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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir

7 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl

Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos

aprašo patvirtinimo“, Šakių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų
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d. sprendimu Nr. T-200 „Dėl Šakių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių

pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktu, rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. AP-325 „Dėl savivaldybės

administracijos direktoriaus pareigų perėmimo“,
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Šakių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus

2019 m. birželio     d. įsakymo Nr. AG-

priedas

SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ RAŠTAS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI

„ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“

Šiuo Savivaldybės lūkesčių raštu (toliau – Raštas) pateikiami Šakių rajono savivaldybės

lūkesčiai dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) veiklos

krypčių, Bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų. Lūkesčiai formuluojami 4 metų laikotarpiui,

tačiau pagal poreikį Raštas gali būti atnaujinamas. Raštas turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint

Bendrovės strateginį planą. Raštas nėra teisinis įpareigojimas ir yra skirtas bendradarbiavimui tarp

Bendrovės ir savivaldybės administracijos skatinti.

Šiuo Raštu savivaldybės administracija nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės ir

jos valdymo organų teisių ir pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai pirmiausiai privalo vadovautis

galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, kitais Bendrovės akcininkų priimtais sprendimais ir

prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus. Įgyvendindami šiuo Raštu išsakytus savivaldybės

lūkesčius, Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir

racionalaus turto valdymo principais.

Bendrovės veiklos kryptys

Bendrovės pagrindinė veikla – garo tiekimas ir oro kondicionavimas. Bendrovės kita veikla –

karšto vandens daugiabučiams namams tiekimas; šiluminių punktų bei šildymo ir karšto vandens

sistemų priežiūra bei eksploatacija.

Rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-177 „Dėl įpareigojimo

UAB „Šakių šilumos tinklai“ vykdyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos

įgyvendinimo administratoriaus funkcijas“ Bendrovei pavesta nuo 2019 m. liepos 1 d. vykdyti

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriaus

funkcijas.

Savivaldybės keliamas tikslas Bendrovei – savivaldybės pavestų funkcijų vykdymas ir

pelninga veikla.

Bendrovė, vykdydama veiklą, prisideda prie Rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio

plėtros plano, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr.

T-387 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-378 „Dėl rajono

savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (toliau

– Plėtros planas), tikslo „Infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir Rajono savivaldybės 2019-2021
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metų strateginio veiklos plano, patvirtinto rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d.

sprendimu Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano

patvirtinimo“ (toliau – Veiklos planas), Ūkio plėtros programos (12) tikslo „Darnaus išteklių

naudojimo skatinimas“.

Veiklos lūkesčiai ir vertinimas

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė vykdo savivaldybės jai pavestas funkcijas, akcijų valdytojas

mano, jog Bendrovė toliau turi tęsti vykdomą veiklą.

Savivaldybei svarbių funkcijų užtikrinimas. Bendrovė turi užtikrinti jai pavestas savivaldybės

savarankiškąją šilumos tiekimo organizavimo funkciją bei daugiabučių namų atnaujinimo

(modernizavimo) programos įgyvendinimo administratoriaus funkciją.

Efektyvi veikla ir ilgalaikė nauda akcijų savininkui. Bendrovė turėtų siekti didinti pardavimo

pajamas, mažinti savikainą ir siekti pelno. Savivaldybė tikisi, kad Bendrovės grynasis pelningumas

kasmet augs po 3 proc. ir 2022 m. sieks ne mažiau kaip 20 proc., nuosavo kapitalo grąžos rodiklis

sieks 20 proc. Taip pat savivaldybė tikisi, kad Bendrovė išlaikys kapitalo struktūros rodiklį (skolų ir

nuosavo kapitalo santykis) 0,5. Planuojama, kad išmokamų dividendų suma 2022 m. sieks 20 proc.

Bendrovės paskirstytinojo pelno.

Pažangi įmonė. Savivaldybė tikisi, kad Bendrovė, įgyvendindama Plėtros plane bei Veiklos

plane numatytas priemones, modernizuos šilumos ūkį bei pagerins Bendrovės įvaizdį. 

Skaidrumas. Savivaldybė tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikos

valdymo priemonės, o viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turėtų užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama Bendrovės

veiklos strategija ar bent jau jos santrauka, veiklos ataskaitos, vadovų darbo užmokestis ir kita teisės

aktais nustatyta informacija.

Socialinė atsakomybė. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas

atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką, planuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.

Atskaitomybė

Bendrovės vadovas iki kiekvienų metų balandžio 1 d. turi pateikti savivaldybės

administracijos direktoriui metinę Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo per ataskaitinį

laikotarpį apžvalgą.

_____________________________
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