DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU
UAB „PLUNGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ VEIKLA
Šiuo raštu (toliau - Lūkesčių raštas) pateikiami UAB ,,Plungės autobusų parkas" (toliau Bendrovė) akcijų valdytojo - Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau Akcijų valdytojas) lūkesčiai dėl Bendrovės veiklos krypčių, tikslų bei principų. Lūkesčiai
formuluojami 4 metų laikotarpiui (2020 m. - 2023 m.), tačiau pagal poreikį lūkesčių raštas gali
būti atnaujinamas. Lūkesčių raštas nėra teisinis įpareigojimas ir yra skirtas bendradarbiavimui
tarp Akcijų valdytojo ir Bendrovės, Lūkesčių raštu nesiekiama apriboti ar be reikalo išplėsti
Bendrovės ir jos direktoriaus teisių ar pareigų. Bendrovės direktorius pirmiausiai privalo
vadovautis galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, Valdybos priimtais sprendimais ir
atsako už savo priimtus sprendimus. Bendrovės direktorius siekdamas tenkinti Akcijų valdytojo
lūkesčius, įgyvendindamas savo teises bei atlikdamas pareigas, privalo veikti pagal teisingumo,
protingumo ir sąžiningumo reikalavimus bei vadovautis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme išdėstytais visuomeninės
naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.
BENDROVĖS VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikla yra būtina Plungės rajono savivaldybei (toliau - Savivaldybė)
įgyvendinant savarankiškąją funkciją - keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimą. Bendrovė
yra savivaldybės teritorijoje veikiantis keleivių vežimo vietinio ( miesto/priemiestinio) reguliaraus
susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikėjas. Bendrovės veikla reikalinga Savivaldybės gyventojų
poreikiui tenkinti, visų pirma užtikrinant socialinę viešojo transporto funkciją – būtinybę užtikrinti
pakankamą susisiekimo lygį Plungės mieste, taip pat tarp miesto ir atitolusių kitų Savivaldybės teritorijų.
Naują ūkinę-komercinę veiklą Bendrovė gali pradėti vykdyti tik tuomet, kai ši veikla jai yra pavedama
Akcijų valdytojo ir/arba Valdybos sprendimu.
VEIKLOS LŪKESČIAI IR VERTINIMAS

Ilgalaikėje perspektyvoje Bendrovė turi būti tvari, socialiai atsakinga, pažangi, moderni,
efektyviai ir skaidriai veikianti įmonė, užtikrinanti Bendrovės augimą ir pelningą veiklą.
Akcijų valdytojas Bendrovei ir jos vadovui kelia šiuos lūkesčius:
1.
Bendrovė užtikrins, kad susisiekimas viešuoju transportu vietiniais maršrutais būtų
patrauklus, patogus, šiuolaikiškas bei atitinkantis kokybės reikalavimus. Keleiviai
Savivaldybės teritorijoje bus vežami nemokamai.
2.
Bendrovės vadovas užtikrins pridėtinės vertės kūrimą Bendrovėje, siekdamas
skaidrios ir socialiai atsakingos veiklos, sprendimus grįsdamas verslo etikos normomis.
Veiklos ir bendravimo kultūra Bendrovėje bus kuriama orientuojantis į ilgalaikį tikslą –
patrauklaus darbdavio reputaciją. Bendrovė turi siekti solidaus ir stipraus įvaizdžio sukūrimo,
ypatingą dėmesį skirdama keleivių aptarnavimo kokybei.
3.
Bendrovė suburs efektyvią ir motyvuotą komandą, užtikrindama gerą darbo
aplinką, sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį.
4.
Bendrovės vadovas užtikrins visų galimų priemonių korupcijos prevenciją ir rizikos
valdymą:
4.1. Viešieji pirkimai Bendrovėje bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų
Informacinėje sistemoje (trumpiau – CVP IS).

4.2. Bendrovės interneto tinklalapyje bus pateikiama visa privaloma skelbti informacija

susijusi su bendrovės veikla, taip pat bus laikomasi Valstybės valdomų įmonių veiklos
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo.
5.
Bendrovė bendradarbiaus su Savivaldybės vykdomąja institucija ir sieks prisijungti
prie kompleksinių viešosios infrastruktūros plėtros ir darnaus judrumo projektų.
6.
Bendrovė investiciniuose sprendimuose sieks subalansuotų priemonių taikymo:
optimalios skolinto ir nuosavo kapitalo struktūros, pagrindinių veiklų vystymo bei pridėtinės
vertės Savivaldybei ir visuomenei sukūrimo.
7.
Bendrovė užtikrins autobusų parko atnaujinimą bei pastoviai tobulins paslaugų
teikimo procesus ir technologijas.
8.
Bendrovės direktorius iš anksto informuos Akcijų valdytoją ne tik apie esminius
sprendimus, bet ir apie kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius
sprendimus:
8.1. Galimas situacijas, kai Bendrovės direktoriaus, Valdybos, darbuotojų ar kitų
susijusių šalių asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams;
8.2. Potencialius reikšmingus teisminius ginčus;
8.3. Esminius pokyčius Bendrovės veikloje;
8.4. Planuojamus didesnio masto darbuotojų atleidimus;
8.5. Planuojamus stambius įsigijimus, pardavimus ar kitus sandorius;
8.6. Bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis;
8.7. Spaudos pranešimus, kurie gali reikalauti Akcijų valdytojo komentarų;
8.8. Korupcijos ar politinės įtakos atvejus;
8.9. Kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklai ir (ar) reputacijai.
9.
Bendrovės strategija, veiklos planai ir veiklos ataskaitos atspindės kitus Lūkesčių
rašte išdėstytus siekius.

