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NERINGOS SAVIVALDYBĖS VALDOMOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NERINGOS 

KOMUNALINNINKAS“ AKCININKO LŪKESČIŲ RAŠTAS  

 

Teisinis pagrindas 

Akcininko lūkesčių raštu įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 

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

valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) bei šiuo Nutarimu patvirtinto 

Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 

nuostatos. 

Tikslas 

Šiuo raštu dėl savivaldybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių (toliau – Raštas) pateikiami 

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Akcijų valdytojas) lūkesčiai dėl Uždarosios 

akcinės bendrovės „Neringos komunalininkas“ (toliau – Bendrovė) veiklos krypčių, Bendrovei keliamų 

tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuojami 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti 

atnaujinamas. Raštas yra skirtas skatinti bendradarbiavimą tarp Bendrovės ir Akcijų valdytojo.  

Šiuo Raštu Akcijų valdytojas nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės ar jos valdymo 

organų teisių ar pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai visų pirma privalo vadovautis galiojančiais 

teisės aktais, Bendrovės įstatais ir kitais Bendrovės akcininko priimtais sprendimais, gerąja įmonių 

valdymo praktika ir prisiimti atsakomybę už priimamus sprendimus. Įgyvendinant šiuo Raštu išsakytus 

Akcijų valdytojo lūkesčius Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, 

efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais. 

Bendrovės veiklos kryptys 

Bendrovės veiklos numatytos bendrovės įstatuose. Šiuo metu Bendrovės veikla sustabdyta. 

Pradėti vykdyti veiklą Bendrovė gali tik tuo atveju, jei Akcijų valdytojas priimtų sprendimą dėl veiklos 

atnaujinimo. 

 

AKCIJŲ VALDYTOJO LŪKESČIAI 

 

Lūkesčiai dėl veiklos principų 

Rengti finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir kitas privalomas ataskaitas vietos 

savivaldos ir valstybinėms institucijoms. Organizuoti finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą. 

Atskaitomybė 
Akcijų valdytojo lūkesčių įgyvendinimas ir vykdymas kontroliuojamas vadovaujantis galiojančiomis 

Savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo, jų vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis. 
Bendrovės vadovas turi vadovautis protingumo principu ir informuoti akcininką apie esminius ir kitus 

potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius sprendimus. 

Bendrovė įgyvendina Skaidrumo gairių nuostatas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 

liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 
patvirtinimo“, reglamentuojančias informacijos atskleidimą. 
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