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DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UŽDAROSIOS 

AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ VEIKLA 

 

         Šiuo raštu (toliau – Lūkesčių raštas) pateikiami uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos 

šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) akcijų valdytojo – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 

direktoriaus (toliau – Akcijų valdytojas) – lūkesčiai dėl Bendrovės veiklos krypčių, tikslų bei 

principų. Lūkesčiai formuluojami 4 metų laikotarpiui (2023–2026 m.), tačiau pagal poreikį Lūkesčių 

raštas gali būti atnaujinamas. Lūkesčių raštas nėra teisinis įpareigojimas, jis yra skirtas Akcijų 

valdytojo ir Bendrovės bendradarbiavimui. Lūkesčių raštu nesiekiama apriboti ar be reikalo išplėsti 

Bendrovės ir jos direktoriaus teisių ar pareigų. Bendrovės direktorius pirmiausiai privalo vadovautis 

galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, kitais Akcijų valdytojo priimtais sprendimais ir atsako 

už savo priimtus sprendimus. Bendrovės direktorius, siekdamas tenkinti Akcijų valdytojo lūkesčius, 

įgyvendindamas savo teises bei atlikdamas pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir 

sąžiningumo principus bei vadovautis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo įstatyme išdėstytais visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo 

ir viešosios teisės principais. 

        Bendrovės veiklos kryptys, būtinos Kazlų Rūdos savivaldybei įgyvendinant 

savarankiškąsias funkcijas. 

        Bendrovės veikla yra būtina Kazlų Rūdos savivaldybei (toliau – Savivaldybei) įgyvendinant 

savarankiškąsias funkcijas – šilumos energijos tiekimo organizavimą, geriamojo vandens tiekimo 

organizavimą, nuotekų surinkimo ir šalinimo organizavimą, daugiabučių pastatų administravimą bei 

jų renovaciją, elektros įrenginių eksploatavimą, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimą. 

Bendrovė yra Savivaldybės teritorijoje veikiantis šilumos energijos ir karšto vandens gamintojas bei 

tiekėjas, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, daugiabučių pastatų administratorius. 

Bendrovės veikla reikalinga Savivaldybės šilumos energijos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo, 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei šalinimo infrastruktūros plėtrai, vystymui, 

eksploatavimui ir priežiūrai, taip pat Savivaldybės gyventojų bei Savivaldybės teritorijoje veikiančių 

juridinių asmenų poreikių tenkinimui aprūpinant juos centralizuotai teikiama šiluma bei karštu 

vandeniu, centralizuotai teikiamu geriamuoju vandeniu bei nuotekų tvarkymu. 

         Veiklos lūkesčiai ir vertinimai. 

         Ilgojo laikotarpio atžvilgiu Bendrovė turi būti tvari, socialiai atsakinga, pažangi, moderni, 

efektyviai ir skaidriai veikianti įmonė, užtikrinanti Bendrovės augimą ir pelningą veiklą. 

        Akcijų valdytojas Bendrovei ir Bendrovės vadovui kelia šiuos lūkesčius: 

        1. Bendrovė užtikrins vartotojams teisės aktų reikalavimus atitinkančius tiekiamos šilumos 

energijos ir karšto vandens, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kokybės rodiklius. Bendrovės 

strategijoje turi būti siekiama, užtikrinti nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens gamybą bei tiekimą, 

geriamojo vandens tiekimą nei nuotekų surinkimą ir šalinimą, laikantis teisės aktų reikalavimų, 

diegiant modernias ir aplinką tausojančias technologijas. 
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         2. Bendrovė užtikrins vykdomų veiklų kokybę, efektyvumą, nepertraukiamumą bei aktyviai 

prisidės prie infrastruktūros plėtros planavimo bei įgyvendinimo. Bendrovė turi siekti maksimaliai 

pasinaudoti Europos struktūrinių fondų lėšomis bei kitais galimais finansavimo šaltiniais, siekiant 

užtikrinti investicijas į šilumos energijos ir karšo vandens gamybos bei tiekimo, geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų surinkimo bei šalinimo infrastruktūros plėtrą ir atnaujinimą, daugiabučių pastatų 

renovaciją. 

         3. Bendrovė bendradarbiaus su Savivaldybės vykdomąja institucija bei kitomis Savivaldybės 

valdomomis įmonėmis ir sieks prisijungti prie kompleksinių viešosios infrastruktūros plėtros projektų 

bei rekonstrukcijos sprendimų įgyvendinimo, užtikrinant bendrąjį siekį išvengianti pakartotinių 

infrastruktūros ardymo bei atstatymo darbų. 

         4. Bendrovė investiciniuose sprendimuose sieks subalansuoto finansavimo priemonių taikymo: 

optimalios skolinto ir nuosavo kapitalo struktūros, pagrindinių veiklų vystymo bei papildomos vertės 

Savivaldybei ir naudos visuomenei. Siekiant optimalaus finansinių skolų lygio turėtų būti laikomasi, 

kad finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykinis dydis neviršytų 0,8. 

         5. Bendrovė sieks, kad grynojo pelno marža būtų ne mažesnė nei 1 proc., o nuosavo kapitalo 

grąža (ROE) būtų teigiama. 

         6. Bendrovės vadovas užtikrins tvarios vertės kūrimą Bendrovėje, siekiant skaidrios ir socialiai 

atsakingos veiklos, vertybėmis ir etikos normomis grįsto sprendimų priėmimo. Veiklos ir bendravimo 

kultūra, pagrįsta aiškiomis vertybėmis, turėtų būti kuriama orientuojantis į ilgalaikę sėkmę – 

patrauklaus darbdavio reputaciją, darbuotojų įsitraukimą į Bendrovės gyvenimą ir darbuotojų 

kompetencijų didinimą. Bendrovė turi siekti solidaus ir stipraus įvaizdžio sukūrimo, ypatingą dėmesį 

skiriant aukštai aptarnavimo kokybei. 

         7. Bendrovė išlaikys efektyvią ir motyvuotą komandą, užtikrinant darbuotojams sąžiningą ir 

rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį bei darbo aplinką. 

         8. Bendrovės vadovas imsis visų galimų priemonių korupcijos prevencijai ir rizikos valdymui: 

         8.1. viešieji pirkimai Bendrovėje bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatomis; 

         8.2. Bendrovės interneto svetainėje bus skelbiama visa privaloma skelbti informacija, susijusi 

su Bendrovės veikla, o informacijos atskleidimas bus vykdomas mutatis mutandis laikantis Valstybės 

valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. liepos 147 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos 

skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“, nuostatų; 

          8.3.vadovaujantis vidaus kontrolei taikomais reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos 

vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, Bendrovėje bus nustatyta veiksminga vidaus kontrolės 

sistema, kuri turėtų padėti užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, 

rezultatyvumą ir skaidrumą, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir 

ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi 

ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą; 

          9. Bendrovės direktorius iš anksto informuos Akcijų valdytoją ne tik apie esminius sprendimus, 

bet ir apie kitus potencialiai su Akcijų valdytojo interesais susijusius svarbius sprendimus: 

          9.1. potencialius reikšmingus teisminius ginčus; 

          9.2. galimas situacijas, kai Bendrovės direktoriaus, darbuotojų ar kitų susijusių šalių asmeniniai 

interesai prieštarauja Bendrovės interesams; 

          9.3 esminius pokyčius Bendrovės veikloje; 

          9.4. planuojamus didesnio masto darbuotojų atleidimus; 

          9.5. planuojamus stambius įsigijimus, pardavimus ar kitus sandorius; 

          9.6. Bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis; 

          9.7. galimą žalą visuomenei ar aplinkai; 

          9.8. spaudos pranešimus, kurie gali reikalauti Akcijų valdytojo komentarų; 

          9.9. bet kokius korupcijos ar kitos įtakos atvejus; 

          9.10. kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklai ir/ar reputacijai. 
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         10. Bendrovė maksimaliai įsitrauks į atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos įkūrimą bei 

aktyviai dalyvaus šios bendrijos veikloje. 

         11. Bendrovės strategija, veiklos planai ir veiklos ataskaitos atspindės Lūkesčių rašte išdėstytus 

Akcijų valdytojo siekius, bus proporcingos bendrovės finansinėms galimybėms, atskleis jų 

įgyvendinimo planus bei pasiektus rezultatus. Veiklos ataskaitos bus rengiamos taikant „laikykis arba 

paaiškink“ taisyklę, pagal kurią nukrypimas nuo rekomendacinių nuostatų galimas, kai to objektyviai 

reikia, Bendrovės vadovui raštu pagrindžiant ir paaiškinant kiekvieną nukrypimą. Kartu su metinių 

finansinių ataskaitų rinkiniu Akcijų valdytojui bus teikiama informacija apie Bendrovės vykdomus 

specialiuosius įsipareigojimus, kurie nustatomi pagal Valstybės valdomų įmonių specialiųjų 

įsipareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m.  gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1100 „Dėl 

Valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų  nustatymo ir informacijos pateikimo 

rekomendacijų patvirtinimo“. 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

atliekantis administracijos direktoriaus pareigas 

  

 

 

 

Anatolijus Lesnickas 
 
 
 

I. Černiauskienė, tel. (8 343) 68 631, el. p. ingrida.cerniauskiene@kazluruda.lt 


