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RAŠTAS
DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU
UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „ŠIRVINTŲ KNYGYNAS“
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
7 punktais ir Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose
įmonėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimo
Nr. 313 redakcija „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių
valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų knygynas“
(toliau – Bendrovė) parengtas šis Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus lūkesčių
raštas (toliau – Raštas) kuriuo pateikiami Širvintų rajono savivaldybės administracijos (toliau –
Savivaldybė) lūkesčiai dėl Bendrovės veiklos krypčių, Bendrovės keliamų tikslų, jų vertinimo
rodiklių ir veiklos principų, prisidedančių prie Širvintų rajono savivaldybės strateginių veiklos ir
plėtros planų numatytų tikslų pasiekimo. Raštas turėtų tapti Bendrovės strategijos rengimo
pagrindas. Lūkesčiai Bendrovei formuluojami 4 metų laikotarpiui, tačiau, pagal poreikį, gali būti
peržiūrimi bei koreguojami (atnaujinami). Raštas skirtas skatinti bendradarbiavimą tarp
Savivaldybės ir Bendrovės. Raštas nėra teisinis įpareigojimas, tačiau turėtų tapti pagrindu rengiant
ir peržiūrint Bendrovės strateginį veiklos planą.
BENDROVĖS PAGRINDINĖ VEIKLA
Šiuo metu pagrindinė Bendrovės funkcija yra aprūpinti gyventojus knygomis ir panašios
paskirties gaminiais.
Pagrindinės Bendrovės veiklos:
 knygų ir laikraščių mažmeninė prekyba;
 rankinių ir kitų laikrodžių bei juvelyrinių dirbinių specializuota mažmeninė prekyba;
 suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba;
 raštinės reikmenų mažmeninė prekyba;
 žaidimų ir žaislų specializuota mažmeninė prekyba;
 naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse;
 odinių gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninė prekyba.

VEIKLOS LŪKESČIAI IR KELIAMI REIKALAVIMAI
Tikimasi, kad Bendrovė, vykdant savo veiklą, bus tvari, socialiai atsakinga, pažangi,
moderni, efektyviai ir skaidriai vykdanti savo funkcijas šiuolaikiška įmonė, teikianti aukščiausios
kokybės paslaugas.
Ilgalaikė nauda savininkui. Savivaldybė tikisi, kad jos įsteigta Bendrovė užtikrins jos, kaip
vienintelės akcininkės, ilgalaikius interesus, atsižvelgiant į tai, Bendrovės valdymo organams,
keliamas uždavinys, kuo efektyviau panaudoti nuosavą Bendrovės kapitalą, tam Bendrovės
strategijoje rekomenduojama nustatyti tikslus – 2020 – 2022 finansinių metų laikotarpiu siekti, kad
nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE) būtų ne mažesnį kaip 10 proc., o grynojo pelningumo
rodiklis būtų ne mažesnį kaip 2 proc.
Svarbių funkcijų užtikrinimas. Bendrovė privalo užtikrinti nepertraukiamą paslaugų
teikimą.
Bendrovė turi besąlygiškai įgyvendinti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias Bendrovės
veiklos sferas.
Pažangi Bendrovė. Laukiama, kad Bendrovės veikla atitiks visų keliamų tokio pobūdžio
įmonėms galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir standartus.
Bendrovė plėsdama savo veiklą, turi ieškoti šiuolaikiškų techninių sprendimų.
Efektyvi Bendrovės veikla. Bendrovė turėtų užtikrinti vartotojų poreikius, atsižvelgiant į
rinkos naujoves, praplėsti prekių asortimentą.
Skaidrumas. Tikimasi, kad Bendrovėje bus diegiamos korupcijos rizikos valdymo ir
prevencijos priemonės. Iš Bendrovės laukiama, kad viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis
galiojančių atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatomis. Bendrovės valdžia turi
užtikrinti, kad Bendrovės svetainėje būtų talpinama privaloma teisės aktais nustatyta viešai
prieinama informacija apie Bendrovę, kuri visada turi būti aktuali.
Socialinė Bendrovės atsakomybė. Bendrovės valdymo organai turi užtikrinti Bendrovės
darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį, laiku mokamą, darbo užmokestį.
Iš Bendrovės darbuotojų laukiama greito, kvalifikuoto ir aukšto lygio Bendrovės klientų
aptarnavimo.
Bendrovės atsakomybė prieš savininką. Bendrovės valdymo organai, organizuojant
Bendrovės veiklą, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, privalo Širvintų rajono savivaldybei
laiku teikti teisės aktuose nurodytus dokumentus ar dokumentų kopijas.
Bendrovės vadovas yra atsakingas už Rašte išdėstytų lūkesčių įgyvendinimą.
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