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DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO VANDUO“ VEIKLA

Vadovaudamasi Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių

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

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

valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu, Radviliškio rajono savivaldybės

valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos

tikslams vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m.

gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-882 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių

bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio

vanduo“ 2019 m. liepos 11 d. raštą Nr. S-487, p a t e i k i u raštą dėl Radviliškio rajono

savivaldybės lūkesčių (toliau – Raštas), susijusių su uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio

vanduo“ (toliau – Bendrovė) veikla.

Šiuo raštu pateikiami Radviliškio rajono savivaldybės lūkesčiai dėl Bendrovės veiklos

krypčių ir principų, Bendrovei keliamų tikslų ir jų vertinimo rodiklių. Lūkesčiai formuojami 4 metų

laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas. Šis Raštas turėtų tapti pagrindu

rengiant ir peržiūrint Bendrovės strateginį veiklos planą. Įgyvendindami šiuo Raštu Radviliškio

rajono savivaldybės išdėstytus lūkesčius Bendrovės direktorius privalo vadovautis galiojančiais

teisės aktais, Bendrovės įstatais, protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo

principais.

Bendrovės tikslai ir pagrindinė veikla

Bendrovės pagrindinis tikslas – užtikrinti gyventojams kokybiškas vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo paslaugas, užtikrinti tinkamas paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo

paslaugas, plėsti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugos ir kokybės

reikalavimus, apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, didinti eksploatuojamo

vandentvarkos ūkio efektyvumą.

Bendrovės pagrindinės veiklos:

 geriamojo vandens gavyba (ruošimas) ir tiekimas,

 nuotekų surinkimas valymas ir dumblo tvarkymas,

 paviršinių nuotekų surinkimas ir tvarkymas Radviliškio rajono savivaldybės
teritorijose, kuriose bendrovė nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdo ir (arba) naudoja paviršinių

nuotekų tvarkymui reikalingą infrastruktūrą.

Veiklos lūkesčiai ir vertinimas

T v a r i a i   b e n d r o v ė s   v e i k l a i   i r   i l g a l a i k i a m s   a k c i n i n k ų   i n t e r e s a m s   u ž t i k r i n t i : 
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 p a g r i n d i n i s  B e n d r o v ė s  s i e k i s  –  b ū t i  t v a r i a ,  s o c i a l i a i  a t s a k i n g a  i r  m o d e r n i a  b e n d r o v e , 
u ž t i k r i n a n č i a  k o k y b i š k ą  g e r i a m o j o  v a n d e n s  r u o š i m o ,  n u o t e k ų  s u r i n k i m o ,  v a l y m o ,  p a v i r š i n i ų 

n u o t e k ų   s u r i n k i m o   p a s l a u g ų   t e i k i m ą ; 

 B e n d r o v ė s  v i z i j a  –  s t a b i l i ,  s k a i d r i ,  t e c h n o l o g i š k a i  p a ž a n g i ,  a u g a n t i ,  s o c i a l i a i 
a t s a k i n g a ,   g e r i n a n t i   t e i k i a m ų   p a s l a u g ų   k o k y b ę   į m o n ė ; 

 t u r i  b ū t i  b e s ą l y g i š k a i  į g y v e n d i n a m o s  t e i s ė s  a k t ų  n u o s t a t o s ,  r e g l a m e n t u o j a n č i o s 
g e r i a m o j o   v a n d e n s   t i e k i m ą   i r   n u o t e k ų   t v a r k y m ą ; 

 B e n d r o v ė  t u r i  u ž t i k r i n t i  a b o n e n t a m s  i r  v a r t o t o j a m s  t e i k i a m ų  g e r i a m o j o  v a n d e n s 
t i e k i m o  i r  n u o t e k ų  t v a r k y m o  p a s l a u g ų  k o k y b ę ,  a t i t i n k a n č i ą  L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s  t e i s ė s  a k t a i s 

n u s t a t y t u s   r e i k a l a v i m u s ; 

 B e n d r o v ė  t u r ė t ų  n u o l a t  i e š k o t i  i n v e s t i c i j ų  p r i t r a u k i m o  g a l i m y b i ų ,  s i e k t i  m a k s i m a l i a i 
i š n a u d o t i  t e c h n o l o g i j ų  n a u j o v i ų  i r  i n f o r m a c i n i ų  s i s t e m ų  g a l i m y b e s ,  p a s t o v u s  į d i e g t o s  r e g u l i a v i m o 

a p s k a i t o s   s i s t e m ų   t o b u l i n i m a s , 

 a t n a u j i n t i   i r   p l ė t o t i   v a n d e n s   t i e k i m o   i r   n u o t e k ų   t v a r k y m o   i n f r a s t r u k t ū r ą ; 

 užtikrinti finansinių rodiklių gerinimą ir siekti, kad vykdomos veiklos būtų pelningos;

 siekti, kad 4 metų laikotarpiu nuosavo kapitalo grąža būtų teigiama;

 Bendrovei svarbu suformuoti ir išlaikyti efektyvią ir motyvuotą komandą, kuriai būtų

sudaromos sąlygos nuolatinio tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybėms;

 Bendrovė yra viešųjų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikėja, todėl yra

neišvengiamas bendravimas su vartotojais. Bendrovė turi siekti klientų aptarnavimo kokybės

gerinimo, formuoti objektyvią nuomonę apie Bendrovę.

Atskaitomybė

Bendrovės vadovas yra atsakingas už Rašte Bendrovei nustatytų tikslų ir lūkesčių,

perteikiamų ir Bendrovės strateginiame veiklos plane, įgyvendinimą. Bendrovės vadovo veiklos

rezultatai pateikiami apibendrintoje praėjusių kalendorinių metų veiklos strategijos įgyvendinimo

metinėje ataskaitoje. Ataskaita vertinama ir atitinkami sprendimai priimami vadovaujantis

galiojančiu Aprašu.

Administracijos direktorė Jolanta Margaitienė

Valerija Znutienė, tel. (8 422) 69 015; valerija.znutiene@radviliskis.lt
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