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Vadovaudamiesi Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq
valdomose irnonese tvarkos apra5o, patvirtinto LR Vyriausybes 2007 m. birZelio 6 d. nutarimu Nr.
567 ,,DeI savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq valdomose imonese
tvarkos apraSo patvirtinirno", g.l punktu, siundiame Palangos miesto savivaldybes llkesdiq ra5t4
UAB,,Palangos Klevas".

Vadovaudarniesi mineto apraSo 9.2 punktu ir Palangos miesto savivaldybes tarybos
2019 m. sausio 31 d. sprendirno Nr. T2^19 ,,Del Palangos miesto savivaldybes valdomq imoniq
strategijq sudarymo, atnauiinimo ir igyvehdinimo, pasiekttlveiklos tikslq atitikties joms nustatytiems
veiklos tikslams vertinimo tvarkos apraSo patvirtinimo" 2 punktu, pra5ome atsiZvelgiant i llkesdiq
ra5to turini parengti ir Palangos miesto savivaldybes administracijos direktoriui pateikti imones
veiklos strategij4. {mones veiklos strategija turi buti rengiama vadovaujantis Palangos miesto
savivaldybes valdomtl imoniq strategijq sudaryrno, atnaujinimo ir igyvendinimo, pasiektq veiklos
tikslq atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos apra5u, patvirtintu Tarybos 2019
m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 1 punktu.

PRIDEDAMA. Akcinir-rko l[kesdiq ra5tas UAB,,Palangos Kleva s", 2 lapai.
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AKCTNINKo LUKEsirg naSr,ts
UZOANAJAI AKCINEI BENDROVEI,,PAT,ANCOS KLEVAS66

Akcininko l[kesdiq ra5tu igyvendinamos Palangos miesto savivaldybes turtiniq ir
neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq valdomose lrnondse tvarkos apra5o, patvirlinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2007 rn. birZelio 6 d. nutarimu Nr. 567 ,,Del valstybes ir savivaldybiq
turtiniq ir neturtiniq teisitl igyvendinimo akcindse bendrovese ir uZdarosiose akcinese bendrovdse,.,
ir Palangos miesto savivaldybes valdornq imoniq strategijq sudarymo, atnaujinimo ir igyvendinimo,
pasiektq veiklos tikslq atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos apra5o,
patvirlinto Palangos miesto savivaldybes tarybos 2Ol9 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-19 ,,Del
Palangos miesto savivaldybes valdomq imoniq strategijq sudarymo, atnaujinimo ir igyvendinimo,
pasiektq veiklos tikslq atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos apra5o
patvirtinimo", nuostatos.

Akcininko l[kesdiq raSte (toliau - Ra5tas) pateikiami Palangos miesto savivaldybes
(toliau - Savivaldybe) lDkesdiai del Savivaldybes valdomai imonei UAB ,,Palangos Klevas., (toliau
- Bendrove) keliamq tikslq ir veiklos principq.

Akcininko lDkesdiai nustatomi 4 metq laikotarpiui, tadiau pagal poreik!Rastas gali bflti
atnaujinamas. Ra5tas turettl tapti pagrindu rengiant ir perZilrint Bendrovds strategini plan4. Ra5tas
nera teisinis ipareigojimas ir yra skirtas skatinti bendradarbiavim4 tarp Bendroves ir Savivaldybes.
{gyvendinant Siuo raStu i5sakytus Savivaldybes l[kesdius Bendrove privalo vadovautis protingumo,
skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

BENDROVES VEIKLOS KRYPTYS

UAB ,,Palangos Klevas" pagrindine veikla yra organizuoti prekyb4 Palangos miesto ir
Sventosios turgavietese ltoliar.r - turgavietes),':vykdyti ktmercing veiklq gauti peln4 * Bendroves
veiklos, tenkinti akcininko turtinius interesus. Pagrindine Bendroves Dkine-kom"r"ir. veikla yra
nuosavo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (prekybiniq vietq nuoma). Bendrove vykdo
5i4 papildom4 [king-komercing veikl4: maZmenine prekyba, veterinarine veikla, maisto produktq
tyrimas pagal higienos reikalavimus, iskaitant veterinarini, susijusi su maisto produktq gamyba,
tyrim4 ir tikrinim4; nuoma ir i5perkamoji nuoma.

,VEIKLOS TIKSLAI IR LUKESdIAT

Bendrove, vadovaudarnasi vie5ojo intereso vir'Senybes principu, turi siekti Bendroves
veiklos tikslq igyvendinimo, Savivaldybes interesr4 uZtikrinimo, Bendroves teikiamq paslaugq
kokybes, Bendroves verslo veftes augimo, dividendq (pelno imokos) pajamingumo ii tinkamos
Savivaldybes investuoto kapitalo gr4Zos uZtikrinimo.

Bendrove turi siekti br.rti tvaria, paLangia. modernia, efektyvia, auk5tos, ai5kiomis
vertybemis pagristos kulturos bei solidZiu ir stipriu ivaizdliusiekti patrauklaus darbdavio reputacijos.

Bendlovei keliami tikslai ir lukesdiai:
l. Efektyviai ir profesionaliai vykdyti Bendroves veikl4, siekti aukStos paslaugq

kokybes, visiSkai tenkinti klientq ltkesdius ir poreikius, bei didinant ,.iklor efektyvum4, i5laiklti
patraukli4 teikiamq paslaugq kain4.'

2. Siekti 100 proc. prekybiniq vietq, esandiq turgavietese, uZimtumo.
3. Didinti nauiq paslaugq, susijusiq su turgaviediq veikla, skaidiq.
4. Siekiant, kad veikla atitiktq nustatytiems paslaugq kokybes, aplinkosaugos ir

sveikatos apsaugos reikalavirnams, Bendrove turi vykdyti veterinaring veikl4, maisto produktq
tikrinim4 pagal higienos reikalavimus, iskaitant veterinarini, susijusi su maisto produktq gamyba,
tyrim4 ir tikrinim4,
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5. Siekiant uZtikrinti tinkam4 Bendrovds flkio eksploatavimo buklg, Bendrove turi
riipintis veiklai reikalingo ilgalaikio turto (statiniq, irangos ir kt.) prieZifira, atnaujinimu ir pletra,
uZtikrinti turgavietese esamq patalpq bei prekybiniq vietq pritaikym4 turgaviediq prekeiviq
poreikiams.

6. Bendrove turi siekti, kad Valstybes (Savivaldybes) lygio ekstremalaus ivykio ar
situacijos paskelbimo atveju britrl uZtikrintas Bendroves apsirlpinimas bfltinomis priemonemis,

irenginiais, kuru transportui ir mechanizmams, o situacijai valdyti sudaryta Bendrovds darbuotojq
grupe.

7. Ypatingas d6mesys turetq bUti skiriamas Bendroves vertei didinti. Bendrove t[rett1
tapti paLangia, veikti pagal rinkos poreikius, teikti auk5tos kokybes paslaugas, kurti ir saugoti
Bendroves gerqivaizdi. Bendrove savo veikl4 turi vykdyti pagal aukSdiausius skaidrumo, valdysenos,
etikos ir socialines atsakomybes standartus, vadovautis gerqja tvaraus ir subalansuoto vystymosi
praktika. Bendrove i savo strategij4 turetq integruoti Jungtiniq Tauttl darnaus vystymosi principus
aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais ir siekti uZtikrinti naujq technologijq naudojim4
ir atsparios klimato kaitos pokydiams infrastrukttros pletr4.

8. Bendrove turi siekti duomenq saugumo, patikimumo ir IT sistemq suderinamumo,
atnaujindama informacines sistemas ir kompiutering irang4. Bendrove turi uZtikrinti, kad buttl
laikomasi visq norminiuose teises aktuose nustatytq reikalavimq, susijusiq su duomenq sauga, L-_
siekti, kad nebltq nei vieno del Bendroves kaltes ivykusio incidento del duomenq saugos.

9. Bendroves veiksmingos veiklos, kontroles ir skaidrumo uZtikrinimas.
Savivaldybe siekia, kad Bendroveje, vadovaujantis vidaus kontrolei taikomais

reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatyn-re, b[tt1
nustatyta veiksminga vidaus kor-rtroles sistema, kuri padetq uZtikrinti Bendrovds veiklos teisetum4,
ekonomiSkum4, efektyvum4, rezultatyvum4 ir skaidrum4, strategijos ir veiklos planq fgyvendinim4,
turto apsaug4, informacijos ir ataskaitq patikimum4 ir iSsamum4, sutartiniq ir kitq fsipareigojimq
tretiesiems asmenims laikym4si ir visq su tuo susijusiq rizikos veiksniq valdym4.

Savivaldybe taip pat tikisi, kad Bendrovd, mutatis mutandis laikysis Valstybes valdomq

imoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052,.Del Valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrumo
uZtikrinimo gairiq apra5o patvirtinimo" nuostatq ir kartu su metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniu
Savivaldybes administracijos direktoriui teiks informacij4 apie Bendroves vykdomus specialiuosius

ipareigojimus, kurie nustatomi pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijq ministro
patvirtintas rekomendacijas..Tikimasi, kad bus idiegtos korupcijos prevencijos ir rizikos valdyr
priemones, o vie5ieji pirkimai bus vykdomi vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojandiais
teises aktais. Bendrove turi uZtikrinti, kad Bendroves interneto svetaineie vie5ai b[tq skelbiama
informacija apie Bendroves veikl4 ir rezultatus.

ATSKAITOMYBE

Bendroves vadovas yra atsakingas uZ l[kesdiq raSte Bendrovei nustatytq tikslq ir
l0kesdiq, kurie privalomai perteikiami ir Bendroves strateginiame veiklos plane, igyvendinim4.

Akcininko lflkesdiq Savivaldybes valdomoje imoneje igyvendinimas, pasiekti veiklos
tikslai irrczultatai kasmet kontroliuojami vadovaujantis galiojandiomis Palangos miesto savivaldybes
valdomq imoniq strategijq sudarymo, atnaujinimo ir igyvendinimo, pasiektq veiklos tiksltl atitikties
joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos apra5o, patvirtinto Savivaldybes tarybos 2019
m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-19 ,,Ddl Palangos miesto savivaldybes valdomq imoniq strategijq
sudarymo, atnaujinimo ir igyvendinimo, pasiektq veiklos tikslq atitikties joms nustatytiems veiklos
tikslams vertinimo tvarkos apra5o patvirtinimo", nuostatomis.

Palangos miesto savivaldybes administracijos
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