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DEL LuKEStlg naSro PATETKTMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybds}}aT m. birZelio 6 d. nutarimo Nr. 567
,,Del savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybirl vaidomose imonese tvarkos
apra'so patvirtinimo" 2.3 punltu teikiu 5! lEkesdiq ra5t4. Rasto tikslas - nustatyti savivaldybes
Itikesdius, tikslus ir jq matavimo rodiklius, susijusius su savivaldybes valdoma imone ir
prisidedandius prie savivaldybes strateginiuose planavimo dokumentuose numatytq tikslq pasiekimo.
Liikesdiai formuojami 4 metq laikotarpiui, tadiau pagal poreik! gali biiti atnaujinami

fmon6s veiklos sritys

Pagrindine UAB "varenos Siluma" (toliau- Bendroye) funkcija- uztikrinti silumos ir karsto
vandens gamyba bei tiekim4 Varenos miesto ir rajono $ilumos ir karSto vandens vartotojams,
vadovaujantis LR Silumos [kio istatymo, kltq norminiq teises aktq, reglamentuojandiq Silumos ir
kar5to vandens tiekejo veikl4, nuostatomis.

Pagrinding bendroves veikl4 sudaro:

1. Silumos energijos gamyba.

2' Centralizuotas Silumos energijos tiekimas Sildymui bei karstam vandeniui ruoSti.
3. centralizuotq Bildymo ir karsto vandens tiekimo sistemq eksploatacija.
4. KarSto vandens apskaitos prietaisq aptarnavimas.

5' Kitaveikla (nekilnojamojo turto, hansporto nuoma bei kitos bendroves istatuose numatytos
veiklos).

Veiklos liikesiiai ir tikstai



1. Pagrindinis Bendroves siekis itvirtintas 2019 - 2022 m. strateginiame plane - biiti tvaria,

socialiai atsakinga, paiangia,modernia Bendrove, efektyviai ir skaidriai vykdandia Silumos gamybos

ir centralizuoto jos tiekimo paslaugas varenos miesto ir rajono vartotojams.

2. Bendroves savininko lflkesdiams uZtikrinti turi biiti besqlygi3kai igyvendinamos teises aktrl

nuostatos, reglamentuojandios Silumos Oki.

3. Silumos vartotojq poreikiq tenkinimas, atsiZvelgiant I Silumos iikio specialiuose planuos'e

nustatytus tikslus ir priemones, maZiausiomis sqnaudomis uZtikrinant saugq tiekim4 ir nevir5ijant

leidZiamo neigiamo poveikio aplinkai. MaZiausia pagrista Silumos kaina vartotojams turi iSlikti

pagrindiniu Bendrov6s prioritetu.

4. Pakankamas Bendroves d€mesys turi bEti skiiiamas Silumos tiekimo vamzdynq

rekonskukcrjai, jq afiraujinimui, siekiant maksimaliai pasinaudoti Europos stukhlriniq fondq

leSomis.

5. Planuojant investicijas bei reikalingas joms igyvendinti pinigines le5as, atsiZvelgti i
Bendroves finansines galimybes, t.y. ivertinant paskolq, kreditq gr4Zinimo bankams galimybes bei

padios Bendroves turimas le5as.

. 6. Siekiant, kad ateityje nebtitq ardoma naujai irengta infrastrukttira, Bendrove turetq siekti

maksimaliai i5naudoti savo galimybes renovuojant centralizuotus Silumos perdavimo tinklus

patenkandius i Varenos rajono savivaldybes numatomus igyvendinti vie5osios infrastrukt[ros

sutvarkymo projekfus.

7. Siekfi, kad butq igyvendinama strateginiame plane numatyti Bendroves finansiniai

rezultatai.

Priddtin6s vert6s kiirimas:

1. Bendrovei tvarios vertes kflrimas neisivaizduojamas be skaidrios ir socialiai atsakingos

veiklos, vertybemis ir etikos normomis gristo sprendimq priemimo. Bendrov€s kulttiros, pagristomis

ai5kiomis verlybemis, ktirimas turetq bUti pasiektas orentuojantis i ilgalaikg sekmg - pahauklaus

darbdavio reputacij4, darbuotojq itraukim4 i Bendroves gyvenim4, Zmogi5kqiq i5tekliq veiklq siejim4

su Bendroves vertybemis. Siekti solidaus ir stipraus bendroves ivaizdlio suktirimo, ypating4 demesi

skiriant auk5tai aptarnavimo kokybei.

2. Bendrovei svarbu suformuoti ir i5laikyti efektyvi4 ir motyvuot4 komand4, todel tikim4si,

kad bus sudarytos s4lygos nuolatinems darbuotojq tobulejimo ir kvalifikacijos kelimo galimybems.

Bendrove turi uZtikrinti darbuotojams s4Zining4 ir rinkos s4lygas atitinkanti darbo ufrnokesti ir darbo

aplinkq.

3. Siekiant teikiamq paslaugq kokybes, Bendrove turi uitikrinti bUtinq duomenq apsaugos

priemoniq idiegim4 ir esamq metodikq efektyvinimo procesus.



4. Investuojant tikslinga tgsti subalansuoto finansavimo priemoniq taikym4 bei diversifikuoti

bendroves veiklos finansavimo Saltinius, pasitelkiant Europos S4iungos ir kiq strukttiriniq fondq

priemones.

5. Bendrove savo veikloje turi taikyti auk5diausius standartus ir depolitizuotos veiklos

principus vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavirno ir pleftos organizacijos @BPO)

rekomendacijomis bei Valstybes valdomq imoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apralu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 201 0 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. I 052 ,,Del Valstybes

valdomq imoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apra5o patvirtinimo".

Atskaitomyb6

UZ lEkesdiq ra5te nustatytq liikesdius ir tikslq igyvendinim4 atsakingas Bendroves vadovas.

Informacija apie nustatyti ldkesdirl ir tikslq igyvendinim4 turi btiti pateikiama kiekvienais metais

Bendroves veiklos ataskaitd e.
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