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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ RAŠTAS UŽDARAJAI AKCINEI 
BENDROVEI KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKUI 2019–2022 M. LAIKOTARPIUI 

 
  

Vadovaudamasis Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose 
įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu 
Nr. 567 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse 
ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“, 9.1 papunkčiu, teikiu Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – 
Savivaldybė) lūkesčių raštą UAB Kuršėnų autobusų parkui (toliau – Bendrovė) 2019–2022 metų 
laikotarpiui (toliau – Lūkesčių raštas). 

Lūkesčių raštas turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint Bendrovės strateginius veiklos planus, 
vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis strategijų 
rengimo rekomendacijomis. 

 
BENDROVĖS PAGRINDINĖ VEIKLA 

 
Bendrovės pagrindinė veikla: keleivių vežimas miesto / priemiestiniu transportu.  
Bendrovės pagrindinės vykdomos funkcijos: visuomeninio kelių transporto paslaugų teikimas 

Kuršėnų mieste, keleivių pervežimo paslaugų teikimas Šiaulių rajono priemiestiniais maršrutais, 
keleivių pervežimo paslaugos užsakomaisiais reisais.  
 

VEIKLOS LŪKESČIAI IR VERTINIMAS 
 

 Tvarios Bendrovės veiklos ir ilgalaikių akcininko interesų užtikrinimas: 
 1. būti tvaria, socialiai atsakinga, modernia ir efektingesne Bendrove; 
 2. tobulinti klientų aptarnavimo sistemą, mažinti administracinę naštą Bendrovės 

darbuotojams ir gyventojams, skatinti Bendrovės pagrindinei veiklai naudojamų kaštų efektyvų 
panaudojimą; 

 3. pagerinti Bendrovės transporto parką (ypatingai dėl ekologiškesnių autobusų įsigijimo);
 4. išplėsti informacinių ir elektroninių sistemų panaudojimą keleiviams dėl viešojo transporto 
naudojimosi; 

 5. siekti optimizuoti Šiaulių rajono vietinių susisiekimo maršrutus; 
 6. efektyvinti keleivių pervežimo paslaugą užsakomaisiais reisais Lietuvoje ir užsienyje;  
 7. taikyti subalansuotas finansavimo priemones, diversifikuoti Bendrovės veiklos 

finansavimo šaltinius, pasitelkiant Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų priemones; 
 8. kasmet iki einamųjų metų kovo 31 d. Bendrovės valdybai vertinimui pateikti Bendrovės 

strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;  
 9. veikloje vadovautis skaidrumo standartais ir depolitizuotos veiklos principais, kurie 

nurodyti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijose ir 
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairėmis, kurios patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių 
veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“; 

 10. besąlygiškai vadovautis teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklą. 
  

ATSKAITOMYBĖ 
 



 2

Bendrovės vadovas yra atsakingas už Bendrovei Lūkesčių rašte nustatytų tikslų, kurie 
privalomai perteikiami ir Bendrovės strateginiuose planuose, įgyvendinimą.  

Lūkesčiai suformuoti 4 (keturių) metų laikotarpiui ir gali būti peržiūrimi / koreguojami tik 
ypatingais atvejais.   

Bendrovės veiklos rezultatai už praėjusius kalendorinius metus pateikiami Bendrovės veiklos 
ataskaitoje, parengtoje pagal Savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos 
tikslų vertinimo tvarkos aprašo nuostatas (toliau – Ataskaita).  

Ataskaita vertinama ir atitinkami sprendimai dėl Ataskaitos priimami Savivaldybės taryboje. 
 
 

Administracijos direktorius                            Gipoldas Karklelis
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


