PATVIRTINTA
AB "Smiltynės perkėla"
Valdybos posėdžio protokolu
2020 m. gruodžio 15 d. Nr. 16

S T R AT E G I N I S

VEIKLOS PLANAS
2 0 2 1 – 2 0 2 4

m e t a m s

TURINYS
I. DOKUMENTO PASKIRTIS .................................................................................................... 4
II. STRATEGIJOS SANTRAUKA ................................................................................................. 5
III. VEIKLOS APRAŠYMAS ...................................................................................................... 7
3.1. Bendrovės apžvalga...................................................................................................... 7
3.2. Bendrovės vykdomos veiklos ......................................................................................... 7
3.3. Bendrovės pagrindiniai finansiniai ir nefinansiniai rodikliai ................................................ 8
IV. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ .......................................................................................... 10
4.1. Vidinių veiksnių analizė ................................................................................................ 10
4.1.1. Vertės grandinė.....................................................................................................10
4.1.2. Ištekliai ................................................................................................................18
4.1.3. Vidinių veiksnių poveikio vertinimas ........................................................................26
4.2. Išorinių veiksnių analizė ............................................................................................... 27
4.3. Aplinkos veiksnių apibendrinimas – silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių analizė ......... 32
4.3.1. Stiprybių panaudojimas galimybėms įgyvendinti .......................................................36
4.3.2. Galimybių panaudojimas silpnybėms pašalinti ..........................................................36
4.3.3. Stiprybių panaudojimas grėsmėms sumažinti ...........................................................36
4.3.4. Silpnybių pašalinimas grėsmėms sumažinti ..............................................................37
V. STRATEGIJA ..................................................................................................................... 38
5.1. Vizija, misija ir vertybės ............................................................................................... 38
5.2. Strateginės kryptys ...................................................................................................... 39
5.3. Strateginiai tikslai ir rodikliai ......................................................................................... 39
5.4. Uždaviniai ir veiksmai .................................................................................................. 41
VI. RIZIKA IR JOS VALDYMAS ................................................................................................ 46
6.1. Veiklos rizikos ............................................................................................................. 46
6.2. Rizikų valdymo stebėsena............................................................................................ 48
VII. STRATEGIJOS RENGIMO, STEBĖSENOS, VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI49
VIII. SUINTERESUOTOS ŠALYS .............................................................................................. 52
IX. FINANSINĖS PROGNOZĖS................................................................................................. 56
9.1. Prognozuojami 2021–2024 m. perkėlimų rodikliai ........................................................... 56
9.2. Prognozuojamos 2021–2024 m. pajamos ...................................................................... 56
9.3. Prognozuojamos 2021–2024 m. sąnaudos ..................................................................... 57
9.4. Prognozuojami 2021–2024 m. veiklos rezultatai ............................................................. 59
9.5. Prognozuojamos 2021–2024 m. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai .............................. 61
X. VADOVAUJANČIO PERSONALO ATLYGIO NUSTATYMO TVARKA ............................................ 63
info@keltas.lt
keltas.lt
1870: +370 46 311 117

Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda
Įmonės kodas 140285526
PVM mokėtojo kodas LT402855219

|2

info@keltas.lt
keltas.lt
1870: +370 46 311 117

Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda
Įmonės kodas 140285526
PVM mokėtojo kodas LT402855219

|3

I. DOKUMENTO PASKIRTIS
Akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė arba Įmonė) 2021-2024 m. strateginio
veiklos plano dokumentas (toliau – Strategija) apibrėžia ilgalaikę Bendrovės veiklos strategiją:
strategines kryptis ir tikslus bei Strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius.
Siekiant geriau įvertinti aplinką, kurioje veikia Bendrovė, dokumente analizuojami per ketverius
metus didžiausią poveikį Bendrovės veiklai turėsiantys veiksniai. Remiantis šiais veiksniais,
daromos veiklos prielaidos, sukuriančios sąlygas prognozuoti Bendrovės veiklos rezultatą.
Pagal Bendrovės veiklos strategijos dokumentą yra parengtas keturmetis Bendrovės veiklos planas,
kuriame numatytos trumpos trukmės bei ilgalaikės priemonės, reikalingos Strategijos
įgyvendinimui.
Bendrovė savo strateginius dokumentus rengia, atnaujina, įgyvendina ir pasiektus rezultatus
pristato atsižvelgdama į šią Strategiją bei išorinį reglamentavimą ar konkrečius Bendrovės veiklai
keliamus reikalavimus.
Tačiau šiuo dokumentu Bendrovė neteikia jokių garantijų dėl šiame dokumente nurodytų tikslų
įgyvendinimo ar kitų veiksmų atlikimo, todėl pažymime, kad:
 konkrečių sprendimų siekiant šiame dokumente nurodytų tikslų priėmimas ir įgyvendinimas
priklausys nuo konkrečių išorinių ir vidinių ekonominių, teisinių ir kitų veiksnių, galinčių turėti
įtakos tokių sprendimų priėmimui ir jų efektyviam įgyvendinimui, orientuotam į sėkmingus
Bendrovės rezultatus ir vertės visoms suinteresuotoms pusėms kūrimą;
 šiame dokumente nurodytos Bendrovės veiklos gairės negali būti laikomi įsipareigojimais ar
kitokiais galutiniais sprendimais, sudaryti sandorius ar atlikti kitus veiksmus;
 visi konkretūs sprendimai bus priimami tik įvertinus visas reikšmingas aplinkybes bei laikantis
teisės aktų reikalavimų ir procedūrų, įskaitant, jei taikoma, pareigą gauti reikiamus leidimus ar
kitokį sprendimų suderinimą su kompetentingomis institucijomis ar suinteresuotomis šalimis;
 informacija apie konkrečius sprendimus, jeigu juos būtina viešai atskleisti, bus atskleista
laikantis teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos viešą atskleidimą, reikalavimų bei
užtikrinant suinteresuotų šalių reikiamą, pakankamą ir išsamų informavimą bei skaidrumo
principų įgyvendinimą;
 šiame dokumente pateikta informacija yra parengta, vadovaujantis jo rengimo metu žinomomis
aplinkybėmis ir ateityje gali keistis;
 Bendrovė vadovaujasi veiklos teisėtumo principu, todėl bet kokie šiame dokumente nurodyti
tikslai, planai, teiginiai, sąvokos ir kita informacija negali būti interpretuojama priešingai teisės
aktų reikalavimams;
 Bendrovėje bet kokie veiksmai atliekami ir sprendimai priimami tik laikantis sąžiningos veiklos
bei Bendrovės veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų.
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II. STRATEGIJOS SANTRAUKA
Strategija parengta pagal LR ūkio ministerijos parengtas Strateginio planavimo ir strateginio
valdymo gaires bei 2007 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3208 patvirtintą Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, viešųjų įstaigų
ir akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo
stebėsenos tvarką.
Vadovaujantis aukščiau minėtais dokumentais ir atsižvelgdama į vidinės ir išorinės aplinkos
veiksnius bei labiausiai tikėtinas pagrindinių akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ veiklai įtakos
turinčių prielaidų reikšmes, Bendrovė parengė veiklos strategiją 2021–2024 metams ir išsikėlė
strateginius tikslus su laukiamais rezultatais, orientuotais į akcininko iškeltus tikslus.
Strategijos rengimo tikslas – išskirti Bendrovės strategines veiklos kryptis, išanalizuoti aplinkos
veiksnius ir jų įtaką veiklai, išskirti silpnąsias ir stipriąsias Bendrovės puses.
Atlikus minėtus veiksmus apibrėžta AB „Smiltynės perkėla“ misija ir vizija.
Bendrovės misija – teikti klientų lūkesčius atitinkančias viešojo vandens transporto
paslaugas.
Misijoje įvardintas klientų lūkesčius atitinkančių paslaugų teikimas siejamas su pakankamo
finansavimo užtikrinimu, efektyviomis investicijomis ir atsakingų sprendimų priėmimu.
Bendrovės vizija – moderni, efektyviai ir skaidriai valdoma, socialiai atsakinga,
„žalioji“ Įmonė, teikianti viešojo vandens transporto paslaugas ir pasižyminti išmaniu
klientų aptarnavimu.
Vizijoje pabrėžiama orientacija į aukštos kokybės paslaugų teikimą, maksimalų veiklos skaidrumą,
darbuotojų įsitraukimą ir finansinio stabilumo užtikrinimą.
Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą Bendrovė grindžia šiomis vertybėmis:
1.
2.
3.
4.
5.

Darbuotojų profesionalumu;
Atsakomybe;
Išradingumu;
Pozityvumu;
Tarpusavio pagarba.

Visi paminėti elementai laikomi esminėmis prielaidomis siekiant Bendrovės strateginių tikslų.
Siekiant tinkamai vykdyti savo misiją, įgyvendinti viziją ir valstybės keliamus tikslus, 2021–2024 m.
didžiausias dėmesys bus skiriamas pagrindinėms keturioms strateginėms kryptims:
1.
2.
3.
4.

Perkėlimų veiklos nepertraukiamumo užtikrinimas;
Kokybiškų paslaugų užtikrinimas;
Veiklos efektyvumo ir Bendrovės vertės augimas;
Organizacinės kultūros stiprinimas.

Siekiant įgyvendinti pagrindinį AB „Smiltynės perkėla“ siekį – užtikrinti perkėlimo paslaugų
klientams nepertraukiamumą ir patikimumą, siekiama užtikrinti Bendrovės strateginių projektų
sėkmę, kad jie būtų įgyvendinti kokybiškai, laiku ir neviršijant biudžeto.
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Kokybiškų paslaugų teikimo klientams užtikrinimas: bus rūpinamasi geresniu klientų aptarnavimu,
elektroninių (taupančių klientų laiką) ir naujų poreikius atitinkančių sistemų kūrimu, klientų
pasirinkimo galimybių plėtimu; užtikrinamas perkėlimo patikimumas.
Įgyvendinant veiklos efektyvumo ir Bendrovės vertės didinimo kryptį siekiama nustatytų grąžos ir
pelno rodiklių, kritiškai vertinamos Bendrovėje patiriamas veiklos ir valdymo sąnaudos,
bendradarbiaujama su valstybės institucijomis kuriant ekonomiškai pagrįstą reguliavimą. AB
„Smiltynės perkėla“ nuosavo kapitalo grąža (ROE) Strategijos laikotarpiu turėtų siekti ne mažiau
kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas dydis tam tikram laikotarpiui: vidutinis nustatytas
2019-2021 m. laikotarpio ROE – 6,2 proc.
Efektyvinant veiklas Bendrovėje nuolat analizuojami, stebimi ir optimizuojami veiklos procesai, o
prireikus kuriami nauji, kad turimi ištekliai būtų panaudoti optimaliai.
Siekiant stiprinti organizacinę kultūrą, didelis dėmesys skiriamas geriausiems darbuotojams išlaikyti
ir pritraukti. Taip pat didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kompetencijos kėlimui ir pamainos
užtikrinimui.
Įgyvendinant AB „Smiltynės perkėla“ veiklos viziją ir veiklos kryptis, Bendrovė vadovaujasi darnaus
vystymosi principais ir siekia integruotai valdyti bei suderinti ekonominius, socialinius ir
aplinkosauginius veiksnius savo veikloje.
Nustačius strategines plėtros kryptis, numatyti strateginiai tikslai ir uždaviniai jiems pasiekti bei
rodikliai pasiektiems rezultatams vertinti. Bendrovės strateginiai tikslai yra:
užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą perkėlimą per Klaipėdos uostą į/iš Kuršių neriją;
teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas;
didinti veiklos efektyvumą ir užtikrinti nuosavybės grąžą (ROE) akcininkams;
didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą.
Kiekvienam strateginiam tikslui suformuluoti galutiniai rezultatai, kurie turi būti pasiekti ar
konkretūs matavimo rodikliai, kurie leis objektyviai įvertinti tikslų pasiekimo pažangą.
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III. VEIKLOS APRAŠYMAS
3.1. Bendrovės apžvalga
Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ – vienintelė Lietuvos bendrovė, turinti daugiau nei pusės
amžiaus patirtį keleivinio vidaus vandens transporto sferoje. Bendrovė, kaip karinio upių laivyno
padalinys, turėjęs vykdyti strateginę užduotį – garantuoti susisiekimą į Kuršių neriją, įkurta 1945
m.
Išaugus keleivių ir transporto priemonių srautams 1986 m. buvo atidaryta Naujoji perkėla
(Nemuno g. 8, Klaipėdoje), kurioje pradėjo dirbti keturi keltai.
Šiuo metu Bendrovė keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugas teikia dvejose perkėlose,
įsikūrusiose Klaipėdoje: I-oji perkėla Danės g. 1 ir II-oji – Nemuno g. 8.
Nepriklausomoje Lietuvoje „Smiltynės perkėla“, kaip akcinė bendrovė, įregistruota 1991 m.
gegužės 30 d. Bendrovės akcininkų skaičius – 36 akcininkai. Valstybei atstovauja Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija, patikėjimo teise valdanti 327 619 akcijų arba 98,99 % įstatinio
kapitalo, likusias 3 331 akcijų (1,01 %) valdo privatūs asmenys.
Akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba,
vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. Bendrovės valdybą sudaro akcininkų paskirti
3 asmenys. Bendrovės valdymo organas Stebėtojų taryba panaikintas 2017 m. balandžio 18 d.
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
1 lentelė. AB „Smiltynės perkėla“ valdymo organai
Vadovybė
Pareigos

Vardas, Pavardė

Valdybos pirmininkas
(nepriklausomas)

Valdemaras Vaičekauskas

UAB „Hortus Investment Banking“ direktorius
Bendrovės akcijų neturi.

Kadencija
2017 m. lapkritis –
2021 m. lapkritis

Kęstutis Motiejūnas

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)
generalinis direktorius
Bendrovės akcijų neturi.

Valdybos narys
(nepriklausomas)

2017 m. lapkritis –
2021 m. lapkritis

Jovita Razgutė
Valdybos narė

Generalinis direktorius

Susisiekimo ministerijos Valstybės turto ir įmonių
valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Bendrovės akcijų neturi.

2018 m. rugsėjis –
2021 m. lapkritis

Mindaugas Čiakas

2019 m. spalis –
2024 m. spalis

Bendrovės akcijų neturi.

3.2. Bendrovės vykdomos veiklos
Keleivių ir transporto priemonių perkėlimas keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uostą į (iš) Kuršių
neriją (-os) – pagrindinė Akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ veikla, kurios profesionaliai
daugiau niekas nevykdo. Vasaros sezono metu savo paslaugas siūlo maži laiveliai, kurie negali
prilygti reguliariai dirbantiems keltams ir garantuoti keleiviams saugaus ir savalaikio persikėlimo.
Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Kita Bendrovės veikla – keltų
nuoma, dalies nekilnojamojo turto, reklaminių plotų nuoma.
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1. paveikslas. Bendrovės vykdomos veiklos

AB „Smiltynės perkėla“ klientai yra įvairaus pobūdžio sričių fiziniai ir juridiniai asmenys, nes per
Klaipėdos valstybinį jūrų uostą keliami ne tik keleiviai ar lengvieji automobiliai, bet ir sunkioji
technika. Didžiąją klientų dalį sudaro Neringos, Smiltynės gyventojai, ten registruotų juridinių
asmenų, valstybinių įstaigų darbuotojai ir jų transporto priemonės.
AB „Smiltynės perkėla“ vykdo neatlygintiną keleivių ir transporto priemonių perkėlimą per
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os). Šią veiklą reglamentuoja 2000
m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr.
VIII-2032 9 str. 5 dalis. Vadovaujantis šiuo įstatymu, Bendrovei už suteiktas perkėlimo paslaugas,
iš valstybės biudžeto (Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo) kompensuojamos negautos
pajamos. Šios kompensacijos sudaro apie 40 % Bendrovės perkėlimo veiklos pajamų.
Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 20 d. ūkio ministro įsakymo Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų
įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“
(2018 m. gegužės 7 d. įsakymo pakeitimas Nr. 4-270) 7.5. punktu ši funkcija laikoma valstybės
pavesta komercinė funkcija. Vadovaujantis Rekomendacijų 81. punktu valstybės pavesta komercinė
funkcija nelaikoma specialiuoju įpareigojimu.
Bendrovė vykdoma funkcija – keleivių ir transporto priemonių, kurie moka už perkėlimą keltais per
Klaipėdos valstybinio jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os)) – neatitinka Rekomendacijose nustatytų
specialiųjų įpareigojimų nustatymo kriterijų, dėl to funkcija laikoma komercine. Bendrovė iš šios
veiklos uždirba daugiausiai pajamų, kurios sudaro apie 60 % visų perkėlimo veiklos pajamų.
3.3. Bendrovės pagrindiniai finansiniai ir nefinansiniai rodikliai
AB „Smiltynės perkėla“ iš keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais paslaugų gauna
daugiau nei 90 % visų savo pajamų (2019 m. – 93,3 %, 2018 m. – 95,4 %).
2 lentelė. AB „Smiltynės perkėla“ pajamų struktūra

%

2019 m.
tūkst.
Eur

4953

95,4

Kitos veiklos pajamos

237

Finansinės, investicinės
veiklos pajamos
Iš viso:

Pajamų grupės
Keleivių ir transporto
priemonių perkėlimo pajamos
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2018 m.
tūkst.
Eur

%

Pokytis,
tūkst. Eur

Pokytis,
%

4985

93,3

+32

+0,6

4,6

353

6,6

+116

+48,9

0,8

0,0

3

0

+2

+303

5191

100

5341

100

+150

+3
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3 lentelė. Bendrovės 2017–2019 m. pagrindiniai rodikliai
Nefinansiniai rodikliai

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Pokytis,
+/-

Pokytis,
proc.

Perkelta:
tr. priemonių, tūkst. vnt.
keleivių, tūkst. vnt.

682
2188

723
2570

750
2359

+27
-211

+4%
-8%

Darbuotojų skaičius, vnt.

84

85

91

+6

+7%

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Pokytis,
+/-

Pokytis,
proc.

Pajamos
Veiklos sąnaudos
EBITDA1
Grynasis pelnas

5086
961
2097
691

5191
1057
1820
527

5341
1211
1813
655

+150
+154
-7
+128

+3%
+15%
0%
+24%

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Iš viso turto
Nuosavas kapitalas
Įsipareigojimai

6127
2564
8691
7072
1619

5924
3753
9677
7076
2601

4440
5245
9685
7335
2350

-1484
+1492
+8
+259
-251

-25%
+40%
0%
+4%
-10%

(1865)
523

(2888)
397

(3760)
477

+872
+80

+30%
+20%

43,4%
9,9%
7,6%
14,3%

36,8%
7,5%
5,7%
10,6%

36,4%
9,1%
6,8%
13,1%

-

-

0,23

0,36

0,33

0,07
0,06
81,4%
3,7
2,0
0,59

0,04
0,03
73,1%
4,2
6,4
0,54

0,00
0,00
75,7%
9,7
7,3
0,55

-

-

Finansiniai rodikliai,
tūkst. Eur

Grynoji skola2
Dividendai*
Pelningumo rodikliai
EBITDA marža3
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)4
Turto grąža (ROA)5
Grynojo pelno marža
Santykiniai rodikliai
Įsipareigojimai / Nuosavas
kapitalas
Finansinės skolos / Nuosavas
kapitalas
Finansinės skolos / Turtas
Nuosavas kapitalas / Turtas
Bendrasis likvidumo koeficientas6
Paskolų padengimo rodiklis7
Turto apyvartumas8

* Dividendai už ataskaitinius metus išmokami sekančiais metais.

1

EBITDA = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir
amortizacijos sąnaudos + turto nurašymo sąnaudos.
2
Grynoji skola = Ilgalaikė finansinė skola + Trumpalaikė finansinė skola – Trumpalaikės investicijos – Terminuoti indėliai – Pinigai ir
pinigų ekvivalentai.
3
EBITDA marža = EBITDA/Pardavimo pajamos.
4
Nuosavo kapitalo grąža = Grynasis pelnas/(Nuosavas kapitalas laikotarpio pradžioje + Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje)/2
5
Turto grąža = Grynasis pelnas/(Turtas laikotarpio pradžioje + Turtas laikotarpio pabaigoje)/2
6
Bendrojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikiai įsipareigojimai.
7
Paskolų padengimo rodiklis = EBITDA / (Palūkanų mokėjimai + Per ataskaitinį laikotarpį grąžintos paskolos).
8
Turto apyvartumas = Pajamos/Turtas
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IV. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ
Aplinkos veiksnių analizė padeda nustatyti veiksnius, turinčius įtakos Bendrovės veiklai. Aplinkos
veiksniai skirstomi į vidinius ir išorinius. Vidiniai veiksniai formuoja Bendrovės stipriąsias ir
silpnąsias puses. Išorinių veiksnių Bendrovė nekontroliuoja, jie kuria Bendrovės plėtros galimybes
arba kelia pavojus, kuriuos reikia suvaldyti. Analizė padeda suprasti dabartinę Bendrovės padėtį,
apibrėžti plėtros kryptis ir veiksmus siekiant tikslų.
Šioje Bendrovės 2021-2024 m. strategijos dalyje strategiškai įvertinti jos veiklai įtaką darantys
vidiniai ir išoriniai veiksniai, įvardintos Bendrovės stipriosios ir silpnosios pusės, įvertintos galimybės
ir tykančios grėsmės.
2. paveikslas. AB „Smiltynės perkėla“ veikiantys veiksniai

Vidiniai veiksniai:
 akcininkų sprendimai
 vidiniai veiklos procesai

AB „Smiltynės
perkėla“

Išoriniai veiksniai:
 politinė aplinka
 ekonominė situacija
 socialinė aplinka
 technologiniai reikalavimai
 aplinkosauginiai reikalavimai
 teisinė ir reguliacinė aplinka

Atsižvelgiant į aplinkai, kurioje veikia AB „Smiltynės perkėla“, įtaką darančius veiksnius, Bendrovės
strateginės veiklos kryptys iš dalies paremtos prielaidomis.
4.1. Vidinių veiksnių analizė
4.1.1. Vertės grandinė
Bendrovės vidinių veiksnių analizė atliekama remiantis Porterio vertės grandinės (angl. Porter‘s
Value Chain) modeliu. Pagal šį modelį, Bendrovės vykdomos veiklos skirstomos į vertę kuriančias
pagrindines veiklas ir palaikymo funkcijas atliekančias papildomas veiklas.
AB „Smiltynės perkėla“ nustatytos tokios vertę kuriančios pagrindinės veiklos:
komercinė veikla: pardavimai ir komunikacija bei rinkodara;
klientų aptarnavimas ir teikiamų paslaugų kokybės valdymas.
Palaikymo funkciją atliekančioms papildomoms veikloms priskiriama:
žmogiškųjų išteklių valdymas;
finansų valdymas;
teisės ir juridinių klausimų valdymas;
infrastruktūros valdymas;
perkėlimų saugos valdymas.
Žemiau pateikiama AB „Smiltynės perkėla“ vertė atlikus analizę pagal Maiklo Porterio išplėtotą
vertės grandinę.
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3. paveikslas. AB „Smiltynės perkėla“ vertės grandinė

Pagalbinė
veikla

Žmogiškųjų išteklių valdymas
Finansų valdymas
Teisės ir juridinių klausimų valdymas
Perkėlimų saugos valdymas

Pagrindinė
veikla

Infrastruktūros ir technologijų valdymas
Keleivių ir transporto
priemonių perkėlimas per
Klaipėdos uostą

Keltų, dalies nekilnojamojo
turto, reklaminių plotų
nuoma

Klientų
aptarnavimas

Rinkodara ir pardavimai

Vertę kuriančios pagrindinės veiklos:
komercinė veikla: pardavimai ir komunikacija bei rinkodara:
 keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias paslaugos;
 kitos paslaugos: keltų, dalies nekilnojamojo turto, reklaminių plotų nuoma;
 paslaugų plėtra ir valdymas;
 kainodaros formavimas;
 konkursų ir (arba) aukcionų organizavimas;
 Bendrovės išorinės komunikacijos valdymas.
AB „Smiltynės perkėla“ yra komerciškai orientuota Bendrovė. Ji siūlo klientų poreikius atitinkančias
paslaugas, patenkinančias verslo partnerių bei keleivių lūkesčius. Bendrovė taip pat turi išlaikyti bei
plėsti savo infrastruktūrą. Komercinė veikla užtikrina Bendrovės veiklos ir finansų stabilumą,
tvarumą bei nuoseklų augimą. Pagrindinė Bendrovės veikla – keleivių ir transporto priemonių
perkėlimas keltais per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os), kurios profesionaliai
daugiau niekas nevykdo. Vasaros sezono metu savo paslaugas siūlo maži laiveliai, kurie negali
prilygti reguliariai dirbantiems keltams ir garantuoti keleiviams saugaus ir savalaikio persikėlimo.
Naujojoje perkėloje keleiviai ir transporto priemonės keliamos 24 valandas per parą (SSGG analizė
1.1. p.).
Šiai dienai AB „Smiltynės perkėla“ yra vienintelė Lietuvos bendrovė, turinti daugiau nei pusės
amžiaus patirtį keleivinio vidaus vandens transporto srityje.
Bendrovė vykdo neatlygintiną keleivių ir transporto priemonių perkėlimą per Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os). Šią veiklą reglamentuoja 2000 m. spalio 12 d.
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 str.
5 dalis (nauja įstatymo redakcija 2014 m. gegužės 15 d. Nr. XII-898). Vadovaujantis šiuo įstatymu,
Bendrovei už Neringoje registruotų įmonių, įstaigų, gyventojų transporto priemonių ir keleivių
perkėlimą iš valstybės biudžeto (Kelių priežiūros ir plėtros programos fondo) kompensuojamos
negautos pajamos. Šios kompensacijos sudaro apie 35-40 % Bendrovės perkėlimo veiklos pajamų.
Taip pat Bendrovė gali užsiimti kita įstatuose numatyta veikla – keltų, dalies nekilnojamojo turto ir
reklaminių plotų nuoma.
Dėl apribojimų teritorijoje ir specifinėje veikloje, galimybė išplėsti paslaugų įvairovę yra labai
minimali (SSGG analizė 2.1. p.). Didžiausias paslaugų įvairovės augimas įmanomas tik reklamos
srityje – numatoma įrengti naujus reklaminius stendus Bendrovės teritorijoje, teikti smulkios
infrastruktūrinės nuomos paslaugas (žuvies mailiaus aparatams, kavos aparatams, paštomatams).
Ateityje būtų galima svarstyti apie naujo laivo pirkimą, kuris suteiktų galimybes sukurti naujus
maršrutus.
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Dėl užimamų monopolinių pozicijų rinkoje, paslaugos specifikos bei kainų reguliavimo, praktiškai
neįmanoma formuoti/lemti paslaugų pardavimo poreikį (SSGG analizė 2.2. p.). Pardavimų
didinimas įmanomas tik reklaminių plotų pardavimo bei keltų nuomos srityse.
Gerinant Bendrovės rinkodarą, 2017 m. atnaujintas Bendrovės prekinis ženklas, siekiant formuoti
patrauklų, Bendrovės vertybes atitinkantį, įvaizdį.
Bendrovėje komunikacijos sistema kuriama šiomis priemonėmis:
 informacijos teikimas visuomenei – žiniasklaidos priemonės, internetinis tinklapis, socialiniai
tinklai, dispečerinė tarnyba;
 Bendrovėje įrengta vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti klientams realiu laiku stebėti perkėlų
darbą.
2021-2024 m. bus sukurtos komunikacijos ir socialinių tinklų strategijos, kurias įgyvendinus, bus
didinamas visuomenės sąmoningumas apie Bendrovės teikiamas paslaugas. Be to, šios priemonės
prisidės prie efektyvesnės informacijos sklaidos, o taip pat leis pasiekti tikslinę auditoriją. Šie
pokyčiai taip pat prisidės prie šiuolaikiškos ir visuomenei atviros Įmonės įvaizdžio formavimo.
Ateityje numatoma stiprinti komunikaciją bei rinkodarinius veiksmus naudojantis žiniasklaida,
didinti inicijuotų žinučių skaičių viešojoje erdvėje, rengti straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai
Bendrovei svarbiais klausimais. 2018 m. sukurta Bendrovės paskyra socialinėje platformoje
„Facebook“ ir taip įgytas dar vienas komunikacijos kanalas su visuomene ir žiniasklaida. Tai ženkliai
prisideda prie inovatyvios ir draugiškos Įmonės įvaizdžio kūrimo viešojoje erdvėje.
Informacija apie teikiamas paslaugas teikiama Bendrovės interneto svetainėje http://www.keltas.lt,
skleidžiama kituose informaciniuose leidiniuose – regioninėje ir nacionalinėje žiniasklaidoje.
klientų aptarnavimas ir teikiamų paslaugų kokybės valdymas:
 klientų aptarnavimo standarto kūrimas, įgyvendinimas, vystymas ir darbuotojų bei partnerių
mokymai;
• informacijos klientams proceso veiklos valdymas;
• klientų užklausų ir skundų valdymas, prevenciniai veiksmai;
• klientų patirtį gerinančių projektų įgyvendinimas;
• klientų pasitenkinimo, aptarnavimo kokybės tyrimų valdymas;
• pasirengimo ekstremaliųjų situacijų valdymui iš kliento aptarnavimo perspektyvos vykdymas;
• klientų aptarnavimo srities procesų efektyvumo valdymas;
• technologinių sprendimų, gerinančių keleivių patirtį, diegimas ir vystymas.
Bendrovė skiria didelį dėmesį kokybei ir ypač klientų aptarnavimui. AB „Smiltynės perkėla“ įdiegtas
klientų aptarnavimo standartas, skirtas darbuotojams ir partneriams. Jis nustato klientų
aptarnavimo procesą (SSGG analizė 1.2. p.) ir vieningą požiūrį į klientų aptarnavimo kokybę. Taip
pat vykdomi mokymai laivyno ir klientų aptarnavimo padalinių darbuotojams ir vykdoma periodinė
kokybės kontrolė.
Bendrovė plečia bilieto įsigijimo galimybes – 2020 m. suteikta galimybė klientams bilietus įsigyti
internetu ir per mobiliąją aplikaciją. Tokiu būdu klientams suteikiama galimybė iš anksto nusipirkti
bilietus ir paspartinti praėjimo į keltus procesą, nelaukiant prie kasos (SSGG analizė 1.3. p.).
Pagal Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarką ir suderintą su Valstybine
energetikos reguliavimo taryba Bendrovė perkėlimo grupių skaičių sumažino nuo 17 iki 5. Tikslas –
patogumas ir didesnis aiškumas klientams (SSGG analizė 1.4. p.). Taip pat Bendrovė, skaičiuodama
kainas numatė, kad papildomas mokestis (keleivio bilieto kaina) už transporto priemonėse
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besikeliančius keleivius nėra imamas. Pagal naująją tvarką ši kaina jau įtraukta į transporto
priemonės perkėlimo kainą. Tuo siekiama, kad būtų suteikta galimybė artimiausioje ateityje pilnai
automatizuoti transporto priemonių bilietų pardavimą, įrengiant automatines kasas.
Palaikymo funkciją atliekančios papildomos veiklos:
žmogiškųjų išteklių valdymas:
 organizacinės struktūros valdymas;
 darbuotojų paieška, atranka, įdarbinimas ir adaptacija;
 darbo santykių valdymas;
 darbuotojų veiklos valdymas ir vertinimas;
 atlygio sistemos sudarymas ir valdymas;
 kompetencijų vertinimas ir darbuotojų ugdymas;
 darbuotojų įsitraukimo ir kitų vidinių tyrimų organizavimas;
 organizacinės kultūros formavimas;
 vidinės komunikacijos užtikrinimas.
Žmogiškųjų išteklių valdymas apima Bendrovės personalo valdymo politikos principus bei veiksmus
jiems įgyvendinti ir organizacinės struktūros efektyvinimą. Personalo specialistai nustato (ir
dokumentuoja) optimalų darbuotojų skaičių, pagrindines Bendrovės darbuotojų funkcijas,
reikalingas kompetencijas; formuoja darbuotojų paieškos, atrankos, adaptacijos, trumpalaikio ir
ilgalaikio finansinio (Bendrovėje veikia motyvacinė darbo užmokesčio sistema, susieta su
išmatuojamais darbuotojų ir / arba Bendrovės rezultatais) ir nefinansinio atlygio, motyvavimo,
ugdymo principus bei kontroliuoja jų įgyvendinimą; formuoja vidinės komunikacijos principus;
administruoja Bendrovės darbuotojų darbo santykius ir duomenis. Pagrindinis žmogiškųjų išteklių
valdymo iššūkis – nepaisant ribotų finansinių galimybių, aukštos kompetencijos organizacijoje
užtikrinimas, pritraukiant savo srities profesionalus, maksimaliai įtraukiant darbuotojus į
organizacijai svarbių tikslų siekimą, darbo procesų optimizavimą ir vertės vidiniams bei išoriniams
klientams kūrimą. Atsižvelgiant į specifinę AB „Smiltynės perkėla“ veiklos sritį, didelis dėmesys
skiriamas specifines kompetencijas (laivyno padalinio) turinčių darbuotojų pamainos formavimui,
darbuotojų įsitraukimo didinimui.
AB „Smiltynės perkėla“ valdymo struktūra atitinka Bendrovės dydį ir veiklos pobūdį. Bendrovėje yra
šie struktūriniai padaliniai: technikos ir infrastruktūros padalinys, finansų skyrius, klientų
aptarnavimo padalinys, personalo skyrius, IT skyrius, viešųjų pirkimų skyrius ir dispečerinė
tarnyba. Bendrovės valdymo struktūra užtikrina informacijos srauto tėkmę Bendrovėje, nes
kiekvieno padalinio ir skyriaus darbuotojams informacija perduodama per padalinio ar skyriaus
vadovą. Struktūra ir valdymas yra tinkamai decentralizuota, atsižvelgiant į veiklos pobūdį.
Atskaitingumo Bendrovėje sistema yra aiškiai ir tinkamai apibrėžta: kiekvieno padalinio ar skyriaus
darbuotojai atsiskaito savo tiesioginiam vadovui, o pastarieji vadovybei.
Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų profesionalumui, nes visos Bendrovės teritorijos, o ypatingai
patys keltai, yra padidinto pavojingumo zona, dėl to keltų įguloms keliami ypatingai griežti
reikalavimai, atliekant savo pareigas darbe (SSGG analizė 1.5. p.). Bendrovės vykdoma kadrų
politika orientuota į kvalifikuoto personalo, ypatingai laivyno darbuotojų, pasirengimą. Laivyno
padalinyje teisę dirbti turi tik specialistai, turintys atitinkamą vidaus vandenų transporto specialisto
laipsnio diplomą ar kvalifikacijos liudijimą. Naujo, kvalifikuoto personalo rengimas Klaipėdoje
padeda Bendrovei lengviau apsirūpinti aukštos kvalifikacijos specialistais.
Dėl darbo užmokesčio augimo rinkoje ir darbo jėgos mažėjimo pastaruoju metu Bendrovė susiduria
su iššūkiu dėl ribotų galimybių pasamdyti aukštos kvalifikacijos specialistus taip pat ir su specifines
kompetencijas turinčių darbuotojų pamainos užtikrinimu (SSGG analizė 2.3. ir 2.4. p.).
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Bendrovėje visiems darbuotojams yra paruošti ir patvirtinti pareiginiai nuostatai, kuriuose
numatytos darbuotojų pareigos ir funkcijos bei kvalifikaciniai reikalavimai, būtini einamoms
pareigoms atlikti.
Nuo 2019 m. vasario 1 d. įsigaliojo akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“, kaip darbdavio, ir
akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo Bendrovės profesinės
sąjungos, Kolektyvinė sutartis. Bendrovės Kolektyvinėje sutartyje numatyta nemažai papildomų
socialinių garantijų.
Veiklos valdymo sistema – tai priemonė, padedanti vadovams tobulinti ir valdyti darbuotojų veiklą.
Tai reiškia, kad jos dėka Bendrovės darbuotojai aiškiai supranta organizacijos veiklos tikslus ir
uždavinius bei žino, kaip jie savo konkrečiu darbu turi jų siekti. Tokiu būdu galima vertinti bei
tobulinti ir pavienių darbuotojų, ir darbuotojų grupių veiklą. Veiklos valdymo sistemos tikslai:





veiksmingai organizuoti darbuotojų veiklą;
padėti darbuotojams aiškiai suprasti, kokių rezultatų iš jų tikimasi;
kompetencijų poreikį susieti su konkrečia veikla;
integruoti Bendrovės sistemas ir procesus.

Darbuotojų veiklos valdymo sistema jungia tarpusavyje susijusius darbo organizavimo,
vadovavimo, ugdymo ir atlyginimo procesus. Darbuotojų veiklos valdymo sudedamosios dalys yra
tam tikro laikotarpio veiklos tikslų darbuotojui iškėlimas, darbuotojui reikalingo ugdymo krypčių
planavimas, tarpinių veiklos rezultatų koordinavimas, pasiektų tikslų bei darbuotojo kompetencijos
įvertinimas, sprendimų dėl darbuotojo darbo užmokesčio – bazinio atlygio bei kintamosios atlygio
dalies – už pasiektus rezultatus priėmimas.
Bendrovėje įdiegta darbuotojų veiklos vertinimo tvarka (SSGG analizė 1.6. p.). Darbuotojų veiklos
vertinimas yra vienas svarbiausių valdymo ir efektyvaus vadovavimo būdų, padedantis siekti
organizacijos tikslų ir kurti pozityvius santykius tarp vadovų ir jų pavaldinių, leidžiantis planuoti
darbuotojų karjerą, didinti jų motyvaciją. Metinis pokalbis Bendrovėje yra darbuotojų veiklos
valdymo priemonė, užtikrinanti, kad darbuotojų asmeniniai tikslai būtų keliami atsižvelgiant į
Bendrovės tikslus. Metinis pokalbis padeda įvertinti darbuotojo išsikeltų tikslų pasiekimą ir nustatyti
naujus, formuoja grįžtamojo ryšio kultūrą tarp vadovo ir pavaldinio. Pokalbio metu aptariamos ir
darbuotojų kompetencijos kėlimo, mokymosi ir karjeros galimybės.
Viena iš Bendrovės žmogiškųjų išteklių valdymo tikslų yra vertybėmis grįstos organizacinės kultūros
formavimas. Atsakomybės, profesionalumo, pagarbos, išradingumo ir pozityvumo vertybių
diegimas yra ypač svarbus Bendrovės veiklai. Siekiama organizacijos, kurioje veikla būtų
grindžiama bendromis vertybėmis bei siekiama tapti bendradarbiaujančia, abipusių susitarimų
besilaikančia Bendrove. Darbuotojų įsitraukimas, ugdymas ir geriausių savo srities profesionalų
pritraukimas – pagrindiniai žmogiškųjų išteklių prioritetai.
Siekiant padidinti darbuotojų įsitraukimą, svarbu ugdyti vidurinės grandies vadovų vadybines
kompetencijas Bendrovėje, stiprinti vidinę komunikaciją, užtikrinant informacijos sklaidos
operatyvumą ir kokybę, stiprinti vertybinį kultūros pagrindą, darbuotojų atranką, jų ugdymą,
veiklos valdymą bei vertinimą siejant su Bendrovės vertybėmis. Siekiant padidinti darbuotojų
įsitraukimą, svarbu atsižvelgti ir į tolerancijos įvairovei, atlygio ir pripažinimo veiksnių stiprinimą.
Todėl svarbu atlygio, motyvacijos sistemas formuoti vadovaujantis vidinio teisingumo,
palyginamumo su rinka, suderinamumo biudžeto rėmuose ir atitikimo vertybėms principais, kurie
turi būti žinomi ir suprantami visiems darbuotojams. Taip pat svarbu komunikuoti darbuotojams
apie Bendrovės darbo apmokėjimo struktūrą bei principus.
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Bendrovėje kasmet atliekamas darbuotojų įsitraukimo tyrimas taip užtikrinant grįžtamąjį ryšį iš jų
(SSGG analizė 1.7. p.). 2020 m. atliktas darbuotojų įsitraukimo tyrimas, siekiant įvertinti
darbuotojų įsitraukimo rezultato pokytį, stipriąsias ir silpnąsias sritis. Didelis dėmesys skiriamas
geriausiems darbuotojams išlaikyti ir pritraukti, užtikrinti priimamų sprendimų skaidrumą, abipusių
susitarimų laikymąsi, pasitelkiant darbuotojų žinias ir gebėjimus. Vidinio Bendrovės tinklo pagalba
bei kitomis vidinės komunikacijos priemonėmis skatinamas didesnis darbuotojų aktyvumas ir
įsitraukimas į Bendrovės veiklą, bendradarbiavimo ir susitarimų laikymosi kultūra. Siekiama stiprinti
organizacijos, kaip darbdavio įvaizdį, kas suteikia konkurencinį pranašumą, siekiant pritraukti
kompetentingus profesionalus.
finansų valdymas:
 finansų planavimas, pinigų srautų valdymas;
 finansavimo projektų įgyvendinimui užtikrinimas;
 strateginių planų įgyvendinimo finansinė priežiūra ir kontrolė;
 Įmonės veiklos rezultatų analizė ir kontrolė, veiklos efektyvumo ir ekonomiškumo vertinimas;
 buhalterinė apskaita;
 viešieji pirkimai.
Finansų valdymas užtikrina Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą, išteklių valdymą ir tinkamą
pagrindinių funkcijų atlikimą. Dėl veiklos sezoniškumo (karšta/šalta vasara, šalta/šilta žiema) AB
„Smiltynės perkėla“ pasižymi sunkiai prognozuojamomis pajamomis (SSGG analizė 2.5. p.).
Didesnė dalis Bendrovės kaštų yra fiksuoti, t. y. patiriami nepriklausomai nuo veiklos apimčių, todėl
Bendrovė negali greitai reaguoti į krentančias pajamas ir todėl gali susidurti su finansiniais
sunkumais. Sezoniškumo įtaką stengiamasi valdyti ir ją sumažinti tinkamai sudarant keltų judėjimo
grafikus, darbuotojų (ypatingai laivyno ir klientų aptarnavimo padalinių) darbo laiko, atostogų
grafikus, tik sezono metu priimti papildomai reikalingus darbuotojus (SSGG analizė 1.8. p.).
Tačiau Bendrovės veiklos reguliavimas leidžia užtikrinti stabilias pajamas padengiančias pagrįstas
būtinąsias sąnaudas ir investicijų grąžą (SSGG analizė 1.9. p.).
Finansų valdymas tai pat apima ir finansinių išteklių valdymą – vykdoma finansavimo šaltinių
paieška naujiems Bendrovės projektams. Siekiant įgyvendinti visus būtinus projektus, strateginiu
2021-2024 m. laikotarpiu, bus reikalinga skolintis papildomai, todėl šiam poreikiui patenkinti bus
deramasi su finansinėmis institucijomis. Papildomai pritraukti reikalingų lėšų Bendrovei leis mažas
jos įsiskolinimo lygis (D/E rodiklis), kuris 2020 m. gruodžio 31 d. planuojama sieks 0,1 (SSGG
analizė 1.10. p.).
Pastarąjį dešimtmetį Bendrovė neatliko reikšmingų investicijų į ilgalaikį turtą, dėl to Bendrovės
ilgalaikio turto likutinė vertė ženkliai sumažėjusi ir planuojama, kad 2020 m. gruodžio 31 d.
sudarys 2,9 mln. Eur. Nuo šios vertės 2021 m. VERT bus perskaičiuojama Bendrovės viršutinė
pelno riba, kuri gali siekti tik iki 0,15 mln. Eur.
Bendrovės kapitalo struktūra yra neoptimali – 100 % kapitalo struktūroje sudaro nuosavas
kapitalas. Neoptimizuota Bendrovės kapitalo struktūra neužtikrina optimalios nuosavybės grąžos.
Bendrovės kapitalo struktūra neatitinka reguliatoriaus rekomenduojamos kapitalo struktūros (SSGG
analizė 2.6. p.).
Tiekėjai parenkami Viešųjų pirkimų ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka atsižvelgiant į bendruosius
kvalifikacijos, ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, jų
galimybę tenkinti prekių ir paslaugų kiekybinius ir kokybinius reikalavimus, kokybės ir kainos
santykį, apmokėjimo ir pristatymo sąlygas, įmonės veiklos patirtį, reputaciją ir kt. Viešųjų pirkimų
vykdymo funkciją atlieka Bendrovės įsakymu patvirtinta viešųjų pirkimų komisija, susidedanti iš 5
asmenų, ir Bendrovės įsakymu patvirtinti pirkimo organizatoriai, atsižvelgiant į pirkimo vertes.
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Siekiant užtikrinti skaidrų Bendrovės valdymą, pirkimai, viršijantys 45 tūkst. Eur, vykdomi tik
valdybai pritarus. Geriausio pasiūlymo pasirinkimą užtikrinančios viešųjų pirkimų procedūros,
užtrunkančios mažiausiai 1,5 mėnesio, apsunkina darbų planavimo procesą (SSGG analizė 2.7. p.).
Tuo tarpu planavimas yra nenutrūkstamos Bendrovės veiklos sąlyga. Bendrovės veiklos sutrikimai,
ypač vasaros (sezono) metu, gali turėti ne tik finansines, bet ir socialines pasekmes, todėl
planavimui skiriamas ypač didelis dėmesys.
teisės ir juridinių klausimų valdymas:
 teisinės konsultacijos dėl Bendrovės vykdomų strateginių projektų;
 teisinės konsultacijos dėl Bendrovės einamųjų klausimų, įskaitant, bet neapsiribojant
sutarčių, konkurso dokumentų, teisinių išvadų ir kitų dokumentų rengimą, derybas ir kt.;
 atstovavimas Bendrovės interesams teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose LR teismuose
bei kitose valstybės institucijose;
 dalyvavimas Bendrovės veiklą reguliuojančių teisės aktų rengime.
Teisės ir juridinių klausimų valdymas apima teisines konsultacijas, kurios susijusios su pagrindine
Bendrovės veikla (pvz., dalyvavimas teisės aktų, reguliuojančių Bendrovės veiklą, rengime ir kt.),
teisinių rizikų valdymą, t. y. esamų ir galimų teisinių rizikų identifikavimą ir jų sprendimų siūlymą
arba pasekmių vertinimą, taip pat atstovavimą teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose, LR
teismuose ir kitose institucijose, sprendžiant ginčus; teisines konsultacijas dėl bet kokių kitų
Bendrovės veiklos klausimų, įskaitant dokumentų rengimą, derinimą, atstovavimą derybose.
perkėlimų saugos valdymas:
 Bendrovės teritorijos fizinė apsauga, stebėjimas ir patruliavimas;
 veiklos procesų priežiūra keltuose;
 pasiruošimas avarinių situacijų likvidavimui;
 kibernetinio saugumo užtikrinimas.
Darbų saugos specialistas formuoja darbų saugos politiką, organizuoja priešgaisrinės saugos ir kt.
panašaus pobūdžio mokymus. Prioritetiniu tikslu Bendrovės vadovybė laiko rūpinimąsi darbuotojų
sauga bei sveikata ir įsipareigoja:
 nuolat kelti darbuotojų saugos ir sveikatos kompetenciją ir siekti, kad kiekvieno darbuotojo
didžiausia vertybe taptų savo paties bei kitų darbuotojų sauga ir sveikata;
 užtikrinti vadybos sistemos nuoseklų ir efektyvų funkcionavimą, jos priežiūrą bei atitikimą ISO
9001:2015, ISO14001:2015 ir OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimams;
 užtikrinti saugios ir sveikos darbo aplinkos gerinimą bei pavojingų žmogui veiksnių mažinimą,
vykdyti sužeidimų bei susirgimų prevenciją;
 siekti nuolatinio aplinkos apsaugos būklės gerinimo, taupiai ir racionaliai naudojant išteklius,
vykdyti taršos prevenciją;
 Bendrovės ir joje dirbančių rangovinių organizacijų darbuotojams bei visiems kitiems su
Bendrovės veikla susijusiems asmenims sukurti saugią ir nepavojingą sveikatai darbo aplinką;
 bendradarbiauti su darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančiomis institucijomis.
Akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra vieša,
supažindinami visi Bendrovės darbuotojai. Darbo aplinkoje privalo vadovautis jos nuostatomis bei
lokaliniais teisės aktais. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika ir tikslai yra reguliariai peržiūrimi,
analizuojami bei atnaujinami, kad nuolat išliktų aktualūs galiojančioms teisės aktų redakcijomis ir
tinkami.
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2020 m. liepos mėn. Bendrovėje buvo atliktas standartų periodinis išorinis auditas. Audito grupės
išvadose nustatyta, kad Bendrovės vadybos sistema atitinka standartų reikalavimus ir procedūras.
(SSGG analizė 1.11. p.).
Bendrovėje yra nuolat atliekama perkėlimo procesų ir įrenginių būklės kontrolė. Nuolat yra
atliekama keltų techninė apžiūra. Taip pat vykdomi keltų einamieji ir dokinio remonto darbai,
savalaikiai apmokomas ir instruktuojamas personalas (SSGG analizė 1.12.-1.14 p.).
infrastruktūros ir technologijų valdymas:
 programinės įrangos, tinklo ir serverių infrastruktūros funkcionalumo užtikrinimas;
 kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas ir priežiūra;
 kompiuterinių darbo priemonių išdavimas ir kontrolė;
 informacinės saugos užtikrinimas;
 keltų, teritorijos, pastatų, inžinerinių sistemų ir infrastruktūros priežiūra bei vystymas;
 patalpų ir teritorijos švaros užtikrinimas.
Infrastruktūros valdymo tikslas – užtikrinti sklandų patekimą, nepertraukiamą ir efektyvų
infrastruktūros funkcionavimą viso klientų aptarnavimo ciklo metu, t. y. užtikrinti saugų ir savalaikį
keleivių ir jų transporto priemonių pakrovimą, perkėlimą per Klaipėdos uostą ir jų iškrovimą. Šį
tikslą pasiekti padeda ir technologijų infrastruktūros valdymas, kurį sudaro keleiviams teikiamų
paslaugų automatizavimas, nepertraukiamas technologinių įrenginių bei sistemų veikimo
užtikrinimas. Siekiant sklandaus technologijų vystymo, reikalinga didinti sistemų pajėgumus,
centralizuoti naudojamą infrastruktūrą, būtinas pastovus darbo vietų programinės ir techninės
įrangos atnaujinimas. Svarbu yra užtikrinti savalaikį infrastruktūros atnaujinimą, kad būtų galima
išvengti veiklos pertraukimo rizikos.
2019 m. parengtas planas su rekomendacijomis kompiuterinio tinklo modifikacijai. Šiuo metu
vyksta serverių atnaujinimo darbai. Nupirkta ir vystoma duomenų perdavimo paslauga. 2020 m.
sutvarkyti vartotojų prisijungimai pagal BDAR reikalavimus. Taip pat įrengta nauja vaizdo
stebėjimo sistema, kurios pagalba Bendrovės tinklalapio lankytojai gali stebėti tiesioginį vaizdą iš
perkėlų (SSGG analizė 1.15. p.).
Bendrovė pagal poreikį bei galimybes nuolat atnaujina turimą informacinių technologijų techninę ir
programinę įrangą. Tai leidžia užtikrinti sklandų darbą, kokybišką paslaugų teikimą ir būtinų
duomenų išsaugojimą bei saugumą. Bendrovė, siekdama sumažinti klientų aptarnavimo kasose
laiką, rankinio darbo apimtis, maksimaliai automatizuojant sąskaitų išrašymus, numato
modernizuoti turimas ir naudojamas bilietų internetu pardavimo sistemas. Numatomo pirkimo
tikslas – sukurti ir įdiegti optimalią bilietų pardavimo ir administravimo sistemą, kurios pagalba
būtų užtikrintas optimalus bilietų pardavimas elektroniniu būdu bei Bendrovės kasose, bilietų
pardavimo valdymas, veiklos procesų ir su jais susijusių užduočių vykdymas.
2021 m. planuojama įsigyti naujus automatinius bilietų pardavimo aparatus bei integruoti į
centralizuotą duomenų valdymo sistemą. Taip pat planuojama įdiegti naują informacinę sistemą
(informacinius ekranus) (SSGG analizė 1.16. p.).
Siekiant užtikrinti sklandų IT sistemų darbą, Bendrovėje reikalingas serverių ir Naujosios perkėlos
tinklų atnaujinimas (SSGG analizė 2.8. p.).
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4.1.2. Ištekliai
 Žmogiškieji ištekliai
AB „Smiltynės perkėla“ stiprybė – patyrę ir kompetentingi darbuotojai, efektyviai valdantys
valstybės turtą, užtikrinantys saugų ir nenutrūkstamą keleivių ir transporto priemonių perkėlimą
per Klaipėdos uostą. Savo veiklą Bendrovė grindžia vertybėmis: profesionalumu, atsakomybe,
išradingumu, pozityvumu ir tarpusavio pagarba.
Bendrovės personalo valdymo politika yra orientuota į darbuotojų profesinių gebėjimų
kompetencijų ugdymą ir vertę kuriančios organizacijos kultūros formavimą.
AB „Smiltynės perkėla“ 2019 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 91 darbuotojas (2018 m.
– 85). Darbuotojų skaičiaus augimui įtakos turėjo 2019 m. naujai įsteigti transporto kontrolierių
etatai. 52 % Bendrovėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4. paveikslas. Bendrovės darbuotojų išsilavinimo struktūra

Didžiąją dalį Bendrovės darbuotojų sudarė vyrai – 67 %, moterys sudarė 33 %. Vadovaujančias
pozicijas užimančių darbuotojų (5 darbuotojų) pasiskirstymas pagal lytį: 60 % (3 darbuotojai)
vadovų sudarė moterys, o 40 % vyrai (2 darbuotojai).
Didžiausia dalis darbuotojų 48 % sudaro darbuotojai, kurių amžius nuo 30 iki 50 metų, 34 % - 5060 metų. Vidutinis Bendrovės darbuotojų amžius – 48,3-eri metai (2018 m. – 45,7-eri metai).
Didžioji dalis (49 %) darbuotojų Bendrovėje dirba iki 5 metų ir 32 % nuo 10 iki 20 metų.
5. paveikslas. Bendrovės darbuotojų amžiaus
struktūra
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 Materialieji resursai, infrastruktūra
Bendrovės materialieji resursai, kurie naudojami Bendrovės tikslų bei uždavinių įgyvendinimui, yra
ilgalaikis turtas, kurį sudaro nematerialus turtas ir materialus turtas: pastatai ir statiniai, transporto
priemonės ir kitas turtas. Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas 2021–2024 m. sudarys
vidutiniškai 99 % viso Bendrovės valdomo ilgalaikio turto vertės.
Šiuo metu didžiausią turimo ir veikloje naudojamo Bendrovės ilgalaikio materialaus turto likutinės
vertės dalį (85 %) sudaro savaeigiai keltai. Bendrovės esami ištekliai detalizuoti toliau esančioje
lentelėje.
4 lentelė. AB „Smiltynės perkėla“ esami materialieji ištekliai.
Kiekis

Statybos
metai

49 177

-

Nemuno g. 8 (Naujoji perkėla), kv. m.

35 649

-

Smiltynės g. 32 (Naujoji perkėla, kita Kuršių marių pusė), kv. m.

7 066

-

Danės g. 1 (Šiaurės ragas), kv. m.

2 914

-

Danės g. 1 (Šiaurės ragas, kita Kuriš marių pusė), kv. m.

3 548

-

92

-

2

-

Administracinis pastatas Nemuno g. 8 (Naujoji perkėla), vnt.

1

1984

Keleivių terminalas Danės g. 1 (Šiaurės ragas), vnt.

1

2013

6

-

Aikštelė su priklausiniais Nemuno g. 8 (Naujoji perkėla), vnt.

1

1984

Aikštelė su priklausiniais Danės g. 1 (Šiaurės ragas), vnt.

1

2013

Pakeliamieji tilteliai, vnt.

4

1984

Transporto priemonės, vnt.

5

-

s/k „Kintai“

1

1977

s/k „Neringa“

1

2004

s/k „Baltija“

1

2005

s/k „Nida“

1

2006

s/k „Žalgiris“

1

2009

Pajėgumai
Žemė su krantinėmis, kv. m.

Krantinė prie Jūsų muziejaus, m.
Pastatai, vnt.

Statiniai, vnt.

Žemė su krantinėmis
AB „Smiltynės perkėla“ veiklą vykdo nuomojamoje žemėje. Nuomojami penki žemės plotai su
krantinėmis iš VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“. Metinės nuomos sąnaudos 2021-2024
m. laikotarpiu sudarys 39 tūkst. Eur per metus.
2016 m. spalio 3 d. buvo atnaujintos ir pasirašytos keturių žemės plotų nuomos sutartys, kuriose
nuomos terminas nustatytas iki 2066 m.
2018 m. liepos 27 d. pasirašyta sutartis dėl krantinės, kuri yra prie Jūrų muziejaus, nuomos.
Sutarties terminas 10 m. Metinės nuomos mokesčio sąnaudos sudaro 13 tūkst. Eur.
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Pastatai ir statiniai
Bendrovei taip pat priklauso keleivių terminalas Danės g. 1 ir keleivinių aptarnavimo ir biuro
pastatas su esamais įrengimais Nemuno g. 8 (Naujoji perkėla), Klaipėdoje.
Naujosios perkėlos infrastruktūra Nemuno g. 8, Klaipėdoje yra pasenusi ir nefunkcionali (SSGG
analizė 2.9. p.). Tinkamai ir kokybiškai aptarnauti esamus transporto srautus galima tik ne sezono
metu. Vasaros sezono metu, kelis kartus išaugus transporto srautams, garantuoti sklandų
perkėlimą per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją yra problematiška. Kelio atkarpa nuo kasų
iki keltų yra per siaura ir neefektyvi (joje telpa apie 60 automobilių). Vasarą, piko metu, prieš
kasas nusidriekia transporto priemonių eilės, trikdydamos eismą Varnėnų ir Minijos g. bei patekimą
į kitus privažiavimus. Tai neigiamai įtakoja eismo kokybę ir neužtikrina saugumo judriose Klaipėdos
gatvėse.
Reguliuojamos, užvažiavimo ant keltų rampos įrengtos 1984 m., rekonstruotos 1997 m. Šiuo metu
jos yra susidėvėjusios, neleidžia sklandžiai ir saugiai įvažiuoti į keltus autobusams bei kitiems
automobiliams, kyla daug eksploatacinių problemų.
Atmušimo įrenginiai krantinėse Nr. 76; 77; 78; 79 ir 153; 154; 155; 156 yra susidėvėję, karodavę,
išvaizda gadina estetinį vaizdą.
Ties krantine Nr. 79 dėl dugno sąnašų, sumažėjęs gylis ir jos negalima efektyviai naudoti veikloje.
Keleivių aptarnavimo ir biuro pastatas Naujojoje perkėloje (Nemuno g. 8) pastatytas 1984 m. Šis
pastatas šiuo metu eksploatuojamas atsižvelgiant į pastato ekspertizės išvadas, apribojant žmonių
patekimą į dalį pirmo aukšto patalpų, kur egzistuoja pastato dalies vidaus mūrinių pertvarų griūties
pavojus, gamybinėse patalpose demontuotos deformuotos pertvaros, keleivius ir praeivius nuo
irstančio mūro skeveldrų saugo apsauginiai atitvarai, vykdomas pastato deformacijų stebėjimas.
Senojoje perkėloje, Smiltynės pusėje, nėra šiuolaikinės keleivių aptarnavimo infrastruktūros,
krantinės susidėvėjusios, dalis jų neeksploatuojama. Žiemos metu padėtį komplikuoja ledų
sangrūdos keltų švartavimosi vietoje.
2018 m. liepos mėn. baigta rekonstruoti krantinė prie Jūrų muziejaus ir 10 metų terminui sudaryta
jos nuomos sutartis.
2011 m. Danės g. 1, Klaipėdoje pastatytas naujas pirsas. Senoji perkėla (Žvejų g. 16 (buv. 8),
Klaipėdoje) buvo iškelta į naująją vietą. Čia įrengta laikina infrastruktūra keleivių aptarnavimui.
2013 m. šioje vietoje baigtas statyti naujas keleivių terminalas (vieno aukšto pastatas su keleivių
laukimo sale, kavine bei atvira terasa ant stogo).
Siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką keleivių ir transporto priemonių perkėlimą keltais per
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os), laikantis numatytų strateginių
krypčių, 2021-2024 m. planuojami įgyvendinti šie prioritetiniai projektai:
Teritorijos, esančios tarp Klaipėdos m. Varnėnų gatvės ir Smiltynės gatvės,
infrastruktūros tvarkymo darbai (žemės sklypas adresu Nemuno g. 8);
Siekiant užtikrinti sklandų, saugų ir kokybišką keleivių ir transporto priemonių perkėlimą keltais per
Klaipėdos valstybinio jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os), laikantis numatytų Bendrovės
strateginių krypčių, vykdomas projekto „Kelio, jungiančio Klaipėdos m. Varnėnų gatvę ir Smiltynės
gatvę, sutampančią su jungiamuoju keliu Nr. 2254, statyba“ įgyvendinimas.
Techniniame projekte numatyta:
 įrengti apie 6270 m2 jungiamąjį kelią, kuriame tilptų apie 150 automobilių;
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 rekonstruoti įvažiavimą į Varnėnų gatvę bei kitus privažiavimus;
 rekonstruoti/įrengti naujus vandentiekio, lietaus kanalizacijos, elektros jėgos, apšvietimo ir ryšių
(valdymo) inžinerinius tinklus;
 rekonstruoti buitinių nuotekų siurblinę ir slėginę liniją;
 įrengti technines eismo reguliavimo priemones (šviesoforai, užtvarai ir pan.).
AB „Smiltynės perkėla“ planuojamas įgyvendinti projektas atitinka LR Vyriausybės 2013 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 patvirtintą Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014-2022 m.
programą: Lietuvos TEN-T automobilių keliuose dar neįdiegtos visos TEN-T gairėse
rekomenduojamos saugumo priemonės. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo numatyta, kad eismo saugos
didinimo priemonės turi būti diegiamos visame kelių infrastruktūros tinkle. Dėl šios priežasties
būtina toliau diegti į kelių transporto infrastruktūrą technines eismo saugos priemones, kad visame
kelių transporto tinkle būtų užtikrintas vienodas saugumo lygis. Tai bus įgyvendinta ir kelyje,
jungiančiame Klaipėdos m. Varnėnų gatvę ir Smiltynės gatvę, sutampančią su jungiamuoju keliu
Nr. 2254.
Patekimui į keltą projektuojamos 12 eismo juostų, kurių plotis po 3,5 m. Dvi eismo juostos skirtos
keleiviniam ir krovininiam transportui, 7 eismo juostos – lengviesiems automobiliams be leidimų, 2
eismo juostos – automobiliams su leidimais ir viena eismo juosta – specialios paskirties transportui.
Projektuojamose eismo juostose planuojama sutalpinti apie 150 lengvųjų automobilių. Įvažiavimo
kontrolei numatoma įrengti 5 kontrolės punktus (kasas). Ties automobilių kasomis numatyta įrengti
kelio užtvarus ir dviejų spalvų šviesoforus. Ties laukimo juostos pabaiga (įvažiavimui į keltus)
suprojektuoti kelio užtvarus su dviejų spalvų šviesoforais. Kiekvienai eismo juostai numatytas
atskiras kelio užtvaras, kurio valdymas turi būti įrengtas prie kelto rampų (įvertinta distancinio
valdymo galimybė).
Pėstiesiems ir dviratininkams numatyta atskira, saugi zona su naujai projektuojamais pėsčiųjų ir
dviračių takais pietinėje objekto dalyje. Jiems numatoma atskira kasa (su kontrolieriumi) ir
automatinė kasa. Keleivių laukimo ir transporto priemonių laukimo zona aptverta tvora. Takų
dangos suprojektuotos taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors
ribojamas jų laisvas judėjimas ir veikla.
Techninis projektas paruoštas 2016 m., statybos darbai prasidėjo 2018 m. rugsėjo mėn., tačiau dėl
rangovo restruktūrizacijos 2019 m. vasario mėn. buvo nutraukti. Darbus planuojama atnaujinti ir
pabaigti 2021 m. Orientacinė projekto vertė 1,8 mln. Eur.
Įgyvendinus investicinį projektą „Kelio, jungiančio Klaipėdos m. Varnėnų gatvę ir Smiltynės gatvę,
sutampančią su jungiamuoju keliu Nr. 2254, statyba“ būtų pasiekti šie tikslai:
1) sureguliuoti automobilių srautai piko metu: sumažėtų eismo trikdymas Varnėnų ir Minijos
gatvėse;
2) sumažėtų transporto priemonių laukimo eilėje bei perkėlimo laikas;
3) pagerėtų klientų aptarnavimas;
4) tuo pačiu būtų rekonstruoti vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų inžineriniai, elektros ir ryšių
tinklai;
5) įdiegtos šiuolaikinės eismo valdymo priemonės;
6) sureguliuoti keleivių ir dviratininkų srautai.
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) 2016 m. įdiegė
šiuolaikines informavimo sistemas Naujosios perkėlos Smiltynės pusėje, valstybinės reikšmės
krašto kelyje Smiltynė–Nida bei Smiltynės gatvės, priklausančios Klaipėdos miesto savivaldybei,
dalyje.
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2017 m. taip pat baigtas rekonstruoti privažiuojamasis kelias (Nr. 2254) prie Naujosios perkėlos
nuo kelio Smiltynė–Nida ir Smiltynės gatvės dalis, bei sankryža su krašto keliu Smiltynė–Nida (Nr.
167), įrengiant dvi privažiavimo juostas nuo pat minėtos sankryžos, išplečiant automobilių laukimo
gatvės dalį, rekonstruoti pėsčiųjų ir dviračių takai bei įdiegtos kitos eismo saugos priemones.
Reguliuojamų rampų rekonstrukcija;
Reguliuojamos, užvažiavimo ant keltų rampos įrengtos 1982 m., rekonstruotos 1997 m. Šiuo metu
rampos yra susidėvėjusios, neleidžia sklandžiai ir saugiai įvažiuoti į keltus autobusams bei kitiems
automobiliams, kyla daug eksploatacinių problemų.
Planuojama statyba 2020–2021 m. Orientacinė projekto vertė 3,0 mln. Eur.
VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, vadovaujantis žemės nuomos sutartimi, rūpinasi
krantinių eksploatacija, remontu, rekonstrukcija. Pagal pasirašytą sutartį su KVJUD, KVJUD
planuoja atlikti:
1. Krantinių Nr. 76, 79, 153, 156 rekonstrukciją, pritaikant jas reguliuojamoms rampoms. Projektą
vykdys AB „Smiltynės perkėla“, kartu su KVJUD.
2. Krantinės Smiltynėje (Danės g. 1) rekonstrukciją. AB „Smiltynės perkėla“ 2016 m. parengė
projektinius pasiūlymus. Vykdomas techninio projekto rengimas, rangos darbų pirkimą KVJUD
planuoja pradėti 2020 m.
3. Krantinės Nr. 79 gilinimą iki 4 m.
4. Atmušimo įrenginių krantinėse Nr. 76; 77; 78; 79 ir 153; 154; 155; 156 rekonstrukciją.
5. Krantinių Nr. 77 ir 78 kapitalinis remontas. 2018 m. parengta projektinė dokumentacija. Dėl
darbų organizavimo ypatumų šių krantinių kapitalinio remonto darbai bus vykdomi užbaigus
krantinių Nr. 76, 79, 153, 156 rekonstrukciją.
2018 m. liepos mėn. baigti krantinės prie Jūrų muziejaus pritaikymo
įlaipinimui/išlaipinimui. Krantinė perduoda AB „Smiltynės perkėla“ naudojimui.

keltų

keleivių

Keleivių aptarnavimo ir biurų pastato Naujojoje perkėloje (Nemuno g. 8) statyba;
Parengus ir patvirtinus teritorijos tarp Nemuno, Minijos, Varnėnų, Smiltelės g. ir krantinių Nr. 80115 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 68,
korektūrą sklype bei jo gretimybėse, bus galima projektuoti ir pastatyti keleivių aptarnavimo
pastatą ir biurų pastatą, įrengti automobilių parkavimo vietas bei pilnai sutvarkyti keleivių srautus.
2019 m. parengti priešprojektiniai pasiūlymai ir pradėti techninio projekto rengimo darbai. 2021–
2022 m. planuojami statybos darbai. Orientacinė projekto vertė 5,0 mln. Eur.
Transporto priemonės
Šiuo metu Bendrovė turi penkis savaeigius keltus. Naujojoje perkėloje (Nemuno g. 8, Klaipėdoje)
dirba 3 savaeigiai keltai: „Neringa“ (2004 m.) „Baltija“ (2005 m.) ir „Žalgiris“ (2009 m.). Vienas
tokio tipo keltas vienu metu gali gabenti iki 33 lengvųjų automobilių ir 100 keleivių. Tokio tipo
keltai kelia ne tik keleivius, lengvuosius automobilius, bet ir sunkiąją techniką. Ne sezono metu,
tinkamai ir kokybiškai aptarnauti esamus transporto srautus, pakanka dviejų keltų, tačiau sezono
metu, kelis kartus išaugus transporto priemonių srautams, garantuoti nenutrūkstamą kėlimą, būtini
visi trys keltai.
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Senojoje perkėloje (Danės g. 1, Klaipėdoje) šiuo metu dirba du keleiviniai keltai: „Kintai“ (1977 m.)
ir „Nida“ (2006 m.). Šiais keltais vežami tik keleiviai. Keltas „Nida“ gali pilnai aptarnauti esamus
keleivių srautus sezono metu (kelia iki 700 keleivių vienu metu).
2004-2009 m. atnaujinus keltų bazę Bendrovė gali užtikrinti susisiekimą per Klaipėdos valstybinį
jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os) esant ekstremalioms oro sąlygoms (stiprus vėjas >20 m/sek.,
ledų sangrūdos) (SSGG analizė 1.17. ir 1.18. p.).
Bendrovėje nuolat yra atliekama keltų techninė apžiūra. Taip pat vykdomi einamieji remonto
darbai, kas penkerius metus atliekami dokiniai remonto darbai laivų remonto įmonėse Lietuvoje.
Atnaujintos visos gelbėjimo priemonės keltuose.
Senstant Bendrovės keltų parkui,
nenumatytų gedimų atvejai, todėl
užtikrinti saugų ir savalaikį keleivių
parkas, atsižvelgiant į techninį jų
atnaujinamas ir modernizuojamas.

mechaniškai dėvintis jų įrangai ir mechanizmams, dažnėja
siekiant užtikrinti Bendrovei keliamo tikslo įgyvendinimą –
ir transporto priemonių perkėlimą, Bendrovės valdomų keltų
stovį, išlaidas eksploatacijai ir remontui, privalo būti laiku

Atsižvelgiant į ekonomiškai naudingą keltų eksploatacinio amžiaus vidurkį, Bendrovės valdomų
keltų keitimo naujais keltais preliminarūs laikotarpiai būtų:
5 lentelė. AB „Smiltynės perkėla“ keltų parkas
Pavadinimas

Statybos metai

Preliminarus kelto keitimo
terminas

S/k „Kintai“

1977

2022

S/k „Nida“

2006

2026

S/k „Neringa“

2004

2024

S/k „Baltija“

2005

2025

S/k „Žalgiris“

2009

2029

Nustatant keltų parko atnaujinimo kryptis, visų pirmą reikia atsižvelgti į keltų techninę būklę,
nusidėvėjimo lygmenį, perkeliamų keleivių ir transporto priemonių srautų pokyčius, išnagrinėti
laivyno padalinio darbuotojų darbo optimizavimo galimybes, siekiant optimizuoti keltų
eksploatacinius rodiklius.
2020 m. gegužės 8 d. pasirašyta sutartis su UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ dėl naujo
savaeigio keleivinio-krovininio kelto „Klaipėda“ statybos. Atlikti kelto projektavimo darbai ir
pradėtas pjauti metalas statyboms. Planuojamas kelto pristatymo laikas – 2021 m. liepos mėn. Šis
keltas užtikrins nepertraukiamą ir savalaikį Naujosios perkėlos darbą, padidins našumą sezono
metu.
Šiai dienai, įvertinus Bendrovės keltų techninį stovį, reikia keisti fiziškai ir morališkai susidėvėjusį
keltą „Kintai“. Tai pagrindinis keltas, galintis pakeisti keltą „Nida“ jo remonto arba žiemos metu
esant ledui uosto akvatorijoje. Pakeitus keltą „Kintai“ analogiško dydžio nauju, moderniu keltu bus
užtikrinamas kelto darbo patikimumas ir saugumas, taip pagerinant perkėlimo paslaugos kokybę.
Vietoje keleivinio kelto „Kintai“ būtų galima pastatyti naują, apie 350 keleivių gabenti galintį, keltą.
Sezono metu jis puikiai pasitarnautų keleivių gabenimui Senojoje perkėloje kartu su keltu „Nida“, o
ne sezono metu galėtų pakeisti keltą „Nida“ savo efektyvumu mažindamas eksploatacines
sąnaudas. Tokio kelto statybos vertė siektų apie 6,0 mln. Eur.
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Bus siekiama keleivinio kelto statybai finansavimą gauti pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo
didinimo planą (RRF) ir/ar iš kitų ES fondų. Bendrovė pasiryžusi statyti hibridinį arba elektrinį keltą,
kuris būtų draugiškas aplinkai ir mažintų CO2 emisijas. Hibridiniu/elektriniu keltu būtų siekiama
sumažinti dyzelinio kuro sunaudojimą, o tuo pačiu ir išmetamų į aplinką teršalų kiekį, atsižvelgiant į
griežtėjančius aplinkosaugos reikalavimus. Tokio kelto statybą galėtų siekti 10 mln. Eur.
AB „Smiltynė perkėla“ prašys LR susisiekimo ministerijos įtraukti šį projektą, kuris atitiks
pagrindines gaires – žaliąsias iniciatyvas ir kuris savo turiniu būtų tinkamas šiam finansavimui.
AB „Smiltynės perkėla“ misija – teikti klientų lūkesčius atitinkančias viešojo vandens transporto
paslaugas. Misijai įgyvendinti Bendrovės vienas iš strateginių tikslų yra teikiamų perkėlimo
paslaugų kokybės gerinimas dėl to pagrindinis numatomas pasiekti keltų parko atnaujinimo
rezultatas – naujų, modernių krovininių-keleivinių ir keleivinių keltų įsigijimas, kuris leistų AB
„Smiltynės perkėla“ tinkamai vykdyti pagrindinę savo funkciją ir užtikrinti saugų ir savalaikį keleivių
ir transporto priemonių perkėlimą per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į Kuršių neriją taip pagerinant
perkėlimo paslaugos kokybę.
 Finansiniai ištekliai
Bendrovės planams įgyvendinti ir kurti yra reikalingi finansiniai ištekliai. Jų valdymas užtikrina
Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimą ir tinkamą pagrindinių funkcijų atlikimą.
Bendrovės finansinius resursus sudaro akcininkų lėšos, paskolos ir pajamos, gaunamos už
Bendrovės suteiktas paslaugas.

Nuosavas kapitalas (akcininkų lėšos)
Bendrovė iš viso turi 36 akcininkus. Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra Lietuvos Respublikos
valstybė, kurios akcijas patikėjimo teise valdo susisiekimo ministerija. Kiti Bendrovės akcininkai yra
privatūs asmenys.
2015 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 572150 Eur buvo
padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas, išleidžiant 32920 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių
vienos nominali vertė lygi 17,38 Eur. Šios akcijos išduotos akcininkams nemokamai, proporcingai jų
turimų akcijų skaičiui – valstybei 32589 vnt., privatiems asmenims 331 vnt. Šiuo metu bendras AB
„Smiltynės perkėla“ paprastųjų vardinių akcijų skaičius sudaro 330950 akcijų (iš jų: valstybės –
327619 vnt. (98,99% įstatinio kapitalo), privačių asmenų – 3331 vnt. (1,01% įstatinio kapitalo)).

Paskolos
Naujo keleivinio-krovininio kelto statybos finansavimui 2020 m. gegužės 5 d. pasirašyta paskolos
sutartis, paskolos suma 5,5 mln. Eur. Už suteiktą paskolą Bendrovė įkeis ilgalaikį materialųjį turtą
– naująjį keltą.
Siekiant įgyvendinti visus būtinus projektus, strateginiu 2021-2024 m. laikotarpiu, bus reikalinga
skolintis papildomai, todėl šiam poreikiui patenkinti bus deramasi su finansinėmis institucijomis.
Papildomai pritraukti reikalingų lėšų Bendrovei leis mažas jos įsiskolinimo lygis (D/E rodiklis), kuris
2020 m. gruodžio 31 d. planuojama sieks 0,1.

Pajamos
Bendrovės teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 30 str. 1 dalimi;
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2012 m. gegužės 14 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (dabar Valstybinė
energetikos reguliavimo taryba, toliau – VERT) nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Keleivių ir
transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodika (toliau – Metodika).
Vadovaujantis minėtų teisės aktų nustatyta tvarka, Bendrovės teikiamų monopolinio pobūdžio
paslaugų tarifų dydis priklauso nuo faktinių ataskaitinio laikotarpio investicijų ir sąnaudų.
Bendrovės pelnas ribojamas VERT nustatoma vidutine svertine kapitalo kaina (angl. WACC). 2018
m. gegužės mėn. VERT apskaičiuota WACC reikšmė siekė 4,26 % ir ji taikytina Metodikoje
numatytiems 2018.06.01-2021.05.31 didžiausiems tarifams skaičiuoti. VERT apskaičiavo, kad
Bendrovės pelnas iš reguliuojamos veiklos negali viršyti 217 tūkst. Eur.
Bendrovės 2019 m. veiklos pajamų šaltiniai:
pajamos iš tiesioginės veiklos – tiesioginis paslaugų pardavimas klientams – 3317 tūkst. Eur
(62,1 % visų pajamų);
Pagal 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo įstatymą Nr. VIII-2032 Bendrovė vykdo įstatyme numatytų asmenų, įstaigų ir jų
transporto priemonių perkėlimą. Įstatyme numatyta, kad iš Kelių priežiūros ir plėtros programos
fondo kompensuojamos negautos pajamos, kurios apskaičiuojamos pagal atliktus faktinius
perkėlimus. Laikoma, kad tai yra negautos pajamos, tai kompensacijos suma vertinama kaip
perkėlimo paslaugos pardavimo pajamos ir apskaitoje atvaizduojamos kaip ataskaitinio
laikotarpio uždirbtos pajamos.
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos 2019 m. sudarė 1668 tūkst. Eur (31,2 %
visų pajamų).
kitos veiklos (infrastruktūros, reklaminių plotų, nekilnojamojo turto, keltų nuomos, ilgalaikio
materialaus turto pardavimo ir kt.) pajamos – 356 tūkst. Eur (6,7 % visų pajamų).
Bendra 2019 m. Bendrovės pajamų struktūra pavaizduota žemiau paveiksle.
7. paveikslas. AB „Smiltynės perkėla“ 2019 m. pajamų struktūra

Bendrovės pagrindinės veiklos rezultatus labai sąlygoją sezoniškumas. Gegužės-rugsėjo mėn.
Bendrovė dirba pelningai, o spalio-balandžio mėn. nuostolingai. 2018-2019 m. veiklos pelnas
(nuostoliai) pagal mėnesius pateikti žemiau paveiksle. Sezono metu vidutiniškai uždirbama 1,0
mln. Eur pelno, ne sezono metu patiriama vidutiniškai 0,4 mln. Eur nuostolių.
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8. paveikslas. AB „Smiltynės perkėla“ 2018-2019 m. veiklos pelnas (nuostoliai)

Dėl veiklos sezoniškumo (karšta/šalta vasara, šalta/šilta žiema) AB „Smiltynės perkėla“ pasižymi
sunkiai prognozuojamomis pajamomis. Didesnė dalis Bendrovės kaštų yra fiksuoti, t. y. patiriami
nepriklausomai nuo veiklos apimčių, todėl Bendrovė negali greitai reaguoti į krentančias pajamas ir
todėl gali susidurti su finansiniais sunkumais.
Sezoniškumo įtaką stengiamasi valdyti ir ją sumažinti tinkamai sudarant keltų judėjimo grafikus,
darbuotojų (ypatingai laivyno ir klientų aptarnavimo padalinių) darbo laiko, atostogų grafikus, tik
sezono metu priimti papildomai reikalingus darbuotojus.
AB „Smiltynės perkėla“ buhalterinė apskaita tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka. Už buhalterinės apskaitos tvarkymą atsakingas Finansų skyrius. Bendrovėje yra patvirtinta
apskaitos politika, kuria vadovaujantis Finansų skyrius organizuoja ir vykdo buhalterinę apskaitą.

Vidaus kontrolės ir vidaus audito sistema
Bendrovės vidaus kontrolę vykdo struktūrinių padalinių vadovai. Kiekvienas vadovas yra atsakingas
už jo vadovaujamam struktūriniam vienetui pavestų funkcijų vykdymo kokybę ir rezultatyvumą.
Vidaus kontrolės sistemos sudedamoji dalis yra buhalterijos darbo kontrolė, kurią Bendrovėje
vykdo finansų direktorius. Bendrovės buhalterijos metinės veiklos kontrolę atlieka nepriklausomas
auditorius.
Pagrindiniai Bendrovės vidaus kontrolės tikslai:
 veiklos vykdymas laikantis įstatymų ir pagal strateginius veiklos planus;
 Bendrovės turto apsauga nuo neteisėtų veiklų;
 veiklos vykdymas laikantis patikimų finansų valdymo principų;
 teisingas informacijos apie finansinę ir kitą veiklą pateikimas.
4.1.3. Vidinių veiksnių poveikio vertinimas
Žemiau lentelėje pateikta informacija apie Bendrovės vidinių veiksnių poveikio kryptis ir jų
reikšmingumo vertinimas.
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6. lentelė. AB „Smiltynės perkėla“ vidinių veiksnių poveikio vertinimas
Veiklos

Komercinė veikla:
pardavimai ir
komunikacija bei
rinkodara

Žmogiškųjų išteklių
valdymas

Pirkimai ir
finansinių išteklių
valdymas

Perkėlimų saugos
valdymas

Infrastruktūros ir
technologijų
valdymas

Veiksniai

Poveikio kryptis /
reikšmingumas*

Teikiamų paslaugų lankstumas.

Teigiama / mažai reikšminga

Įdiegtas klientų aptarnavimo standartas.

Teigiama / mažai reikšminga

Atsiskaitymo už paslaugas būdų įvairovė.

Teigiama / reikšminga

Paprasta kainodara.

Teigiama / reikšminga

Siaura teikiamų paslaugų įvairovė.

Neigiama / mažai reikšminga

Silpni pardavimai ir rinkodara.

Neigiama / mažai reikšminga

Darbuotojų kompetencijos.

Teigiama / labai reikšminga

Motyvacinė darbo užmokesčio sistema.

Teigiama / reikšminga

Grįžtamasis ryšys iš darbuotojų.

Teigiama / reikšminga

Darbuotojų pamainos užtikrinimas.

Neigiama / labai reikšminga

Aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimas.

Neigiama / labai reikšminga

Kontroliuojamos sąnaudos.

Teigiama / reikšminga

Finansinis stabilumas.

Teigiama / labai reikšminga

Mažas įsiskolinimo lygis.

Teigiama / reikšminga

Veiklos sezoniškumas.

Neigiama / mažai reikšminga

Maža ilgalaikio turto likutinė vertė.

Neigiama / labai reikšminga

Ilgai trunkantys viešieji pirkimai.

Neigiama / labai reikšminga

ISO 9001, OHSAS 18001 ir ISO 14001 standartai.

Teigiama / mažai reikšminga

Perkėlimų procesų ir įrenginių techninės būklės
kontrolė.

Teigiama / reikšminga

Apmokomas, instruktuojamas, atestuojamas
personalas.

Teigiama / reikšminga

Savalaikis keltų ir jų įrenginių techninis
aptarnavimas ir remontas.

Teigiama / reikšminga

Kompiuterizuota perkėlimo srautų apskaita ir video
kontrolė.

Teigiama / reikšminga

Naudojamos technologijos.

Teigiama / reikšminga

Atnaujinta keltų bazė.

Teigiama / labai reikšminga

Susisiekimo užtikrinimas esant ekstremalioms oro
sąlygoms.

Teigiama / labai reikšminga

Sklandaus IT sistemų darbo neužtikrinimas.

Neigiama / labai reikšminga

Pasenusi infrastruktūra.

Neigiama / labai reikšminga

* Reikšmingumo vertinimo skalė: labai reikšminga, reikšminga, mažai reikšminga.

4.2. Išorinių veiksnių analizė
Toliau šiame dokumente analizuojama Bendrovės veiklai didžiausią įtaką turintys išoriniai veiksniai.
Išorinių veiksnių įtaka Bendrovės veiklos strategijoje suprantama kaip politinių, ekonominių,
socialinių, teisinių, aplinkosauginių ir technologinių veiksnių kombinacija. Vienokiu ar kitokiu būdu
tai daro įtaką bendroms Bendrovės strateginėms kryptims.
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Tiesiogiai kontroliuoti išorinių veiksnių AB „Smiltynės perkėla“ negali, tačiau šiuos veiksnius nuolat
vertina. Taip siekiama laiku atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybes, numatyti riziką ir išvengti
galimų grėsmių bei pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis.

Palyginamoji įmonių analizė
Europoje yra daug savo veikla panašių keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais
kompanijų. Tačiau visos jos yra priskiriamos mažų arba vidutinių įmonių kategorijai. Jos taip pat
nėra listinguojamos biržose, o jų rezultatai nėra viešai skelbiami. Dėl labai ribotos informacijos
kiekio apie kitų, panašių, įmonių veiklą palyginamosios analizės nėra galimybės atlikti.

Konkurencinės aplinkos analizė
Konkurencinės aplinkos analizės pagalba įvertinama Bendrovės padėtis rinkoje. Taip pat vertinami
ne tik Bendrovė, bet ir kiti rinkos dalyviai: klientai, tiekėjai, alternatyvias paslaugas teikiančios
įmonės, esami ir potencialūs konkurentai. Šiai analizei atlikti naudojamas Porterio penkių
konkurencinių įtakų modelis. Atliktos analizės apie esamų konkurentų, naujų konkurentų, pakaitalų
įtaką Bendrovės veiklai, taip pat Bendrovės tiekėjų ir pirkėjų galią rezultatai pateikiami žemiau 7
lentelėje.
7 lentelė. AB „Smiltynės perkėla“ konkurencinės aplinkos analizė

Esami konkurentai – Bendrovės
konkurentų skaičius ir pajėgumas,
jų
siūlomų
paslaugų
patrauklumas.
Ar
Bendrovės
tiekėjai ir pirkėjai verčiau rinktųsi
juos?

Naujų konkurentų grėsmė –
patekimo į rinką ribojimas.

Pakaitalų grėsmė – Bendrovės
teikiamų paslaugų unikalumas. Ar
pirkėjas lengvai gali jas pakeisti
kitomis?
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Vasaros sezono metu keleivių perkėlimo paslaugas siūlo
maži pramoginiai laiveliai, kurie negali prilygti reguliariai
dirbantiems keltams ir garantuoti keleiviams saugaus ir
savalaikio persikėlimo.
Taip pat 2020 m. pradėti vykdyti tiesioginiai reisai iš Kauno
(„Raketa“) ir Klaipėdos („Benas“) į Nidą, tačiau jų veikla
labai priklausoma nuo oro sąlygų. Atsiradusi galimybė
Neringą pasiekti oru (atidarytas Nidos oro uostas) ženklios
įtakos Bendrovės veiklai nepadarė. Visų jų užimamos
keleivių perkėlimo rinkos dalis sudaro iki 10 %.
Transporto priemonių perkėlime konkurencijos nėra.
Nors patekimas į rinką nėra ribojamas, tačiau potencialių
konkurentų atsiradimo grėsmė yra minimali. Vienu
svarbiausių patekimo į rinką barjeru galima laikyti didelio
kapitalo poreikį, kadangi perkėlimo paslaugas galėtų teikti
tik gerai techniškai apsirūpinusios įmonės.
Keleivių ir transporto priemonių pervežimas Kuršių mariomis
– pagrindinė AB „Smiltynės perkėla“ veikla (uždirbama 9598 % visų pajamų), kurios profesionaliam lygmenyje
daugiau nevykdo niekas. Šiuo metu tai yra vienintelis būdas
persikelti per Kuršių marias dėl to šios paslaugos pakeisti
artimiausioje ateityje kuom nors kitu galimybės nėra.
Tačiau iškelta ir realizuota tilto per Kuršių marias statybos
idėja turėtų neigiamos įtakos Bendrovės veiklai.
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Pirkėjų galia –
pirkėjų
pajėgumas žeminti kainas. Ar
daug yra galimų pirkėjų, ar jie
lengvai
gali
pakeisti
savo
perkamos paslaugos tiekėją?

Tiekėjų
galia
–
tiekėjų
pajėgumas kelti kainas. Ar
Bendrovė turi didelį pasirinkimą ir
ar lengvai gali keisti savo
tiekėjus?

Kadangi AB „Smiltynės perkėla“ yra monopolinė Bendrovė,
klientai neturi galimybės žeminti kainos pakeisdami
paslaugos tiekėją. Pirkėjų pajėgumą žeminti kainas galima
sieti su Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto
kodekso 30 str. 1 dalimi, kurioje numatyta, kad keleivių ir
transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias
(per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių
neriją didžiausi tarifai turi būti suderinti su Valstybine
energetikos reguliavimo taryba. Tarifų dydis priklauso nuo
Bendrovės investicijų ir sąnaudų. Bendrovės pelnas
ribojamas VERT nustatoma vidutine svertine kapitalo kaina
(angl. WACC).
Apsirūpinimo galimybės – žaliavomis, paslaugomis – nėra
apribotos. Žaliavos bei paslaugos perkamos iš įvairių
tiekėjų, todėl Bendrovė nėra priklausoma nuo konkrečių
tiekėjų. Tiekėjai parenkami skelbiant viešuosius konkursus,
tai leidžia taupiai naudoti finansinius resursus žaliavų ir
paslaugų pirkimui. Kiekviename svarbiausių perkamų
žaliavų konkurse kaskart dalyvauja nuo 1 iki 5 įmonių
(potencialių
tiekėjų).
Bendrovės
tiekėjai
keičiasi
priklausomai nuo konkursų rezultatų. Dėl tarpusavio
konkurencijos tiekėjų galimybės didinti prekių kainas ar (ir)
bloginti tiekiamų prekių kokybę labai ribotos.

Pagrindinė Bendrovės keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio
jūrų uostą į (iš) Kuršių neriją (-os) paslauga teikiama monopolinėje rinkoje, todėl konkurentų
įtakos nėra. Dėl šios priežasties perkėlimo keltais paslauga uždirba Bendrovei didžiausią dalį
pajamų, nes šiai paslaugai nereikia konkuruoti atitinkamų paslaugų rinkoje (SSGG analizė 3.1. p.).
Tik vasaros sezono metu keleivių perkėlimo paslaugas siūlo maži laiveliai, kurie negali prilygti
reguliariai dirbantiems keltams ir garantuoti keleiviams saugaus ir savalaikio persikėlimo. Yra
grėsmė atsirasti naujiems, papildomiems mažiesiems laiveliams keleivių perkėlimo rinkoje, tačiau
jų atsiradimo įtaka būtų labai nereikšminga Bendrovės veiklos rezultatams, kadangi jų užimamos
keleivių perkėlimo rinkos dalis sudaro iki 10 % (SSGG analizė 4.1. p.).

Išorinės aplinkos veiksnių analizė
AB „Smiltynės perkėla“, kaip ir visos kitos įmonės, nėra uždara sistema ir jos veiklai turi įtakos ją
supanti aplinka. Todėl, planuodama savo tolimesnę veiklą, Bendrovė turi įvertinti išorinius
veiksnius, kuriuose slypi kaip grėsmės taip ir galimybės. Išoriniams veiksniams nagrinėti
pasitelkiama PESTAT analizė, kuri yra svarbi Bendrovei siekiant užtikrinti jos pasirengimą imtis
konkrečių veiksmų potencialioms rizikoms valdyti ir neigiamoms pasekmėms likviduoti.
Pagal PESTAT modelį išskiriami šie išoriniai aplinkos veiksniai:
 politiniai veiksniai
Bendrovės veiklai įtakos turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai, kintanti mokesčių
sistema, politinės aplinkos kitimai neišvengiamai įtakojantys Bendrovės veiklą bei jos rezultatus, o
mažas stabilumas neleidžia tiksliai prognozuoti galimų Bendrovės veiklos pokyčių. Bendrovės
veiklai didėlę įtaką daro valstybės politikos pokyčiai šiose srityse:
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Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimai dėl akcinių bendrovių, kuriose valstybei nuosavybės
teise priklauso akcijų, pelno dalies įmokų į valstybės biudžetą – valstybės lūkesčiai valstybės
kontroliuojamoms bendrovėms (SSGG analizė 4.2. p.);
galimi sprendimai dėl Bendrovės privatizavimo ar tilto statybos per Kuršių marias (SSGG analizė
4.3. p.). Pastačius tiltą, ženkliai sumažėtų Bendrovės veiklos apimtys. Jos, prognozuojama,
galėtų sumažėti apie 80 % arba 4 mln. Eur;
ekologinio mokesčio už įvažiavimą į Kuršių neriją didėjimas, siekiant riboti transporto priemonių
srautus, turėtų neigiamos įtakos Bendrovės veiklos rezultatams (SSGG analizė 4.4. p.). Metinės
pajamos galėtų sumažėti apie 50-100 tūkst. Eur;
geopolitinė situacija – tranzito mažėjimas (SSGG analizė 4.5. p.) – veiksnio įtaka pinigine
išraiška sudarytų apie 50 tūkst. Eur.
politiniai sprendimai dėl vizų tvarkos pakeitimo – supaprastinta vizų rėžimo tvarka vykstantiems
į Kaliningrado sritį turi teigiamos įtakos Bendrovės rezultatams (SSGG analizė 3.2. p.). Galimas
efektas apie 20-40 tūkst. Eur papildomų pajamų.
 ekonominiai veiksniai
ekonominių raidos ciklų įtaka perkėlimo paslaugų poreikio pokyčiams ir veiklos rezultatams.
Bendra ekonominė šalies situacija – BVP ir gyventojų perkamosios galios augimo tempai,
mažėjantis nedarbo lygis, turizmo plėtra Kuršių nerijoje (Smiltynės ir Neringos infrastruktūros
plėtra (viešbučiai, SPA ir kt.)) turi teigiamos įtakos keleivių skaičiaus augimui, o kartu ir
Bendrovės veiklos rezultatams (SSGG analizė 3.3. p.);
Taip pat galima ir priešinga situacija, kai bendra ekonominė šalies situacija prastėja (2020 m.
situacija dėl COVID-19 pandemijos įtakos), o turizmo plėtra Kuršių nerijoje lėtėja (SSGG analizė
4.6. p.). 2009 m. ekonominės krizės pasaulyje ir Lietuvoje metu Bendrovės perkėlimo srautai
sumažėjo atitinkamai keleivių – 14 %, transporto priemonių 10 %, o pajamos – 10 % arba 0,4
mln. Eur.
Dėl COVID-19 pandemijos įtakos prognozuojama, kad 2020 m. Bendrovės keleivių ir transporto
priemonių perkėlimo srautai sumažės atitinkamai 16 ir 5 %. Taigi, neapibrėžtumas dėl
pandemijos pabaigos gali turėti ženklią įtaką Bendrovės 2021-2024 m. veiklos rezultatams.
tiek vykdomi valstybiniai strateginiai, tiek vietinės reikšmės projektai leidžia Bendrovei uždirbti
papildomų pajamų. 2014 m. dėl vykdomų kelio tvarkymo Neringoje (nuo Preilos iki Nidos),
„NordBalt“ elektros jungties statybos, Jūrų muziejaus rekonstrukcijos ir SkGD terminalo
krantinės statybos darbų Bendrovė gavo 0,3 mln. Eur papildomų pajamų. Ateityje Neringoje
planuojami kelio remonto darbai, kurie didins Bendrovės pajamas;
klientų struktūra, lemianti didelę priklausomybę nuo vieno stambaus kliento (svarbūs didžiausio
perkėlimo paslaugų keltais pirkėjo Lietuvos Respublikos valstybės, kurios pareigas įgyvendina
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie LR susisiekimo ministerijos, sprendimai);
sunkiai prognozuojamos energetinių resursų kainos pasaulinėje rinkoje (SSGG analizė 4.7. p.).
Bendrovės vidutinės materialinės sąnaudos sudaro apie 1,5 mln. Eur per metus, tai joms
padidėjus/sumažėjus 1 %, Bendrovės pelnas sumažėtų/padidėtų 15 tūkst. Eur;
palūkanų normų pokyčiai. Planuojama, kad 2024 m. Bendrovės finansiniai įsipareigojimai gali
siekti iki 14 mln. Eur, tai palūkanų normai padidėjus/sumažėjus 1 %, mokamų palūkanų
sąnaudos padidėtų/sumažėtų 140 tūkst. Eur, atitinkama suma sumažėtų/padidėtų pelnas (SSGG
analizė 4.8 p.).
Palankus investicinių projektų finansavimas Bendrovei leidžia pigiai pasiskolinti reikalingų lėšų
(SSGG analizė 3.4. p.).
 socialiniai veiksniai
Socialiniai veiksniai netiesiogiai, bet labai stipriai veikia Bendrovės veiksmus. Socialinė aplinka yra
nestabili, ji nuolat kinta ir yra sąlygota politikos ir ekonomikos. Norint efektyviai reaguoti į
socialinius veiksnius, būtina juos nuolat stebėti ir vertinti. Bendrovė privalo atsižvelgti į socialinius
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bei gamtosauginius verslo aspektus, prisiimti atsakomybę už savo veiklos trumpalaikes bei
ilgalaikes pasekmes kaip rinkos dalyvis, kaip darbdavys, kaip vartotojas ir kaip visuomenės narys.
Įvairūs socialiniai veiksniai (demografiniai pokyčiai, migracija ir pan.) lygiagrečiai su ekonominiais
veiksniais gali turėti ženklios įtakos Bendrovės veiklai.
Klaipėdos miestas šiuo metu yra stiprus traukos centras Vakarų Lietuvoje. Vis daugiau žmonių
atvažiuoja čia dirbti ar poilsiauti. Kuršių nerija traktuojama kaip vienas iš didžiausių traukos taškų
rekreacijai bei turizmui Lietuvoje. Vietinių suinteresuotumą persikelti į Kuršių neriją pagrinde
sąlygoja ekologinis aspektas – Smiltynės, Nidos, Juodkrantės paplūdimiai įvardijami kaip švariausi,
pažintinis ir poilsinis aspektai – vykstama susipažinti su Kuršių nerija ir tuo pačiu pailsėti (SSGG
analizė 3.5. p.). Ne sezono metu turistai ir poilsiautojai dažniausiai atvyksta savaitgaliais ir švenčių
dienomis. Žiemos savaitgaliais suvažiuoja keliasdešimt tūkstančių žvejų mėgėjų. Dėl to Bendrovės
veiklos rezultatai labai priklauso nuo sezono – šalta, lietinga vasara ir šilta žiema turi neigiamos
įtakos veiklos rezultatams.
Bendrovės perkeliamų keleivių ir transporto priemonių srautui padidėjus/sumažėjus 1 %, perkeltų
keleivių skaičius padidėtų/sumažėtų 22 tūkst., transporto priemonių – 7 tūkst. vnt., o pajamos
atitinkamai padidėtų/sumažėtų 10 tūkst. Eur iš keleivių perkėlimo veiklos ir apie 50 tūkst. Eur iš
transporto priemonių.
Perkėlimų srautus ir Bendrovės žmogiškuosius išteklius lemiantys svarbiausi veiksniai:
Bendrovė iki 40 % pajamų uždirba iš Neringos gyventojų ir ten registruotų įmonių perkėlimo,
dėl to labai svarbus sutarimas su Neringos gyventojų bendruomene. Teigiama bendruomenės
nuomonė apie Bendrovės veiklą ir vykdomus projektus – mažiau kliūčių juos įgyvendinant;
Bendrovės finansiniams rodikliams ženklią įtaką turi ir socialinių veiksnių, tokių kaip
demografiniai pokyčiai, migracija, skurdo lygis ir pan., raida. Didelę įtaką Bendrovės veiklai turi
ir didelis iš šalies emigruojančių gyventojų skaičius – gali mažėti perkėlimo srautai, o Bendrovei
sunkiau rasti kvalifikuotus specialistus (SSGG analizė 4.9. p. ir 4.10.). Klaipėdos m. gyventojų
skaičius per pastaruosius 10 metų sumažėjo 34 tūkst., t.y. 19 %. Taigi, darbo užmokesčio
augimas ir darbo jėgos mažėjimas taip pat yra iššūkis Bendrovei naujų darbuotojų paieškoje.
Klaipėdoje veikiančios dvi mokymosi įstaigos Klaipėdos universitetas ir Lietuvos aukštoji
jūreivystės mokykla leidžia Bendrovei apsirūpinti aukštos kvalifikacijos specialistais (kapitonais,
mechanikais) (SSGG analizė 3.6. p.);
siekiant išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą, Bendrovės sąnaudoms įtakos turės augantis vidutinis
darbo užmokestis rinkoje (SSGG analizė 4.11. p.). Bendrovės metinis darbo užmokesčio fondas
sudaro apie 2,2 mln. Eur, tai jam padidėjus 1 %, Bendrovės sąnaudos išaugtų 22 tūkst. Eur.
 technologiniai veiksniai
Technologijos vis sparčiau veržiasi į kiekvienos įmonės veiklą. Technologiniai veiksniai ypatingai
svarbūs toms organizacijoms, kurių veikla susijusi su aukštomis technologijomis. Bendrovės veikla
nėra susijusi su aukštomis technologijomis.
Svarbiausiai technologiniai veiksniai:
sparti pasaulinė technologijų plėtra skatina operatyviai reaguoti į rinkos poreikių pasikeitimus ir
užtikrinti technologinių naujovių integralumą keleivių ir transporto priemonių perkėlimo veikloje,
pvz.: mobiliosios aplikacijos, procesų automatizavimas.
Bendrovė savo veikloje naudoja informacines technologijas ir jas plėtoja, siekdama užtikrinti
efektyvų bendravimą tarp ūkio subjektų ir institucijų.
kibernetinio saugumo užtikrinimas tampa prioritetine sritimi pasauliniu mastu (SSGG analizė
4.12. p.);
išmanių technologijų vystymasis sudaro galimybes darbo vietų optimizavimui (automatinės
kasos, autonominiai keltai ir pan.) (SSGG analizė 3.7. p.);
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keltų su hibridinėmis technologijomis vystymasis. Hibridinių sistemų privalumas – degalų
sunaudojimo ir išmetamų teršalų kiekio mažėjimas, mechanizmų sukeliamos vibracijos o tuo
pačiu ir vibracijos sukeltų pasekmių mažėjimas. Sistemos trūkumai, dėl baterijų panaudojimo
yra padidintas gaisringumo pavojus. Taip pat, nors pastaruoju metu labai padidėjo baterijų
ilgaamžiškumas ir sumažėjo jų gamybos kaina, šiai dienai baterijų kaina dar yra sąlyginai didelė.
Tačiau nežiūrint į esamus hibridinių sistemų trūkumus, pastebėtina, kad hibridinės technologijos
labai sparčiai vystosi, daug investuojama į jų kūrimą. Skiriamos didelės lėšos baterijų
tobulinimui siekiant padidinti jų tarnavimo ilgaamžiškumą ir sumažinti gamybos kaštus.
Hibridinės energijos gamybos technologijos, tai ateities technologijos, leidžiančios sumažinti
aplinkos taršą. Todėl vis daugiau laivų savininkų pasirenką laivų statybos su hibridiniu
propulsiniu kompleksu kelią (SSGG analizė 3.8. p.);
platus infrastruktūros ir įrangos nuomos paslaugų išvystymas suteikia Bendrovei didesnes
pasirinkimo galimybes (SSGG analizė 3.9. p.).
 aplinkosauginiai veiksniai
rūpintis aplinka įpareigoja ne tik pastaraisiais metais išaugęs visuomenės dėmesys šiai sričiai,
bet ir griežti Europos Sąjungos (ES) reikalavimai, kurie gali lemti papildomą investicijų poreikį
(SSGG analizė 4.13. p.).
Dauguma aplinkosaugos teisės aktų priimami ir tvirtinami ES lygmeniu:
 susiję su oro tarša (standartai: oro kokybei; variklių išmetamųjų dujų kiekiui ir sudėčiai);
 susiję su vandens tarša (pavojingų vandens priemaišų normos);
 susiję su atliekų tvarkymu (direktyvos, reguliuojančios toksinių, pavojingų atliekų tvarkymą);
 susiję su pavojingomis cheminėmis medžiagomis (cheminiai dažai ir kt.), užtikrinant, kad
pavojingiausios medžiagos būtų pakeistos saugesnėmis.
Bendrovės siekis, kad teikiamos paslaugos būtų draugiškiausias aplinkai keliavimo būdas,
skatinant visuomenę keliauti keltais, dviračiais, prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo.
Planuojamas naujų ketų įsigijimas ir/ar esamų keltų variklių keitimas, kurie taupiai naudos kurą.
 teisiniai veiksniai
Bendrovės veikla yra griežtai reglamentuojama ir valstybės reguliuojama;
nestabili teisinė aplinka gali turėti tiesioginės įtakos Bendrovės pajamoms ir pelningumui (SSGG
analizė 4.14. p.).
4.3. Aplinkos veiksnių apibendrinimas – silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių analizė
Atlikus AB „Smiltynės perkėla“ vidinių bei išorinių veiksnių analizę, atliekama stiprybių, silpnybių,
galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizė, kurios metu apibrėžiamos Bendrovės stipriosios,
silpnosios savybės, palankios galimybės bei galimos grėsmės. Stipriosios Bendrovės savybės ir
atsiveriančios galimybės sudaro palankias sąlygas Bendrovės vystymuisi, tuo tarpu silpnosios
savybės ir galimos grėsmės mažiną Bendrovės vystymąsi, didina problemas. Atliekama SSGG
analizė parodo realias Bendrovės galimybes kovoti su kliūtimis, atsiradusiomis dėl išorės veiksnių,
leidžia numatyti užsibrėžtų tikslų siekimo būdus, padeda įvertinti alternatyvius sprendimų būdus ir
išsirinkti tinkamiausią. Apibendrinant, ši analizė padeda atskirti Bendrovės veiklos kryptis, užsibrėžti
tikslus ir numatyti rezultatus.
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8 lentelė. AB „Smiltynės perkėla“ SSGG analizė
VIDINĖ APLINKA
1. STIPRYBĖS: Bendrovės savybės, kurios padeda 2. SILPNYBĖS: Bendrovės savybės, kurios mažina Bendrovės
pasiekti užsibrėžtus tikslus ir kurių visuma suteikia konkurencinį pranašumą kitų įmonių atžvilgiu ir trukdo pasiekti
pranašumo prieš kitas įmones.
užsibrėžtus tikslus.
Komercinė veikla:
pardavimai ir
komunikacija bei
rinkodara

Žmogiškųjų
išteklių valdymas

1.1. Teikiamų paslaugų lankstumas (darbas naktį ir pan.).
1.2. Įdiegtas ir nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas klientų
aptarnavimo standartas.
1.3. Atsiskaitymo būdai pritaikyti skirtingiems klientų
poreikiams (grynais pinigais, bankine kortele, Apps,
Web).
1.4. Paprasta kainodara.
1.5. Kompetencijos. Darbuotojų profesionalumas ir ilgametė
patirtis. Turimos žinios ir įgyta patirtis (angl. „knowhow“) leidžia užtikrinti saugų ir savalaikį paslaugų
teikimą.
1.6. Įdiegta motyvacinė darbo užmokesčio sistema, susieta
su rezultatais.
1.7. Grįžtamojo ryšio iš darbuotojų užtikrinimas.

Pirkimai ir
finansinių išteklių
valdymas

1.8. Kontroliuojamos sąnaudos.
1.9. Finansinis stabilumas. Bendrovės veiklos pobūdis ir
veiklos reguliavimas užtikrina stabilias pajamas,
padengiančias pagrįstas būtinąsias sąnaudas ir
investicijų grąžą.
1.10. Itin mažas įsiskolinimo lygis. Lengvesnė galimybė
pasiskolinti iš finansinių institucijų palankesnėmis
sąlygomis.

Perkėlimų saugos
valdymas

1.11. Kokybės ISO 9001, darbuotojų saugos ir sveikatos
OHSAS 18001 ir aplinkosaugos ISO 14001 reikalavimų
laikymasis.
1.12. Nuolatinė perkėlimų procesų ir įrenginių techninės
būklės kontrolė.
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2.1.
2.2.

Siaura teikiamų paslaugų įvairovė.
Silpni pardavimai ir rinkodara.

2.3.

Specifines kompetencijas turinčių darbuotojų pamainos
užtikrinimas.
Ribotos galimybės pritraukti aukštos kvalifikacijos
specialistus.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Dėl veiklos sezoniškumo sunkiai prognozuojamos
pajamos.
Maža ilgalaikio turto likutinė vertė. Nepakankamai
efektyvi kapitalo struktūra, didelė nuosavo kapitalo dalis.
Ilgai trunkantys infrastruktūros ir technologijų projektų
įgyvendinimui reikalingi viešieji pirkimai.

-----
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1.13. Savalaikiai apmokomas, instruktuojamas, atestuojamas
personalas.
1.14. Atliekamas savalaikis turimų keltų ir jų įrenginių
techninis aptarnavimas ir remontas.

Infrastruktūros ir
technologijų
valdymas

1.15. Kompiuterizuota perkėlimo srautų apskaita ir video
kontrolė.
1.16. Naudojamos technologijos tenkina pagrindinius klientų
poreikius, užtikrina sklandžią perkėlos veiklą.
1.17. Atnaujinta keltų bazė ir aukštesnės teikiamų paslaugų
kokybės užtikrinimas įsigijus modernius keltus.
1.18. Susisiekimo per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į (iš)
Kuršių neriją (-os) užtikrinimas esant ekstremalioms
oro sąlygoms (stiprus vėjas >20 m/sek., ledų
sangrūdos).

2.8.
2.9.

Sklandaus IT sistemų darbo neužtikrinimas – reikalingas
serverių ir Naujosios perkėlos tinklų atnaujinimas.
Didelių eksploatacinių sąnaudų reikalaujanti pasenusi
infrastruktūra.

IŠORINĖ APLINKA

Konkurenciniai
veiksniai

Politiniai veiksniai
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3. GALIMYBĖS: išorės veiksniai, kurie gali prisidėti prie
Bendrovės vertės didinimo.

4. GRĖSMĖS: tikėtini įvykiai, kurie gali turėti neigiamos įtakos
Bendrovės veiklai.

3.1. Didelė pagrindinės veiklos rinkos dalis
konkurencingumas keleivių ir transporto
perkėlimo rinkoje.

4.1. Naujų konkurentų atsiradimas keleivių perkėlimo rinkoje.

3.2. Politiniai sprendimai dėl vizų
vykstantiems į Kaliningrado sritį.
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tvarkos

– mažas
priemonių

pakeitimo

4.2. Vyriausybės nutarimu nustatytas kasmetinis dividendų
dydis biudžetui, neatsižvelgiant į Bendrovės poreikius.
4.3. Galimi sprendimai dėl Bendrovės privatizavimo ar tilto
statybos (ar kitos alternatyvos) per Kuršių marias.
4.4. Ekologinio mokesčio už įvažiavimą į Kuršių neriją
pokyčiai.
4.5. Politiniai sprendimai Lietuvoje, kaimyninėse valstybėse
(įskaitant trečiąsias šalis).
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Ekonominiai
veiksniai

3.3. Šalies ekonomikos augimas. Turizmo ir infrastruktūros
plėtra Neringoje ir Smiltynėje, kas lemia perkėlimo
paslaugų paklausos didėjimą.
3.4. Palankus investicinių projektų finansavimas. Pigūs
skolinimosi ištekliai.

4.6. Šalies ekonomikos ir/ar turizmo plėtros Kuršių nerijoje
lėtėjimas įtakotų įvairių veiksnių (pandemijos ir pan.) gali
lemti paklausos mažėjimą – gali mažėti tiek verslo
(mažinamos sąnaudos), tiek privačių (sumažėjusi
perkamoji galia) klientų skaičius.
4.7. Medžiagų ir energetinių resursų kainų augimas.
4.8. Palūkanų normų augimas.

Socialiniai
veiksniai

3.5. Kuršių nerija įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą,
kas lemia gyventojų ir keliautojų iš kitų šalių norą
aplankyti šį unikalų kraštą.
3.6. Kompetencijų formavimas – naujo, kvalifikuoto
personalo rengimas Klaipėdoje.

4.9. Didėjanti šalies gyventojų emigracija.
4.10. Darbuotojų trūkumas dėl emigracijos.
4.11. Vidutinio darbo užmokesčio augimas rinkoje.

Technologiniai
veiksniai

3.7. Išmanių technologijų vystymasis sudaro galimybes
darbo vietų optimizavimui.
3.8. Naujos kartos (hibridinių, elektrinių, dujinių) keltų
statyba.
3.9. Infrastruktūros ir įrangos nuoma vietoje įsigijimo bei
paslaugų nuoma.

4.12. Kibernetinės atakos ir informacijos sauga.

Aplinkosauginiai
veiksniai

-----

4.13. Griežtėjantys aplinkosaugos
papildomą investicijų poreikį.

-----

4.14. Teisinės aplinkos nenuoseklumas. Besikeičiantys teisės
aktai ir kiti įmonės veiklą reglamentuojantys dokumentai
iššaukia nuolatinių investicijų ir veiklos procesų keitimo
poreikį.

Teisiniai veiksniai
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reikalavimai

gali

lemti

4.3.1. Stiprybių panaudojimas galimybėms įgyvendinti
Kompetencijos. Teikiamų paslaugų lankstumas, Bendrovės ir jos darbuotojų „know-how“,
orientacija į klientą, aukštos kvalifikacijos darbuotojai, vadovaujami iniciatyvių padalinių vadovų,
užtikrins saugų ir savalaikį susisiekimą su Kuršių nerija ir žemynine Lietuvos dalimi, o mažas
konkurencingumas keleivių ir transporto priemonių perkėlimo rinkoje sudarys palankias prielaidas
perkėlimo veiklos plėtrai.
Geras Bendrovės įvaizdis, platus darbuotojų motyvacinis paketas, atsakingas požiūris į darbuotojų
saugą leis lengviau apsirūpinti kvalifikuotu personalu, kuris rengiamas Klaipėdoje (pvz. Lietuvos
aukštoji jūreivystės mokykla) ir ne tik.
Infrastruktūra. Turimi keltai užtikrina patikimą, saugų ir savalaikį keleivių ir transporto priemonių
perkėlimo per Klaipėdos uostą į/iš Kuršių neriją(-os). Artimiausiu metu atnaujinta techninė bazė
(keltai ir infrastruktūra), leis pasiūlyti klientams platesnės įvairovės perkėlimo paslaugas.
Finansinis stabilumas. Bendrovės veiklos pobūdis ir veiklos reguliavimas užtikrina stabilias pajamas,
padengiančias pagrįstas būtinąsias sąnaudas ir investicijų grąžą. Mažas Bendrovės įsiskolinimo lygis
leidžia strateginius projektus finansuoti pritraukiant daugiau skolintų lėšų palankiomis sąlygomis.
4.3.2. Galimybių panaudojimas silpnybėms pašalinti
Bendrovė, esant žemam konkurencingumo lygiui, įsigijusi naujus keltus ir pertvarkiusi
infrastruktūrą, galės pasiūlyti naujų ir įvairesnių paslaugų, tokiu būdu praplėsdama teikiamų
paslaugų įvairovę. Taip pat tam skirdama papildomų išteklių šių paslaugų pardavimų skatinimui,
rinkodarai ir infrastruktūros atnaujinimui/sukūrimui.
Perkėlimo paslaugų paklausos didėjimas. Auganti paklausa dėl supaprastinto vizų rėžimo su
Kaliningrado sritimi. Galimybė uždirbti papildomų pajamų iš infrastruktūros plėtros Neringoje ir
Smiltynėje.
Palankus infrastruktūros projektų finansavimas. Pigūs skolinimosi ištekliai.
Įdarbinti jauni specialistai sudarys prielaidas darbuotojų požiūrio į darbą pokyčiui, o kartu ir
įsitraukimui.
Sistemingai vykdomas informacinės veiklos auditas, nuolatinis tobulinimas leis pasiekti aukštesnį
informacinių technologijų lygį, informacinės technologijos neš didesnę naudą.
4.3.3. Stiprybių panaudojimas grėsmėms sumažinti
Didelė patirtis keleivių perkėlimo rinkoje, turima techninė bazė (keltai ir infrastruktūra) bei
kvalifikuoti darbuotojai gali pristabdyti naujų konkurentų atsiradimą šioje rinkoje, tai leistų
Bendrovei toliau sėkmingai tęsti šią veiklą.
Aukšta darbuotojų kvalifikacija, patirtis ir vadovų iniciatyvumas gali sumažinti nepalankių politinių
spendimų, teisinio reglamentavimo veiksnių įtaką Bendroves veiklai.
Geras Bendrovės įvaizdis, platus darbuotojų motyvacinis paketas, atsakingas požiūris į darbuotojų
saugą leis lengviau pritraukti kvalifikuotą personalą ir taip minimizuoti dėl emigracijos kylančias
grėsmes.
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Nuolatinis darbuotojų darbo užmokesčio fondo peržiūrėjimas ir vidutinio darbo užmokesčio
augimas Bendrovėje neleis atsilikti nuo Lietuvos darbo rinkos darbo užmokesčio augimo tempų.
Bendrovės finansinis stabilumas leis operatyviai reaguoti į šalies ekonomikos ir/ar turizmo plėtros
Kuršių nerijoje sulėtėjimą taip pat medžiagų ir energetinių resursų kainų pasikeitimą rinkoje.
4.3.4. Silpnybių pašalinimas grėsmėms sumažinti
Siekiant sumažinti neigiamą ekonominės situacijos pokyčių poveikį, politinių sprendimų ir teisinio
reglamentavimo grėsmes, galima numatyti alternatyvias priemones, sukurti greitai ir paprastai
įgyvendinamas priemonių schemas.
Naujų konkurentų atsiradimo keleivių perkėlimo rinkoje grėsmę gali sumažinti teikiamų perkėlimo
paslaugų įvairovės didinimas, pardavimų ir rinkodaros stiprinimas, atnaujinta infrastruktūra.
Platus darbuotojų motyvacinis paketas, nuolatinis darbo užmokesčio augimas Bendrovėje gali
sumažinti gyventojų emigracijos, darbuotojų trūkumo ir darbo užmokesčio augimo šalies rinkoje
grėsmes.
Sistemingas informacinės veiklos auditas, nuolatinis tobulinimas leis sumažinti kibernetinių atakų
grėsmes ir padidins informacinę saugą.
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V. STRATEGIJA
Strategija yra įmonės pasirinkti būdai ir įrankiai, skirti pasiekti užsibrėžtus ilgojo laikotarpio tikslus
nuolat kintančioje aplinkoje.
Šioje dalyje pateikiama akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ veiklos strategija išreikšta per viziją,
misiją, strategines kryptis, vertybes ir veiklos rodiklius.
5.1. Vizija, misija ir vertybės
Įgyvendinant strateginius Bendrovės tikslus siekiama būti pažangia, skaidria, efektyviai valdoma ir
ilgalaikę naudą akcininkams teikiančia vidaus vandenų transporto Įmone, užtikrinančia saugų,
patikimą ir savalaikį keleivių ir transporto priemonių perkėlimą.
Misija – teikti klientų lūkesčius atitinkančias viešojo vandens transporto paslaugas.
Misijoje įvardintas klientų lūkesčius atitinkančių paslaugų teikimas siejamas su pakankamo
finansavimo užtikrinimu, efektyviomis investicijomis ir atsakingų sprendimų priėmimu.
Vizija – moderni, efektyviai ir skaidriai valdoma, socialiai atsakinga, „žalioji“ Įmonė,
teikianti viešojo vandens transporto paslaugas ir pasižyminti išmaniu klientų
aptarnavimu.
Vizijoje pabrėžiama orientacija į aukštos kokybės paslaugų teikimą, maksimalų veiklos skaidrumą ir
finansinio stabilumo užtikrinimą.
Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą Bendrovė grindžia šiomis pamatinėmis
žmogiškosiomis ir profesinėmis vertybėmis:
1.
2.
3.
4.
5.

Profesionalumu;
Atsakomybe;
Išradingumu;
Pozityvumu;
Pagarba.

Nustatant Bendrovės vertybes didžiausias dėmesys skiriamas tam, kad vertybės būtų ne tik
deklaruojamos, o kiekvienam Bendrovės darbuotojui suprantamos. Todėl vertybės apibrėžiamos
per supratimo prizmę atsakant į klausimą – kaip aš elgiuosi kai vadovaujuosi šia vertybe.
9 lentelė. AB „Smiltynės perkėla“ vertybės
Profesionalumas

patikimai žinau, kaip gausiu gerą rezultatą.

Atsakomybė

pasakiau – padariau.

Išradingumas

AŠ

gebu į situaciją žiūrėti kitu kampu.

Pozityvumas

visur matau pliusus, ne „kryžius“.

Pagarba

su kitais elgiuosi taip, kaip noriu, kad su manimi elgtųsi.

Visi paminėti elementai laikomi esminėmis prielaidomis siekiant Bendrovės strateginių tikslų.
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5.2. Strateginės kryptys
AB „Smiltynės perkėla“ strateginės kryptys formuluojamos įvertinus išsamią aplinkos veiksnių
analizę, kuri padeda tikslingai orientuoti Bendrovės stiprybes į galimybių išnaudojimą. Siekdama
tinkamai vykdyti savo misiją, įgyvendinti viziją ir akcininkų keliamus tikslus, 2021–2024 m.
Bendrovė savo veiklą nukreips keturioms pagrindinėms strateginėms kryptims pasiekti.
Bendrovės svarbiausios strateginės kryptys:
1.
2.
3.
4.

Perkėlimų veiklos nepertraukiamumo užtikrinimas;
Kokybiškų paslaugų užtikrinimas;
Veiklos efektyvumo ir Bendrovės vertės augimas;
Organizacinės kultūros stiprinimas.

5.3. Strateginiai tikslai ir rodikliai
Kiekviena strateginė kryptis turi aiškiai suformuluotus tikslus, kurie bus įgyvendinti per artimiausius
metus. Strateginiai tikslai nusako, kas Bendrovei yra svarbiausia ir kam turi būti skiriamas išskirtinis
dėmesys organizuojant veiklą bei nustatant prioritetus.
Bendrovės strateginiai tikslai yra:
užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą perkėlimą per Klaipėdos uostą į/iš Kuršių neriją;
teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas;
didinti veiklos efektyvumą ir užtikrinti nuosavybės grąžą (ROE) akcininkams;
didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą.
Kiekvienam strateginiam tikslui suformuluoti galutiniai rezultatai, kurie turi būti pasiekti ar
konkretūs matavimo rodikliai, kurie leis objektyviai įvertinti tikslų pasiekimo pažangą.
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9. lentelė. AB „Smiltynės perkėla“ strateginių tikslų įgyvendinimo rodikliai ir jų reikšmės
Strateginė kryptis

Strateginis tikslas

1. Perkėlimų veiklos
nepertraukiamumo
užtikrinimas.

1.1. Užtikrinti saugų,
patikimą ir
nepertraukiamą
perkėlimą per Klaipėdos
uostą į/iš Kuršių neriją.

2. Kokybiškų
paslaugų
užtikrinimas.

2.1. Teikti efektyvias ir
kokybiškas paslaugas.

Atsakingi
asmenys

Technikos ir
infrastruktūros
direktorius
Pardavimų ir
klientų
aptarnavimo
direktorius

Siektina rodiklio vertė

Rodiklis,
matavimo vnt.

2020 m.9

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

Avarinių situacijų skaičius, vnt.

0

0

0

0

0

Incidentų keltuose skaičius, vnt.

1

1

1

1

1

Perkėlimo paslaugų sustabdymas
dėl keltų gedimo, val.

0

0

0

0

0

Bendras keltų prastovų skaičius dėl
gedimų, par.

-

< 60

< 60

< 60

< 60

Keltų darbo sutrikimų dėl techninių
problemų skaičius, vnt.

2

9

8

8

8

Klientų pasitenkinimas, %

-

8510

-

85

-

9,3

2,5

4,1

5,7

7,1

EBITDA, tūkst. Eur

2915

1542

2280

2703

2845

1198

1382

1447

1618

1767

77

79

81

83

85

Nuosavybės grąža (ROE), %11
3. Veiklos
efektyvumo ir
Bendrovės vertės
augimas.

3.1. Didinti veiklos
efektyvumą ir užtikrinti
nuosavybės grąžą (ROE)
akcininkams.

Generalinis
direktorius

Veiklos sąnaudos (OPEX), tūkst. Eur

4. Organizacinės
kultūros stiprinimas.

4.1. Didinti darbuotojų
įsitraukimą12 ir lojalumą.

Personalo
direktorius

Įsitraukusių darbuotojų dalis, %

9

Laukiamas rezultatas.
2021-2024 m. laikotarpiu numatyta daug investicinių projektų, susijusių su klientų aptarnavimu (IT projektai, keleivių terminalo, kranto tiltelių statybos, infrastruktūros ir teritorijos sutvarkymo) dėl to tikėtina, kad
klientams gali kilti daug nepatogumų, o tai gali atsiliepti ir klientų pasitenkinimui Bendrovės paslaugomis šiuo intensyvių statybų laikotarpiu.
11
2019 m. sausio 9 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 12 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pelningumo rodiklių 2019-2021 m. nustatymo“ Bendrovei nustatyta vidutinė metinė siektina nuosavybės kapitalo grąža
6,2 %
12
Darbuotojų įsitraukimo rodiklis rodo darbuotojų atsakomybę, įsipareigojimą AB „Smiltynės perkėla“ misijai ir vertybėms.
10
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5.4. Uždaviniai ir veiksmai
Kiekvienam strateginiam tikslui pasiekti suformuluoti strateginiai uždaviniai, o numatyti konkretūs veiksmai padės veiklą vykdyti kryptingai. Toliau pateikti
strateginių krypčių veikloms įgyvendinti numatyti uždaviniai ir veiksmai.
11. lentelė. AB „Smiltynės perkėla“ uždaviniai, veiksmai ir jų matavimo rodikliai
Strateginis
tikslas

1.1. Užtikrinti
saugų, patikimą ir
nepertraukiamą
perkėlimą per
Klaipėdos uostą į/iš
Kuršių neriją.

2.1. Teikti
efektyvias ir
kokybiškas
paslaugas.

Uždavinys

1.1.1. Užtikrinti keltų
eksploatavimo, darbuotojų ir
klientų saugumą.
1.1.2. Laiku ir efektyviai atlikti
keltų profilaktinius ir dokinius
remonto darbus – remonto
planų laikymasis.

Atsakingas

Technikos ir
infrastruktūros
direktorius.

Priemonės (veiksmai)

Rodiklis

Saugios laivybos Klaipėdos jūrų
uoste reikalavimų ir saugaus
keleivių ir transporto priemonių
perkėlimo taisyklių laikymasis.

Taisyklių nesilaikymo
atvejų sk., vnt.

Savalaikė keltų pavasarinė ir
rudeninė profilaktika, dokinio
remonto darbai.

Keltų einamojo ir dokinio
remonto biudžeto
vykdymas, %.

2.1.1. Užtikrinti saugų
transporto priemonių patekimą
į/iš keltą(-o).

Technikos ir
infrastruktūros
direktorius.

Naujų transporto priemonių
pakrovimo / iškrovimo kranto
tiltelių įrengimas.

2.1.2. Racionaliai investuoti į
infrastruktūrinius ir IT
projektus, susijusius su
geresniu klientų aptaranavimu.

Technikos ir
infrastruktūros
direktorius.

Įvažiavimo į Varnėnų g. ir
viešosios infrastruktūros
Bendrovės teritorijoje
sutvarkymas (Nemuno g. 8).
Keleivių aptarnavimo ir biuro
pastato Nemuno g. 8 statyba.

13

Planuojamos rodiklio
reikšmės
2021
2022
2023
2024

0

0

0

0

>80

>80

>80

>80

Incidentų sk.
pakraunant/iškraunant
transporto priemones
į/iš keltą(-o) sk. vnt.

2

1

0

0

Klientų pasitenkinimas
Bendrovės
infrastruktūra, %.

-13)

-

-

-

Šiuo metu Bendrovė neturi bazinių duomenų apie klientų pasitenkinimą esama infrastruktūra. Ateityje, atliekant klientų apklausą, planuojama, kad apklausų formoje viena iš jos struktūrinių dalių būtų klausimai,
susiję su bendrovės infrastruktūra ir jos atitikimu klientų poreikiams.
2.1.2. uždavinio matavimo rodiklis „Klientų pasitenkinimas Bendrovės infrastruktūra“ yra 2.1. strateginio tikslo matavimo rodiklio „Klientų pasitenkinimas“ dalis.
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Keltų įsigijimas.
Modernizuoti
informacines
sistemas,
siekiant
suteikti
naujas galimybes kokybiškų
paslaugų klientams teikimui
bei
Bendrovės
procesų
efektyvumo didinimui.

IT direktorius.

Informacinių ekranų ir vaizdo
perdavimo turinio valdymo
sistemos montavimas ir diegimas.
Automatinių bilietų pardavimo
kasų įsigijimas.
Transporto kontrolės sistema.
Kartą per metus peržiūrimas /
atnaujinamas KAS;
Periodiškai tikrinamas KAS
vykdymas;

2.1.3. Užtikrinti klientų
aptarnavimo (KAS) standarto
vykdymą.

Periodiškai vykdomi KAS
mokymai;
Pardavimų ir
klientų
aptarnavimo
direktorius.

Periodiškai vykdomi keleivių
nuomonės tyrimai;

Klientų aptarnavimo
standarto laikymasis, %.

>85

>85

>85

>85

Paskyrų sekėjų skaičius,
tūkst. vnt.

21

22

23

25

Laivyno ir klientų
aptarnavimo skyriaus
darbuotojų
mandagumas, %

≥75

≥75

≥75

≥75

Užtikinamas operatyvus
centralizuotas keleivių skundų
valdymo procesas;
Vykdoma periodinė riboto
judėjimo asmenų aptarnavimo
kokybės kontrolė ir mokymai.

2.1.4. Gerinti Bendrovės
įvaizdį.
2.1.5. Siekti, kad laivyno ir
klientų aptarnavimo skyriaus
darbuotojai aptarnautų
keleivius mandagiai.
info@keltas.lt
keltas.lt
1870: +370 46 311 117

Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda
Įmonės kodas 140285526
PVM mokėtojo kodas LT402855219

Socialinių tinklų paskyrų
administravimas.
Pardavimų ir
klientų
aptarnavimo
direktorius.

Darbuotojų mandagumo ir
paslaugumo ugdymas;
Reiklumas eismo reguliavime, ant
denio;
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Technikos ir
infrastruktūros
direktorius.
2.1.6. Siekti, kad nuo
Bendrovės veiklos
priklausančių skundų skaičius
mažėtų.

Pardavimų ir
klientų
aptarnavimo
direktorius.

Įdiegti help desk darbuotojams,
kurie informuotų apie kilusias
problemas Bendrovėje.

Kasmetinė OPEX dydžio peržiūra ir
kontroliuojamas nustatyto OPEX
biudžeto laikymasis.
Padalinių
vadovai.

3.1.2. Užtikrinti, kad
planuojamos investicijos būtų
vykdomos laiku ir nustatyto
biudžeto ribose.

Įvesti rytinius pamainos
susitikimus dienos plano
aptarimui;

Nusiskundimų skaičius,
vnt./100 tūkst. keleivių

≤3,5

≤3,4

≤3,2

≤3,0

OPEX ir investicijų
biudžeto vykdymas, %

>80

>80

>80

>80

Investicijų atlikimas
laiku, %.

>40

>50

>60

>70

Investicijų atlikimas
nustatyto biudžeto
ribose, %.

>50

>60

>70

>70

1,4

1,7

3,2

3,8

Racionalus veiklos sąnaudų
(OPEX) planavimas ir kontrolė.

3.1.1. Užtikrinti planuotų
sąnaudų ir investicijų valdymą
ir efektyvumą.
3.1. Didinti veiklos
efektyvumą ir
užtikrinti
nuosavybės grąžą
(ROE)
akcininkams.

Aukštos aptarnavimo kultūros
pavyzdžio rodymas.

Priimant investavimo sprendimus
taikyti aiškius reikalaujamos
investicijų grąžos, rizikos ir
strategijos atitikties vertinimo
principus.

Investuoto kapitalo
grąža (ROIC14), %

14

Investuoto kapitalo grąžos rodiklis parodo, kaip efektyviai įmonės veikloje panaudojamas akcininkų ir kreditorių investuotas kapitalas. Kapitalo grąža apskaičiuojama kaip veiklos pelno po mokesčių ir prieš
palūkanas santykis su nuosavo ir skolinto kapitalo suma.
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3.1.3. Užtikrinti optimalią
Bendrovės kapitalo struktūrą.

Finansų
direktorius.

Bendrovės kapitalo struktūra bus
optimizuojama atsižvelgiant į kitų
įmonių gerosios praktikos pavyzdžius.
Siekiant tikslinio projektų finansavimo
bus vertinami visi galimi finansavimo
instrumentai (negrąžinama
finansinė parama, dotacijos, bankų
paskolos ir kt.).

3.1.4. Užtikrinti pelningą
Bendrovės veiklą.

Generalinis
direktorius.

Savalaikis investicijų į ilgalaikį
turtą atlikimas.

Bendrovės kapitalo
struktūra, D/E rodiklis.

1,1

2,1

1,9

1,7

Pelnas prieš mokesčius,
tūkst. Eur.

216

364

527

695

Atlygio politikos įgyvendinimas;
Nuoseklus atlygio atotrūkių nuo
medianos mažinimas;
4.1.1. Darbuotojų įsitraukimo
stiprinimas.

+2

+2

+2

+2

Darbuotojai, dirbantys
po dviejų darbo metų,
%

>50

>50

>50

>50

Darbuotojai turintys
reikalingus sertifikatus,
%

100

100

100

100

Darbuotojų įtraukimas į
papildomas iniciatyvas, skatinimas
teikti idėjas.

4.1. Didinti
darbuotojų
įsitraukimą ir
lojalumą.

Personalo
direktorius.
4.1.2. Didinti skaičių
darbuotojų, likusių dirbti po
dvejų darbo metų.

4.1.3. Užtikrinti, kad visi
darbuotojai turėtų galiojančius
sertifikatus, reikalingus darbo
funkcijoms atlikti.
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Papildomų naudų darbuotojams
peržiūrėjimas;

Įsitraukusių, veikti
organizacijos labui
darbuotojų skaičiaus
pokytis, %
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Periodinis darbuotojams keliamų
tikslų peržiūrėjimas ir veiklos
vertinimas.
Nuoseklus (1 k. per metus) atlygio
atotrūkių nuo medianos
mažinimas.
Savalaikis darbuotojų
informavimas apie besibaigiančius
galioti sertifikatus ir pažymų
ruošimas jų galiojimo pratęsimui.
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4.1.4. Nuolatinis darbuotojų
ugdymas (Bendrovei reikalingų
kompetencijų ugdymas,
vadovų komandos ugdymas
reikalingų žinių ir įgūdžių
suteikimas, siekiant Bendrovės
tikslų).
Kvalifikacijos kėlimas
pavojingus darbus dirbantiems
darbuotojams.

4.1.5. Užtikrinti, kad kiekvienas
darbuotojas dalyvautų jo
metinę veiklą ir ateinančių
metų veiklos ir kompetencijų
plėtros perspektyvas
įvertinančiame pokalbyje su
savo tiesioginiu vadovu.
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Vadovavimo kompetencijų
tobulinimas – 2 dienų mokymai
aukščiausio lygio ir vidurinio
lygmens vadovams.
Vidinių mokymų organizavimas.
Darbuotojų dalyvavimas
konferencijose, išoriniuose
mokymuose pagal darbuotojų
veiklos vertinimo metu nustatytą
kompetencijų ugdymo planą.

Mokymų naudos
įvertinimas
vadovaujantis mokymų
vertinimo lentelėmis,
balais.

>8

>8

>8

>8

Įvykę metiniai pokalbiai,
%

100

100

100

100

Pavojingus darbus dirbančių
darbuotojų mokymų
organizavimas.

Metinių pokalbių organizavimas.
Ateinančių metų mokymų poreikio
ir darbuotojo lūkesčių nustatymas.
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VI. RIZIKA IR JOS VALDYMAS
AB „Smiltynės perkėla“, kaip ir bet kuri kita organizacija, susiduria su neapibrėžtomis situacijomis,
todėl tik tikslingi ir išankstiniai veiksmai, atsakingas planavimas gali užtikrinti, kad pavojai bus
suvaldyti ir neturės iš viso arba turės tik mažiausią galimą įtaką Bendrovei. Tuo tikslu Bendrovės
rizikų valdymui skiriamas pakankamas dėmesys ir reikalingi resursai, užtikrinamas vadovybės
įsitraukimas ir nustatomos aiškios procedūros bei atsakomybės.
Bendrovė rizikų valdymą supranta, kaip struktūrizuotą požiūrį į neapibrėžtumų valdymą, metodiškai
įvertinant rizikų poveikį bei tikimybę ir taikant tinkamas valdymo priemones.
2020 m. Bendrovė išanalizavo savo veiklos procesus ir nustatė galimas pasireikšti rizikų rūšis.
Atsižvelgus į analizės rezultatus buvo nustatytos tobulintinos sritys ir 2020 m. liepos 27 d.
Bendrovės valdyba patvirtino AB „Smiltynės perkėla“ rizikų valdymo politikos naująją redakciją bei
rizikų valdymo metodiką.
Dokumentų tikslas – sukurti Bendrovėje vieningą ir bendrais principais pagrįstą ir gerąją praktiką
atitinkančią rizikų valdymo sistemą ir standartus, apibrėžiančius rizikų identifikavimo, vertinimo ir
valdymo principus bei atsakomybes.
6.1. Veiklos rizikos
Bendrovė atlikusi rizikų vertinimą nustatė, kad savo veikloje susiduria su šiomis pagrindinėmis
rizikomis:
Teisinė ir reguliacinė rizika
Bendrovės vykdomai veiklai teisiniai veiksniai turi didelę įtaką, kadangi jie reglamentuoja Bendrovę
ir kaip subjektą, ir jos darbo santykius, mokamus mokesčius ir kt. Bendrovės veikla yra aiškia
reglamentuojama įstatymai, kitais teisės aktais ir valstybės reguliuojama. Teisės aktų pakeitimai
gali turėti įtakos Bendrovės veiklos rezultatams. Siekiant sumažinti šios rizikos įtaką veiklos
rezultatams, Bendrovės atstovai aktyviai dalyvauja svarstymuose, informuoja apie būtinus priimti
sprendimus ir (ar) teikia pasiūlymus teisės aktus rengiančioms institucijoms.
Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo paslaugų kainos yra reguliuojamos, kainų viršutines
ribas nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Nuo šių sprendimų tiesiogiai priklauso
Bendrovės veiklos rezultatai ir skiriamos lėšos būtinoms veiklos sąnaudoms, investicijoms
perkėlimo paslaugų savalaikiškumui ir patikimumui išlaikyti, taip pat galimybės finansuoti
investicinius projektus iš nuosavų ar skolintų lėšų.
Siekdama mažinti reguliacinės rizikos įtaką veiklos rezultatams, Bendrovė aktyviai bendradarbiauja
su Taryba, dalyvauja svarstant rengiamus teisės aktų pakeitimus, savo siūlymus argumentuodama
būsimų sprendimų poveikiu bei ilgalaikių, strateginių tikslų svarba.
Informacijos saugos (kibernetinio saugumo) rizika
Bendrovės valdoma informacija ir duomenys turi svarbią reikšmę, todėl tokios informacijos ir (ar)
duomenų praradimas, neteisėtas pakeitimas ar atskleidimas, sugadinimas ar duomenų srauto
nutraukimas gali sukelti Bendrovės veiklos sutrikimų, padaryti žalos kitiems fiziniams ir juridiniams
asmenims.
Siekiant išvengti kibernetinių incidentų, turi būti reguliariai vertinamos Bendrovės informacinių
sistemų, jų fizinės apsaugos, saugumo valdymo sistemų grėsmės, nuolat atnaujinamos esamos
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saugumo priemonės, sistemos ir (ar) įrankiai, bei diegiami nauji atitinkantys griežtus reikalavimus
numatytus ES ir LR teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos saugą.
Technologinė rizika
Bendrovės viena svarbiausių funkcijų ir atsakomybių – užtikrinti saugų, patikimą ir savalaikį keleivių
ir transporto priemonių perkėlimą keltais per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Siekiant užtikrinti
patikimą perkėlimo paslaugą, Bendrovėje diegiamos specializuotos informacinės sistemos, nuolat
atnaujinami ekstremalių situacijų valdymo planai, keliami aukšti reikalavimai tiekėjams.
Bendrovės valdomų keltų parko priežiūra ir remontas reikalauja ypatingo dėmesio. Siekiant išvengti
perkėlimo veiklos sutrikimų vykdoma nuolatinė keltų apžiūra. Taip pat vykdomi einamieji remonto
darbai, kas penkerius metus atliekami dokiniai remonto darbai laivų remonto įmonėse Lietuvoje.
Laiku planuojamos reikalingos naujos investicijos į keltus.
Finansinė rizika
AB „Smiltynės perkėla“, vykdydama veiklą, patiria šias pagrindines finansines rizikas: kredito rizika,
likvidumo rizika ir rinkos rizika (palūkanų normų rizika ir energetinių resursų kainų rizika).
Kredito rizika. Bendrovė turi reikšmingą kredito rizikos koncentraciją, nes kredito rizika pasireiškia
iš vieno pagrindinio pirkėjo, iš kurio uždirbama iki 40 % Bendrovės pajamų. Bendrovė laisvas lėšas
investuoja tik į mažai rizikingas pinigų rinkos ir skolos vertybinių popierių priemones, t. y.
terminuotus indėlius, patikimų finansinių institucijų obligacijas, vyriausybių vertybinius popierius.
Prioritetinis investavimo tikslas yra lėšų saugumo užtikrinimas ir, laikantis šio tikslo, investicijų
grąžos maksimizavimas.
Likvidumo rizika. Bendrovės politika yra veiklos finansavimo užtikrinimas, t. y., kad Bendrovė
visada turėtų pakankamai lėšų ir/ar pasirašytų kreditavimo sutarčių bei overdraftų (sąskaitų likučių
perviršių) sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Likvidumo rizika valdoma sudarant Bendrovės
grynųjų pinigų srautų prognozes. Bendrovės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos 2019 metais yra
teigiami, dėl to likvidumo rizika yra nedidelė.
Likvidumo rizika valdoma nuolat atliekant trumpalaikes ir ilgalaikes Bendrovės pinigų srautų
prognozes.
Rinkos rizika:
 Palūkanų normos rizika. Bendrovės pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai iš pagrindinės veiklos iš
esmės yra nepriklausomi nuo palūkanų normų pasikeitimų rinkoje, kadangi reguliuojamų
paslaugų kainos nustatymui kas trejus metus įvertinama faktinė kapitalo kaina t.y. palūkanų
pokytis turi įtakos tarifams.
 Energetinių resursų kainų svyravimo rizika. Bendrovė patiria riziką, susijusią su keltų kuro
pirkimo kainos pokyčiais. Pokyčius įtakoja įvairūs svyravimai tarptautinėse rinkose. Energetinių
resursų kainos rizika valdoma: sudarant energetinių resursų pirkimo sandorius fiksuota kaina,
sudarant išvestinių finansinių priemonių sandorius finansų rinkoje.
Veiklos skaidrumo rizika
Savo veikloje AB „Smiltynės perkėla“ daug dėmesio skiria viešųjų pirkimų procesų priežiūrai ir
korupcijos prevencijai.
Bendrovė savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo,
teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis. AB „Smiltynės
perkėla“ kovos su korupcija samprata apima netinkamų privilegijų siūlymą ir priėmimą, prekybą
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poveikiu, netinkamą įtaką proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiama, kad
sprendimams nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis.
AB „Smiltynės perkėla“ korupcijos prevencijos veikla remiasi nacionaliniais teisės aktais bei
savanoriškais juos viršijančiais įsipareigojimais:
 Bendrovės vadovas yra tiesiogiai atsakingas už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir
rodo pavyzdį savo darbuotojams;
 taikomos proporcingos, rizikos vertinimu pagrįstos antikorupcines procedūros;
 reguliariai atliekami su korupcija susijusių rizikų vertinimai, planuojamos ir pritaikomos
korupcijos riziką mažinančios priemonės; stebimas antikorupcinės veiklos efektyvumas ir, jei
reikia, diegiamos veiksmingesnės priemonės.
Apie AB „Smiltynės perkėla“ vadovų ir darbuotojų daromus teisės aktų nuostatų ir elgesio normų
pažeidimus; vykdomų ūkinių operacijų ir apskaitos pažeidimus; kyšininkavimą, papirkinėjimą,
prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą; interesų konfliktus, šeimos narių, giminių, draugų protegavimo
ar bet kokių kitų prekybos poveikiu formų, vykdomų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo,
nediskriminavimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus kviečiama pranešti el.
paštu pranesk@keltas.lt ar tiesiogiai per pranešimo pateikimo formą. Šiuo adresu informacija
siunčiama tik už korupcijos prevenciją AB „Smiltynės perkėla“ atsakingam asmeniui, kuris užtikrina
jos siuntėjo konfidencialumą.
6.2. Rizikų valdymo stebėsena
Kiekvieną metų ketvirtį Bendrovės valdybai pristatomi rizikų valdymo rezultatai, aptariamos naujai
nustatytos rizikos ir įvykę incidentai.
AB „Smiltynės perkėla“, remiantis patvirtintais rizikų valdymą reglamentuojančiais dokumentais
(politikomis, tvarkomis, metodikomis ir kt.), atsižvelgdama į strateginius tikslus ir keliamus veiklos
rezultatų uždavinius, atlieka veiklos rizikų vertinimą nustatant jų galimą poveikį ir tikimybę bei
parengia nepriimtinų rizikų valdymo priemonių sąrašą. Atsižvelgiant į Bendrovėje nustatytus rizikų
valdymo principus ir procesą, nuolat siekiama tobulinti rizikų valdymo stebėseną AB „Smiltynės
perkėla“.
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VII. STRATEGIJOS RENGIMO, STEBĖSENOS, VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI
Strategijos rengimo pricipai – AB „Smiltynės perkėla“ strateginiame planavime dalyvauja visa
organizacija: valdyba, vadovai, Bendrovės struktūrinių padalinių darbuotojai. Už proceso inicijavimą
ir eigos kontrolę atsakinga Bendrovės valdyba. Už Strategijos kūrimą ir pristatymą valdybai
atsakingas generalinis direktorius. Siekiant efektyvumo, Strategijos kūrimo procesą prižiūri
atsakingas darbuotojas – finansų direktorius. Strateginė vadovų sesija rengiama esant būtinybei, t.
y. atsižvelgiant į vidaus ir išorės aplinkybes, jeigu reikia iš esmės tikslinti Bendrovės misiją, viziją,
vertybes, strategines kryptis ar tikslus. Dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. strateginė sesija nebuvo
organizuota.
Strateginio planavimo metinis grafikas pateiktas žemiau paveiksle.
9. paveikslas. AB „Smiltynės perkėla“ strateginio planavimo metinis grafikas
Liepa
Vadovų strateginė sesija, kurios
metu
aptariamos
galimos
Bendrovės vystymosi galimybės,
nustatomi pagrindiniai tikslai.

Gegužė – birželis
Esamos situacijos analizė ir
pasiruošimas strateginei sesijai:
- išorinių ir vidinių veiksnių
analizė;
- esamos situacijos pristatymas;
- atliktų ir neatliktų darbų, kurie
buvo numatyti ankstesniame
veiksmų plane, analizė.

Rugpjūtis – spalis
Strategijos ruošimas: strateginių
tikslų ir strateginio veiklos plano
formavimas.
Metinio biudžeto, veiklos plano ir
darbuotojų tikslų ruošimas.

Lapkritis
Strategijos,
strateginių
tikslų,
metinio biudžeto ir veiklos planų
svarstymas valdyboje.
Pateikimas VŠĮ „Stebėsenos ir
prognozių agentūra“ (Valdymo
koordinavimo centras).

Gruodis
Strategijos,
strateginių
tikslų,
metinio biudžeto ir veiklos planų
tvirtinimas valdyboje.

Parengus Bendrovės Strategiją ir siekiant ją įgyvendinti rengiamas metinis planas. Metinį planą
sudaro biudžetas, veiksmų planas ir Bendrovės bei vadovų metinių uždavinių planas. Uždaviniai yra
paskirstomi tarp skirtingų skyrių, atsakingų už atitinkamas sritis. Metiniai planai yra išskaidomi
etapais bei veiksmų sekomis. Už atitinkamų projektų, veiksmų atlikimą, jų vykdymo priežiūrą ir
kokybės užtikrinimą įvardijami atsakingi darbuotojai taip pat numatomi ištekliai ir terminai.
Strategija, strateginiai tikslai, metinis biudžetas ir veiklos planai, uždaviniai tvirtinami valdyboje.
Strateginis planas išsamiai atnaujinamas ir tvirtinamas vieną kartą per metus 4-eriems metams.
Žemiau lentelėje pateikiama paskirtų asmenų atsakomybė planuojant strategiją.
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12. lentelė. Atsakomybė strateginio planavimo metu
Inicijavimas

Valdyba

Kartu su
generaliniu
direktoriumi
inicijuoja
strategijos
kūrimą.

Analizė
Strateginės sesijos
metu apžvelgia
analizės rezultatus
ir teikia siūlymus
tolimesnei kūrimo
eigai.

Generalinis
direktorius

Inicijuoja ir yra
atsakingas už
analizės atlikimą,
pristato ją valdybai.

Vadovybė

Bendradarbiauja
teikdama reikalingą
informaciją ir
pasiūlymus.

Personalo
direktorius

Strateginės
kryptys

Kartu su
generaliniu
direktoriumi
sesijos metu
nustato
misiją, viziją,
vertybes ir
strategines
kryptis.

Veiksmų
planas

Galutinis
dokumentas
Tvirtina
(atmeta) galutinį
strategijos
dokumentą.

Formuoja
veiksmų
planą
(uždavinius,
veiksmus,
jiems
reikalingus
išteklius bei
atsakingus
asmenis).

Atsako už
galutinio
strateginio
dokumento
paruošimą ir
pristatymą
valdybai.

Inicijuoja
strateginę
sesiją, parengia
jai medžiagą.

Finansų
direktorius

Struktūrizuoja ir formalizuoja strateginės sesijos
rezultatus.
Kuria strategiją ir koordinuoja kūrimo procesą
Bendrovės viduje.

Skyriai

Bendradarbiauja su finansų direktoriumi, teikia
reikalingą informaciją.

Paruošia galutinį
strategijos
dokumentą ir
esant poreikiui
atlieka
korekcijas.

Strategijos stebėsenos ir vertinimo principai – AB „Smiltynės perkėla“ strateginio veiklos
plano vykdymo stebėjimo ir vertinimo tikslas – nuolatos kontroliuoti strateginių tikslų ir jų
įgyvendinimui naudojamų veiksmų bei uždavinių pažangą ir užtikrinti, kad jų įgyvendinimui
reikalingi sprendimai būtų priimami vietoje ir laiku.
Rezultatai vertinami kiekvieną ketvirtį. Ketvirčiui pasibaigus duomenys apie pasiektus tikslus ir
uždavinių įgyvendinimo situaciją, pagrindžiant kiekybiniais rezultatais, pateikiami Bendrovės
valdybai. Pateikiamose ataskaitose nurodoma nustatytų rodiklių reikšmės ketvirčio pabaigoje bei
kokybiniai kiekvieno veiksmo ir uždavinio įgyvendinimo įvertinimai. Taip pat pateikiama atitinkama
aiškinamoji informacija apie rodiklių nepasiekimo ar viršijimo priežastis, netikėti pokyčiai vykdant
uždavinius ir kita svarbi informacija. Bendrovės valdyba įvertina rezultatus ir apžvelgia uždavinių
įgyvendinimo progresą.
Strategijos tobulinimo ir palaikymo principai – strateginio veiklos plano rengimo ir
įgyvendinimo tobulinimo tikslas – nuolat reaguoti į strategiškai svarbią informaciją, nenukrypti nuo
siekiamų tikslų ir užtikrinti, kad Strategija būtų įgyvendinama kokybiškai. Stebimi vidiniai ir išoriniai
veiksniai, kad būtų galima planuoti tobulinimo procesą. Esant vidinių veiksnių nukrypimams
tobulinama Bendrovės veikla, o esant išoriniams veiksnių nukrypimams planuojami veiksmai
siekiant sumažinti grėsmę ir valdyti riziką.
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Atsiradus naujiems išoriniams veiksniams, pasikeitus ekonominei, politinei, socialinei aplinkai arba
kitoms esminėms Strategijos prielaidoms, koreguojama bendra Bendrovės judėjimo kryptis.
Esant vidinėms problemoms, susijusioms su pareigų ir (arba) išteklių pasiskirstymu arba (ir)
procesų eiga, tuomet siekiama efektyvesnės organizacinės struktūros, funkcijų, pareigybių ir
procesų.
Paaiškėjus, kad kai kurie numatyti veiksmai nepadeda arba neleidžia Bendroves įgyvendinti
užsibrėžtų uždavinių, tuomet numatyti veiksmai įvertinami iš naujo, vertinamos naujos arba
anksčiau atmestos alternatyvos ir parenkamos tinkamiausios iš jų.
Nepagrįstai nustačius siekiamus rodiklius ir (arba) jų vertes, kurios neatspindi Bendrovės progreso
siekiant iškeltų tikslų, tuomet parenkami labiau progresą atspindintys rodikliai arba koreguojamos
siekiamos jų vertės.
Susidūrus su tam tikras funkcijas ir pareigas atliekančių darbuotojų kompetencijos trūkumu
naujiems verslo iššūkiams, kas stabdo visos Bendrovės Strategijos įgyvendinimą, tuomet
rengiamos ir įgyvendinamos funkcinės žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos, leidžiančios
pritraukti kompetentingų darbuotojų.
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VIII. SUINTERESUOTOS ŠALYS
Darnaus vystymosi principų diegimas Bendrovėje, šiuo metu labiausiai asocijuojasi su
suinteresuotų grupių interesų taikymu. Siekiant nusistatyti prioritetus bei užtikrinti suinteresuotų
šalių poreikius bei lūkesčius ir jų suderinimą su Bendrovės interesais, atlikta suinteresuotų šalių
analizė. Išskirtos pagrindinės suinteresuotos šalys:
 klientai;
 vietinės bendruomenės;
 kontroliuojančios institucijos;
 akcininkai;
 tiekėjai;
 darbuotojai.
 klientai
Bendrovė turi daugiau kaip 2,6 mln. klientų Lietuvoje. AB „Smiltynės perkėla“ klientų ratą galima
išskirti į tris dalis: juridiniai asmenys, Neringos ir Smiltynės gyventojai; žemyninės Lietuvos dalies
gyventojai ir užsienio turistai. Bendrovės paslaugomis besinaudojantys klientai prisideda prie
Bendrovės veiklų tęstinumo, efektyvumo ir augimo.
Lūkesčiai. Klientai iš Bendrovės tikisi priimtinos, pagrįstos paslaugų kainos, kokybiškos ir
savalaikės perkėlimo paslaugos ir patogiai prieinamos bei tikslios informacijos apie planuojamus
reisus, veiklas, gedimus ir pan. Savo ruožtu Bendrovės užduotis – sudaryti galimybes klientams per
trumpą laiką gauti prašomą informaciją kuo paprastesniu būdu (internetu, mobiliuoju telefonu,
konsultuojantis, paskambinus bendruoju numeriu ir pan.).
Iššūkiai. Pagrindiniai iššūkiai Bendrovės klientų aptarnavimo srityje:
 Kokybiško aptarnavimo užtikrinimas. Klientams sukurti didžiausią vertę AB „Smiltynės perkėla“
gali teikdama kokybišką aptarnavimą. Aptarnavimo svarba didėja augant klientų lūkesčiams.
Įmonė siekia, kad kiekvienas kontaktas su klientais būtų kokybiškas. Kokybišką aptarnavimą
Bendrovė supranta kaip paprastą, greitą ir informatyvų kontaktą su klientu.
 Klientų lūkesčius atitinkančios paslaugos. Bendrovė turi laiku nustatyti esamus ir naujus klientų
lūkesčius bei poreikius tam, kad lanksčiai galėtų į juos atsižvelgti planuodama savo projektus bei
naujų paslaugų įgyvendinimą.
 Augant klientų lūkesčiams, aptarnavimo kokybei, Bendrovės vidiniai procesai turi būti nuolat
peržiūrimi ir paprastinami siekiant efektyvesnio klientų aptarnavimo. Tuo pagrindu, Bendrovė
savo komunikacijos ir informacijos sklaidos dalį klientams perkėlė ir į socialinius tinklus. Tikslas
– gerinti Bendrovės įvaizdį ir užtikrinti, kad reikiama informacija pasiektų kuo didesnį klientų
ratą.
 vietinės bendruomenės
Vidutiniškai per metus Bendrovės paslaugomis pasinaudoja 200 tūkst. keleivių ir perkeliama 300
tūkst. transporto priemonių (t. y. Neringos ir Smiltynės gyventojai, ten registruotų juridinių įstaigų
darbuotojai ir jų transporto priemonės).
Lūkesčiai. Kaip ir klientų grupė ši suinteresuota šalis iš Bendrovės tikisi kokybiškos ir savalaikės
perkėlimo paslaugos ir patogiai prieinamos bei tikslios informacijos apie planuojamus reisus,
veiklas, gedimus ir pan. Savo ruožtu Bendrovės užduotis – sudaryti galimybes per trumpą laiką
gauti prašomą informaciją kuo paprastesniu būdu (internetu, mobiliuoju telefonu, konsultuojantis,
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paskambinus bendruoju numeriu ir pan.). Derinant interesus siekiama didinti vietinių
bendruomenių pasitikėjimą ir pritarimą vykdomiems projektams. Prisidėti prie augimo ir visaverčio
gyvenimo galimybių kūrimo.
Iššūkiai. Pagrindinis iššūkis Bendrovei yra vietinių bendruomenių palaikymo užsitikrinimas, kuris
yra labai svarbus Bendrovės projektų sėkmės elementas. Palaikymą bandoma sukurti skatinant
tarpusavio pasitikėjimą, supratimą, bendradarbiavimą, atsakomybę.
Bendrovė nuolat dalinasi informacija apie planuojamus vykdyti projektus.
 kontroliuojančios institucijos
Lietuvoje reguliavimo funkcijas vykdo įvairios institucijos: LR Susiekimo ministerija formuoja
valstybės politiką vidaus vandenų transporto sektoriuje ir organizuoja jos įgyvendinimą; Lietuvos
transporto saugos administracija atlieka laivų kontrolę uostose, saugios laivybos kontrolę pakrančių
plaukiojimo rajone ir vidaus vandenyse, techninių ir organizacinių reikalavimų vidaus vandenų
laivybos srityje, reglamentuojančių saugią laivybą, nustatymą ir kt; Valstybinė energetikos
reguliavimo taryba rengia valstybės reguliuojamų perkėlimo kainų nustatymo metodikas, derina
reguliuojamų įmonių investicijas, stebi kokybės rodiklių laikymąsi. Pagrindinė Bendrovės veikla yra
reguliuojama, todėl svarbu užtikrinti efektyvius dalykinius santykius, grindžiamus skaidrumu,
atvirumu ir atsakomybe, o bendradarbiavimas su valstybės atstovais būtinas siekiant užtikrinti
nuoseklios ir ilgalaikės vidaus vandenų transporto sektoriaus vizijos formavimą bei sklandų
valstybės ir regiono mastu svarbių projektų įgyvendinimą.
Lūkesčiai. Valstybei atstovaujančioms institucijoms suprantama ir prieinama forma teikti aktualią
informaciją, kuri taptų patikimu pagrindu pagal kompetenciją vertinti Bendrovės veiklą, pasiektus
rezultatus bei naudą visuomenei.
Pagrindiniai reguliatoriaus lūkesčiai Bendrovės atžvilgiu iš esmės sutampa su Bendrovės
egzistavimo paskirtimi – patikimai ir kokybiškai teikti keleivių ir transporto priemonių perkėlimo
paslaugas už racionalią kainą. Reguliatoriaus lūkestis yra geriau suprasti Bendrovės veiklą.
Iššūkiai. Pagrindinis iššūkis – užtikrinti Vyriausybės reikalaujamą nuosavybės grąžą prie esamų
kainų reguliavimo principų.
 akcininkai
Bendrovės akcininkų skaičius – 36 akcininkai. Valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, patikėjimo teise valdanti 327 619 akcijų arba 98,99 % įstatinio kapitalo, likusias 3 331
akcijų (1,01 %) valdo privatūs asmenys. Bendrovės akcijos nėra listinguojamos vertybinių popierių
biržoje. Vykdomų strateginių projektų sėkmė tiesiogiai priklauso nuo akcininkų pasitikėjimo ir
greitų bei savalaikių sprendimų.
Lūkesčiai. Pagrindinis akcininkų lūkestis yra skaidri, finansiškai stabili ir stabilią grąžą generuojanti
Bendrovė. Akcininkams taip pat svarbi AB „Smiltynės perkėla“ reputacija, skaidrumas ir
atskaitingumas. Akcininkai iš Bendrovės tikisi ne tik finansinių, bet ir kokybinių rodiklių gerėjimo:
 Bendrovės vertės didinimo – kryptingai įgyvendinant investicijų programą ir projektus;
 Veiklos efektyvumo didinimo – mažinant veiklos sąnaudas, optimizuojant veiklos procesus bei
organizacinę struktūrą ir tuo pačiu mažinant veiklos kaštus.
 Kokybiško, saugaus ir savalaikio perkėlimo paslaugų teikimo – užtikrinant patikimą keltų
techninę būklę, sistemingai modernizuojant ir automatizuojant klientų aptarnavimą bei diegiant
efektyvumą didinančius pažangius technologinius sprendimus.
 Naujų paslaugų vystymo ir administracinių išlaidų mažinimo.
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 Bendrovės vertybėmis pagrįstos reputacijos puoselėjimą, kuriant patikimą, atsakingą, į klientus
orientuotą organizaciją.
 Aktualios, teisingos, ir savalaikės informacijos teikimo, leidžiančios akcininkams įvertinti
Bendrovės veiklą, jos perspektyvą ir priimti atitinkamus sprendimus, užtikrinant efektyvų
grįžtamąjį ryšį.
Iššūkiai. Pagrindinis Bendrovės iššūkis yra įgyvendinti Bendrovei strateginiame veiklos plane
iškeltus finansinius tikslus. Taip pat atitikti LR Vyriausybės dividendų politikos nuostatas bei
lūkesčius, taikomus valstybės valdomoms bendrovėms.
 tiekėjai
Bendrovė yra pasirašiusi virš 100 bendradarbiavimo sutarčių. Bendrovė rinkoje perka keltų
statybos, rekonstrukcijos, remonto, projektavimo darbus, kitą įvairią įrangą ir paslaugas.
Vis didesnę paslaugų dalį įsigyjant rinkoje, tiekėjų reikšmė Bendrovės veiklai yra ženkli – nuo
tiekėjų paslaugų kokybės ir profesionalumo priklauso Bendrovės reputacija, veiklos rodikliai ir
klientų pasitenkinimas.
Bendrovė tiekėjus laiko lygiaverčiais partneriais. Bendrovei tiekėjai itin svarbūs vykdant pagrindinę
veiklą, t. y. užtikrinant saugų ir savalaikį keleivių ir transporto priemonių perkėlimą. Tiekėjams
Bendrovė yra patikimas klientas, laiku atsiskaitantis už prekes ir paslaugas.
Lūkesčiai. Tiekėjai iš Bendrovės tikisi konstruktyvios partnerystės: aiškių sutarties sąlygų,
atsiskaitymo už prekes ir (ar) paslaugas laiku, sklandaus darbų organizavimo proceso, lankstaus
dokumentacijos tvarkymo ir konkursų organizavimo atsižvelgiant į laiką, reikalingą pasiruošti
dalyvavimui pirkimuose.
Iššūkiai. Svarbiausias aspektas Bendrovės bendradarbiavime su tiekėjais yra sklandus visų darbų
ir (ar) paslaugų įsigijimo ir įgyvendinimo procesų valdymas, perteklinių procedūrų ir
dokumentacijos atsisakymas bei terminų trumpinimas. Kiti iššūkiai:
 Tiekėjų konkurencijos skatinimas. Bendrovė yra suinteresuota, kad konkursuose dalyvautų ir
konkuruotų kuo daugiau tiekėjų, tokiu būdu užtikrinant optimalią kainą ir kokybę.
 Aukštos kompetencijos tiekėjų trūkumas. Pastebėta, kad šiuo metu šalyje tiekėjai ne visada turi
pakankamai patirties įgyvendinant pažangius technologinius sprendimus.
 Kompetentingų tiekėjų atrinkimas siekiant gerinti atliekamų darbų, suteikiamų paslaugų kokybę
ir įgyvendinimo terminus. Šiuo metu Bendrovė, rinkdamasi didžiąją dalį tiekėjų, vadovaujasi
mažiausios kainos principu.
 Darbo saugos ir kultūros skatinimas. Didelę paslaugų dalį įsigyjant rinkoje skirtumai tarp
skirtingų organizacinių kultūrų ir darbo organizavimo metodų yra nemenkas iššūkis užtikrinant
tinkamą darbų saugą dirbant Bendrovėje. Pasitaiko atvejų, kai Bendrovės konkursuose
dalyvaujantys tiekėjai netinkamai suplanuoja turimus žmogiškuosius išteklius, samdo
papildomus arba keičia esamus darbuotojus, bet, dėl laiko stokos, ne visada užtikrina tinkamą
jų paruošimą darbų saugos požiūriu.
 darbuotojai
Patyrę, kompetentingi ir vertybėmis besivadovaujantys profesionalūs darbuotojai yra esminė
prielaida įgyvendinti tikslus ir viziją. Darbuotojai lemia Bendrovės sėkmę. Svarbu, kad darbo
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santykiai ir juos reglamentuojantys sprendimai užtikrintų teisingą ir vienodą visų darbuotojų
traktavimą ir užtikrintų teisėtus jų interesus.
AB „Smiltynės perkėla“ vidutiniškai dirba 91 darbuotojas (2019 m. duomenimis), iš jų 20
vadovaujančių darbuotojų, 30 specialistų, 24 keltų įgulų nariai ir 17 klientų aptarnavimo
darbuotojų.
Lūkesčiai. AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų lūkesčiai: Bendrovės stabilumas, skaidrumas ir gera
reputacija, pasitikėjimas, patogi ir patraukli darbo vieta, papildomos naudos. Darbuotojai kuria
Įmonės vertę, todėl jų poreikius apima ne tik adekvatus atlygis už atliktus darbus, bet ir atviras,
sąžiningas bendradarbiavimas bei užtikrintas nuolatinis grįžtamasis ryšys. Darbuotojų profesinio
tobulėjimo, karjeros planavimo, iniciatyvumo skatinimas,– pagrindinė lygiavertės partnerystės
sąlyga.
Iššūkiai. Organizacijos, kurios sėkmingai pasiekia tvarių veiklos rezultatų, paprastai pasižymi
dideliu darbuotojų įsitraukimu, įtraukiančia lyderyste, aukšta veiklos kultūra ir dėmesiu ilgalaikiam
stabilumui.
Didžiausi iššūkiai žmogiškųjų išteklių valdymo srityje siekiant įgyvendinti strateginius tikslus:
 Kryptingai veikti, kad organizacinė kultūra ir atlygio politika skatintų darbuotojų įsitraukimą ir
motyvaciją įgyvendinant strategijoje keliamus tikslus;
 Užtikrinti, kad Bendrovės darbuotojai būtų pakankamai ir laiku informuojami apie Bendrovės
vertybes, tikslus, veiklą ir pokyčius;
 Užtikrinti konstruktyvų ir pozityvų darbdavio ir darbuotojų atstovų socialinį dialogą;
 Aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumas kertinėse pareigybėse.
Visi aukščiau išvardinti iššūkiai yra tarpusavyje susiję. Lankstumo, kompetencijos ir iniciatyvumo
ugdymas vertybiniu pagrindu padės Bendrovei tapti vieninga ir šiuolaikiška organizacija.
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IX. FINANSINĖS PROGNOZĖS
AB „Smiltynės perkėla“ finansinės prognozės 2021–2024 m. sudarytos atsižvelgiant į:

 istorinius finansinius duomenis ir jų pokyčių tendencijas;
 keleivių ir transporto priemonių perkėlimo ir kitos veiklos įtaką, kuria vadovaujantis
prognozuojami Bendrovės veiklos rodikliai, pajamų ir sąnaudų struktūra bei jų apimtys;

 Bendrovės infrastruktūros būklę ir jos plėtros poreikius (sudaromas investicijų planas);
 Bendrovės turimus išteklius, prisiimtus įsipareigojimus, prognozuojamus balansinius pokyčius,
išorinio finansavimo šaltinių poreikį;

 makroekonomines tendencijas;
 efektyvumo ir ekonomiškumo principus.
9.1. Prognozuojami 2021–2024 m. perkėlimų rodikliai
10. paveikslas. Bendrovės prognozuojami 2021-2024 m. perkėlimų rodikliai

(žr. 7 priedą)

2021-2024 m. laikotarpiu prognozuojama vidutiniškai per metus perkelti po 1,4 mln. keleivių
(mokančių už perkėlimus) ir 0,7 mln. transporto priemonių. 2021 m. planuojama perkelti 7 %
daugiau keleivių, o transporto priemonių 3 % mažiau nei 2020 m.
2022-024 m. laikotarpiu prognozuojamas stabilus keleivių perkėlimo srautų lygis, vidutiniškai po
1,4 mln. keleivių per metus, o transporto priemonių prognozuojamas vidutinis 1 % augimas.
9.2. Prognozuojamos 2021–2024 m. pajamos
Bendrovės pajamų prognozės 2021–2024 m. sudarytos laikantis tokių prielaidų:
 didesnės perkėlimo veiklos pajamos 2021-2024 m. dėl perkėlimo kainų pokyčių, kuriuos lems
atliktos investicijos į Bendrovės keltų parko atnaujinimą ir infrastruktūrą;
 dalies kitos veiklos pajamų trumpalaikis praradimas dėl vykdomų infrastruktūros plėtros
projektų.
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11. paveikslas. Bendrovės prognozuojamos 2021-2024 m. pajamos

(žr. 1 priedą)

Prognozuojama, kad artimiausioje 2021-2024 m. perspektyvoje 99 % Bendrovės visų pajamų
sudarys pajamos iš keleivių ir transporto priemonių perkėlimo veiklos.
2021 m. planuojama uždirbti 5,4 mln. Eur pajamų, t.y. 3 % (0,14 mln. Eur) daugiau nei 2020 m.
Nepaisant to, kad prognozuojami mažesni transporto priemonių perkėlimo srautai, prognozuojama,
kad 2021 m. pagrindinės veiklos pajamos bus 11 % (0,5 mln. Eur) didesnės nei 2020 m. Pagrinde
pajamų augimą lems 2021 m. viduryje perskaičiuotos perkėlimo keltais kainos, kurios
prognozuojama didės 15 %.
2021-2024 m. laikotarpiu kitos veiklos pajamas sudarys pajamos iš keltų, nekilnojamojo turto,
reklaminių plotų ir infrastruktūros nuomos.
2021 m. Bendrovė prognozuoja kitos veiklos pajamų mažėjimą 0,4 mln. Eur, t.y. apie 89 %.
Pajamų mažėjimą lems negautos kitos veiklos pajamos – pajamos už laivo „Smiltynė“ nuomą ir
pardavimą. 2022-2024 m. prognozuojamas nuosaikus šios veiklos pajamų augimas. Pajamos iš
kitos veiklos sudarys iki 1 % Bendrovės visų pajamų.
2022-2024 m. planuojamas vidutinis 11 % per metus Bendrovės pajamų augimas. Tokį augimą
lems dėl įgyvendintų investicijų į keltų parką ir infrastruktūrą vidutinis metinis 10 % perkėlimų
keltais paslaugos kainos didėjimas.
9.3. Prognozuojamos 2021–2024 m. sąnaudos
Bendrovės sąnaudų prognozės 2021–2024 m. sudarytos laikantis tokių prielaidų:
 planuojamas nuosaikus darbo užmokesčio augimas;
 įvertintas vykdomos veiklos perskirstymas tarp vidinių resursų ir išorės tiekėjų;
 įvertintas nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų augimas dėl planuojamų atlikti naujų
investicijų;
 įvertintos būtiniausių veiklų sąnaudų padidėjimas.
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12. paveikslas. Bendrovės prognozuojamos 2021-2024 m. sąnaudos

(žr. 2 priedą)

2021 m. planuojama išleisti 5,17 mln. Eur, t.y. 17 % arba 0,75 mln. Eur daugiau nei 2020 m. (4,42
mln. Eur). Pagrindinės 2021 m. sąnaudų didėjimo priežastys pateiktos žemiau lentelėje.
13. lentelė. Bendrovės prognozuojamų 2021 m. sąnaudų augimo priežastys
Straipsnis

Pokytis

1.1. Darbo užmokestis

7%
(156 tūkst. Eur)

Priežastys
Dėl planuojamo darbo užmokesčio augimo:
- laivyno padalinio darb. – 5 % (50 tūkst. Eur);
- dispečerių – 3 % (3 tūkst. Eur);
- kasininkų, tr. kontrolierių ir vadybininkų – 7 % (22
tūkst. Eur);
- administracijos darb. – 12 % (81 tūkst. Eur).
2022-2024 m. planuojamas vidutinis metinis 7 % darbo
užmokesčio fondo augimas.

1.3. Komandiruotės
1.4. Personalo mokymai

3 kartus
(30 tūkst. Eur)

Dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. mažėjo
komandiruočių ir mokymų skaičius.
Pasibaigus pandemijai, planuojama grįžti prie įprastinio
komandiruočių ir mokymų skaičius lygio.

1.7. Darbo rūbai, jų
valymas, ergonominės
ir asmeninės apsaugos
priemonės
1.8. Darbuotojų sveikatos
patikrinimas

27 %
(9 tūkst. Eur)

Dėl didesnio darbo rūbų ir kt. priemonių pirkimų
skaičiaus.

3 kartus
(4 tūkst. Eur)

Dėl laivyno padalinio darbuotojų platesnio sveikatos
patikrinimo paslaugų pirkimo.

3. Tarnybinio transporto
išlaikymas
4.4. Informacinių sistemų,
kompiuterinių tinklų ir
kompiuterių, kamerų,
vaizdo ekranų
priežiūra ir remontas

39 %
(10 tūkst. Eur)
2 kartus
(46 tūkst. Eur)

Dėl kuro ir kitų eksploatacinių paslaugų kainų didėjimo.
Taip pat dėl brangesnės automobilių veiklos nuomos.
Dėl licencijų, išorinės duomenų kopijavimo paslaugos,
serverių nuomos ir kt. kompiuterinės technikos,
susijusios su teritorijos rekonstrukcija, pirkimo.
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6.1. Reklama

16 %
(5 tūkst. Eur)
2 kartus
(31 tūkst. Eur)

Dėl mobiliosios programėlės tobulinimo išlaidų.

8. Keltų išlaikymo ir su
krantinėmis susijusios
sąnaudos

73 %
(250 tūkst. Eur)

Dėl didesnių degalų sąnaudų, kurios bus didesnės dėl
planuojamo didesnio reisų skaičiaus ir degalų kainos
augimo.
Dėl didesnių keltų remonto, atsarginių dalių ir kt.
atsargų keltams sąnaudų.

9. Apsaugos sąnaudos

16 %
(5 tūkst. Eur)

Dėl planuojamo šių paslaugų kainų augimo.

10.2. Turto draudimas
10.3. Civilinės
atsakomybės
draudimas
12.1. Palūkanos

31 %
(11 tūkst. Eur)

Dėl naujojo kelto draudimo ir papildomai planuojamo
pirkti viešųjų pirkimų komisijos narių draudimo.

(36 tūkst. Eur)

Dėl palūkanų sąnaudų už paskolą, kuri skirta naujajam
keltui įsigyti.

7. Konsultacinės ir kitos
paslaugos

13. Nusidėvėjimas ir
amortizacija

20 %
(217 tūkst. Eur)

Dėl planuojamų audito paslaugų kainos augimo (+ 7
tūkst. Eur).
Dėl galimų techninių konsultacijų IT, teritorijos
rekonstrukcijos ir viešųjų pirkimų klausimais taip pat dėl
planuojamo klientų pasitenkinimo tyrimo paslaugų
pirkimo (viso +24 tūkst. Eur).

2022-2024 m. vidutinės metinės palūkanų sąnaudos
sudarys 0,2 mln. Eur. Tokios palūkanų sąnaudos
susidarys už paimtas paskolas Bendrovės investiciniams
projektams finansuoti.
Dėl atliktų investicijų į naujo ilgalaikio turto įsigijimą.
2022-2024 m. laikotarpiu vidutinis metinis šių sąnaudų
augimas sudarys po 15 % arba 0,2 mln. Eur.
Dėl planuojamo šių paslaugų kainų augimo.

14.10. Teritorijos ir patalpų
valymo paslaugos

9%
(4 tūkst. Eur)

15.3. Įvairios technikos ir
sistemų priežiūros
sąnaudos
(pardavimų veiklai)

2 kartus
(52 tūkst. Eur)

Dėl kasos aparatų priežiūros sąnaudų augimo, esamų
programų funkcionalumo padidinimo (programavimo
sąnaudų), bilietų pardavimo kontrolės sistemos
priežiūros sąnaudų.

15.6. Kitos įvairios
sąnaudos
(pardavimų veiklai)

20 %
(2 tūkst. Eur)

Dėl duomenų gavimo paslaugos iš VĮ „Regitra“ apie
perkeliamų transporto priemonių klases.

(žr. 2 priedą)

2022-2024 m. laikotarpiu prognozuojamas vidutinis 9 % (0,5 mln. Eur) metinis sąnaudų augimas
dėl personalo išlaikymo, nusidėvėjimo (dėl atliktų naujų investicijų) ir palūkanų sąnaudų didėjimo.
9.4. Prognozuojami 2021–2024 m. veiklos rezultatai
2021-2024 m. Bendrovės veikla planuojama pelninga, nors prognozuojamas ženklus pelno
sumažėjimas 2021 m.
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14 lentelė. Bendrovės prognozuojami 2021-2024 m. veiklos rezultatai, mln. Eur
2020 m.

2021 m.

Pajamos

5,24

Sąnaudos

Pokytis
15

2022 m.

Pokytis

2023 m.

Pokytis

2024 m.

Pokytis

5,39

+0,15

6,24

+0,85

6,91

+0,67

7,31

+0,40

4,42

5,17

+0,75

5,88

+0,71

6,38

+0,50

6,62

+0,24

Pelnas

0,82

0,22

0,36

2,5

+0,17
+1,6
p.p.

0,69

9,3

+0,14
+1,6
p.p.

0,53

ROE, %

-0,60
-6,8
p.p.

+0,16
+1,4
p.p.

4,1

5,7

7,1

2021 m. planuojama, kad Bendrovė uždirbs 0,2 mln. Eur pelno arba 74 % (0,6 mln. Eur) mažiau
nei 2020 m. Pagrinde tai lems negautos pajamos iš laivo nuomos ir pardavimo, taip pat išaugusios
sąnaudos. Tokį ženklų pelno sumažėjimą taip pat lems 2021 m. gegužės-birželio mėn. atliekamas
VERT leidžiamo uždirbti pelno perskaičiavimas, kuris bus skaičiuojamas nuo Bendrovės likutinės
ilgalaikio turto vertės 2020 m. gruodžio 31 d. dienai. Kadangi Bendrovė per pastarąjį dešimtmetį
neatliko ženklių investicijų į ilgalaikį turtą, jo vertė yra sumažėjusi ir planuojama, kad sudarys apie
2,9 mln. Eur. Planuojama, kad reguliuojamo pelno riba sieks iki 0,2 mln. Eur (2,9 mln. Eur x 4 %
(WACC)).
2022-2024 m. laikotarpiu planuojama, kad vidutinis Bendrovės pelnas sudarys 0,5 mln. Eur. Pelno
augimui įtakos turės planuojamos atlikti reikšmingos investicijos į ilgalaikį turtą. Per ketverius
metus Bendrovė planuoja investuoti daugiau nei 20 mln. Eur (daugiau žr. 9.5 skyrių).
13 paveikslas. Bendrovės prognozuojamas 2021-2024 m. pajamos ir grynasis pelnas, tūkst. Eur

(žr. 3 priedą)

2021 m. EBITDA sieks 1,5 mln. Eur, lyginant su 2020 m. (2,9 mln. Eur), sumažės 47 % arba 1,0
mln. Eur. EBITDA marža sumažės 31 procentinių punktų ir sieks 29 % (2020 m. – 60 %). EBITDA
ir jos maržos sumažėjimas susijęs su mažesnėmis pinigų įplaukomis iš kitos veiklos ir išaugusiomis
sąnaudomis.
2022-2024 vidutinė metinė EBITDA sudarys apie 2,6 mln. Eur, EBITDA maža 38 %.
2021 m. Bendrovės grynojo pelno marža sieks 3 %, bendrojo pelno marža – 44 %, lyginant su
2020 m. grynąja ir bendrojo pelno marža (atitinkamai 14 % ir 51 %), grynojo pelno marža
sumažės 11 procentinių punktų, o bendrojo pelno marža 7 % procentiniais punktais.
2022-2024 vidutinė metinė grynojo pelno marža sudarys 6 %, bendrojo pelno marža – 48 %.
15

Lyginama su praėjusiais ataskaitiniais metais.

info@keltas.lt
keltas.lt
1870: +370 46 311 117

Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda
Įmonės kodas 140285526
PVM mokėtojo kodas LT402855219

| 60

Metinė Bendrovės kapitalo grąža (ROE) 2021 m. sudarys 2,5 % (2020 m. – 9,3 %), turto grąža
(ROA) – 1,3 % (2020 m. – 7,1 %). 2022-2024 m. vidutinis metinis ROE – 5,6 %, ROA – 1,9 %.
2019 m. sausio 9 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 12 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų
pelningumo rodiklių 2019-2021 m. nustatymo“ Bendrovei nustatyta vidutinė metinė siektina
nuosavybės kapitalo grąža 6,2 %. Planuojama, kad vidutinė metinė Bendrovės kapitalo grąža
2019-2021 m. laikotarpiu sieks 7,0 % (2019 m. faktas – 9,1 %; 2020 m. laukiamas faktas – 9,3
%; 2021 m. planas – 2,5 %).
9.5. Prognozuojamos 2021–2024 m. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai
2021-2024 m. laikotarpiu Bendrovė planuoja investuoti 25,6 mln. Eur, iš jų 11 mln. Eur 2021 m.
Stambiausios investicijos pateiktos žemiau lentelėje:
15 lentelė. Bendrovės 2021-2024 m. pagrindinės investicijos, mln. Eur
Investicijos

2021

Administracinio pastato statyba /
rekonstravimas

2022

2023

2024

5,3

Šiaurinio rago pastato
remontas/rekonstrukcija

0,1

Įvažiavimo į Varnėnų g. ir infrastruktūros
tvarkymo darbai
Senojoje perkėloje Smiltynės pusėje elektros
ir apšvietimo rekonstrukcija
Smiltynės pusėje esančių aptvėrimų
rekonstrukcija
Kasos nameliai

1,8
0,06
0,08
0,04

Kranto tiltelių įrengimas (Naujoji perkėla) –
I etapas
Kranto tiltelių įrengimas (Naujoji perkėla) –
II etapas

1,4
1,6

Pastatai ir statiniai iš viso:

3,4

Keleivinis-krovininis keltas

6,5

Keleivinis keltas

6,9

0

0,1

6,0

Kapitalizuotos keltų remonto išlaidos

0,5

0,7

0,7

Transporto priemonės iš viso:

7,0

6,7

0,7

0

Kita įranga, prietaisai ir įrankiai16

0,6

0,2

0

0

11,0

13,8

0,7

0,1

IŠ VISO:

Aukščiau minėtoms investicijoms įgyvendinti Bendrovė planuoja skolintis iš finansinių institucijų.
2021-2024 m. prognozuojami finansavimo šaltiniai, mokėtinos sumos ir palūkanos finansinėms
institucijoms pateiktos žemiau lentelėje:

16

2021 m. įsigyjamo turto detalizacija pateikta 8 priede.
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16 lentelė. Bendrovės 2021-2024 m. investicijų finansavimo šaltiniai, mln. Eur
Finansavimo šaltiniai

Bendra suma

2021

2022

2023

2024

8,1

4,5

2,8

0,7

0,1

Paskolos

17,5

6,5

11,0

IŠ VISO:

25,6

11,0

13,8

0,7

0,1

Debt to Equity rodiklis
(D/E)

-

1,1

2,1

1,9

1,7

Likvidumo rodiklis

-

0,3

0,4

0,7

1,5

Mokėtina suma per
vienerius metus
(paskolų grąžinimas)

3,3

0

1,3

1,0

1,0

Palūkanos

0,7

0

0,1

0,3

0,3

IŠ VISO:

4,0

0,0

1,4

1,3

1,3

Nuosavos lėšos

(žr. 2, 4 ir 5 priedus)

Bendrovės prognozuojamų 2021-2024 m. investicijų atsiperkamumas pateiktas šio dokumento 9
priede.
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X. VADOVAUJANČIO PERSONALO ATLYGIO NUSTATYMO TVARKA
AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus apmokėjimo už darbą principus, tvarką
reglamentuoja akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus darbo apmokėjimo
tvarkos aprašas, patvirtintas Bendrovės valdybos 2020 m. sausio 14 d. valdybos posėdžio
protokolu Nr. 1.
Bendrovės generalinio direktoriaus atlygį sudaro dvi dalys: pastovioji (PAD) ir kintamoji (KAD).
Pastovioji atlygio dalis (PAD) yra Bendrovės vadovo darbo sutartyje nustatytas piniginis atlygis,
mokamas kiekvieną mėnesį, kurios nustatymą reglamentuoja AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų
atlygio politika, kuri tvirtinama Bendrovės valdybos sprendimu. Tai didžiausia ir svarbiausia
piniginio atlygio dalis. Bendrovės vadovui PAD nustato Bendrovės valdyba.
Kintamoji atlygio dalis (KAD) gali būti (ne)mokama už kalendorinių metų veiklos rezultatus,
atsižvelgiant į Bendrovės vadovui iškeltų tikslų, Bendrovės vertybių ir lyderystės principų laikymosi
vertinimo formą. Konkrečius veiklos tikslus ir siekiamus rezultatus (vertinamus rodiklius)
kiekvienais metais nustato Bendrovės valdyba. KAD dydis už kalendorinius metus negali viršyti 3
(trijų) tų kalendorinių metų PAD vidurkio dydžių. KAD (ne)skiriama Bendrovės valdybos sprendimu,
pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
17. lentelė. AB „Smiltynės perkėla“ veiklos rodikliai, nuo kurių priklauso vadovo KAD
Rodiklio pavadinimas

Rodiklio svoris, %

Nuosavybės grąža (ROE), %

20

EBITDA, tūkst. Eur

20

Neviršytos planuotos veiklos sąnaudos (OPEX)

20

Saugaus, patikimo ir nepertraukiamo perkėlimo paslaugų
užtikrinimas:
- keltų avarinių situacijų sk., vnt.
- incidentų keltuose sk., vnt.
- keltų darbo sutrikimų sk., vnt.

20

Darbuotojų įsitraukimas, %

20

AB „Smiltynės perkėla“ aukščiausio lygio vadovų (technikos ir infrastruktūros direktoriaus,
pardavimų ir klientų aptarnavimo direktoriaus, finansų direktoriaus, personalo direktoriaus, IT
direktoriaus) apmokėjimo už darbą principus, tvarką reglamentuoja akcinės bendrovės „Smiltynės
perkėla“ darbuotojų atlygio politika ir akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ darbo apmokėjimo
tvarkos aprašas, patvirtinti Bendrovės valdybos 2019 m. gruodžio 18 d. valdybos posėdžio
protokolu Nr. 21.
Bendrovės aukščiausio lygio vadovų atlygį sudaro dvi dalys: pastovioji (PAD) ir kintamoji (KAD).
Pastovioji atlygio dalis (PAD) yra darbuotojo darbo sutartyje nustatytas piniginis atlygis, mokamas
kiekvieną mėnesį, kurios nustatymą reglamentuoja akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“
darbuotojų atlygio politika. Tai didžiausia ir svarbiausia piniginio atlygio dalis. Pagrindas nustatyti
PAD darbuotojui yra atitinkamo darbuotojo pareigybės vertė, kuri siejama su jų pareigybės lygiu.
Bendrovės pareigybių vertės yra įvertinamos, atsižvelgiant į tarptautinėje praktikoje pripažintas
pareigybių vertinimo metodikos (Korn Ferry metodikos) rekomendacijas. Vadovaujantis pareigybių
vertinimo rezultatais, organizacine struktūra, panašios vertės pareigybės grupuojamos į lygius ir
sudaroma Pareigybių struktūra, kurią tvirtina Bendrovės valdyba. Kiekvienam pareigybės lygiui
nustatomi PAD rėžiai (minimali ir maksimali riba), kuriuos tvirtina Bendrovės valdyba. Atlygio rėžių
ribos nustatomos vadovaujantis gerąja atlygio valdymo praktika, siekiant užtikrinti vidinį ir išorinį
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atlygio teisingumą. PAD rėžiai gali būti nustatomi ir peržiūrimi kasmet, atsižvelgiant į
nepriklausomo atlyginimų rinkos tyrimo duomenis ir rinkos tendencijas.
Kintamoji atlygio dalis (KAD). Aukščiausio lygio vadovams iš darbo užmokesčio fondo, atsižvelgiant
į pasiektus Bendrovės rezultatus ir vadovų pasiektus individualius tikslus, Bendrovės vertybių
laikymąsi, pasibaigus finansiniams metams, gali būti (ne)mokama metinė KAD, kurios dydis yra iki
1 (vieno) mėnesinio PAD dydžio (PAD, galiojusių kalendorinių metų eigoje, vidurkis).
Metinių individualių tikslų įvykdymo, Bendrovės vertybių laikymosi vertinimas vykdomas
vadovaujantis Bendrovėje galiojančiais darbuotojų veiklos vertinimo nuostatais bei patvirtintomis
veiklos vertinimo formomis.

Generalinis direktorius
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