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Vadovaudamasis Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių 

valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 

d. nutarimų Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių 

valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu, Molėtų rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. B1-129 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės uždarųjų akcinių 

bendrovių akcijų perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir dėl turtinių ir 

neturtinių teisių įgyvendinimo uždarosiose akcinėse bendrovėse“, pateikiu UAB Molėtų autobusų 

parkui (toliau – Bendrovė) lūkesčių raštą (toliau - Raštas), kuriame nustatau Molėtų rajono 

savivaldybės (toliau - Akcininkas) lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius, susijusius su Bendrove 

ir prisidedančius prie Savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų 

pasiekimo. Akcininko lūkesčiai nustatomi 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį atnaujintas Raštas 

gali būti pateikiamas ir anksčiau. Raštas turėtų tapti pagrindu peržiūrint Bendrovės strategiją. Raštas 

nėra teisinis įsipareigojimas ir yra skirtas bendradarbiavimui tarp Bendrovės ir Akcininko skatinti. 

Raštu Akcininkas nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės ir jos valdymo organų teisių ir 

pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai pirmiausia privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, 

Bendrovės įstatais, kitais Akcininko priimtais sprendimais ir prisiimti atsakomybę už priimtus 

sprendimus. Įgyvendinant Raštu išsakytus Akcininko lūkesčius, Bendrovės valdymo organai privalo 

vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais. 

Bendrovės misija – atsižvelgiant į Molėtų rajono gyventojų, esamų ir potencialių klientų 

poreikius ir lūkesčius, besikeičiančią ekonominę, socialinę aplinką, teikti kokybiškas keleivių vežimo 

paslaugas, nuolat investuoti į paslaugų plėtros galimybes bei darbuotojų darbo kokybės gerinimą.  

1. Bendrovės vykdomos veiklos: 

Uždarosios akcinės bendrovės Molėtų autobusų 

parko Direktoriui 
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1.1.  Pagrindinė Bendrovės veiklos sritis – keleivių vežimas autobusais vietinio 

(priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai vežami nustatytu 

dažnumu ir maršrutais. Bendrovės veikla yra būtina Molėtų rajono savivaldybei įgyvendinant 

savarankiškąją funkciją – keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) susisiekimo organizavimą. 

1.2. Bendrovės vykdomos papildomos veiklos: 

- autobusų nuoma specialiesiems ir užsakomiesiems maršrutams; 

- siuntų priėmimas, išdavimas, bagažo saugojimas; 

- komercinių patalpų nuoma; 

- teritorijos automobilių laikymui nuoma; 

- Akcininko pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų vykdymas. 

2. Veiklos lūkesčiai:  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais 

ilgalaikėje ateityje Bendrovė turi užtikrinti: 

2.1. nenutrūkstamą keleivių vežimo paslaugą; 

2.2. paslaugų kokybę ir plėtrą bei darbuotojų darbo kokybės gerinimą; 

2.3. efektyvų materialinių, techninių, žmogiškųjų ir finansinių resursų naudojimą, siekiant 

geresnių finansinių rezultatų; 

2.4. visas galimas priemones korupcijos prevencijai ir rizikų valdymui.  

3. Bendrovei keliami tikslai: 

3.1.  Ilgalaikė nauda Akcininkui. Siekti, kad Bendrovė, visapusiškai panaudodama 

turimus žmogiškuosius ir materialinius išteklius, teiktų kokybiškas viešojo susisiekimo paslaugas, 

kasmet siektų komercinių paslaugų vystymo galimybių, užtikrintų Bendrovės Akcininko iškeltų 

tikslų įgyvendinimą. 

Vertinimo rodiklis: metinis veiklos finansinis rezultatas – pelnas. 

3.2. Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas. Siekti, kad Bendrovė, atsižvelgdama į keleivių 

poreikius, užtikrintų optimalų paslaugų kokybės lygį. Akcininkas mano, kad būtina nuolat stebėti ir 

vertinti klientų poreikius ir lūkesčius, stebėti technologines naujoves, įvertinant jų panaudojimo 

galimybes Bendrovės veikloje. Nuolat palaikyti išorės ir vidaus švarą, kultūringai ir profesionaliai 

aptarnauti klientus. Skirti pakankamą dėmesį informacijai apie teikiamas paslaugas. 

Vertinimo rodiklis: pagrįstų skundų kiekis - ne daugiau 3 per metus. 

3.3.  Bendrovės vertės didinimas, parko atnaujinimas. Atsižvelgiant į keleivių srautų 

pokyčius ir siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, investuoti lėšas į autobusų parko 

atnaujinimą. 

Vertinimo rodiklis: per keturių metų laikotarpį įsigyti ne mažiau kaip šeši 16-25 sėdimų vietų 

autobusai.  
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3.4. Skaidrumas.  Akcininkas tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos pažangiausios korupcijos 

prevencijos ir rizikos valdymo priemonės, viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų 

skelbiamos Bendrovės veiklos ataskaitos ir kita teisės aktais nustatyta informacija. 

Vertinimo rodiklis: informacija Bendrovės internetinėje svetainėje atnaujinama ne rečiau kaip 

kartą per ketvirtį. 

3.5. Socialinė atsakomybė. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos 

sąlygas bei Bendrovės finansines galimybes atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. 

Vertinimo rodiklis: darbo užmokestis darbuotojams peržiūrimas 1 kartą per metus. 

 

 

 

Administracijos direktorius  Sigitas Žvinys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldona Rusteikienė, (8 383) 40059, el.p. a.rusteikiene@moletai.lt 

 


