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Vadovo žodis 

 

AB „Panevėžio butų ūkis“ – tai bendrovė vykdanti 

pastatų bendro naudojimo objektų techninę 

priežiūrą, remontą ir teikianti administravimo 

paslaugas Panevėžio mieste. Esame lyderiai šioje 

veiklos srityje, todėl žengiame į naują 2021-2025 

metų laikotarpį ambicingi, atviri, orientuoti į 

partnerystę ir kokybę. Šį naujojo strateginio veiklos 

plano laikotarpį matome kaip tapimo palankiausiai 

klientų vertinama pastatų administravimo ir 

priežiūros paslaugų teikimo įmone Panevėžio 

apskrityje, teikiančią įvairaus asortimento 

aukščiausios kokybės paslaugas.  

Šis strateginis veiklos planas leis Bendrovei geriau valdyti veiklos procesus, planuoti 

investicijas, užtikrinti teigiamą finansinę padėtį, efektyviau valdyti sąnaudas, užsitikrinti 

didesnes pajamas, sustiprinti patikimo partnerio ir patrauklaus darbdavio įvaizdį, o 

akcininkui, visuomenei ir darbuotojams suteiks galimybę geriau pažinti bendrovę, suprasti 

jos poreikius ir siekius.  

Sėkmės mums visiems siekiant užsibrėžtų tikslų! 

 

Direktorius     Vidmantas Žukauskas 

  



 

Santrauka 

AB „Panevėžio butų ūkis“ pareng
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtas Strateginio planavimo ir strateginio valdymo 
gaires aprašė savo veiklą, įvertino pra
išorinę aplinką, išsigrynino savo misij
tikslus, numatė uždavinius ir veiksmus jiems 

Strategijoje akcentuojamas Bendrov
pastatų administravimo ir prieži
kaip Bendrovė sieks aukštesn
finansinio efektyvumo, partneryst
kokybiškam teikimui būtinų priemoni
darbuotojų didinimo. Esama AB „Panev
strateginiame veiklos plane numatyt

Tikimasi, kad Bendrovės veiklos rezultatai bus matomi ir vertinami akcininko, klient
Panevėžio miesto savivaldybės gyventoj

Tinkamai vykdydama savo misij
siekia vizijos ir nori tinkamai į
Bendrovė skirs įvardintoms strategin

rezultatų pasiekimo rodikliams

 

Misija 

Pastatų bendrojo 

naudojimo objektų 

administravimas, 

techninė priežiūra, 

šildymo, karšto 

vandens tiekimo 

sistemų priežiūra ir 

remontas

kis“ parengė 2021-2025 metų veiklos strategiją, kurioje pagal LR 
 ministerijos parengtas Strateginio planavimo ir strateginio valdymo 
ą įvertino praėjusių metų finansinę situaciją, išanalizavo vidin

, išsigrynino savo misiją, viziją ir vertybes, nustatė strategines kryptis ir 
 uždavinius ir veiksmus jiems įgyvendinti. 

Strategijoje akcentuojamas Bendrovės siekis (vizija) tapti palankiausiai klient
 administravimo ir priežiūros paslaugų teikimo įmone Panevėžio apskrityje, aprašoma, 

 sieks aukštesnės paslaugų kokybės ir veiklos plėtros, pajam
finansinio efektyvumo, partnerystės su bendrijomis stiprinimo, transporto ir kit

ūtinų priemonių atnaujinimo, abipusės vertės tarp darbdavio ir 
 didinimo. Esama AB „Panevėžio butų ūkis“ stabili finansinė s

strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo realumą.   

s veiklos rezultatai bus matomi ir vertinami akcininko, klient
žio miesto savivaldybės gyventojų. 

Tinkamai vykdydama savo misiją, vadovaudamasi vertybėmis AB „Panev
siekia vizijos ir nori tinkamai įgyvendinti išsikeltus tikslus, 2021–2025 m. didžiausias d

strateginėms kryptims, strateginiams tikslams

ikliams. 

Vertybės

Profesionalumas

Atsakomybė

Bendradarbiavimas

Viešumas

 veiklos strategiją, kurioje pagal LR 
 ministerijos parengtas Strateginio planavimo ir strateginio valdymo 

ą, išanalizavo vidinę ir 
ė strategines kryptis ir 

 

s siekis (vizija) tapti palankiausiai klientų vertinama 
žio apskrityje, aprašoma, 
ėtros, pajamų augimo, 

s su bendrijomis stiprinimo, transporto ir kitų paslaugų 
ės tarp darbdavio ir 

kis“ stabili finansinė situacija užtikrina 

s veiklos rezultatai bus matomi ir vertinami akcininko, klientų, visų 

mis AB „Panevėžio butų ūkis“ 
2025 m. didžiausias dėmesį 

strateginiams tikslams ir laukiamiems 

Vizija 

Palankiausiai klientų 

vertinama pastatų 

administravimo ir 

priežiūros paslaugų 

teikimo įmonė 

Panevėžio apskrityje



 

 

 

Strateginės kryptys Strateginiai tikslai

Strateginių tikslų 
pasiekimo rodikliai 

2025 m.

Finansinis stabilumas
1. Užtikrinti pelningą 

veiklą

Metinis pelno (prieš 
apmokestinimą) augimas, 

≥ 5 proc.

Klientų išsaugojimas ir 
naujų pritraukimas

2. Išsaugoti klientus ir 
pritraukti naujus

Klientų dalis, kurie yra 
patenkinti bendrovės 

teikiamomis paslaugomis

≥ 80 proc.

Veiklos efektyvumo 
gerinimas 

3. Didinti veiklos 
efektyvumą nenukrypstant 
nuo Žaliojo kurso krypties

Investicijų plano 
įgyvendinimas, 

100 proc.

Abipusės vertės tarp 
bendrovės ir darbuotojų 

išlaikymas

4. Stiprinti darbdavio 
reputaciją

Darbuotojų, teigiamai 
vertinančių darbo sąlygas 

dalis, 

≥ 80 proc.


