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UZdarosios akcines bendroves ,,Palangos Klevas" (toliau - Bendrove) akcininko
llkesdiq ra5tu igyvendinamos Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq
valdomose imonese tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m. birZelio 6
d. nutarimu Nr. 567 ,,Del valstybes ir savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo akcinese

bendrovdse ir uZdarosiose akcinese bendrovdse" nuostatos ir Palangos miesto savivaldybes valdomq

imoniq strategijq sudarymo, atnaujinimo ir igyvendinimo, pasiektq veiklos tikslq atitikties joms

nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos apra5o, patvirtinto Palangos miesto savivaldybes

tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-19 ,,Ddl Palangos miesto savivaldybes valdomq

imoniq strategijq sudarymo, atnaujinimo ir igyvendinimo, pasiektq veiklos tikslq atitikties joms

nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos apra5o patvirtinirno", nuostatos.

Akcininko lukesdiq raSte pateikiami Palangos miesto savivaldybes (toliau

Savivaldybe) llkesdiai del Savivaldybes valdomos imones UAB ,,Palangos Klevas" (toliau -
Bendrove) veiklos principq, veiklos tikslq, jq matavimo rodikliq, igyvendinant Bendrovds ir
Savivaldybes strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytus tikslus, ir finansiniq veiklos

efektyvumo rodikliq, uZtikrinant {mones efektyvi4 veikl4.
L[kesdiai nustatomi 3 metq laikotarpiui (2021-2023 metams), tadiau pagal poreiki

llkesdiq ra5tas gali blti atnaujinamas. Lflkesdiq ra5tas turetq b[ti pagrindu rengiant ir perZi[rint
Bendroves strategij4. Ra5tas nera teisinis ipareigojimas ir yra skirtas skatinti bendradarbiavim4 tarp

Bendroves ir Savivaldybes. Bendrove irjos valdymo organai privalo vadovautis galiojandiais teises

aktais; Bendrovds istatais ir kitais Bendroves akcininko priimtais sprendimais, gerEja imoniq valdymo
praktika ir prisiimti atsakomybg uZ priimamus sprendimus.

BENDROVES VEIKLOS KRYPTYS, PRINCIPAI

UAB ,,Palangos Klevas" veiklos tikslai yra organizuoti prekyb4 Palangos miesto ir
Sventosios turgavietese, vykdyti komercing veikl4, gauti peln4 i5 Bendrovds veiklos, tenkinti
akcininkq turtinius interesus. Pagrindine Bendroves flkine-komercine veikla yra nuosavo arba
patikejimo teise valdomo savivaldybes nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Bendrove
vykdo Siq papildom4 [king-kornercing veiklq: maZmening prekyb4, veterinaring veikl4, maisto
produktq tyrim4 pagal higienos normU reikalavimus.

Vadovaudamasi vie5oio intereso vir5enybes principu, Bendrove turi siekti Bendroves
veiklos tikslq igyvendinimo, Savivaldybes interesq uZtikrinimo, Bendroves teikiamq paslaugq
kokybes, verslo vertes augimo, dividendq (pelno imokos) pajamingumo ir tinkamos kapitalo gr4Zos

uztikrinimo.
Visose savo veiklose Bendrove turi siekti bUti paLangia, modernia, efektyvia, gerinti

bendroves ivaizdi bei siekti patrauklaus darbdavio reputacijos.

{gyvendindama Siuo ra5tu iSsakytus Savivaldybes lflkesdius Bendrove privalo
vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

BENDROVEI KELIAMI TIKSLAI IR AKCININKO LUKESdU.I

Bendrove, igyvendindama jai keliamus tikslus, turi stengtis efektyviai organizuoti ir
koordinuoti Palangos ir Sventosios turgaviediq veikl4, vykdyti komercinE veikl4, gauti peln4 i5
bendroves veiklos, tenkinti akcininkq turtinius interesus.



Bendrove turi siekti:
1. Bendrqjq veiklos rodikliq, atitinkandiq Bendroves veiklos strategijq ir prisidedandiq prie

savivaldybes strateginiuose planavimo dokumentuose numatytq tikslq pasiekimo:
1.1. didesnio prekybininkq, vykdandiq prekyb4 turgaus prekybinese vietose, skaidiaus - iki 190

per metus;
1.2 didinti naujq paslaugq, susijusiq su turgalrs veikla, skaidiq - siektina viena papildoma

paslaugq veikla per metus.
2. Pelningos Bendroves veiklos ir Siq finansiniq veiklos efektyvumo rodikliq:
2.1. nuosavybes gr4Zos (ROE) (nuosavybes grqLa (ROE) : (grynasis pelnas / nuosavas

kapitalas)* 100) - 4 proc. per metus;
2.2.bendrojo pelningumo (bendrasis pelningumas : (pardavimo pajamos - pardavimo savikaina

/ pardavimo pajamos)x 100) - 33 proc. per metus;
2.3.-isiskolinimq koeficiento (isiskolinimo koeficientas : isipareigojimai / turtas) - koef. 0,3 per

metus;
2.4 dividendq iSmokejimo - 50 proc. imones paskirstytinojo pelno (jei nenumatoma igyvendinti

investiciniq proj ektq).
3. UZtikrinti Bendroves profesionaliq veikl4, gerinti teikiamq paslaugq kokybg ir maksimaliai

tenkinti klientq ltikesdius ir poreikius. Bendrove turi siekti i5laikyti patraukli4 teikiamq paslaugtl
kain4 ir kasmet perZifireti teikiamq paslaugq ikainius.

4. Racionaliai eksploatuoti ir priZiureti Bendroves valdom4 ilgalaiki materialqf f turt4 (statinius,

irang4 ir kt.) ir jiperiodiSkai atnaujinti.
5. Skirti ypating4 demesi Bendroves vertei didinti. Bendrove tfiretq tapti paLangi, veikti pagal

rinkos poreikius, teikti kokybi5kas paslaugas, kurti ir saugoti Bendrovds gery ivaizdi, uZtikrinti
darbuotojams s4Zining4 ir rinkos s4lygas atitinkanti darbo uZmokesti ir darbo aplink4 bei siekti
patrauklaus darbdavio reputacijos .:.

6. Klientq aptarnavimo gerinimo. Be'ndrove turi siekti, kad jos darbuotojai greitai ir kvalifikuotai
aptarnautq klientus, nebDtq gauta skundq del aptarnavimo kokybes.

7. Skaidrumo. Tikimasi, kad Bendroveje bus idiegtos korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo
priemones, o vie5ieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq
istatymo nuostatomis. Bendrove turi uZtikrinti, kad viesai bltq skelbiamos Bendrovds veiklos ir
finansines ataskaitos, vadovq darbo uZmokestis ir kita teises aktais nustatyta informacija.

7. Veiklos atitikimo nustatytiems paslaugq kokybes, aplinkosaugos ir sveikatos apsallgos
reikalavimams. Bendrove turi vykdyti veterinaring veikl4 ir maisto produktq tikrinim4 pagal higienos
normq reikalavimus, iskaitant veterinarini, su maisto produktq gamyba susijusi, tyrim4 ir tikrinim4.
UZtikdnti Palangos ir Sventosios turgavietese esamq patalpq bei prekybiniq vietq atitikim4 higienos
normoms, jq prieZilr4, o esant poreikiui atlikti remonto darbus bei pritaikyti jas turgaus prekeiviq
poreikiams.

ATSKAITOMYBE

Bendroves vadovas yra atsakingas uZ hikesdiq ra5te Bendrovei nustatytq tikslq, kurie
privalomai perteikiami ir Bendroves strateginiame veiklos plane, igyvendinimq. Bendroves vadovo
veiklos rezultatai pateikiami apibendrintoje praejusiq kalendoriniq metq bendrovds veiklos
ataskaitoje. Ataskaita vertinama ir atitinkami sprendimai del ataskaitos priimami Savivaldybes
taryboje.


