AB „PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“
VEIKLOS STRATEGIJA 2019-2022 M.

Vadovo žodis
Ši strategija – tai Akcinės bendrovės „Panevėžio specialus autotransportas“ žemėlapis, kuris padės
nuosekliai judėti pasirinkta kryptimi, leis nenukrypti ir efektyviau pasiekti užsibrėžtus tikslus; taip
pat užtikrins efektyvų Bendrovės valdymą bei taps vadybos ir komunikacijos priemone tarp
savininko teises įgyvendinančios institucijos ir valdymo organų (savivaldybės administracijos
direktoriaus ir valdybos bei vadovo). Bendrovės veiklos tikslai ir uždaviniai taps aiškiau suprantami
ir visiems darbuotojams. Visi dalyviai vienodai supras Bendrovės plėtros kryptį, kokiomis veiklomis
ji užsiima, kokie pagrindiniai veiklos principai, kokioje erdvėje ji konkuruoja ir kaip yra valdoma.
Pirmojo strateginio planavimo dokumento rengime dalyvavo visa organizacija: valdyba, vadovai,
struktūriniai padaliniai.
Tikiu, kad siekdami tapti geriausia komunalines paslaugas teikiančia bendrove Panevėžyje,
geriausiai vykdysime savo misiją – nenutrūkstamai, kokybiškai ir už konkurencingą kainą teiksime
atliekų, miesto tvarkymo bei kitas gyventojams ir miestui reikalingas paslaugas.

Direktorius,
Rolandas Ramūnas

Santrauka
Akcinė bendrovė „Panevėžio specialus autotransportas“ parengė 2019-2022 metų veiklos strategiją, kurioje
pagal LR ūkio ministerijos (dabar Ekonomikos ir inovacijų ministerija) parengtas Strateginio planavimo ir
strateginio valdymo gaires aprašė savo veiklą, įvertino istorinę finansinę situaciją, išanalizavo vidinius ir
išorinius veiksnius, nustatė strategines kryptis ir tikslus, numatė uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti.
Bendrovės strategija paremta poreikiu užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, tęstinumą ir sąžiningas
kainas vartotojams, taip suteikiant galimybę gyventojams mėgautis tvarkinga, švaria, kokybiška gyvenamąja
aplinka, bet kartu užtikrinant teigiamus finansinius rezultatus.

Vertybės

Misija - užtikrinti viešųjų komunalinių paslaugų prieinamumą ir nepertraukiamumą
kiekvienam miesto gyventojui, geriausios kokybės ir už prieinamą kainą

Strategijoje ypatingai akcentuojamas Bendrovės ambicingas siekis (vizija) tapti didžiausia, pažangiausia ir
efektyviausiai veikiančia komunalinių paslaugų teikimo įmone Panevėžio mieste, aprašoma su kokiais
iššūkiais Bendrovė susiduria, kaip Bendrovė sieks pokyčių, veiklos diversifikacijos, naujų paslaugų, kaip
užtikrins patikimo partnerio ir gero darbdavio įvaizdį. Pelninga veikla sudaro pagrindą Bendrovės vertės
tvariam augimui. Tikimąsi, kad Bendrovės pasiekimai bus matomi ir vertinami Panevėžio miesto gyventojų,
paslaugų vartotojų ir klientų.
Siekiant tinkamai vykdyti savo misiją, siekti vizijos ir norint tinkamai įgyvendinti keliamus tikslus, 2019–2022
m. didžiausias dėmesys bus skiriamas įvardintoms strateginėms kryptims, strateginiams tikslams ir
laukiamiems pasiekimo rodikliams.

