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    2019 m. metinis pranešimas parengtas vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos 
Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 nuostatomis, atsižvelgiant į Bendrovės 
2019 m. veiklą ir rezultatus. Metiniame pranešime nagrinėjama Bendrovės veikla, valdymas, finansinė 
būklė, bendrieji veiklos rezultatai, jų detalizavimas; analizuojami keleivių vežimo maršrutais rodikliai, 
nagrinėjamos įmonės problemos, veiklos strategija ir tikslai.   

I. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ 

 Pavadinimas:  UAB „Trakų autobusai“ 

Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė 
Registravimo data ir vieta 1991 m. gruodžio 5 d., Vilnius 
Įregistravimo pažymėjimo Nr.: 037202 
Registro valdytojas: Valstybės įmonė Registrų centras 
Registro valdytojas: 181200636 
Buveinė: Aukštadvario g. 5,  LT 21108, Trakai 
Filialai ir atstovybės: Bendrovė filialų ir atstovybių neturi 
Telefono numeris: +370  528  51659 
Elektroninio pašto adresas: info@trakuautobusai.lt 
Interneto svetainės adresas: http://www.trakuautobusai.lt 
Atnaujinti įstatai įregistruoti: 2019 m. spalio 1 d. 
Akcijos: Visos akcijos priklauso vienam akcininkui – Trakų 

rajono savivaldybei 
Vadovas:                                                                       2019 m. l.e. direktoriaus pareigas Vytautas Karnila 

Nuo 2020 m. sausio 28 d. l.e. direktoriaus pareigas 
Vladimiras Nikolenka 

  

II. MISIJA, VIZIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI 

UAB „Trakų autobusų“ misija – vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus 
susisiekimo maršrutais Trakų mieste ir rajone, užtikrinti darnų mokinių pavėžėjimą į rajono mokyklas ir 
mokymo įstaigas. Vizija – tapti pelningai veikiančia bendrove, teikti kokybiškas ir paklausias viešojo 
transporto  paslaugas, vežti keleivius aplinkai draugišku, patraukliu transportu, kurių dėka mažinama 
miesto tarša, triukšmas, transporto spūstys, palaipsniui pereinant prie ekologiškai švarių transporto 
priemonių. Formuojant įmonės tolimesnę veiklos strategiją, Bendrovė išskyrė tikslus, kurie tarpusavyje 
sąveikaudami sudarys prielaidas šią strategiją įgyvendinti. Nustatyti šie strateginiai tikslai:  

• Išlaidų mažinimas; 

• Keleivių vežimo paslaugos  kokybės gerinimas; 

• Veiklos efektyvumo ir pajamų didinimas. 

III. VEIKLOS VYKDYMO APŽVALGA, PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, 

SU KURIAIS ĮMONĖ SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS 

            UAB „Trakų autobusai“ – tai pagrindinė Trakų rajono savivaldybės įmonė (toliau – Savivaldybė), 
turinti „Vežėjo“ statusą ir teikianti visuomenei būtinas keleivinio kelių transporto paslaugas. Ryšiai tarp 
Savivaldybės ir įmonės reglamentuojami 2008 m. balandžio 8 d. pasirašyta ir 2018 m. vasario 22 d. Trakų 
rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-38 pratęsta sutartimi Nr. T1-92 „Dėl keleivių vežimo 
vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“. 
            

mailto:info@trakuautobusai.lt
http://www.trakuautobusai.lt/
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          Veiklos vykdymui bendrovė turi:  
- Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ir už atlygį tolimojo ir 
miesto susisiekimo autobusais licenciją Nr. 6000013;  
- Kelių transporto licenciją Nr. 006872 vežti keleivius tolimojo susisiekimo autobusais 
Lietuvos teritorijoje;  
- Keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimą. 
 

1. Pagrindinė bendrovės veikla 

   

2.  Kita veikla: 

 
           

             2019 metais bendrovė aptarnavo 34 vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutus bei 
vežė keleivius užsakomaisiais reisais. 2019 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 45 darbuotojai, iš jų 22 
vairuotojai–konduktoriai.  
 
             Ataskaitiniais metais bendrovės autobusų rida sudarė 1 mln. 17,5 tūkst. km (įskaitant nulinę ridą, 
t.y. rida, reikalinga reguliaraus susisiekimo maršrutui pradėti ir baigti: rida autobusui važiuojant iš garažo 
(stovėjimo vietos) į maršruto pradžią prieš pradedant darbą maršrute, o darbą maršrute baigus – grįžtant 
iš maršruto galinio punkto į garažą (stovėjimo vietą); iš jų – 996,3 tūkst. km priemiestiniais maršrutais, 
21,2 tūkst. km – užsakomaisiais reisais.  
              

Keleivių pervežimas vietiniais (priemiestiniais) autobusų maršrutais; 

Keleivių, kuriems įstatymo yra suteikta teisė į lengvatas keleiviniame transporte, vežimas;

- Moksleivių, našlaičių, likusių be tėvų globos vaikų vežimas maršrutiniais vietiniais (priemiestiniais) reguliaraus 
susisiekimo autobusais į Trakų rajono savivaldybės teritorijoje esančias švietimo ir vaikų globos įstaigas;

- Keleivių pervežimo paslaugos specialiais ir užsakomaisiais reisais  Lietuvoje ir užsienyje;

- Autobusų ir mikroautobusų nuoma (su vairuotoju).

- Patalpų nuoma autobusų stotyje;

- Sunkiasvorių transporto priemonių stovėjimo aikštelės nuoma garažo teritorijoje;

- Bagažo saugojimas autobusų stotyje; 

- Reklaminių plotų autobusuose ir autobusų stotyje nuoma. 
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Autobusų rida 2015–2019 metais (tūkst. km) 

Autobusų rida 2015 2016 2017 2018 2019 

Vietinio susisiekimo 
maršrutai 

865,0 885,4 882,5 898,3 996,3 

Užsakomieji reisai 29,9 24,8 29,7 27,2 21,2 

Bendra rida 894,9 910,2 912,2 925,5         1017,5 

 

                     
                                    1 pav.  Autobusų ridos diagrama (tūkst. km) 
 
              Autobusų bendra rida 2019 m., palyginus su 2018 m., padidėjo 92 tūkst. km pirmiausia dėl kelių 
naujų maršrutų atidarymo: maršruto „ Trakai – Lentvaris – Trakų Vokė – Vilnius“, vasaros sezono metu  
Trakų miesto maršruto bei keleto papildomų reisų Lentvario mieste.   
 
               Užsakomųjų reisų rida sumažėjo dėl pačių užsakymų skaičiaus sumažėjimo. 2019 metais  
pajamos iš užsakomųjų reisų sumažėjo 4 732 eurais. 
 
             Didžiausią įtaką keleivių vežimų apimčiai ir struktūrai turi gyventojų ir moksleivių skaičius, 
ekonomikos vystymasis, žmonių gyvenimo materialinis lygis, gyvenamųjų ir pramoninių rajonų plėtra,  
geografinė padėtis, stambių ekonominių ir kultūros centrų bei kitų transporto tinklų (vežėjų) 
išsidėstymas, keleivių aptarnavimo kultūra, bilietų kaina. 
 
             Per praėjusius metus bendrovė pervežė 732,6 tūkst. keleivių, iš kurių 309 tūkst. – moksleiviai. 
Keleivių pervežimo dinamika rodoma diagramoje (2 pav.) 
 

Pervežtų keleivių skaičius 2015–2019 metais (tūkst. keleivių) 

Maršrutai 2015 2016 2017 2018 2019 

Vietinio susisiekimo 
maršrutai 

397,6 385,3 396,7 417,1 423,6 

Mokinių pavėžėjimas 420,8 358,8 333,9 318,9 309,0 

Viso keleivių 818,4 744,1 730,6 736,0 732,6 
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                                      2 pav. Pervežtų keleivių skaičiaus dinamika (tūkst. kel.) 

              Bendras pervežtų keleivių skaičius ataskaitiniais metais sumažėjo 3,4 tūkst. dėl moksleivių 
skaičiaus sumažėjimo. Moksleiviai jau sudaro mažiau negu pusę vietinio susisiekimo autobusų maršrutais 
pervežtų keleivių dalį, nors, palyginus su ankstesniais metais, šis skaičius buvo ženkliai didesnis. Palyginus 
su 2018 m., moksleivių skaičius sumažėjo 9,9 tūkst. Pagrindinės to priežastys – moksleivių skaičiaus 
mokyklose mažėjimas, mokyklų reorganizacija ir jų uždarymas kaimo vietovėse ir geltonųjų mokyklinių 
autobusiukų skaičiaus didėjimas. 

 

 3. Rizikos ir jų valdymas  

Šiuo metu įmonė nėra parengusi Rizikų valdymo ir Krizių valdymo planų, tą planuojama padaryti 
2020 m. Dabar identifikuojamos tokios pagrindinės įmonės rizikos: 

 
1. Apyvartinių lėšų trūkumas; 
2. Vairuotojų trūkumas; 
3. Būtinybė išlaikyti nepelningus, tačiau socialinius maršrutus; 
4. 40 proc. autobusų yra virš 20 metų senumo; 
5. Kylančios kuro kainos; 
6. Didėjantys mokesčiai (kelių, aplinkosaugos, draudimo ir pan.). 
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Dabartinis įmonės prioritetas – pajamų didinimo ir diversifikacijos bei sąnaudų mažinimo planai.
Privaloma ieškoti būdų derinti bendrovės vykdomas socialines funkcijas su finansine grąža
akcininkui, t. y. siekti pelningos veiklos.
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IV. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS 

          Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. S1E-18 sumažintas 
Bendrovės įstatinis kapitalas iki 71 708,19 Eur, panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai 575 229,25 
Eur sumai, pakeičiant akcijos nominalią vertę iš 28,96 Eur į 3,21 Eur, nekeičiant akcijų skaičiaus.  
          2019 m. rugpjūčio 29 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-86 bendrovės 
įstatinis kapitalas iš nekilnojamojo turto perkainojimo rezervo padidintas iki 251 090,36 Eur, pakeičiant 
akcijos nominalią vertę iš 3,21 Eur į 11,24 Eur, nekeičiant akcijų skaičiaus.  

Per 2019 m. bendrovės akcijų  skaičius nepakito ir sudaro 22 339 vnt. Visos akcijos priklauso 
vienam akcininkui – Trakų rajono savivaldybei. 

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido kitiems. Pakeisti įstatai Juridinių 
asmenų registre įregistruoti 2019 m. spalio mėn. 1 d. 

 

V. VALDYMAS 

1. Bendrovės valdyba 

 

UAB „Trakų autobusų“ akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Trakų rajono 
savivaldybė. Kolegialus valdymo organas – 5 asmenų bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas 
– bendrovės  direktorius.  

2019 metų valdybos sudėtis: 

Valdybos pirmininkas – Zenonas Kuzborskis, UAB „Trakų autobusai“ direktoriaus pavaduotojas 

komercijai. 

Valdybos nariai: 
- Vytautas Karnila, UAB „Trakų autobusai“  l. e. p. direktorius; 
- Vikentijus Rudis, UAB „Trakų autobusai“ dirbtuvių viršininkas; 
- Ana Ingelevič, Senųjų Trakų seniūnijos seniūnė; 
- Danė Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir 

biudžeto skyriaus vedėja. 
 
Nuo 2019 m. gruodžio 3 d. darbą pradėjo nauja valdyba, kurią sudaro du Trakų rajono savivaldybės 

administracijos atstovai ir trys nepriklausomi, konkurso tvarka atrinkti nariai.  
Valdybos pirmininkė –  Orijana Mašalė, nepriklausoma valdybos narė.  

Valdybos nariai: 
- Romuald Zviagin, Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto 

valdymo skyriaus vedėjas; 
- Birutė Cvirkienė, Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto 

valdymo skyriaus specialistė; 
- Edvardas Makšeckas, nepriklausomas valdybos narys; 
- Dalia Kėvalaitė-Milinavičienė, nepriklausoma valdybos narė.   
 

Informacija apie kitas Bendrovės valdybos narių užimamas vadovaujamas pareigas pateikiama 

žemiau esančioje lentelėje.  
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Vardas, pavardė Pareigos  Pavadinimas Juridinio asmens kodas, 
adresas 

ORIJANA MAŠALĖ    

Kitos einamos 
pareigos 

Valdybos narė AB „PANEVĖŽIO SPECIALUS 
AUTOTRANSPORTAS“ 

247025610, 
Pilėnų g. 43, Panevėžys 

Kitos einamos 
pareigos 

Valdybos narė UAB „PANEVĖŽIO GATVĖS“ 147026330, 
Beržų g. 12, Panevėžys 

Kitos einamos 
pareigos 

Vicepirmininkė AMERICAN CHAMBER OF 
COMMERCE ASOCIACIJA 

223908210, 
Konstitucijos pr. 26, 
Vilnius 

Kitos einamos 
pareigos 

Valdybos 
pirmininkė 

UAB „TRAKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 181121797, 
Maironio g. 11, Trakai 

Kitos einamos 
pareigos 

Narė MB „ORIJANOS MAŠALĖS 
KONSULTACIJOS“ 

303257939, Kalvų Sodų  
1-oji g. 9, Vilniaus m., 
Vilniaus m. sav. 

Kitos einamos 
pareigos 

Darbuotoja MB „TECHNOLOGIJŲ 
KONSULTACIJOS“ 

304219820, Kalvų Sodų  
1-oji g. 9, Vilniaus m., 
Vilniaus m. sav. 

DALIA KĖVALAITĖ- 
MILINAVIČIENĖ 

   

Pagrindinės pareigos Darbuotoja LIETUVOS IR VOKIETIJOS UAB  
„JŪSŲ NAMAS“ 

110681480, Vokės g. 20, 
Lentvaris, Trakų raj. sav. 

Kitos einamos 
pareigos 

Direktorė MB „SD KONSULTACIJOS“ 302996681, Mėnulio g. 2,  
Račkūnai, Trakų raj. sav. 

EDVARDAS 
MAKŠECKAS 

   

Kitos einamos 
pareigos 

Strateginių 
pokyčių valdymo 
grupės patarėjas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS 
ŪKIO MINISTERIJA 
 

188675190, 
Gedimino pr. 19, Vilnius 

Kitos einamos 
pareigos 

Aukštadvario 
seniūnaitis 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA, BIUDŽETINĖ 
ĮSTAIGA 

181626536 
Vytauto g. 33, Trakai 

Kitos einamos 
pareigos 

Tarybos narys AUKŠTADVARIO BENDRUOMENĖ, 
ASOCIACIJA 

181629799 
Dariaus ir Girėno  g. 6, 
Aukštadvaris, Trakų raj.  
 

Kitos einamos 
pareigos 

Valdybos narys, 
valdybos 
pirmininkas 

ASOCIACIJA, TRAKŲ KRAŠTO 
VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

300867556, 
Vytauto g. 33, Trakai 
 

ROMUALD ZVIAGIN    

Pagrindinės pareigos Skyriaus vedėjas TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS STATYBOS,  
ŪKIO PLĖTROS IR TURTO 
VALDYMO SKYRIUS 

181626536 
 Vytauto g. 33, Trakai 
 

BIRUTĖ CVIRKIENĖ    

Pagrindinės pareigos Skyriaus 
specialistė 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS STATYBOS,  
ŪKIO PLĖTROS IR TURTO 
VALDYMO SKYRIUS 

181626536 
 Vytauto g. 33, Trakai 
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2018 m. kovo 16 d. (valdybos protokolo Nr. 2) buvo patvirtinta nauja bendrovės organizacinė struktūra, ji 
išliko nepakitusi ir 2019 m.  

 

2. Valdymo struktūra 

 

.

Direktorius

Vyriausiasis inžinieriusDirektoriaus

pavaduotojas

Direktoriaus

pavaduotojas

komercijai

Vairuotojai

konduktoriai

Pagalbiniai

darbininkai

Budintys

mechanikai

Medicininė

tarnyba 
Eismo

dispečeriai

Vyr. buhalteris

Buhalterija

VALDYBA

Dirbtuvių

darbininkai

Personalo inspektorė

UAB “Trakų autobusai“ valdymo struktūra

Patvirtinta Valdybos posėdžio 

2018 03 16  Protokolu Nr. 2____

Dirbtuvių viršininkas

 

 3. Bendrovės personalas   
   

 2019 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 45 darbuotojai, iš jų:  

• Vadovai – 3 (7%) 

• Administracijos darbuotojai – 6 (13%) 

• Aptarnaujantis personalas – 7 (16%) 

• Autobusų vairuotojai – 22 (49%) 

• Remonto darbininkai – 5 (11%) 

• Pagalbiniai darbininkai – 2 (4%) 

 

3.  pav. Personalo struktūra 

7%

13%

16%

49%

11%
4% Vadovai

Administracijos darbuotojai

Aptarnaujantis personalas

Autobusų vairuotojai

Remonto darbininkai

Pagalbiniai darbininkai



2019 m.             METINIS PRANEŠIMAS 

 

UAB „TRAKŲ AUTOBUSAI“ Puslapis 9 

 

Bendrovės darbuotojų skaičius per pastaruosius metus ženkliai nepakito. Per 2019-uosius metus 
priimti į darbą 4, atleisti iš darbo 7 darbuotojai.  

 
2019 metais vidutinis mėnesinis įmonės darbo užmokestis sudarė 1040 eurų (vairuotojų – 1005 

eurų). 
 
Viena iš didžiausių personalo srities problemų – vairuotojų, kurie sudaro 49 proc. visų darbuotojų, 

trūkumas ir esamų vairuotojų amžiaus vidurkio augimas (dabar sudaro apie 58 metus).   
 

             
4.  pav. Autobusų  vairuotojų pasiskirstymas pagal amžių 

 

             Vairuotojai, vežantys keleivius, pagal 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/99 EB, privalo turėti pradinę profesinę kvalifikaciją  (95 kodą) ir periodiškai  ją tobulinti. 
Direktyvos nuostatos taikomos vairuotojams (įskaitant vairuotojus, ne Europos Sąjungos pi liečius, 
kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), vežantiems keleivius   arba krovinius komerciniais 
tikslais, t. y. už atlygį.  Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo 35 val. teorijos kursą vairuotojai 
privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus. Todėl 2018 m. visiems bendrovės autobusų 
vairuotojams, centralizuotai, įmonės sąskaita, buvo organizuoti šie kvalifikacijos tobulinimo mokymo 
kursai. Sekantys mokymai numatomi 2023 metais.  

 
 

VI. TRANSPORTO PRIEMONĖS 
 
Bendrovės misija teikti Trakų rajono gyventojams ir svečiams saugaus, punktualaus ir dėmesingo 

keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas neatsiejama nuo tokių dalykų kaip autobusų komfortabilumas, 
švara ir patogumas, taip pat maršruto dažnumas.  
            Parko atnaujinimas tapo būtinas, nes UAB „Trakų autobusai“ veikloje naudojamos transporto 
priemonės yra fiziškai ir morališkai pasenusios, neekonomiškos, brangus jų remontas ir eksploatacija. 
Taip pat vairuotojams nėra lengva valdyti pasenusius, nekomfortabilius autobusus. 2019 m. buvo 
išskirtos pagrindinės su autoparku susijusios problemos: 

• Pasenęs įmonės autobusų parkas, sąlygojantis didesnes remonto ir degalų sąnaudas; 

• Vis griežtėjantys ekologiniai reikalavimai, kurių su turimu parku atitikti neįmanoma; 

• Nėra užtikrinamos komfortabilios ir patogios vairuotojų darbo ir keleivių vežimo sąlygos; 

• Ateityje iš esmės negerinant paslaugų kokybės (parko būklės) tikėtinas dar didesnis apimčių 
mažėjimas dėl pralaimėtos konkurencinės kovos kitiems vežėjams;  

• Nepakankamai išnaudojamos kitų pelningų veiklų (pvz. užsakomųjų tolimųjų reisų, autobusų 
nuomos) galimybės, kurios leistų iš dalies kompensuoti maršrutinių vežimų nuostolius. 

13% (3)

39% (8)

17% (4)

31% (7)
≥ 40 metų

≥ 50 metų

≥ 60 metų

≥ 65 metų
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Siekiant išspręsti minėtas problemas, 2019 m. buvo inicijuotas projektas „UAB „Trakų autobusai“ 
autobusų parko atnaujinimas ir plėtra“, kurio tikslas – modernizuoti UAB „Trakų autobusai“ autobusų 
parką, siekiant padidinti veiklos pajamas. Projekto uždaviniai: 

• Įsigyti modernius mikroautobusus keleivių vežimui svarbiausiuose maršrutuose; 

• Įsigyti autobusus kitoms, pelningoms veikloms (pvz., užsakomųjų tolimųjų reisų, autobusų 
nuomos organizavimas); 

• Dalinai atnaujinti pasenusius ir fiziškai bei morališkai nusidėvėjusius didelės talpos autobusus. 
 
Po to, kai 2018 m. balandžio 5 d. Trakų rajono savivaldybės Taryba sprendimu Nr. S1E-47 suteikė 

UAB „Trakų autobusai“ garantiją ilgalaikės paskolos ėmimui projekto „UAB „Trakų autobusai“ autobusų 
parko atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimui, bendrovė 2018 m. birželio 29 d. pasirašė 630 000,00 Eur 
kredito sutartį  su AB „Šiaulių bankas“.  

Pirmame etape įmonė įsigijo du modernius naudotus priemiestinio tipo VAN HOOL T915 ATLON 
markės autobusus (5 pav.). 

         

                                              5 pav.  autobusas VAN HOOL T915 ATLON   

            Šie  autobusai ženkliai pagerino keleivių pervežimo komfortą, pakėlė įmonės įvaizdį, sustiprino   
konkurencingumą ir suteikė galimybę padidinti bendrovės pajamas, vežant keleivius užsakomaisiais 
reisais.  

Antras etapas atnaujinant parką buvo padarytas 2019 m. pradžioje, kai buvo įsigyti du nauji 
žemagrindžiai  midi  klasės ( M3 CE) miesto tipo  autobusai ISUZU NOVO CITI LIFE  (6 pav.) 

 

                    

6 pav. Naujas autobusas ISUZU NOVO CITI LIFE   

https://www.isuzubus.pl/upload/galerie/17/novociti-life-01-1mXFS.jpg
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          Trečias etapas – modernių mikroautobusų (minibusų) keleivių vežimui svarbiausiuose maršrutuose 

įsigijimas. 2019 m.  gegužės mėnesį buvo įsigyti penki nauji 17 vietų mikroautobusai RENAULT MASTER  

(7 pav.). 

   

                                                   7 pav. Naujas autobusas RENAULT MASTER   

Galiausiai  2019 m. rugsėjo–spalio mėn. įmonė įsigijo keturis naudotus SETRA S 315 markės autobusus    

(8 pav.), kurie dalinai pakeis nusidėvėjusius ir morališkai pasenusius autobusus SETRA S 215 UL. 

 

                                                 8 pav. Naudotas autobusas SETRA S 315  

           Įgyvendinus „UAB „Trakų autobusai“ autobusų parko atnaujinimas ir plėtra“ projektą numatomos 
papildomos pajamos iš užsakomųjų reisų, autobusų nuomos veiklos. Taip pat numatomos nedidelės 
papildomos pajamos iš populiariausių vietinio susisiekimo maršrutų.  
           Visgi svarbu pažymėti, kad autobusų parko atnaujinimas stipriai padidino bendrovės finansinius 
įsipareigojimus ir lėmė išaugusius įmonės nuostolius. Pažymėtina, kad projektas finansiškai nėra 
atsiperkantis, tačiau viešųjų paslaugų projektai skirti ne finansinės, bet socialinės naudos generavimui, 
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tokios kaip išaugęs viešojo transporto paslaugų prieinamumas Trakų regione; geresnės keleivių  
pervežimo sąlygos ir komfortas bei geresnės vairuotojų darbo sąlygos.   

Šiuo metu Bendrovė eksploatuoja 30 autobusų, kurių vidutinis amžius 14 metų. Iš 30 
eksploatuojamų autobusų 14 yra standartiniai autobusai,  4 vidutinės klasės ISUZU markės autobusai,  10 
mikroautobusų ir 2 tarpmiestiniai autobusai.  

 
   1. Eksploatuojamų autobusų sąrašas 

 

  
Eil. 
Nr. 
 

 
Autobuso 
 markė 

 
Gar. 
 Nr. 

 
Gamybos 
metai 

 
Valstybinis 
Nr. 

 
Vietų skaičius 

1. VAN HOOL T915 ATLON 23 2010 KMR953 57/8 

2. VAN HOOL T915 ATLON 24 2010 KMR964 57/8 

3. RENAULT-MASTER       45 2019 LCO554 17 

4. RENAULT-MASTER       46 2019 LCO560 17 

5. RENAULT-MASTER       47 2019 LCO557 17 

6. RENAULT-MASTER       48 2019 LCO558 17 

7. RENAULT-MASTER       49 2019 LCO559 17 

8. RENAULT-MASTER       52 2000 HCH699 16 

9. RENAULT-MASTER       53 2001 JHK933 17 

10. RENAULT-MASTER       55 2006 KCL117 16 

11. RENAULT-MASTER       56 2000 HRL587 16 

12. MERCEDES BENZ 416  61 2005 AON676 21 

13. ISUZU TURQUOISE 65 2016 JHG617 31+2/7 

14. ISUZU TURQUOISE 66 2016 JHG618 31+2/7 

15. ISUZU NOVOCITI LIFE 67 2019 LAG945 26+39 

16. ISUZU NOVOCITI LIFE 68 2019 LAH272 26+39 

17. SETRA S-215 HR          167 1988 EON872 59/27 

18. SETRA S 215 UL 169 1992 GDZ694 50/54 

19. SETRA S 215 NR 170 1993 GEG224 46/54 

20. SETRA S 215 NR 171 1994 GEG226 48/54 

21. MERCEDES-BENZ 0405   172 1993 HDZ422 45/54 

22. MERCEDES-BENZ 0405   173 1997 HJC421 45/54 

23. EVOBUS 0405   174 1997 HMU537 45/54 

24. SETRA S-215 HR          175 1990 DZD884 55 

25. SETRA S-215 HR          176 1991 FAZ486 54 

26. SETRA S-215 HR          178 1985 DFO670 59 

27. SETRA S 315 UL 179 2003 LFD723 54/29 

28. SETRA S 315 UL 180 2003 LFF683 53/32 

29. SETRA S 315 H 181 2003 LFN291 50/20 

30. SETRA S 315 UL 182 2003 LFT754 46/40 
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VII. ORO TARŠOS PREVENCIJA IR APLINKOSAUGA 

            UAB „Trakų autobusai“ vykdo savo veiklą, laikydamasi su aplinkos apsauga susijusių įstatymų, 
stengdamasi saugoti gamtos išteklius, pasirinkti aplinkai nekenkiančius gamybos procesus ir medžiagas, 
siekia taršos prevencijos. 2019 m. birželio 27 d. Trakų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. S1E-69 
patvirtintame Trakų miesto darnaus judumo plane yra skatinamas ekologiškų transporto priemonių 
naudojimas, numatoma, kad pasiekti rezultatai turės teigiamą poveikį Trakų rajono gamtinei aplinkai. Šie 
principai aktualūs visuomeniniam transportui, nes jis išlieka pagrindine daugelio gyventojų susisiekimo 
priemone bei mažina žalą aplinkai, kurią sukelia didelis lengvųjų automobilių skaičius. Trakų miestui 
gavus kurortinės teritorijos statusą, miestas turi siekti ekologiškiausių transporto priemonių naudojimo 
mieste. Praėjusiais metais, įgyvendinant projektą UAB „Trakų autobusai“ autobusų parko atnaujinimas ir 
plėtra“, buvo įsigyti 7 nauji, ekologiški, saugūs ir draugiški aplinkai  dyzeliniai autobusai su Euro VI 
standartams atitinkančiais varikliais, kurie pakeitė senus, aplinką teršiančius autobusus. Tai ženkliai 
sumažino oro taršą ir tuo pačiu leido sumažinti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių 
dydį: 2019 m. sumokėta 967 eurų taršos mokesčio, t. y. 303 eurais mažiau nei 2018 metais. 
 

Šiuo metu įmonė eksploatuoja: 
-  autobusų neturinčių jokių konstrukcinių patobulinimų, mažinančių oro taršą ir senesnių nei 20 

metų – 10 vnt. 
-  autobusų su EURO II varikliais – 3 vnt. 
-  autobusų su EURO III varikliais – 6 vnt. 
-  autobusų su EURO IV varikliais – 2 vnt. 
-  autobusų su EURO V varikliais – 2 vnt. 
-  autobusų su EURO VI varikliais – 7 vnt. 

 

             9 pav. Autobusų pasiskirstymas pagal EURO standartus    

             Taigi kol kas tik 37 proc. eksploatuojamų autobusų atitinka Euro IV ir aukštesnius standartus. Iki 
2023 m. planuojama nurašyti 6 netinkamus tolimesnei eksploatacijai autobusus ir įsigyti ne mažiau dviejų 
autobusų su ≥EURO 4 varikliais.      
       
               Bendrovė didelį dėmesį skiria susidarančių atliekų tvarkymui. Transporto priemonių 
eksploatacijos metu susidarančios pavojingos atliekos (naudoti tepalai, tepalų, kuro, oro filtrai, 
akumuliatoriai, padangos ir kt.) per GPAIS sistemą, pagal sutartis, perduodamos tvarkyti specializuotoms 
įmonėms, turinčioms teisę užsiimti šia veikla. Dabartiniu metu šias atliekas tvarko UAB „Toksika“. 
Komunalinės atliekos pagal sutartį priduodamos įmonei UAB „Trakų paslaugos“. 
 

33%
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7%

7%

23%
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EURO II

EURO III
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VIII. FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

            Viena iš įmonės valdymo sistemos funkcijų yra finansinės veiklos analizė, kuri leidžia nustatyti 

įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas, leidžia priimti 

optimalius ir racionalius valdymo sprendimų variantus. Finansinė analizė įmonėje atliekama remiantis 

apskaitos informacija, kuri padeda laiku atskleisti pačios veiklos ir įmonės padalinių darbo trūkumus, 

numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant atskleidžiami vidiniai 

rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius. 

1. Pajamų analizė 

Bendrovės 2019 m. pajamos sudarė 828 351 Eur,  iš kurių keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) 

reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais pajamos siekė 708 984 Eur, užsakomaisiais reisais – 24 084 

Eur,   kitos  veiklos  pajamos – 95 283 Eur.  

2019 m. kitos veiklos pajamų detalizavimas, Eur 

Eil. 
Nr. 

Pajamos 2019 m. 

1. Įvažiavimai į Trakų AS 26 318 

2. WC pajamos 17 537 

3. Nuoma  34 836 

4. Ilgalaikio turto (autobusų) perleidimas  6 827 

5. Netesybos  4 400 

6. Autobuso nuoma  1 590 

7. Metalo laužas    968 

8. Bagažo saugojimas    514 

9. Stovėjimo aikštelė Trakų AS    140 

10. Automobilių stovėjimo paslaugos (autobusų parke)  2 153 

 Iš viso: 95 283 

 

2015 - 2019 m.  pajamų dinamika (Eur) 

Paslaugų ir prekių pardavimo 
pajamos  

2015  2016  2017  2018 2019 

Priemiesčio maršrutų 624 890 630670 641618 674985 708984 

Užsakomųjų reisų 26 195 23835 25595 28816 24084 

Kitos 57 068 61324 + 
80543* 

76568 106776 95283 

Iš viso: 708 153 796372 743781 810577 828351 

* - pajamos gautos iš Trakų autobusų stoties perleidimo pagal mainų sutartį. 
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                                                                10 pav. Įmonės  pajamų dinamika 

 

Pajamų detalizavimas (Eur) 

Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos 2019 m. 2018 m. Skirtumas 

Priemiesčio maršrutų 708 984 674 985 33 999 

Užsakomųjų reisų 24 084 28 816 -47 32 

Kitos 95 283 106 776 -11 493 

Iš viso: 828 351 810 577 17 774 

  

11 pav. Įmonės 2019 m. pajamų detalizavimas 

                 Didžiausią įtaką įmonės pajamoms, o tai reiškia ir finansiniam rezultatui, turi keleivių srautai. 
Keleivių srautų intensyvumas yra vienas iš pagrindinių parametrų, kuris lemia transporto priemonių 
skaičių maršrute ir transporto judėjimo intervalus. Ataskaitiniais metais, palyginus su 2018 metais,  
pajamos iš priemiestinių maršrutų išaugo 33 999 Eur. Tą lėmė du atidaryti papildomi maršrutai ir 
maršrute „Trakai – Vilnius“ pradėti naudoti nauji ISUZU TURQUOISE, ISUZU NOVO CTI LIFE ir VAN HOOL 
autobusai, dėl ko padidėjo keleivių skaičius, o tuo pačiu ir pajamos.  

 

2. Sąnaudų analizė 
             Bendrovė per 2019 m. laikotarpį patyrė 1 101 157 Eur sąnaudų, kurių struktūra pavaizduota 
diagramoje. 
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2019 m. sąnaudų detalizavimas (Eur) 
      

        Pokytis   % visose 

Sąnaudų straipsnis 2019 m.  2018 m.   Eur         % sąnaudose 

           2019 m. 

Atlyginimai ir soc. draudimas         635 520 581 938 53 582 9,2 57,7 

Degalai, tepalai 196 815 181 848 14 967 8,2 17,9 

Remonto sąnaudos (detalės, 
medžiagos  ir kt.) 

56 164 63 780 -7 616 -11,9 5,1 

 Draudimas 28 757 15 030 13 727 91,3 2,6 

 Nusidėvėjimas 78 478 40 153 38 325 95,4 7,1 

Kitos sąnaudos (tech.apžiūra,kasos 
aparatų aptarn.,banko 
pasl.,apsauga, komandiruotės, 
ryšiai,mokesčiai  ir kt.) 

105 423 134 048 -28 625 -21,4 9,6 

Iš viso: 1 101 157 1 016 797 84 360 8,3 100 

Gauta nuostolių  kompensavimui 
 

180 000 180000 0 
  

Sąnaudos iš viso:  921 157 836 797 84 360   

             

 

12 pav. Įmonės 2019 m. sąnaudų pasiskirstymas 

         Pagrindinius nuostolius bendrovė patyrė vežant keleivius priemiestiniais maršrutais. Sąnaudos, 

lyginant su 2018 m., padidėjo 8,3 proc. Esminės to priežastys:  

• Padidintas minimalus darbo užmokestis, dėl ko sąnaudos atlyginimams ir SODRAI padidėjo 53 582 
Eur, t. y. 9,2 proc., lyginant su 2018 metais; 

• Sąnaudos degalams padidėjo 14 967 Eur, t. y. 8,2 proc., dėl kuro kainos kilimo ir padidėjusios 
autobusų ridos; 

• Paskolų už įsigytus autobusus palūkanos – 12211 Eur. 
 

635520, 57.7%196815, 17.9%
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          Vadovaujantis 2003 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3 – 154 

„Dėl keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto 

paslaugų teikimo visuomenei kompensavimo tvarkos  patvirtinimo“, 2008 m. kovo 27 d. Trakų r. 

savivaldybės taryba sprendimu Nr. S1-73 nusprendė kompensuoti nuostolius, susidariusius dėl būtinų 

keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei. 2008 m. balandžio 8 d. pasirašyta ir 2018 m. 

vasario 22 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-38 pratęsta sutartis Nr. T1-92 „Dėl 

keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“. Per ataskaitinius 

metus Trakų rajono savivaldybė nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto įsipareigojimus, 

kompensavimui skyrė  180 000 Eur.  Šia suma buvo sumažintos bendrovės sąnaudos. Bendri įmonės 

nuostoliai ataskaitiniais metais sudarė 92 806 eurų. 

3. Veiklos rezultatai 
 

            Ataskaitinio Praėjusio 

Rodikliai 
     

laikotarpio ataskaitinio 

  
     

pabaigoje laikotarpio 

            (2019 m.)  Pabaigoje 
(2018 m.) 

1. Pardavimo pajamos       828 351 810 577 

Keleivių vežimo priemiestinio reguliaraus susisiekimo maršrutais 708 984 674 985 

Užsakomųjų reisų 
   

  24 084 28 816 

 Kitos pajamos         95 283 106 776 

2. Sąnaudos         1 101 157 1 016 797 

Atlyginimai ir soc. draudimas       584 666 532 420 

Atostoginių ir soc. draudimo kaupimai 
 

  50 854 49 518 

Degalai, tepalai         196 815 181 848 

Transporto priemonių  remontas 
 

  56 164 63 780 

Transporto priemonių  draudimas     28 757 15 030 

Nusidėvėjimas 
   

  78 478 40 153 

Keleivių kontrolė         7 301 9 116 

Įvažiavimai į Vilniaus AS 
  

  21 220 17 450 

Palūkanos         12 211 5 090 

Kitos veiklos sąnaudos (nuomojamų patalpų elektra)   10 843 38 992 

Kitos sąnaudos (banko pasl.,ryšio, patalpų eksploatac.,komand., kasos apar.apt.ir kt) 53 848 63 400 

3. Gauta nuostolių kompensavimui     180 000 180 000 

4. VEIKLOS REZULTATAS       -92 806 -26 220 
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IX. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

             Įmonės rezultatų gerinimui ieškoma įvairių alternatyvų: peržiūrimi ir koreguojami žiemos sezono 
ir moksleivių atostogų laikotarpių priemiesčio maršrutų grafikai, peržiūrimos autobusų kuro normos, 
ekonomiškesni autobusai planuojami didžiausios ridos maršrutų aptarnavimui, poilsio dienomis maršrutų 
aptarnavimui parenkami autobusai su mažesnėmis kuro sąnaudomis. Pagrindines pajamas iš keleivių  
surenkamos grynais pinigais, todėl didelę teigiama įtaką šioms pajamoms turi įmonės vairuotojų-
konduktorių kontrolė linijoje, kurią atlieka transporto kontrolės įmonė UAB „Dorsimus“. 
             Bendrovė, norėdama turėti konkurencinį pranašumą, pastoviai stebi padėtį rinkoje, seka kitų 
vežėjų teikiamų paslaugų kainas ir tarifus. Siekiant išlaikyti konkurenciją su kitais vežėjais ir neprarasti 
pajamų, ypač pagrindiniame maršrute Trakai–Vilnius, naudojami nauji ISUZU TURQUOISE ir ISUZU NOVO 
CITI LIFE autobusai. Vasaros sezono metu, kai padidėja keleivių srautai, šį maršrutą aptarnauja ir VAN 
HOOL autobusai.         
             Įmonė ieško būdų, kaip panaudojant turimus resursus, teikti įvairesnes paslaugas ir gauti 
papildomų pajamų. Jau keletas metų  veikia sunkiasvorių transporto priemonių stovėjimo aikštelė, Trakų 
autobusų stotyje nuomojamos laisvos patalpos.   
 

2016 m. bendrovė „Trastas“ pasiūlė investuoti apie 3 mln. eurų į Trakų autobusų stoties 
rekonstrukcijos projektą. Rekonstravus senąją Trakų autobusų stotį, kurios pastatai statyti dar 1987 m., 
naujų pastatų komplekso bendras plotas sudarytų apie 2 tūkst. kv. metrų. Stotyje būtų įrengta patogi 
keleivių laukimo zona, parduotuvė, kavinė, sukurta erdvė smulkiojo verslo prekybai ir paslaugoms, 
įsikurtų Trakų informacijos centras ir dviračių nuomos punktas. 72 vietų automobilių parkavimo 
aikštelėje suplanuotos ir elektromobilių įkrovimo vietos. Įgyvendinus projektą mieste būtu sukurta apie 
50 naujų darbo vietų, sutvarkytos įvažiavimo į Trakus prieigos. 
 

                       
             13-14  pav. Trakų autobusų stoties projekto vizualizacija 

    
             Šio projekto įgyvendinimui buvo parengta turto mainų sutartis, pagal kurią UAB „Trakų 
autobusai“ perdavė UAB „Trastas“ nuosavybėn 47/100 dalį autobusų stoties pastatų, o UAB „Trastas“ 
mainais perdavė UAB „Trakų autobusų“ nuosavybėn visą žemės sklypą Vytauto g. 88. Parengtam mainų 
sutarties projektui pritarė UAB „Trakų autobusų“ valdyba ir Trakų rajono savivaldybės taryba,  bet  atlikus 
turto mainus, sandoris ir sutartys su investuotoju UAB „Trastas“ prasidėjo teisminiai ginčai, kurių baigties 
terminai vis dar nėra aiškūs.  

Laukiant teisminių procesų pabaigos, buvo atliktas stoties kosmetinis remontas, atnaujinta 
laukiamoji salė, pakeisti suolai, durys, atnaujintas peronas ir maršrutų informacija, apšvietimas, paklotos 
naujos trinkelės, dalinai suremontuota autobusų stovėjimo aikštelės asfalto danga.  

 
            Formuojant Bendrovės tolimesnę veiklos strategiją, buvo laikomasi Strateginio veiklos plano 2017-
2020 metams nuostatų. Plane išskirti trys pagrindiniai strateginiai tikslai: 
 

http://www.klevualeja.lt/wp-content/uploads/2017/03/Trak%C5%B3-stoties-rekonstrukcija-1.jpg
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             Išlaidų mažinimas – efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius 

resursus, bus siekiama mažinti bendrovės patiriamus kaštus ir didinti veiklos efektyvumą. Tai bendrovei 

padės siekti geresnių finansinių rezultatų. Sutaupytos lėšos galės būti toliau investuojamos į bendrovės 

veiklą. 

Išlaidų  mažinimui numatoma: 

- Atlikti esamų maršrutų tikslingumo ir naujų maršrutų poreikio įvertinimą;  
- Įvertinti reisų skaičiaus didinimo ir mažinimo tikslingumą esamuose maršrutuose;  
- Mažinti sąnaudas kurui (optimizuojant maršrutus); 
- Siekti optimalaus transporto priemonių dydžio parinkimo ir naudojimo maršrutuose;  
- Atlikti įmonės struktūros optimizavimą;  
- Taupiai ir atsakingai naudoti  eksploatacines medžiagas ir kitus materialinius resursus. 

 
             Paslaugų kokybės gerinimas – atsižvelgiant į keleivių poreikius, bus siekiama gerinti paslaugų 
kokybę ir taip užtikrinti optimalų paslaugų kokybės lygį bendrovės keleiviams. Paslaugų kokybės 
gerinimas yra svarbus aspektas siekiant kokybiškų viešojo transporto paslaugų Trakų rajone. 

Keleivių patogumui veikia įmonės internetinė svetainė www.trakuautobusai.lt, kurioje yra 
paskelbta visa būtina informacija: maršrutų tvarkaraščiai, pravažiuojančių autobusų išvykimo laikai, 
teikiamos paslaugos ir jų kainos, kontaktinė informacija, planuojami pakeitimai ir kitos naujienos. 2020 
m. pabaigoje – 2021 m. pradžioje planuojama atnaujinti tinklalapį, kad keleiviams juo naudotis būtų daug 
patogiau. 

 
             Pajamų didinimas – didinant pinigų surinkimą iš keleivių ir optimaliai išnaudojant turimą 

infrastruktūrą, diversifikuojant įmonės veiklą, bus siekiama didinti bendrovės pajamas.  

Pajamų didinimui numatoma: 

- 2020 m. pirmą pusmetį bus parengtas pajamų diversifikavimo planas; 
- Galimas užsakomųjų vežimų ir keleivių vežimų specialiais reisais paslaugos plėtojimas ir naujų 

klientų pritraukimas; 
- Patalpų nuomos sutarčių peržiūra; 
- Sunkiasvorių automobilių laikymo ir saugojimo paslaugos reklamavimas ir jos plėtojimas; 
- Verslo klientų ir įmonių, norinčių reklamuoti savo paslaugas autobusų stotyje, bendrovės 

autobusų  viduje ir išorėje paieška; 
- Komercinio Trakų miesto maršruto tarifo didinimas; 
- Siuntų paslaugos teikimas; 
- Kitos paslaugos, atsižvelgiant į rinkos poreikius ir naudą įmonei. 
 

2020 m. įmonė planuoja didžiulius veiklos pokyčius. Iš pareigų atšaukusi daugiau nei 13 metų 
įmonei vadovavusį direktorių, bendrovės valdyba yra pradėjusi naujo įmonės vadovo atrankos procesą. 
Tikimasi, kad naujasis vadovas pareigas pradės eiti pirmojo ketvirčio pabaigoje / antrojo ketvirčio 

IŠLAIDŲ MAŽINIMAS

PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

PAJAMŲ  DIDINIMAS

http://www.trakuautobusai.lt/
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pradžioje. Daug dėmesio bus skiriama sąnaudų mažinimui ir pajamų diversifikavimui, siekiant mažinti 
įmonės nuostolius. Įmonė rengs Strateginį veiklos planą 2021–2025 metų laikotarpiui, metų pabaigoje 
bus pradėti rengti įmonės Rizikų valdymo ir Krizių valdymo planai. Siekiama, kad 2020 m. taptų įmonės 
veiklos lūžio metais, po kurių UAB „Trakų autobusai“ bus pasirengusi naujam savo veiklos etapui – 
pelningai veikianti bendrovė, užtikrinanti kokybišką susisiekimą Trakų rajono gyventojams ir svečiams, 
bei teikianti įvairias pagrindinę įmonės veiklą papildančias funkcijas.  
 
 
            L. e. p. direktorius                                                                                              Vladimiras Nikolenka 


