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UAB,,PaneveZio gatves" 202I-04-/.6 Nr. '19'/076 (1+5€)

DEL PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES LUKESEIU, SUSIJUSIU SU
UZDARo s I o s AKC INE s BENDRovE s,,pANEVE Z I o cArvE s. vE I-KLA

Akcininko llkesiiq radtu igyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 m.
birZelio 6 d. nutarimo Nr. 567 ,,Del savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo
savivaldybiq valdomose imonese Narkos apra5o patvirtinimo" (toliau - Nutarimas) bei Siuo
Nutarimu patvirlinto Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq
valdomose imonese tvarkos apraSo nuostatos ir PaneveZio miesto savivaldybes valdomq akciniq
ir uZdarqjq akciniq bendroviq pasiektq veiklos tikslq atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams
vertinimo tvarkos apra5o, patvirtinto PanevdZio miesto savivaldybes tarybos 2018 m. rugsejo 27
d. sprendimu Nr. 1-295 ,,Del PaneveZio miesto savivaldybes valdomq akciniq ir uZdaryjrl akciniq
bendroviq pasiektq veiklos tikslq atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos
apraSo patvirtinimo" (toliau - Apra5as), nuostatos.

Tikslas
Siuo raStu del PaneveZio miesto savivaldybes lukesdiq (toliau - RaStas) yra pateikiami

PaneveZio miesto savivaldybes (toliau - Savivaldybe), kaip akcininko, Ilkesdiai del UAB
,,PanevdZio gatves" (toliau - Bendrove) veiklos krypiiq ir tikslq. Llkesdiai formuluojami 202L -
2024 (keweriq) metq laikotarpiui, tadiau pagal poreiki Ra5tas gali biiti atnaujinamas. I 5i Raitq
turi blti atsiZvelgiama rengiant ir perZiiirint Bendrovds strategini planq.

Bendrovds veikla
UAB ,,PaneveZio gatves" yra gatviq, Saligatviq, tiltq, uZtvankq, pliaZq ir maZosios

architektlros eksploatavimo, prieZitros ir remonto darbus, taip pat Zeldiniq prieZiflros, gatviq
ap5vietimo tinklq eksploatavimo ir remonto darbus, pavirdiniq nuotekq tvarkymo veiklas
vykdanti Bendrove. Bendrovd pagrindines veiklas vykdo PaneveZio mieste ir rajone.

Bendrovei keliami tikslai
Bendrove privalo uZtikrinti vie5qjq paslaugq - pavir5iniq nuotekq warkymo mieste

nepertraukiamumfu prieinamum4 aukiiiausi4 kokybq ir konkurencing4 kain4 kiekvienam
klientui. Bendrove turetq proaktyviai vertinti investicijq galimybes, stiprinti investicijq vykdymo
kontrolq bei uZtikrinti, kad suplanuotos investicijos butq laiku igyvendintos. Taip pat Bendrove
turi siekti subalansuotos gr4Zos akcininkams su tikslu 4 metq laikotarpyje kapitalo gr4Zos
rodiklio (ROE) reikSmq iSlaikyti 8%. Bendroves kasmetiniai tikslai sietini tiesiogiai su
Bendroves vadovui keliamais tikslais, jq rodikliais ir atitinkamomis reik5memis, kurios turi
tiesioginq sEsajq su vadovo motyvacine sistema.
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Bendrove turetq siekti veiklos konkurencingumo, ivertinti galimybes teikti ir komercines
paslaugas. Bendrove turi uZtikrinti, kad veikloje brltq vadovaujamasi aukidiausiais skaidrumo,
tvarumo ir socialinds atsakomybds principais. Bendrovds vadovyb0 tur€tq siekti, kad bUtq
stiprinama komanda, pritraukiami kvalifikuoti darbuotojai, taip pat skiriama ddmesio komandos
sutelkimui ir motyvavimui bendry tikslq siekimui.

Savivaldybe tikisi, jog Bendrovd ir toliau dideli demesi skirs klientq aptarnavimo
kokybei gerinti. Klientq aptarnavimas turetq blti perkeliamas i elektroninq erdvq, pleiiami
klientq savitarnos portalo funkcionalumai, spartinamas aktualios informacijos pateikimas.

Savivaldybe tikisi, jog Bendrove stiprins bendradarbiavimq su kitomis PanevdZio miesto
savivaldybes valdomomis imondmis siekiant reikSmingq miesto gyventojams ir bendrai miestui
tiksiq. Savivaldybe tikisi, jog i Bendrovds strateginius dokumentus bus integruojama PanevdZio
strategine Pramon6s 4.0 kryptis ir numatytas paZangiq inovacijq diegimas bendroves veikloje.

Atskaitomybd
PaneveZio miesto savivaldybes llkesiiq, susijusiq su Bendrov6s veikla, raSto vykdymas

kontroliuoj amas vadovaujantis galiojandiu Apra5u.
Bendroves vadovas yra atsakingas uZ llkesiiq ra5te Bendrovei nustatytq tikslq,

perteikiamq ir Bendrovds veiklos strateginiame plane, igyvendinimE. Bendroves veiklos
rezultatai pateikiami apibendrintoje pradjusiq kalendoriniq metq veiklos ataskaitoje, kuri
vertinama ir teikiama Savivaldybes tarybai.

Bendrovds kolegialls organai turi vadovautis protingumo principu ir informuoti
akcininkq apie esminius ir kitus potencialiai su akcininko interesais susijusius svarbius
sprendimus.

Bendrovei rekomenduojama vadovautis Skaidrumo gairiq nuostatomis, iwirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 ,,Del Valstybes
valdomq imoniq veiklos skaidrumo uZtilrrinimo gairiq apra5o patvir[inimo" ir
reglamentuojandiomis informacijos atskleidim4.
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