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Valdybos pirmininkės žodis 

 

2019-ųjų metų pabaigoje darbą pradėjo nauja UAB „Trakų autobusai“ 

valdybos  komanda, kurioje, akcininko sprendimu, daugumą sudaro 

nepriklausomi valdybos nariai. Turėdami didelį akcininko pasitikėjimą ir 

palaikymą per 2020-uosius metus drauge su įmonės darbuotojų komanda 

įgyvendinome svarbius pokyčius, kurie paklojo pamatus naujam bendrovės 

veiklos etapui. Daugiausiai dėmesio skyrėme vadybos kompetencijų 

stiprinimui, veiklos efektyvumui, sąnaudų mažinimui, vertinome maršrutų 

ir reisų efektyvumą, išgryninome organizacinę struktūrą, vykdėme kitas 

veiklas, atitinkančias akcininko lūkesčių laiške išsakytas kryptis.  

Bendrovė turi sudėtingą misiją – derinti socialines funkcijas su pelninga 

veikla. Todėl naujame įmonės veiklos etape daugiausiai dėmesio skirsime 

klientų patirties gerinimui, keleivinio transporto modernizavimui, darbuotojų sąlygų gerinimui ir pajamų 

diversifikavimui. Toliau diegsime geriausias įmonių valdysenos praktikas ir kursime pažangią, efektyvią, 

skaidrią bei socialiai atsakingą bendrovę.  

Valdybos vardu dėkoju bendrovės akcininkams, darbuotojų komandai ir partneriams už Jūsų pasitikėjimą ir 

palaikymą. Sėkmingo mums visiems naujo kelio! 

       Orijana Mašalė  

 

Direktoriaus žodis 
 

UAB „Trakų autobusai“ – keleivių pervežimo vietiniais ir tarpmiestiniais 

reguliaraus autobusų maršrutais bendrovė, kuri užtikrina paslaugų 

prieinamumą visiems Trakų rajono gyventojams, pereina  į naują etapą. Šį 

2021-2024 metų laikotarpį matome kaip virsmo modernia, šiuolaikiška, į 

žaliąjį kursą orientuota bendrove, gyventojams teikiančią aukščiausios 

kokybės būtinas mobilumo paslaugas.  

Šis strateginis veiklos planas leis UAB „Trakų autobusai“ geriau valdyti 

veiklos procesus, planuoti investicijas, padės stabilizuoti 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.  

                           

Rolandas Lenkauskas 
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Santrauka 
 

UAB „Trakų autobusai“ parengė 2021-2024 metų veiklos strategiją, kurioje pagal LR Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos parengtas Strateginio planavimo ir strateginio valdymo gaires aprašė savo veiklą, įvertino 

praėjusių metų finansinę situaciją, išanalizavo vidinę ir išorinę aplinką, išsigrynino savo misiją, viziją ir 

vertybes, nustatė strategines kryptis ir tikslus, numatė uždavinius ir veiksmus jiems įgyvendinti. 

 

 

Strategijoje akcentuojamas Bendrovės siekis (vizija) tapti efektyviausia Trakų rajono savivaldybės valdoma 

bendrove (4 Trakų rajono savivaldybės valdomų bendrovių tarpe) ir būti viena pažangiausių, 

konkurencingiausių, efektyviai ir skaidriai veikiančių, socialiai atsakingų viešojo transporto bendrovių 

Lietuvoje mažų įmonių (iki 50 darbuotojų) segmente. Dokumente aprašoma, kaip Bendrovė sieks 

aukštesnės paslaugų kokybės ir veiklos plėtros, finansinio efektyvumo, grąžos akcininkams ir naudos 

visuomenei užtikrinimo, transporto atnaujinimo ir vairavimo sprendimų (ekologinio ir ekonominio 

vairavimo), sukeliančių kuo mažesnį poveikį aplinkai, kaip užtikrins patikimo partnerio ir darbdavio įvaizdį. 

Esama UAB „Trakų autobusų“ finansinė situacija apsunkina tvaraus augimo planus, tačiau numatytos 

efektyvumo didinimo veiklos užtikrins akcininko lūkesčių įgyvendinimą, leis užtikrinti viešajam interesui, 

gyventojų mobilumo poreikiams tenkinti būtinas ir kokybiškas paslaugas. Tikimasi, kad Bendrovės veiklos 

rezultatai bus matomi ir vertinami Trakų rajono savivaldybės gyventojų, savivaldybės svečių – turistų, kitų 

paslaugų vartotojų, verslo klientų. 

Siekiant tinkamai vykdyti savo misiją, vadovaujantis vertybėmis siekti vizijos ir norint tinkamai įgyvendinti 

keliamus tikslus, 2021–2024 m. didžiausias dėmesys bus skiriamas įvardintoms strateginėms kryptims, 

strateginiams tikslams ir laukiamiems rezultatų pasiekimo rodikliams. 

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 
keleivių pervežimo 
bendrovių Lietuvoje 
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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. 


