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Šiuo raštu (toliau – Raštas) pateikiami Molėtų rajono savivaldybės (toliau – Akcininkai)
lūkesčiai dėl UAB „Molėtų šiluma“ (toliau – Bendrovė) veiklos krypčių, Bendrovei keliamų tikslų
ir veiklos principų.

Raštas parengtas vadovaujantis Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo
savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo
savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu ir 26 punktu.

Lūkesčiai formuojami 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Raštas gali būti
atnaujinamas. Raštas turėtų tapti pagrindu rengiant ir peržiūrint Bendrovės strategiją. Raštas nėra
teisinis įsipareigojimas ir yra skirtas bendradarbiavimui tarp Bendrovės ir Akcininkų skatinti.

Šiuo Raštu Akcininkai nesiekia apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės ir jos valdymo
organų teisių ir pareigų. Bendrovė ir jos valdymo organai pirmiausia privalo vadovautis
galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, kitais Bendrovės savininko priimtais sprendimais ir
prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus.

Įgyvendinant šiuo Raštu išsakytus Akcininkų lūkesčius, Bendrovės valdymo organai
privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

BENDROVĖS MISIJA - Molėtų miesto, Giedraičių ir Alantos miestelių vartotojams
patikimai ir kokybiškai tiekti šilumą ir karštą vandenį.

BENDROVĖS VYKDOMOS VEIKLOS:
-  Šilumos energijos gamyba Molėtų miesto, Alantos ir Giedraičių miestelių katilinėse;
- Šilumos ir karšto vandens tiekimas Molėtų miesto, Alantos ir Giedraičių miestelių

centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams;
- Šilumos energijos ir karšto vandens  apskaitos prietaisų įrengimas ir eksploatavimas;
- Visuomenės informavimas, konsultavimas, švietimas šilumos energijos ir karšto vandens

vartojimo klausimais;
- Steigėjų pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų vykdymas.

VEIKLOS LŪKESČIAI - tikimasi, kad Bendrovė bus moderni, efektyvi, konkurencinga,
mažiausiomis sąnaudomis, patikimai ir saugiai šilumos energiją gaminanti ir tiekianti vartotojams
bendrovė.

BENDROVEI KELIAMI TIKSLAI:
1. Užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę tiekiant šilumos energiją pagal

reikiamus parametrus visiems vartotojams;
2. Siekti dirbti be avarijų (registruojamų), palaikyti gerą šilumos gamybos įrenginių ir

šilumos tinklų būklę;
3. Siekti mažinti šilumos energijos lyginamuosius sąlyginius nuostolius tinkluose, naujų

šilumos energijos vartotojų pajungimas;
4.  Siekti didinti šilumos gamybos efektyvumą;

1



5.  Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti įmonės veiklos pelningumo;
6.  Siekti optimizuoti įmonės sąnaudas;
7. Siekti užtikrinti taupesnį energijos suvartojimą, atitinkantį Europos Sąjungos nustatytus

Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus;
8. Išlaikyti kvalifikuotą personalą, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas, tobulėjimą ir

socialines garantijas;
9. Siekti gerinti klientų aptarnavimą, siekti operatyviai reaguoti į pastabas, skundus,

prašymus, plėtoti elektronines paslaugas;
10. Siekti racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gamtos taršos mažinimo.
11. Pajungti prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų apie 2000 m2 šildomo ploto naujų

šilumos vartotojų.

ATSKAITOMYBĖ:
- Bendrovės vadovas Kasmet iki balandžio 1 d. parengia bendrovės metinį pranešimą ir

teikia akcininkams kartu metinių finansinių ataskaitų rinkinių.
- Bendrovės vadovas kasmet iki balandžio 1 d. parengia ir teikia  valdybai metinę veiklos

strategijos įgyvendinimo per ataskaitinį laikotarpį ataskaitą, kuri rengiama vadovaujantis Molėtų
rajono savivaldybės tarybos nustatyta Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių
bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarka.

- Bendrovės vadovas kasmet iki balandžio 30 d. Savivaldybės administracijos direktoriui
teikia veiklos strategijos įgyvendinimo ataskaitą ar metinį pranešimą- bendrovės veiklos per
ataskaitinį laikotarpį.
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