIU RASTO UAB,,KALVARIJOS

KOMUNALININKAS" PATEIKIMO

2O2O m. geguLestrl d. Nr. Q-lL
Kalvarija

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos [statymo 29 str. 8 d.2 ir 7 p. ir
Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq valdomose imonese
tvarkos apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s 2007 m. birZelio 6 d. nutarimu
Nr. 567 ,,Ddl Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq valdomose

imonese tvarkos apra5o patvirtinimo", 9.1 punktu,

p at e i k i u UAB,,Kalvarijos komunalininkas" Savivaldybes lukesdiq ra5t4 pagal
pridedam4 pried4.

Sis isakymas per vien4 menes! nuo isigaliojimo dienos gali btti skundZiamas
pasirinktinai Lietuvos administraciniq gindq komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu:

Laisves al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq gindq
nagrinejimo tvarkos istatymo nustat),ta tvarka arba Regionq apygardos administracinio teismo
Kauno rfimams (adresu: A. Mickevidiaus g. 8A, LT-443 12 Kaunas) Lietuvos Respublikos
administraciniq bylq teisenos istatymo nustat)1a tvar
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Kalvarijos savivaldybes administracijos

direktoriaus
2020 m. geguzeslf d. isakymo Nr. .O -22'o
priedas

SAVIVALDYBES LUKESTIV RASTAS UAB,,KALVARIJOS KOMUNALININKAS"

Siuo Savivaldybes llkesdiq ra5tu (toliau - Raitas) pateikiami Kalvarijos savivaldybes

liikesdiai del UAB ,,Kalvarijos komunalininkas" (toliau - Bendrov6) veiklos krypdiq, Bendrovei

keliamq tikslq ir veiklos principq. Liikesdiai formuluojami 4 metq laikotarpiui, tadiau pagal poreiki

Ra5tas gali biiti atnauj inamas. Ra5tas turetq tapti pagrindu rengiant ir perZilrint Bendroves

strategini plan4. RaStas nera teisinis ipareigojimas ir yra skirtas bendradarbiavimui tarp Bendroves

ir savivaldyb€s administracijos skatinti.

Siuo Ra5tu savivaldybes administracija nesiekia apriboti ar be reikalo iSplesti Bendroves ir
jos valdymo organq teisiq ir pareigq. Bendrove ir jos valdymo organai pirmiausiai privalo

vadovautis galiojandiais teises aktais, Bendroves istatais, kitais Bendrovds akcininkq priimtais

sprendimais ir prisiimti atsakomybg ui priimtus sprendimus. lgyvendindami Siuo Ra5tu iSsakyus

savivaldybes liikesdius, Bendroves valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo,

efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

Bendrovds veiklos krypfys
Pagrindinis Bendroves veiklos tikslas yra vykdyti komercing [king veikl4, siekiant gauti

pelno irji naudoti akcininkq sprendimams igyvendinti. Bendrove gali vykdyi ir pelno nesiekiandiq

veikl4 (teikti param4, vykdlti socialinius projektus, dalyvauti ivairiq asociacijq veikloje ir pan.), jei
taip nusprendZia kompetentingi valdymo organai, irjei tokia veikla nedraudZiama pagal istatymus.

Pagrindine komercind [kine veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekq tvarkymas.

bei kita su tuo susijusi veikla, daugiabudiq namq administravimo paslaugos, turgavietes veikla.
Silumines energijos tiekimas, visq rti5iq komunaliniq paslaugq teikimas, statybos remonto darbai,

nekilnojamojo turto valdymas ir kita aptamavimo veikla. Bendrove gali vykdyti ir bet kuriq kit4
Ekonomines veiklos ruSiq klasifikatoriuje nurodyt4 veiklq. Jeigu pagal galiojandius teis6s aktus

vykdomai veiklai reikalinga licencija arba kitoks leidimas, toki4 veikl4 bendrove gali vykdyti tik
turedama atitinkam4 licencij4 ar leidim4.

Savivaldybes keliamas tikslas Bendrovei - savivaldybes pavestq funkcijq rrykdymas bei
pelningos veiklos siekimas.

Bendrove, vykdydama veikl4, prisideda prie Kalvarijos savivaldybes 2018-2024 metq
strateginio pletros plano, pawirtinto Kalvarijos savivaldybes tarybos 2018 m. sausio 25 d.

sprendimu Nr. T-23 ,,Del Kalvarijos savivaldyb€s 2018-2024 metq strateginio pletros plano
tvirtinimo" (toliau - Pletros planas), tikslo ,,Efektyvios inZinierinio aprtipinimo sistemos ir vieSosios
infrastruktr:ros vystymas" igyvendinimo.

Veiklos liikestiai ir vertinimas
AtsiZvelgiant i tai, kad Bendrovd vykdo savivaldybes jai pavest4 funkcij4, akcijq valdyrojas

mano, jog Bendrove toliau turi tgsti vykdom4 veiklq.
Savivaldvbei svarbiu funkciiu uZlikinimas . Bendrov€ turi uZtikrinti jai pavestq daugiabudiq

namq bendrojo naudojimo objektq administratoriaus funkcij4, vandens tiekimo ir nuotekq Salinimo
paslaugq teikimq, Kalvarijos miesto ir Kalvarijos savivaldybes senifinijq gyvenviediq bendro
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naudojimo teritorijq tvarkymo, keliq prieZi[ros ir prekyvietes paslaugq.

Efektwi veikla ir ilealaike nauda akciiu savininkui. Bendrove turetq siekti didinti pajamas.

maZinti savikain4 ir siekti pelno. Savivaldybe tikisi, kad Bendrove, didindama pajamas is

pagrindines ir kitos veiklos bei maZindama s4naudas, palaipsniui maZins nuostolius ir 2021 metus

baigs pelningai.

PaZanei imone. Ypatingas ddmesys turetq buti skiriamas Bendroves vertei didinti -
Bendrove turetq tapti pailangi, veikti pagal rinkos poreikius. Savivaldybe tikisi, kad Bendrove sieks

solidaus ir stipraus savo ivaizdZio suktirimo.

Skaidrumas. Savivaldybe tikisi, kad Bendroveje bus idiegtos korupcijos prevencijos ir
rizikos valdymo priemones, o vieiieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos

vie5qjq pirkimq istatymo nuostatomis. Bendrove turetq uZtikinti, kad vieSai buq skelbiama

Bendroves veiklos strategija ar bent jau jos santrauka, veiklos ataskaitos, vadolq darbo uZmokestis

ir kita teises aktais nustatyta informacija.

Socialine atsakomybe. Bendrove turetq uztikrinti darbuotojams sqZining4 ir rinkos s4lygas

atitinkant[ darbo uZmokesti ir aplinkq, planuoti ir vykdyi socialiai atsakingq veikl4.

Atskaitomyb6
Bendroves vadovas iki kiekvienq metq balandZio 1 d. turi pateikti savivaldybes

administracijos direktoriui meting Bendroves veiklos strategijos fgyvendinimo per ataskaitini

laikotarpi apLvalg4.

Kita informacija
Bendrove apskaitq turi tvark)'ti taip, kad kitos veiklos pajamos ir s4naudos bfitq apskaitomos

atskirai ir finansind informacija b[tq paskirstoma pagal Bendroves atliekamas veiklas.


