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DEL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU UAB „SKUODO 
AUTOBUSAI" VEIKLA 2021-2023 METAIS -

- n 

Šiuo raštu pateikiami UAB „Skuodo autobusai" (toliau - Bendrovė) ą&itįftįfco - Skuodo 
rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė), lūkesčiai dėl Bendrovės veiklbsjsrgpeių, keliamų tikslų 
ir jų vertinimo rodiklių. 

Lūkesčių raštas parengtas vadovaujantis 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) ir Skuodo rajono 
savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, 
pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo (toliau 
-Aprašas), patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-
118 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių strategijų sudarymo, 
atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" nuostatomis. 

Lūkesčiai formuojami 3 metų (2021-2023 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 skatinti bendradarbiavimą tarp Bendrovės ir 
savivaldybės. Bendrovė ir jos valdymo organai 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 pateiktus 
Savivaldybės lūkesčius Bendrovės valdymo organai privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, 
efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais. 

Bendrovės veiklos kryptys 

Bendrovės pagrindinė veikla - keleivių vežimas kelių transporto priemonėmis 
reguliariais, specialiais bei užsakomaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio), tolimojo ir 
tarptautinio susisiekimo maršrutais, bagažo, krovinių, pašto, dokumentų siuntų ir smulkių siuntų 
vežimas kelių transporto priemonėmis ir miesto autobusų stoties vykdoma veikla vadovaujantis 
nustatytais Autobusų stočių veiklos nuostatais - keleivių aptarnavimas, vykstančių reguliaraus 
vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, organizuojamas autobusų ekipažų 
priešreisinis patikrinimas ir tarpreisinis poilsis, autobusų išvykimo bei atvykimo laiko kontrolė, 
bilietų pardavimas keleiviams, informacijos teikimas. 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Bendrovės 2010 m. vasario 
1 d. Nr. R5-44 (pratęsta 2019 m. gruodžio 11 d. Nr. (4.1.8)-R5-790) Keleivinio transporto viešųjų 
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paslaugų sutartimi Bendrovei patikėta teikti keleivinio priemiestinio transporto viešąsias paslaugas 
rajono savivaldybės vietiniais maršrutais. 

Savivaldybės keliamas tikslas Bendrovei - savivaldybės pavestos savarankiškosios 
keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizuojamos funkcijos vykdymas. 

Bendrovės veiklos lūkesčiai ir vertinimas 

Atsižvelgiant j tai, kad Bendrovė vykdo Savivaldybės jai pavestą funkciją, akcijų 
valdytojas mano, jog Bendrovė toliau turi tęsti vykdomą veiklą. 

Savivaldybė Bendrovei kelia šiuos lūkesčius: 
1. Bendrovė turi užtikrinti jai pavestą savivaldybės organizuojamą savarankiškąją 

keleivių vežimo vietiniais maršrutais funkcijos vykdymą. 
2. Efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, 

siekti mažinti Bendrovės patiriamus kaštus ir didinti veiklos efektyvumą. Tai Bendrovei padės siekti 
geresnių finansinių rezultatų. Sutaupytos lėšos galės būti toliau investuojamos į Bendrovės veiklą 

3. Atsižvelgiant į keleivių poreikius, didinti paslaugų kokybę ir taip užtikrinti optimalų 
paslaugų kokybės lygj Bendrovės keleiviams. Paslaugų kokybės didinimas yra svarbus aspektas 
siekiant kokybiškų viešojo transporto paslaugų Skuodo rajono savivaldybėje. 

4. Efektyviai išnaudojant turimą infrastruktūrą - teikiant papildomas komercines 
paslaugas, didinti Bendrovės pajamas. Tai padės mažinti finansinę naštą Skuodo rajono savivaldybei 
bei siekti geresnių Bendrovės finansinių rezultatų. 

5. Savivaldybė tikisi, kad Bendrovė, įgyvendindama Plėtros plane numatytas priemones 
vykdys autobusų parko atnaujinimą, įsigyjant transporto priemones pritaikytas neįgalių keleivių 
pervežimui, diegiant ekologišką ir energiją efektyviai naudojantį transportą) bei gerins Bendrovės 
įvaizdį. 

6. Savivaldybė tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikos 
valdymo priemonės, užtikrinta nepotizmo rizikos stebėsena ir priimamų sprendimų skaidrumas, 
užtikrintas interesų konfliktų valdymas ir prevencija, o viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų 
skelbiama Bendrovės veiklos strategija ar bent jau jos santrauka, veiklos ataskaitos, vadovų darbo 
užmokestis ir kita teisės aktais nustatyta informacija. 

7. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo 
užmokestį ir aplinką, planuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą. 

8. Bendrovės direktorius turi iš anksto informuoti Savivaldybę ne tik apie esminius 
sprendimus, bet ir apie kitus potencialiai su Bendrovės savininko interesais susijusius svarbius 
sprendimus: 

8.1. potencialius teisminius ginčus; 
8.2. galimas situacijas, kai Bendrovės direktoriaus, darbuotojų ar kitų susijusių šalių 

asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams; 
8.3. didelio mąsto darbuotojų atleidimą; 
8.4. planuojamus stambius pirkimus ar pardavimus; 
8.5. galimą žalą visuomenei ar aplinkai; 
8.6. spaudos pranešimus, kurie gali reikalauti Savivaldybės komentarų; 
8.7. bet kokius korupcijos ar politinės įtakos atvejus; 
8.8. kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklai ir (ar) reputacijai. 

Kita informacija 
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Savivaldybė, siekdama prisidėti prie tinkamo Bendrovei pateiktų lūkesčių 
įgyvendinimo, vykdys finansinius įsipareigojimus, numatytus Skuodo rajono tarybos sprendimuose, 
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose, sudarytose sutartyse. 

Bendrovės vadovas yra atsakingas už Lūkesčių rašte nustatytų tikslų, kurie privalomai 
numatomi ir Bendrovės strateginiame plane, įgyvendinimą. Vadovaujantis aprašo nuostatomis, 
informaciją apie šiame Lūkesčių rašte išdėstytų Savivaldybės lūkesčių įgyvendinimą kartu su metine 
Bendrovės veiklos ataskaita Bendrovės vadovas pateiks Savivaldybės administracijos direktoriui 
kiekvienais metais iki kovo 31 d. Ataskaita vertinama ir atitinkami sprendimai priimami 
vadovaujantis galiojančiu Aprašu. 

Administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius 

Rasa Andriekienė, tel. (8 440) 455 90, el. p. rasa.andriekiene@skuodas.lt Kopija tikra 

Administratore 
Laura Butkuvienė 

mailto:rasa.andriekiene@skuodas.lt


Kodas 18S897087 

igftndinis > Paslaugos > ADOC dokumentai 

ADOC dokumentas 

• Turinys 
• Metaduomenys 
• Parašai 

Pavadinimas: Dėl Skuodo rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Skuodo autobusai" veikla 2021-2023 metais 
Rinkmena: Lukesciu_rastas.adoc (ADOC-Vl.O, GeDOC) 

Dokumento metaduomenys 

• Tikrinimas m SIGNABLE METADATA 
S Metadata for describing content of e-document 

Title of e-document Document sort Signatures 

81- Dėl Skuodo rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB 
„Skuodo autobusai" veikla 2021-2023 metais 

Raštas m 

@ Authors 
Status Author Code Address Signatures 

S3„ Legal entity Skuodo rajono 
savivaldybės administracija 

188751834 Vilniaus g. 13, LT-98112 
Skuodas 

E ! 

U 

o 

S Document creation 
Date of creation Signatures 

28/06/2021 19:45:39 UI 

H Registrations of a document 

s -

Date of registration 

29/06/2021 08:07:09 
Document registration No. 

(4.1.12 E) R2-1451 
Code of the entity 

188751834 

Employee who registered the document 
First name and last name Position Structural subdivision 

Pl- Evelina Simaitytė Vyriausiasis specialistas Teisės, personalo ir 
dokumentų valdymo 
skyrius 

Signatures 

UI 

S UNSIGNABLE METADATA 
UI Metadata for e-document usage 

H Technical information 
ID of the e-document specification Group of the electronic document Name and version of DMS Signatures 

m~ ADOC-Vl.O GeDOC Elpako v.20210601.1 

H Location of e-document 
Storage location 

H Indexes of the case (volume) 

Signatur 

Index of the case (volume) 

4.1.12 E 

Grįžti i paslaugos pagrindini puslapi 

Kopija tikra 
i i%mnistraTOrė 
Laura Butkuvienė 
tOU-M-ti 



Kodas 188697087 

agrindinis > Paslaugos > ADOC dokumentai 

] ADOC dokumentas 

• Turinys 
• Metaduomenys 
• Parašai 
• Tikrinimas 

Pavadinimas: Dėl Skuodo rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Skuodo autobusai" veikla 2021-2023 metais 
Rinkmena: Lukesciu_rastas.adoc (ADOC-Vl .O, GeDOC) 

Dokumento parašai 

Parašai 

Žydrūnas Ramanavičius, Direktorius 
(28 /06 /2021 ... 

ggl Evelina Simaitytė, Vyriausiasis 
' specialistas (2... 

Parašo informacija 

Signature details 

This signature is valid. 
-Signature— ————-
Signing time: 28/06/2021 19:45:39 
Purpose: signature 
Format: Current validity (XAdES-EPES) © 

- S i g n e r — — 
Name: Žydrūnas Ramanavičius 
Position: Direktorius 
Subdivision: Administracija 

-Cer t i f i ca te—— — 
Ovvner: ŽYDRŪNAS RAMANAVIČIUS 
Issuer: EID-SK 2016 
Valid from 05/10/2018 to 04/10/2023 

Entries signed with signature "Žydrūnas Ramanavičius" 

H CONTENT 
f l ] Lukesciu_rastas.docx 

j i METADATA 
H Document titie: Dėl Skuodo rajono savivaldybės ... 

• Authors 
H Skuodo rajono savivaldybės administracija. Code. 

P Creation date: 2021-06-28 
•jį Signatures 

§ Signing time: 2021-06-28, Signature purpose: si. 

Grižti i paslaugos pagrindini puslapi 

X > 
WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma". 

Kopija til 

JministratOrė 
Laura Butkuvienė 


