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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
7  punktais,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2007  m.  birželio  6  d.  nutarimu  Nr.  567  „Dėl
valstybės  ir  savivaldybių  turtinių  ir  neturtinių  teisių  įgyvendinimo  akcinėse  bendrovėse  ir
uždarosiose  akcinėse  bendrovėse“,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  valdomų  įmonių  veiklos  tikslų
nustatymo ir  vertinimo tvarkos aprašu,  patvirtintu  Šiaulių miesto savivaldybės  tarybos 2018 m.
gruodžio 6 d. sprendimu Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų
nustatymo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u  raštą dėl Šiaulių miesto savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždarosios akcinės
bendrovės „Busturas“ 2022–2024 m. veikla (pridedama).
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RAŠTAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ 2022–2024 M. VEIKLA

Šiuo  raštu  pateikiami  uždarosios  akcinės  bendrovės  „Busturas“  (toliau  –  Bendrovė)
akcininko lūkesčiai dėl veiklos krypčių, Bendrovei 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“,  Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų
nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m.
gruodžio 6 d. sprendimu Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų
nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovaujantis naujausia redakcija) (toliau –
Aprašas). Lūkesčiai  formuojami 3 metų laikotarpiui  ir peržiūrimi bei koreguojami tik ypatingais
atvejais. Šis raštas turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint Bendrovės strateginį veiklos planą.

BENDROVĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS

Bendrovės  pagrindinė  funkcija  yra  užtikrinti  nepertraukiamą keleivių  mobilumą viešuoju
autobusų  transportu  Šiaulių  miesto,  priemiesčio  bei  tarpmiestiniais  maršrutais,  atsižvelgiant  į
aptarnaujamos teritorijos judumo poreikius.

Bendrovės pagrindinės veiklos:
 keleivių vežimas Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais;
 keleivių ir bagažo vežimas priemiesčio ir tarpmiestiniais autobusų maršrutais;
 užsakomųjų reisų paslaugos.

VEIKLOS LŪKESČIAI IR VERTINIMAS 

Tvarios Bendrovės veiklos ir ilgalaikių akcininkų interesų užtikrinimas:
1. Pagrindinis  siekis  Bendrovės  2022–2024  metų  strateginiame  veiklos  plane  – būti

modernia, konkurencinga ir patikima Bendrove, teikiančia kokybiškas ir saugias keleivių pervežimo
autobusais  paslaugas, kurios  atitiktų  tiek  realių,  tiek  potencialių  keleivių  lūkesčius.  Siekti,  kad
viešojo  transporto  paslaugų  teikimas  būtų  vystomas  užtikrinant  patogų  funkcionavimo  dažnį  ir
tinklo tankumą;

2. Turėti  koordinuotą  persėdimo  sistemą,  maksimaliai  sumažinti  maršrutų  dubliavimąsi,
pagal  poreikį  į  bendrą  maršrutų  tinklą  integruoti  greituosius  maršrutus,  taip  sumažinant  kaštus,
efektyvinant  lėšų  panaudojimą  bei  viešąjį  transportą  darant  patrauklesniu  ir  prieinamesniu
keleiviams;

3. Atnaujinti transporto priemonių parką naujesniais ir (ar) ekonomiškesniais autobusais bei
palaikyti  techniškai  tvarkingas  transporto  priemones.  Prioritetinis dėmesys turėtų  būti  skiriamas
perėjimui prie alternatyvių kuro rūšių, kurios sudarytų sąlygas kuro sąnaudų sumažinimui;

4. Efektyvinti Bendrovės valdymą per procesų tobulinimą bei jų optimizavimą, pasitelkiant
inovatyvių technologijų diegimą;

5. Optimaliai  išnaudoti  Bendrovės infrastruktūrą ir siekti padidinti  papildomų įplaukų už
netiesioginę Bendrovės veiklą;

6. Siekti, kad grynojo pelno marža 2022–2024 m. laikotarpiu nebūtų mažesnė nei: 2022 m. –
1,1 proc., 2023 m. – 1,1 proc., 2024 m. – 2,0 proc., nuosavo kapitalo grąža (ROE) siektų ne mažiau
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nei: 2022 m. – 2,0 proc., 2023 m. – 2,0 proc., 2024 m. – 3,9 proc.
Pridėtinės vertės kūrimas:
1. Bendrovei privalu nuolat investuoti į Bendrovės ir viešojo transporto įvaizdžio gerinimą

bei didinti realių ir potencialių keleivių informuotumą per šiuolaikines komunikacijos priemones.
Bendrovės išorinis ir vidinis įvaizdis turi būti formuojamas tokiomis vertybėmis kaip patrauklaus
darbdavio  reputacija,  darbuotojų  įtraukimas  į  Bendrovės  gyvenimą,  žmogiškųjų  išteklių  veiklų
susiejamas su Bendrovės vertybėmis ir įvaizdžiu.

2. Bendrovės ypatingas dėmesys turi būti skiriamas aukštai keleivių ir klientų aptarnavimo
kokybei ir aptarnavimo patikimumui. Bendrovė turi užtikrinti pakankamą keleivių aptarnavimo lygį
(kultūrą, saugumą, patikimumą, prieinamumą) šiuolaikinių technologijų ir metodų pagalba.

3. Bendrovė turėtų  prisidėti  prie  visuomeninių gėrybių ir  visuomeninio intereso kūrimo
įvairioms  suinteresuotoms  šalims,  su  kuriomis  yra  susijusi.  Bendrovė  turėtų  didinti  socialinę
atsakomybę,  integruojant  ją  į  valdymo  ir  veiklos  strategiją,  lygiagrečiai  užtikrindama  naudą
finansinėje,  socialinėje  ir  aplinkos  apsaugos  srityje  bei  didinama  Bendrovės  konkurencingumą.
Bendrovė  turi  siekti  dalyvauti  bendruomeninėje  veikloje,  skatinti  bendradarbiavimą  su
nevyriausybinėmis  organizacijomis,  sprendžiant  socialiai  atsakingus  klausimus  dėl  viešojo
transporto paklausos didinimo, patrauklumo, prieinamumo bei saugumo.

4. Bendrovė turėtų siekti suformuoti ir išlaikyti efektyvią ir motyvuotą vadovų ir specialistų
komandą, todėl tikimasi, kad ir toliau bus sudarytos sąlygos nuolatiniam darbuotojų tobulėjimui ir
kvalifikacijos kėlimui. Bendrovė turėtų užtikrinti visiems darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas
atitinkantį darbo užmokestį ir darbo aplinką, sudaryti sąlygas nuolatiniam darbuotojų tobulėjimo ir
kvalifikacijos kėlimo galimybėms.

5. Bendrovė  savo  veikloje  turi  taikyti  aukščiausius  skaidrumo  standartus,  vadovaujantis
Valstybės  valdomų  įmonių  veiklos  skaidrumo  užtikrinimo  gairių  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių
veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“,  nuostatomis ir depolitizuotos  veiklos
principus  vadovaujantis  Ekonominio  bendradarbiavimo  ir  plėtros  organizacijos  (EBPO)
rekomendacijomis.

ATSKAITOMYBĖ

Šiaulių  miesto  savivaldybės  lūkesčių,  susijusių  su  Bendrovės  veikla,  rašto  vykdymas
kontroliuojamas vadovaujantis galiojančiu Aprašu.

Bendrovės vadovas yra atsakingas už lūkesčių rašte Bendrovei nustatytų tikslų, perteikiamų
ir  Bendrovės  strateginiame  veiklos  plane,  įgyvendinimą. Bendrovės  metiniai  veiklos  rezultatai
pateikiami apibendrintoje praėjusių kalendorinių metų Bendrovės metinės veiklos ataskaitoje (toliau
–  Ataskaita).  Ataskaita  vertinama  ir  atitinkami  sprendimai  priimami  vadovaujantis  galiojančiu
Aprašu. 
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