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1. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ 

Uždarosios akcinės bendrovės „Trakų autobusai“ (toliau – Bendrovė) 2021 m. metinis 

pranešimas parengtas vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 nuostatomis, atsižvelgiant į Trakų rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-106 patvirtinto „Trakų rajono savivaldybės valdomų 

uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų  vertinimo aprašas“ aprašo reikalavimus. Metiniame 

pranešime nagrinėjama Bendrovės veikla, valdymas, finansinė būklė, apžvelgiami veiklos rezultatai, 

analizuojami keleivių vežimo maršrutais rodikliai, nagrinėjamos įmonės problemos, aptariama veiklos 

strategija, tikslai, įgyvendinta Bendrovės veiklos pažanga, pasiekti rezultatai, aprašomos ateinančio 

laikotarpio prognozės, pateikiama nepriklausomo auditoriaus finansinių ataskaitų rinkinio audito 

išvada. 

1 lentelė. Bendrovės informacija 

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:                                                                       Rolandas Lenkauskas, atrinktas į pareigas viešo konkurso būdu.  

 

1991 m. gruodžio 5 d. įsteigta Bendrovė visą laikotarpį nenutrūkstamai vykdė ir vystė savo 

veiklą ir 2021 m. gruodžio 5 dieną minėjo savo 30 metų veiklos sukaktį.  

 
Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, 

organizacinį ir juridinį savarankiškumą. Bendrovė filialų ar atstovybių neturi. 

mailto:info@trakuautobusai.lt
http://www.trakuautobusai.lt/
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2. MISIJA, VERTYBĖS, VIZIJA IR STRATEGINĖS KRYPTYS 

2.1. UAB „TRAKŲ AUTOBUSAI“ MISIJA 

 

UAB „Trakų autobusai“ veikia remdamasi Bendrovės įstatais bei vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikoje galiojančiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Trakų rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais ir akcininko lūkesčių raštu. 2021 metais Bendrovė parengė,  valdyba patvirtinto, ilgalaikį 

2021 – 2024 metų strateginį veiklos planą.  Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, siekiant užsibrėžtos vizijos, 

Bendrovė išsigrynino veiklos tikslus ir apibrėžė savo misiją, kuri buvo suformuota atsižvelgiant į jai 

keliamus lūkesčius ir pavestas vykdyti funkcijas.  

 

 

 

2.2. UAB „TRAKŲ AUTOBUSAI“ VERTYBĖS 

 

Laikydamasi savo misijos ir siekdama viziją paversti realybe, UAB „Trakų autobusai“ 

išsigrynino prioritetus ir išsikėlė tikslą, kad savo veiklą vykdys laikydamasi gerosios verslo kultūros 

praktikos ir vadovaudamasi Bendrovės vertybėmis, nusakančiomis vidaus elgesio normas. 

 

 

Misija - užtikrinti kokybiškas ir nepertraukiamas keleivių vežimo 
paslaugas Trakų rajono savivaldybės gyventojams ir svečiams 

Misija  

užtikrinti 
kokybiškas ir 

nepertraukiamas 
keleivių vežimo 
paslaugas Trakų 

rajono savivaldybės 
gyventojams ir 

svečiams 

Vertybės: 

Efektyvumas 

Patikimumas 

Skaidrumas 

Atsakomybė 

Vizija  

tapti efektyviausia 
Trakų rajono 

savivaldybės valdoma 
bendrove ir būti viena 

pažangiausių mažų 
bendrovių keleivių 
pervežimo veiklos 
srityje šalies mastu 
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1 pav. UAB „Trakų autobusai“ vertybės 

 

Efektyvumas – Bendrovės vertybė, nusakanti požiūrį į bet kurią veiklą, turimus išteklius, tai 

yra veikimas, kai norimas rezultatas pasiekiamas mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis bei naudojant 

turimus išteklius pasiekiamas maksimaliai įmanomas rezultatas. UAB „Trakų autobusai“, esant sunkiai 

finansinei situacijai, ypatingai svarbu suvaldyti sąnaudas, stiprinti darbuotojų sąmoningumą, ieškoti 

papildomų pajamų didinimo šaltinių, išnaudoti technologijų pažangą, suprasti vartotojų elgsenos 

pokyčius, siekiant veiklos ir finansinio efektyvumo bei orientacijos į ilgalaikius tvarius rezultatus. 

Efektyvumo Bendrovė siekia aplinkosaugos srityje, todėl orientuojasi į mažiau kuro vartojantį 

transportą, ekonomiškesnį vairavimą, aplinkai draugiškas transporto priemones. 

Ataskaitiniu laikotarpiu efektyvumo srityje Bendrovė esminį dėmesį skyrė sąnaudų mažinimui, 

pajamų didinimui ir darbuotojų kompetencijų auginimui. Bendrovės veiklą ir jos rezultatus ypatingai 

pakoregavo ekstremali situacija šalyje ir dėl COVID-19 ligos įvestas karantinas, todėl 2021 metai 

nebuvo tipiniai ir yra sunkiai palyginami su ankstesniais. Dėl objektyvių priežasčių ypatingai nukentėjo 

pagrindinė Bendrovės veikla –  keleivių pervežimas – ir iš šios veiklos gautos pajamos, taip pat per 

pusę sumažėjo pajamos, gautos iš užsakomųjų reisų. Pažymėtina, kad Bendrovė priėmė sprendimus, 

kurie leido sumažinti išlaidas:  

 sumažintos eksploatacinių medžiagų– degalų ir tepalų sąnaudos. Nors eksploatacinių medžiagų 

kainos 2021 metais didėjo, tačiau jų suvartojimas buvo sumažintas, įvertinus atliktus 

kontrolinius važiavimus, stebint vairuotojų vairavimo ypatumus, taikant Darbo apmokėjimo 

sistemoje numatytas motyvavimo priemones. 

 Bendrovė konkurso būdu  nupirko palankiausią  transporto priemonių draudimo paslaugą, taip 

sumažindama išlaidas draudimo įmokoms 10 proc., lyginant su 2020 metais.  

 sėkmingai pavyko refinansuoti 2018 metais paimtą kreditą, kuris buvo panaudotas naujoms 

transporto priemonėms įsigyti. Atlikus refinansavimo procesą per metus Bendrovė planuoja 

sutaupyti apie 4 tūkst. Eur arba 28 tūkst. Eur per visą likusį 7 metų paskolos mokėjimo 

laikotarpį. 
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Patikimumas – tai vertybė, rodanti požiūrį į klientą, atliekamų funkcijų kokybę visuose 

hierarchinės struktūros lygiuose, tai principas, kurio turi laikytis visi darbuotojai nuo vairuotojo iki 

direktoriaus. Siekiama, kad UAB „Trakų autobusai“ būtų patikima klientams, kokybiška paslaugų 

teikėja, patikimas partneris tiekėjams, kad  Bendrovės darbuotojai būtų savo srities profesionalai, 

augintų savo kompetencijas, veikloje taikytų naujausius, efektyviausius darbo metodus, jų kasdienybėje 

būtų sutinkama tik aukšta aptarnavimo kultūra. Bendrovėje suprantama buvimo kokybišku ir patikimu 

paslaugų teikėju svarba (profesinių žinių ir praktinės patirties tobulinimo, nuolatinio mokymosi, 

pažangos siekimo ir inovacijų diegimo svarba) reputacijai, teigiamiems finansiniams rezultatams ir 

veiklos tęstinumui užtikrinti. Bendrovė supranta, kad jos egzistavimo, veiklos tęstinumo garantas yra 

klientai, besinaudojantys Bendrovės paslaugomis. 2021 metais Bendrovė, siekdama teikti maksimaliai 

kokybiškas paslaugas klientams, įdiegė atskirus Klientų aptarnavimo standartus, kurie taikomi 

vairuotojams-konduktoriams ir kitiems Bendrovės darbuotojams.  Šie įgyvendinti procesai teigiamai 

įtakojo vairuotojų – konduktorių, kurie betarpiškai kasdien bendrauja su klientais, bei kito personalo 

elgesį, siekiant aukštesnės klientų aptarnavimo kultūros ir kelti Bendrovės, kaip kokybiškos paslaugos 

teikėjos, įvaizdį. Visų šių veiksmų pasėkoje, tiek Bendrovės darbuotojų, tiek klientų pasitenkinimo 

Bendrove, kaip darbdaviu, ar keleivių pervežimo paslaugas teikiančia įmone, lygis (NPS) tapo 

teigiamas. 

Atsakomybė – įstatymų ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasis yra Bendrovės kasdienybės 

dalis. Transporto sektorius yra vienas labiausiai teršiančių aplinką verslo sektorių, todėl UAB „Trakų 

autobusai“ siekia atnaujinti transporto priemones į draugiškesnes aplinkai, išmetančias mažiau anglies 

dvideginio, atsakingai tvarko tepalų, padangų ir kitas pavojingas atliekas, rūšiuoja susidarančias 

nepavojingas atliekas. Ne mažiau svarbi yra socialinė atsakomybė, apibrėžianti UAB „Trakų 

autobusai“ santykius tarp darbuotojų, taip pat su klientais, partneriais, tiekėjais, vietos bendruomenėmis 

ir pan. Bendrovė suvokia, kad nuo jos veiklos priklauso visuomenės gerovė, sveikata, darna, todėl visi 

Bendrovės darbuotojai stengiasi dirbti atsakingai, sąžiningai bei su pagarba žmogui ir aplinkai.  

2021 metais Bendrovėje veikė naujai, visuotiniu darbuotojų balsavimu, išrinkta Darbo taryba, 

kuri dalyvavo priimant reikšmingus sprendimus.  

Du kartus buvo atlikta darbuotojų apklausa. Atsižvelgiant į apklausų metus gautus  duomenis, 

darbuotojų išsakytus lūkesčius, Bendrovės, kaip darbdavio, vertinimą, buvo taikytos momentinės ir 

numatytos ilgalaikio poveikio, orientuotos į darbuotojų gerovę, priemonės.  

Siekiant socialinio dialogo su Bendrovės klientais, interneto puslapyje naudota lankytojų 

klausimų ir pasiūlymų skiltis, klientų apklausos anketa, klientams aktuali informacija savalaikiai 

talpinta  „Naujienų“ skiltyje. Bendrovės Facebook paskyroje nuolat atnaujinama ir talpinama aktuali 

informacija.  

2020 metais gavus Akcininko ir savivaldybės tarybos pritarimą, dalyvauta Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros paskelbtame projekte dėl 

mažiau taršių transporto priemonių įsigijimo, teikta paraiška, kuri buvo pripažinta kaip atitinkanti visus 

reikalavimus, ir priimtas sprendimas finansuoti dviejų elektrinių miesto tipo mikroautobusų įsigijimą. 

Vystant projektą 2021 metais tarp Bendrovės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos 



UAB „Trakų autobusai“ 
 

Metinis pranešimas 

6 

projektų valdymo agentūros pasirašyta finansavimo ir transporto priemonių įsigijimo sąlygų sutartis, 

pradėta pirkimo procedūra. Autobusus tikimasi įsigyti ir pradėti eksploatuoti 2022 metų pabaigoje. 

Skaidrumas – vertybė, auginanti Bendrovės reputaciją rinkoje ir įrodanti gerosios verslo 

praktikos principų taikymą veikloje. Visuomenėje yra gajus stereotipas, kad savivaldybių įmonės 

veikia nesąžiningai privačių verslo subjektų atžvilgiu, galimai daug subsidijuojamos, turi išskirtines 

sąlygas. Šiuos stereotipus išsklaido nuosekliai viešai teikiama korporatyvinė informacija ir skaidri 

kasdienė veikla. UAB „Trakų autobusai“, atsižvelgdama į bendrovių gerosios valdysenos politiką, kuri 

remiasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO) Valstybės valdomų įmonių 

valdymo gairėmis, taiko sau aukščiausius skaidrumo reikalavimus, atitinkančius valstybės valdomoms 

įmonėms keliamus reikalavimus informacijos viešinimui interneto svetainėse. Bendrovė, remdamasi 

rekomendacijomis, gerąja praktika, interneto svetainėje www.trakuautobusai.lt nuolatos teikia, 

atnaujina informaciją apie savo veiklą.  Siekiama, kad UAB „Trakų autobusai“ veikla būtų skaidri ir 

suprantama visiems jos paslaugų naudotojams bei visiems Trakų rajono savivaldybės gyventojams, 

todėl nuolat vykdoma įvairiapusė komunikacija. Siekiant būti arčiau klientų ir žinoti jų lūkesčius bei 

poreikius, 2021 metų kovą sukurta Bendrovės Facebook paskyra.  

2.3. UAB „TRAKŲ AUTOBUSAI“ VIZIJA 

 

Ataskaitiniais metais Bendrovė ėmėsi aktyvių veiksmų siekiant 2021-2024 metų strateginiame 

veiklos plane išsikeltų ambicingų planų, įgyvendino sudarytą priemonių planą, numatytą 2021 metams,  

ir turi viziją per ketverius metus tapti efektyviausia Trakų rajono savivaldybės valdoma bendrove ir 

būti viena pažangiausių mažų bendrovių (iki 50 darbuotojų) keleivių pervežimo veiklos srityje šalies 

mastu. Vykdydama veiklą Bendrovė siekia būti modernia ir šiuolaikiška, pažangia, skaidria, efektyviai 

valdoma ir ilgalaikę naudą teikiančia socialiai atsakinga įmone, užtikrinančia paslaugų teikimo 

operatyvumą ir patikimumą. Trumpai Bendrovės komerciniai, aplinkosauginiai, socialiniai tikslai 

visuomenėje apibrėžiami misijoje.  

 

 

2.4. UAB „TRAKŲ AUTOBUSAI“ STRATEGINĖS KRYPTYS 

 

Vykdydama savo misiją ir siekdama savo vizijos, UAB „Trakų autobusai“ didžiausią dėmesį 

skyrė sritims, kurios vadinamos strateginėmis kryptimis. Strateginės kryptys ilgalaikei sėkmingai 

perspektyvai buvo suformuluotos taip, kad Bendrovė tikslingai orientuotų Bendrovės stiprybes į 

galimybių išnaudojimą, silpnybių šalinimą ir grėsmių padarinių minimizavimą. UAB „Trakų 

Vizija - tapti efektyviausia Trakų rajono savivaldybės valdoma Bendrove 
ir būti viena pažangiausių mažų bendrovių (iki 50 darbuotojų) keleivių 
pervežimo veiklos srityje šalies mastu 

http://www.trakuautobusai.lt/
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autobusai“ pasirinktos strateginės kryptys rodo ilgalaikę Bendrovės orientaciją į paslaugų plėtrą ir 

kokybę, pažangių ir aplinkai draugiškų sprendinių diegimą, finansinį veiklos efektyvumą, skaidrumą 

bei socialinę atsakomybę.  

 
 

Veiklos efektyvumo didinimo kryptis atspindi UAB „Trakų autobusų“ siekį tapti efektyviai 

valdoma, atsakingai išteklius naudojančia, stabilias pajamas generuojančia, tvariai veikiančia ir vertę 

kuriančia įmone. Pagal pagrindinių valstybės valdomų įmonių plėtros planų rengimo ir veiklos bei 

finansinių rodiklių nustatymo dokumentą, kuriam pritarė Vyriausybė, viena iš įmonės strateginių 

krypčių turėtų būti veiklos efektyvumo didinimas, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Trakų autobusai“ sau 

kelia aukštus reikalavimus pajamų auginimui, sąnaudų valdymui, turto panaudojimo efektyvumui, 

teigiamos grąžos akcininkams užtikrinimui.  

Organizacinės veiklos tobulinimo kryptis orientuota į Bendrovės personalą. Tai yra siekis 

auginti UAB „Trakų autobusai“ kaip patikimo darbdavio reputaciją. Siekiant užtikrinti kokybiškas ir 

nepertraukiamas paslaugas, Bendrovė turi rūpintis, kad darbuotojų būtų pakankamai, jie būtų 

kvalifikuoti, atsakingi  ir motyvuoti, todėl buvo sukurta ir naudojama darbuotojų apklausos anketa. 

Greta Bendrovės administracijos efektyviai veikė Darbo taryba, kuri 2021 metais buvo išrinkta 

visuotinio darbuotojų balsavimo būdu. 

Bendrovės vertės auginimo kryptis pažymi UAB „Trakų autobusai“ orientaciją į klientą, 

transporto parko atnaujinimą, Bendrovės reputacijos stiprinimą. Trakų rajono savivaldybė, ir Bendrovė, 

kartu su investuotoju UAB „Trastas“, dėjo daug pastangų, kad miestas turėtų atnaujintą autobusų stotį, 

kuri būtų aukštesnės energinės klasės ir neatsiejama miesto įvaizdžio dalis. Po ilgų teisminių ginčų 

2021 metais buvo suderintas detalusis planas ir ketvirtąjį metų ketvirtį pradėta autobusų stoties 

rekontrukcija su modernia, patogia keleiviams ir darbuotojams, rajono reikmėms pritaikyta 

infrastruktūra. Planuojama, kad autobusų stotis bus pradėta eksploatuoti 2022 m. ir 2023 m. sandūroje. 

 

 

Veiklos efektyvumo didinimo kryptis 

Organizacinės veiklos tobulinimo kryptis 
Bendrovės vertės auginimo 

kryptis 

Žaliosios 
plėtros kryptis 
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2 pav. Autobusų stoties vizualizacija 

 
 

Žaliosios plėtros kryptis rodo UAB „Trakų autobusai“ ambiciją sekti Europos Komisijos 

numatytu vadinamuoju Žaliuoju kursu. Svarbu tinkamai pasiruošti ir įsitraukti į „žaliąją pertvarką“, 

naudojant mažesne tarša pasižyminti kurą, mažesnes emisijas turinčius autobusus, siekti švarios ir 

neutralios aplinkai veiklos bei diegti žiedinės veiklos principus.  

 

 

Strateginės 
kryptys 

Strateginiai tikslai 

Strateginių tikslų 
pasiekimo 
rodikliai  

2024 m. 

1.Veiklos 
efektyvumo 

didinimo kryptis 

1. Siekti pelningos 
veiklos 

Kapitalo grąža 
(ROE), 

Teigiamas 

2.Organizacinės 
veiklos tobulinimo 

kryptis  

2. Stiprinti 
darbdavio 
reputaciją  

Darbuotojų 
pasitenkinimo lygis 

(NPS), 

Teigiamas 

3.Bendrovės vertės 
auginimo kryptis 

3. Gerinti paslaugų 
kokybę 

Pervežtų keleivių 
skaičius,  

600 tūkst. 

4. Gerinti vidaus 
procesus, įvaizdį ir 

didinti atvirumą 
visuomenei 

Klientų 
pasitenkinimo lygis 

(NPS), 

Teigiamas 

4.Žaliosios plėtros 
kryptis  

5. Atnaujinti 
autobusų parką ir 

susijusią 
infrastruktūrą 

Autobusų, atitinkančių 
Euro IV standartą dalis,  

> 57 proc. 
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Siekiant  įgyvendinti strategines kryptis, suformuoti strateginiai tikslai. Strateginiai tikslai 

formuojami 2021-2024 m. laikotarpiui. Kiekvienam strateginiam tikslui pasiekti numatytos konkrečios 

priemonės ir matavimo rodikliai, kurie leidžia objektyviai įvertinti tikslų pasiekimo pažangą.  

3. VEIKLOS VYKDYMO APŽVALGA, PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR 

NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS SUSIDURIA BENDROVĖ, APIBŪDINIMAS 

UAB „Trakų autobusai“ pagrindinė veikla, dėl kurios yra įsteigta Bendrovė, keleivių 

pervežimas vietiniais (miesto ir priemiestiniais) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais. Tai yra 

pervežimas kelionės metu paimant ir išleidžiant keleivius tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš 

anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų. Vežant keleivius vietiniais autobusų maršrutais, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, už keleivius, turinčius teisę įsigyti važiavimo 

bilietą su nuolaida ir mokinius, kuriems kompensuojamos važiavimo išlaidos, Bendrovei atlygina 

Trakų rajono savivaldybė. Teikiamos viešosios paslaugos kaina yra fiksuota. Už važiavimą vietiniais 

(priemiestiniais) maršrutais nustatytas 0,09 Eur su PVM tarifas už vieną keleivio kilometrą, kuris yra 

nekeistas nuo 2008 metų. 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“. 2021 metais, atsižvelgiant į sudėtingą COVID-19 lemtą situaciją pažeidžiamiausioms 

Trakų rajono gyventojų grupėms, Bendrovės administracija kartu valdyba priėmė sprendimą nesikreipti 

į Akcininką dėl pervežimo tarifo keitimo. Bendrovė, atsižvelgdama į 2021 metų pabaigoje ir 2022 metų 

pradžioje susidariusį pajamų ir išlaidų santykį, šių metų kovo mėnesį kreipėsi į Trakų rajono 

savivaldybės administraciją su prašymu didinti tarifą už vieną keleivio kilometrą.  

 

3.1. PAGRINDINĖ BENDROVĖS VEIKLA 

 

 
Pagrindinės veiklos vykdymui Bendrovė turi reikalingas licencijas ir pažymėjimus:  

 Europos Bendrijos tarptautinio keleivių vežimo samdos pagrindais ir už atlygį tolimojo ir 

miesto susisiekimo autobusais licenciją Nr. 6000013;  

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 
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 Kelių transporto licenciją Nr. 006872 vežti keleivius tolimojo susisiekimo autobusais Lietuvos 

teritorijoje;  

 Keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimą. 

Bendrovė, vykdydama savo pagrindinę veiklą, veikia Trakų rajono savivaldybės teritorijoje, 

tačiau yra maršrutų, jungiančių Trakus su kaimyninėmis savivaldybėmis, vykdoma veikla pagal 

komercines sutartis ir kitose Lietuvos savivaldybėse. 2021 metais Bendrovė aptarnavo 34 vietinio 

(priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutus, vykdė 75 reisus iš 96 patvirtintų. Bendrovės autobusai 

važiavo 7 kryptimis: Vilniaus, Vievio, Semeliškių, Aukštadvario, Onuškio, Paluknio ir Lentvario.  

 

3 pav. UAB „Trakų autobusai“ priemiestinių autobusų maršrutų schema 

 
 

Ataskaitiniais metais šalyje besitęsiant karantinui ir ekstremaliai situacijai, atsižvelgiant į 

pasikeitusius keleivių srautus, mažinant patiriamus nuostolius Bendrovė buvo priversta apriboti veiklą - 
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apie 20 proc. sumažinant reisų skaičių 2021 metais pajamos išliko panašios kaip ir 2020 metais, tačiau 

buvo apie 50 proc. mažesnės nei 2018 ar 2019 metais. Nepaisant visų finansinių sunkumų Bendrovė 

savo veiklos nenutraukė, kai tuo tarpu kitos privačios keleivių pervežimo bendrovės didino bilietų 

kainas ar nutraukė atskirus maršrutus. 

2021 metais Bendrovė ieškojo naujų veiklos krypčių. Atsižvelgiant į Trakų miesto 

gyventojų bei svečių keliavimo ypatumus vasaros sezono metu sukūrė ir sukūrė naują Trakų miesto – 

turistinį maršrutą.   

4 pav. UAB „Trakų autobusai“ Trakų miesto – turistinio maršruto schema 
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3.2.  PAPILDOMA VEIKLA 

   

 

Didžiausią įtaką keleivių vežimo apimčiai ir struktūrai turi gyventojų, tame tarpe ir moksleivių, 

skaičius, ekonomikos vystymasis, žmonių pragyvenimo lygis, gyvenamųjų ir pramoninių rajonų plėtra, 

stambių ekonominių ir kultūros centrų bei kitų transporto tinklų (vežėjų) išsidėstymas, keleivių 

aptarnavimo kultūra, bilietų kaina. Keleivių struktūra rodo nuolatinį mokinių skaičiaus mažėjimą, per 

pastaruosius 5 metus šis sumažėjimas sudarė net 28 proc. Pagrindinės to priežastys – moksleivių 

skaičiaus mokyklose mažėjimas, mokyklų uždarymas kaimo vietovėse ir geltonųjų mokyklinių 

autobusiukų skaičiaus didėjimas. Ateityje, jei išliks tokios tendencijos, Bendrovei bus sunku išlaikyti 

esamą pajamų lygį. Pažymėtina, kad 2021 m. keleivių skaičiui, autobusų ridai, Bendrovės veiklos 

rezultatams esminės įtakos turėjo dėl viruso COVID-19 paskelbta pasaulinė pandemija ir visoje 

Lietuvos Respublikos teritorijoje periodiškai galiojęs karantinas ar ekstremali situacija, todėl dėl 

objektyvių priežasčių sumažėjo važiuojančių moksleivių skaičius dėl nuotolinio mokymosi, mažėjo 

keleivių, vykstančių į darbą, dėl darbovietėse paskelbtų prastovų ar darbo nuotoliniu būdu. UAB 

„Trakų autobusai“ pagal galimybes reagavo į karantino ir ekstremalios situacijos įtakotus pokyčius, 

2021 m., kaip ir 2020 m., Bendrovei teko prisitaikyti prie naujų sąlygų, taikyti naujus vadybinius 

sprendimus, aktyvinti rinkodarą, maršrutuose didesnes transporto priemones keisti į mažesnes ir 

ekonomiškesnes.  

3.3. RIZIKOS, KRIZĖS IR JŲ VALDYMAS 

 

Rizikų valdymui ir krizių prevencijai iki 2021 metų Bendrovė neskyrė tinkamo dėmesio. 2020 

metais visą pasaulį apėmusi  COVID–19 ligos pandemija ir tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje 

palaipsniui skelbiant karantiną bei su juo įvedant tam tikrus veiklos ribojimus, Bendrovė patyrė 

 Patalpų nuoma autobusų stotyje ir Bendrovės administraciniame pastate 

Sunkiasvorių transporto priemonių stovėjimo aikštelės nuoma administracijos (garažo) 
teritorijoje 

Bagažo saugojimas autobusų stotyje  

Reklaminių plotų, Bendrovei priklausančioje teritorijoje, patalpose, autobusuose nuoma  

 Keleivių pervežimo paslaugos specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais Lietuvoje 

Autobusų ir mikroautobusų nuoma su vairuotoju 
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didžiulius finansinius nuostolius. Bendrovė suprato, kaip svarbu būti pasiruošus netikėtumams, įvertinti 

galimas rizikas, krizes bei parengti jų aprašus ir valdymo planus. Ataskaitiniais metais parengtas ir 

sėkmingai Bendrovės veikloje taikytas Rizikų valdymo planas, taikymo metodika ir aprašas. 

Dokumentuose  aptartos rizikų rūšys, jų grupavimas pagal poveikį ir tikimybės atsitikti laipsnį, 

atsakomybės už rizikų identifikavimą ir valdymą.  

2 lentelė. Rizikos  

Vidinės rizikos Išorinės rizikos 

Bendrovės valdymas  Politinė ir geopolitinė aplinka 

Strategija ir pokyčių valdymas Ekonominė aplinka 

Pagrindinė veikla Socialinė aplinka 

Infrastruktūra Teisinė aplinka 

 Ekologinė aplinka 

 Technologinė aplinka 

4. VALDYMAS 

4.1. BENDROVĖS VALDYMAS 

 

Bendrovės savininkas ir vienintelis akcininkas yra Trakų rajono savivaldybė, kolegialus 

valdymo organas – valdyba (sudaroma ketverių metų kadencijai) – ir vienasmenis valdymo organas – 

Bendrovės direktorius (renkamas penkerių metų laikotarpiui). Stebėtojų taryba nesudaroma. 

 

 
 

 

 

 

Savininkas - 
 Trakų rajono savivaldybė 

Savininką atstovaujanti institucija  
(Visuotinis akcininkų susirinkimas) -  

savivaldybės administracijos direktorius 

Valdyba 

Direktorius 



UAB „Trakų autobusai“ 
 

Metinis pranešimas 

14 

 

5 pav. Bendrovės  valdymo struktūra 

 

4.2. BENDROVĖS PERSONALAS 

   

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 38 darbuotojai, iš jų: vadovai – 2 darbuotojai, 

administracijos darbuotojai – 3 darbuotojai, vairuotojai – konduktoriai – 20 darbuotojų, 13 darbuotojų 

vykdė techninio personalo funkcijas (dispečeriai, remonto ir pagalbiniai darbininkai).  

 

6 pav. Bendrovės personalo pasiskirstymas procentais pagal naują struktūrą 
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 Žmogiškieji ištekliai kol kas yra pakankami, tačiau vertinant vidutinį vairuotojų – konduktorių 

amžių, kuris šiuo metu yra 56 metai, būtina rūpintis personalo nuosekliu pakeičiamumu. 2021 m. 

Bendrovę paliko 5 vairuotojai – konduktoriai bei pradėjo dirbti 4. Bendrovės administracija 2021 metų 

pradžioje pradėjo aktyvią naujų vairuotojų – konduktorių paiešką: sudarė trišalę sutartį su Užimtumo 

tarnyba, darbo pasiūlymų skelbimus išsiuntinėjo rajono seniūnijoms, ugdymo įstaigoms, periodiškai 

Trakų rajone ir besiribojančiuose su rajonu kitų savivaldybių miestuose platino darbo pasiūlymus 

skelbimų lentose, stenduose prie parduotuvių, prie autobusų stotelių ir pan., vykdė informacijos sklaidą 

pažįstamų asmenų rate, darbo skelbimus talpino regioniniuose laikraščiuose, Bendrovės Facebook 

paskyroje, interneto svetainėje, tačiau, laukiamo rezultato pasiekti nepavyko.  

7 pav. Vairuotojų skaičiaus ir procentinis pasiskirstymas pagal amžių 
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2020 metų pabaigoje Bendrovė sukūrė vairuotojų – konduktorių motyvacinę sistemą. 

Matydama akivaizdžią naudą, Bendrovė tęsė pradėtus darbus, 2021 metų pirmame pusmetyje buvo 

sukurta ir pradėta taikyti likusio personalo motyvacinė sistema.  

5. 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 būtinas, nes UAB „Trakų autobusai“ veikloje dalis naudojamų transporto 

priemonių yra fiziškai ir morališkai pasenusios, neekonomiškos, brangus jų remontas ir eksploatacija, 

jie sunkiau valdomi ir mažiau manevringi.  

Šiuo metu Bendrovė eksploatuoja 27 autobusus, kurių vidutinis amžius 16 metų (nuo 1992 m. 

iki 2019 m. gamybos). Iš 27 eksploatuojamų autobusų 12 yra standartiniai (45-55 sėdimų vietų) 

autobusai, 4 vidutinės klasės (26-31 sėdimos vietos) autobusai, 9 mikroautobusai (iki 17 sėdimų vietų) 

ir 2 tarpmiestiniai autobusai (iki 55 sėdimų vietų su papildomomis komfortą užtikrinančiomis 

funkcijomis (kondicionieriai, mikrofonas, sėdynių ypatumai ir pan.). 32 proc. autobusų yra jaunesni nei 

5 metai, 28 proc. autobusų senesni nei 20 m. 2021 m. Bendrovėje buvo peržiūrėtas perkamų naujų 

autobusų nusidėvėjimo terminas ir priimtas sprendimas nusidėvėjimo laikotarpį padidinti nuo 10 iki 15 

metų, eksploatuotų – 4 metai.  

Bendrovės eksploatuojamos transporto priemonės yra neblogos, tačiau išskirtinos pagrindinės 

su autoparku susijusios problemos: 

 pasenęs Bendrovės autobusų parkas, sąlygojantis didesnes remonto ir degalų sąnaudas; 

40 - 45 M. 46 - 50 M. 51 - 55 M.  56 - 60 M. 61 - 65 M. 66 - 70 M. 76 - 80 M. 

9% 

5% 

29% 

19% 19% 

14% 

5% 

 
11% 

5% 

26% 

21% 

32% 

5% 

0 

2020 m. 2021 m.
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 vis griežtėjantys ekologiniai reikalavimai, kurių su turimu parku artimiausiu metu atitikti bus 

neįmanoma; 

 nėra užtikrinamos komfortabilios ir patogios vairuotojų darbo ir keleivių vežimo sąlygos; 

 ateityje, iš esmės negerinant parko būklės, tikėtinas dar didesnis apimčių mažėjimas dėl 

pralaimėtos konkurencinės kovos kitiems vežėjams. 

2019-06-27 Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-69, patvirtintas Trakų miesto 

darnaus judumo planas. Plane plačiai aptariama Trakų miesto, vidinio viešojo transporto tinklo 

sukūrimo vizija, didelis dėmesys kreipiamas į ekologišką viešąjį transportą, kuris tuo pačiu būtų 

pritaikytas ir vienai iš labiausiai socialiai pažeidžiamų grupių – neįgaliesiems. UAB „Trakų autobusai“ 

siekia prisidėti prie darnaus judrumo plano, Žaliojo kurso, mažinti neigiamą poveikį aplinkai, turėti 

komfortiškus ekologiškus autobusus, pritaikytus neįgaliesiems, atnaujinti autobusų stotį. Įgyvendinant 

šį tikslą Bendrovė 2020 metais, pritarus Trakų rajono savivaldybės tarybai, gavus Trakų rajono 

savivaldybės garantiją dėl projekto finansavimo, dalyvavo Aplinkos projektų valdymo agentūros 

skelbtame projekte „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant 

naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis 

varomas transporto priemones“. Bendrovės paraiška buvo įvertinta kaip tinkama, skirtas finansavimas 

projekto įgyvendinimui. 2021 metų viduryje su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta 

finansavimo sutartis ir pradėta dviejų  elektra varomų autobusų pirkimo procedūra.  

6. ORO TARŠOS PREVENCIJA IR APLINKOSAUGA 

Šiuo metu Bendrovė eksploatuoja: 

 autobusų neturinčių jokių konstrukcinių patobulinimų, mažinančių oro taršą ir senesnių nei 20 

metų – 8 vnt. 

 autobusų su EURO II varikliais – 3 vnt. 

 autobusų su EURO III varikliais –5vnt. 

 autobusų su EURO V varikliais – 4 vnt. 

 autobusų su EURO VI varikliais – 7 vnt. 
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8 pav. Autobusų pasiskirstymas pagal EURO standartus   

 

 

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.  

2018 metais Bendrovei, su akcininko garantija, paėmus paskolą ir iki 2020 metų apie 30 

procentų atnaujinus autobusų parką, 2021 metais buvo nurašytas  vienas  neekonomiškas, taršus, 

keleivių ir Bendrovės poreikių netenkinantis autobusas.  

Siekiant užsibrėžtų tikslų 2021 metų trečiajame ketvirtyje buvo pradėta – dviejų 2 elektrinių 

autobusų pirkimo procedūra, tikimasi juos įsigyti ir pradėti eksploatuoti 2022 metų pabaigoje. 

Įgyvendinus šį projektą Bendrovė turės prievolę nurašyti dar - du taršius ir ekonomiškai bendrovei 

nenaudingus autobusus. Vienas iš Bendrovės svarstomų projektų – saulės elektrinės įsigijimas, kuris 

leistų elektros energija visiškai aprūpinti Bendrovės elektrines transporto priemones, dalinai galėtų 

sumažinti suvartojamą elektros energijos kiekį, kuris įsigijimas iš kitų tiekėjų. 

UAB "Trakų autobusai" rūpinasi aplinka ir naudoja iš atsinaujinančių energijos išteklių 

pagamintą 100 % žaliąją elektros energiją. 

 

 

 

9 pav. Bendrovės žaliosios elektros energijos sertifikatas 
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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“. 

7. BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGNOZĖS 2022 METAMS 

Pagrindiniai Bendrovės išsikelti strateginiai tikslai 2022 metams: 
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1. Siekti pelningos veiklos. Šiuo tikslu siekiama, kad UAB „Trakų autobusai“ veikla 

strateginio veiklos plano laikotarpio pabaigoje būtų nenuostolinga ir nuosavybės grąžos rodiklis 

akcininkui būtų teigiamas. Siekiant šio tikslo numatomi 2 esminiai uždaviniai – Bendrovės pajamų 

auginimas bei sąnaudų valdymas. Pajamų užsitikrinimui pirmiausia bus siekiama dialogo su Akcininku 

dėl naujų tarifų nustatymo ir nuostolių kompensavimo, t.y. sutarties tarp Trakų rajono savivaldybės 

administracijos ir UAB „Trakų autobusai“ nuostatų keitimo ir teisingesnio atlygio už suteikiamą 

užsakytą paslaugą. Taip pat būtina tęsti 2020 m. ir 2021 m. vykdytą nuolatinę maršrutų ir reisų peržiūrą 

ir savalaikį reagavimą į pokyčius. Valdant sąnaudas siekiama, kad jų augimas būtų mažesnis nei 

pajamų augimas, taip palaipsniui didinant pajamų pelningumo rodiklius. Įgyvendinant šį uždavinį 2021 

metais nuolatos buvo analizuojama teikiamų paslaugų savikaina, lyginant su analogiškų paslaugų kaina 

rinkoje, atskirtos ir išgrynintos papildomų veiklų apskaitos, dėl ko Bendrovė įgavo galimybę turėti 

tikslesnius duomenis apie komercinių maršrutų, nuomos, reklamos, kitų paslaugų sąnaudas. UAB 

„Trakų autobusai“ ir toliau sieks didinti pajamas nuomodama reklamos plotą autobusų išorėje ir viduje, 

nuomodama laikinai laisvą nekilnojamąjį turtą, nuomodama stovėjimo aikštelę, bendradarbiaudama su 

viešbučiais, turizmo bendrovėmis, sporto organizacijomis ir taip užsitikrindama papildomus 

komercinių reisų užsakymus. Bendrovė sustiprino kvalifikaciją remonto srityje, kas leido daugiau senų 

autobusų bei keičiamų naujesnių autobusų remontuoti vengiant išorinių brangių paslaugų pirkimo.  

2. Stiprinti darbdavio reputaciją. Bendrovė, suprasdama kvalifikuoto personalo svarbą 

veiklos rezultatams, didelį dėmesį skyrė darbuotojų kompetencijų ugdymui, jų darbo užmokesčio 

klausimams ir kitoms skatinimo priemonėms. Suprasdama kvalifikuotų darbuotojų svarbą veiklos 

rezultatams, UAB „Trakų autobusai“ ir toliau skatins kelti darbuotojų kvalifikaciją suteikiant galimybę 

dalyvauti seminaruose, mokymuose, kursuose. UAB „Trakų autobusai“ rūpinasi darbo sąlygomis, 

kokybišku darbuotojų poilsiu pertraukų metu, nori turėti stiprų socialinį dialogą su Darbo taryba, todėl 

ir toliau intensyviai tęs pradėtą veiklą organizuojant darbuotojų apklausas ir reaguojant į lūkesčius.  

3. Gerinti paslaugų kokybę. UAB „Trakų autobusai“ toliau vystys į klientus orientuotų 

priemonių įgyvendinimą. Planuojame plėtoti inovatyvias technologines priemones bei pasiūlyti 

klientams naujų paslaugų darnaus judumo srityje. Bus ieškoma galimybių diegti Wifi prieigas 

autobusuose ir autobusų stotyje, bus tęsiamas atsiskaitymo elektroninėmis priemonėmis diegimas, bus 

analizuojamos galimybės turėti vieningą elektroninį bilietą, bus ieškoma kitų naujų patogių sprendimų, 

didinančių klientų lojalumą. Klientų patogumai Bendrovė pradėjo modernios, elektroninės keleivių 

informavimo įrangos pirkimą, kuri bus naudojame naujai pastatytoje autobusų stotyje.  

4. Gerinti vidaus procesus ir įvaizdį bei didinti atvirumą visuomenei. UAB „Trakų 

autobusai“ siekia būti atvira ir skaidri visuomenei, teikti savo internetinėje svetainėje korporatyvinę 

informaciją, atitinkančią Skaidrumo gairių reikalavimus, periodiškai apklausti keleivius, siekiant 

išsiaiškinti jų pasitenkinimo paslaugomis lygį bei imtis atitinkamų priemonių jam gerinti. Bendrovė, 

besirūpindama savo įvaizdžiu ir siekdama patogumo klientams, reguliariai ir toliau savalaikiai atnaujins 

tvarkaraščius stotelėse, įrengs švieslentes dalyje autobusų, užtikrins tvarkingą personalo išvaizdą ir 

aptarnavimo kultūrą, stiprins rinkodaros ir komunikacijos su tikslinėmis grupėmis funkcijas.  
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Suprasdama vidinių procesų svarbą reputacijai, UAB „Trakų autobusai“ 2021 metais parengė  

2022 metų rinkodaros ir komunikacijos strategiją.“ Bendrovė planuoja stiprinti kompetencijas Europos 

Sąjungos investicijų pritraukimo srityje, intensyviau rengti projektus ir siekti išorinio finansavimo 

tokių projektų įgyvendinimui. 

5. Atnaujinti autobusų parką ir susijusią infrastruktūrą.  

2021 metų pabaigoje buvo pradėta autobusų stoties pastato rekonstrukcija, kuris bus aukštesnės 

energinės klasės ir neatsiejama miesto įvaizdžio dalis. 2022 metų pabaigoje planuojama perimti 

eksploatuoti rekonstruotą autobusų stotį, kurią siekiama padaryti modernią bei išskirtinę. Siekiant šio 

tikslo Bendrovei talkina dizaino paslaugas teikiančios įmonės specialistai, vykdomas nuolatinis 

dialogas su stoties pastato statytojais dėl statybos, dizaino sprendinių įgyvendinimo. 

2022 metais Bendrovė planuoja įsigyti 3 naujus autobusus, pakeisiančius senus ir nudėvėtus, 

kurie suteiks galimybę maloniau, patogiau ir saugiau keliauti. Atsižvelgiant į išsikeltus strateginius 

tikslus, UAB „Trakų autobusai“ esminis siekis: 

 stiprinti Bendrovės įvaizdį; 

 įgyvendinti Akcininko lūkesčius; 

 tapti patraukliu darbdaviu; 

 teikti kokybiškas paslaugas;  

 dirbti pelningai. 

 

 


