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DĖL AB „PAKRUOJO AUTOTRANSPORTAS“ KELIAMŲ LŪKESČIŲ  

Pakruojo  rajono  savivaldybės  (toliau  –  Savivaldybė)  administracija,  vadovaudamasi
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2007  m.  birželio  6  d.  nutarimo  Nr.  567  „Dėl  Savivaldybių
turtinių  ir  neturtinių  teisių  įgyvendinimo  savivaldybių  valdomose  įmonėse  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“ 2.3 papunkčiu, siunčia lūkesčių raštą. 

Lūkesčių rašto tikslas – nustatyti Savivaldybės lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius,
susijusius  su  konkrečia  Savivaldybės  valdoma įmone (SVĮ)  ir  prisidedančius prie  Savivaldybės
strateginiuose dokumentuose numatytų ambicingų, tačiau realistiškų tikslų pasiekimo. 

AB „Pakruojo autotransportas“ (toliau – Įmonė) vykdomos ūkinės veiklos tikslas – užtikrinti
būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą visuomenei bei teikti kitas paslaugas.  

Įmonės veiklos tikslas – pelno siekimas. 
Veiklos lūkesčiai, keliami Įmonei: 
1. Pridėtinės vertės Pakruojo rajonui kūrimas: 
1.1. Strateginės kryptys – rengti Įmonės 2020 m. ir tolimesnių metų strateginius ir veiklos

planus remiantis Savivaldybės strateginiais plėtros ir veiklos planais. 
1.2. Tinklų  (maršrutų)  plėtra  –  apimties  atitiktis  aktualiems  klientų  poreikiams,  jos

efektyvumas vertinant pagal poreikį, kainą ir kokybę. 
2. Veiklos  organizavimas  –  siekti  gryninti  veiklas,  atsisakyti  nepagrindinių  veiklų  arba

didinti  jų  pelningumą  išvengiant  kryžminio  finansavimo,  kai  nuostolingos  veiklos  rezultatas
dengiamas pelningos veiklos rezultatu, efektyvinti pagrindines veiklas ir mažinti jų nuostolingumą;
investicijų didinimas į paslaugų kokybės gerinimą keliant darbuotojų kvalifikaciją. 

3. Finansinių  išteklių  planavimas  –  įvesti  subalansuoto  finansavimo priemonių  taikymą:
siekti  optimalios  skolinto  ir  nuosavo kapitalo  struktūros.  Finansinių  skolų  koeficientas  neturėtų
viršyti 1,0. 

4. Informacijos  viešinimas  –  skelbti  bent  trejų  praėjusių  metų  apibendrintą  informaciją
(išskyrus jautrią komercinę) apie Įmonės strategines kryptis, valdymo ir priežiūros organų sudėtį,
finansinius ir veiklos rezultatus, darbuotojų darbo užmokestį. 

Šiuo raštu siekiama skatinti: SVĮ veiklos efektyvumą ir skaidrumą, didinti SVĮ turto vertę,
taip  pat  ir  Savivaldybės,  gerinti  SVĮ  valdymą,  kuris  būtų  skaidrus  ir  pagrįstas  gero  valdymo
principais bei orientuotas į aiškius tikslus. Įgyvendinus iškeltus uždavinius, bus padidinta teikiamų
paslaugų ir  kuriamų produktų kokybė;  sumažinta  paslaugų kaina;  sukurtos  palankesnės sąlygos
verslui,  kuris  būtinas  siekiant  pritraukti  investuotojus.  Administracija  tikisi,  kad  Įmonėje  bus
vykdoma tvari, socialiai atsakinga plėtra kuriant modernią ir konkurencingą įmonę. 

Įmonės  vadovas  yra  atsakingas  už  šiame  rašte  nustatytų  tikslų,  perteikiamų  ir  Įmonės
strateginiame veiklos plane, įgyvendinimą. Administracija tikisi, kad Įmonės vadovas ir toliau tęs
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gerąją Įmonės valdymo praktiką ir kartą per metus atliktą savo veiklos vertinimą pateiks metinėje
veiklos ataskaitoje. 
           

Administracijos direktorė           Ilona Gelažnikienė
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