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1. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ 

Uždarosios akcinės bendrovės „Trakų autobusai“ (toliau – Bendrovė) 2020 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:                                                                       Iki 2020 m. sausio 28 d. pareigas ėjo Vytautas Karnila, valdybos 

sprendimu atšauktas iš pareigų. 

Nuo 2020 m. sausio 28 d. valdybos sprendimu l. e. direktoriaus 

pareigas ėjo Vladimiras Nikolenka. 

2020 m. liepos 13 d. direktoriaus pareigas pradėjo eiti Rolandas 

Lenkauskas, atrinktas į pareigas viešo konkurso būdu.  

 

2. 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. 

 

mailto:info@trakuautobusai.lt
http://www.trakuautobusai.lt/
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3.  ORGANIZACINĖ IR VALDYMO STRUKTŪRA 

 

Ataskaitinių metų eigoje Bendrovė skyrė ypatingą dėmesį darbuotojų funkcijoms išgryninti, 

ieškojo sprendimų, kaip racionaliau ir efektyviau optimizuoti pagrindines ir papildomas veiklas, 

ieškojo inovatyvių technologinių būdų ir priemonių rankinį žmonių darbą pakeičiant technologinėmis 

priemonėmis. Atskyrus darbuotojų atliekamas funkcijas, fizinį žmonių darbą pakeitus elektroninėmis 

priemonėmis, įdiegus pažangias kompiuterines programas pavyko sumažinti darbuotojų skaičių 

išlaikant ir atskirose srityse padidinant Bendrovės veiklų efektyvumą. 

 

1 pav. 2020 metų Bendrovės valdymo struktūra 

 

Savininkas - 
 Trakų rajono savivaldybė 

Savininką atstovaujanti institucija  
(Visuotinis akcininkų susirinkimas) -  

savivaldybės administracijos direktorius 

Valdyba 

Direktorius 
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2020 m. gruodžio 15 d. Bendrovės valdyba patvirtino naują organizacinę struktūrą. Tai padaryta 

siekiant efektyviau vykdyti veiklą, mažinti sąnaudas ir planuojant stiprinti tam tikras Bendrovės veiklos 

sritis. Naujoji organizacinė struktūra įsigaliojo 2021 m. sausio 4 d. Pakeitus struktūrą buvo išgrynintos 

darbuotojų funkcijos, pakeisti ar atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymai. 

 

2 pav. Dabartinė Bendrovės valdymo struktūra 

 

 

2020 metais Bendrovėje buvo sukurta aiški, skaidri Darbo apmokėjimo sistema, sukurta 

vairuotojų–konduktorių motyvacinė sistema. Pažymėtina, kad 2020 metais pradėtų ir 2021 metų 

pradžioje pabaigtų struktūrinių pakeitimų dėka, Bendrovė iš vidinių resursų galės kompensuoti nuo 

2021 metų padidėjusį MMA, be to, peržiūrėtas ir nežymiai padidintas mažiausiai uždirbusių darbuotojų 

darbo užmokestis.  

 

4.  PAGRINDINĖ BENDROVĖS VEIKLA 

 

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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 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;  

 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. 2020 metais Bendrovė iki karantino paskelbimo aptarnavo 34 

vietinio (priemiestinio) susisiekimo autobusų maršrutus, vykdė 96 reisus. Bendrovės autobusai važiavo 

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

 

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

  
6. 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 reiso dažnumas.  

Parko atnaujinimas tapo būtinas, nes UAB „Trakų autobusai“ veikloje dalis naudojamų 

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

eksploatacija. Taip pat vairuotojams nėra lengva valdyti pasenusius, nekomfortabilius autobusus.  

Šiuo metu Bendrovė eksploatuoja 28 autobusus, kurių vidutinis amžius 15 metų (nuo 1992 m. 

iki 2019 m. gamybos). 2018 metais Bendrovei, su akcininko garantija, paėmus paskolą ir iki 2020 metų 

apie 30 procentų atnaujinus autobusų parką, 2020 metais buvo nurašyti ir parduoti 5 neekonomiški, 

taršūs, keleivių ir įmonės poreikių netenkinantys autobusai.  

Išskirtinos 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 parko būklės, tikėtinas dar didesnis veiklos 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“ 

 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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siekia prisidėti prie Žaliojo kurso, kurti mažesnį 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, ruošiamasi skelbti 2 elektra varomų autobusų pirkimą.  

 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. ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS 

 

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

organizacinį ir juridinį savarankiškumą. Bendrovė filialų ar atstovybių neturi. 

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 251.090,36 Eur., įstatinis kapitalas padalintas į 22.339 vienetus 

paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 11,24 Eur. Vienintelis UAB „Trakų 

autobusai“ akcininkas, kuriam akcijos priklauso nuosavybės teise – Trakų rajono savivaldybė. Akcijų 

suteikiamas turtines ir neturtines teises Bendrovėje įgyvendina savivaldybės vykdomoji institucija – 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka. 

8.  UAB „TRAKŲ AUTOBUSAI“ MISIJA 

 

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

įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir akcininko 

lūkesčių raštu, atsižvelgdama į veiklos pobūdį, siekdama užsibrėžtos vizijos, Bendrovė išsigrynino 

veiklos tikslus ir apibrėžė savo misiją, kuri buvo suformuota atsižvelgiant į įmonei keliamus lūkesčius 

ir pavestas vykdyti funkcijas.  

 

 

Misija - užtikrinti kokybiškas ir nepertraukiamas keleivių vežimo 
paslaugas Trakų rajono savivaldybės gyventojams ir svečiams 
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9.  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. 

 

5 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 arba naudojant 

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

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 

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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Bendrovė siekia ir santykyje su aplinka, todėl orientuojasi į mažiau kuro vartojantį transportą, 

ekonomiškesnį vairavimą, aplinkai draugiškas transporto priemones. 

2020 metais efektyvumo srityje Bendrovė esminį dėmesį skyrė sąnaudų mažinimui, pajamų ir 

darbuotojų kompetencijų didinimui. Bendrovės veiklą ypatingai pakoregavo šalyje dėl COVID-19 ligos 

įvestas karantinas, todėl šie metai nebuvo tipiniai ir yra sunkiai palyginami su ankstesniais 

laikotarpiais. Dėl objektyvių priežasčių ypatingai nukentėjo pagrindinė veikla –  keleivių pervežimas – 

ir iš šios veiklos gautos pajamos, taip pat per pusę sumažėjo pajamos, gautos iš užsakomųjų reisų. 

Pažymėtina, kad buvo ieškota alternatyvių sprendimų, kaip sumažinti bendrovės išlaidas: 

 Darbo už mokesčio fondas sumažėjo 30 proc.  (daugiausiai dėl darbuotojus išleidimo į 

valstybės dalinai kompensuojamas prastovas Bendrovei negalėjus vykdyti savo veiklos). 

 Investavus į kompiuterinę programą pavyko automatizuoti kelionės lapų apskaitą ir 

kasos aparatų duomenų surinkimą ir tokiu būdu atsisakyta vieno buhalterio etato. 

 50 proc. sumažintos eksploatacinių medžiagų sąnaudos – degalų ir tepalų. Pažymėtina, 

kad eksploatacinės medžiagos buvo sutaupytos ne tik dėl nutrauktų maršrutų ar 

sumažintų reisų skaičiaus, tačiau ir stebėsenos ir kontrolės sistemą.  

 30 proc. sumažėjo draudimo įmokų dydis, lyginant su 2019 metais.  

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, kokybiška paslaugų teikėja, 

patikimas partneris klientams, kad visi 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, praktinės patirties ir nuolatinio mokymosi bei pažangos 

siekimo ir inovacijų diegimo svarba) reputacijai, finansiniams rezultatams ir veiklos tęstinumui 

užtikrinti. 

Bendrovė supranta, kad jos egzistavimo, veiklos tęstinumo garantas yra klientai, 

besinaudojantys Bendrovės paslaugomis. 2020 metais Bendrovė, siekdama teikti maksimaliai 

kokybiškas paslaugas klientams, daug dėmesio skyrė darbuotojų profesiniam ugdymui, sukūrė 

vairuotojams–konduktoriams bei likusiam personalui skirtus atskirus Klientų aptarnavimo standartus. 

Siekiant pabrėžti Bendrovėje vykstančius pokyčius, sukurtas naujas Bendrovės logotipas. 
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6 pav. Bendrovės logotipų palyginimas 

 

Senasis logotipas Naujasis logotipas 

 
 

 

7 pav. Įvažiavimas į Bendrovės teritoriją 

 

 

 

Diegiant klientų aptarnavimo standartą, stiprinant vairuotojų kultūrą ir atsakomybę prieš 

klientą, taip pat kuriant patogumą darbuotojams, sukurtos ir įsigytos uniformos vairuotojams–

konduktoriams. 
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8 pav. Vairuotojų–konduktorių uniformos 

 

Visgi didžiausias pokytis, orientuojantis į klientą – sukurta visiškai nauja interneto svetainė, 

kuri yra ne tik patogesnė naudotis klientui, bet ir ją administruojantiems darbuotojams. 

 

9 pav. Bendrovės interneto svetainės palyginimas 

 

Ankstesnė interneto svetainė Dabartinė interneto svetainė 
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Orientuojantis į klientus sukurtos ir originalaus dizaino autobusų grafikų informacinės lentelės. 

Ant lentelių yra talpinamas ne tik UAB „Trakų autobusai“ logotipas, tačiau ir kiekvienos seniūnijos, 

kuriai priklauso autobusų stotelė, herbas arba logotipas. Su seniūnais sutarta, kad informacinės lentelės 

bus ne tik Bendrovės, bet ir seniūnijų bendrai prižiūrimos, kadangi jos reprezentuoja tiek Bendrovę, 

tiek seniūniją. 

10 pav. Bendrovės informacinių lentelių palyginimas 

 

Senosios informacinės lentelės Naujos informacinės lentelės 

  
 

2020 metais, šalyje pradėjus plisti COVID–19 virusui, Bendrovė labai daug dėmesio skyrė šios 

ligos plitimo prevencijai, vienas svarbiausių veiklos prioritetų buvo tiek darbuotojų, tiek klientų 

sveikata. Imtasi priemonių ir sukurta sistema, kad transporto priemonės būtų periodiškai 

dezinfekuojamos, stengiamasi išlaikyti atstumus tarp keleivių, dėl ko keleivių vežimo paslaugai patirtos 

didesnės išlaidos, nes keleivių pervežimą reikėjo užtikrinti didelės talpos autobusais, kurių 

eksploatacijos kaštai yra tris kartus didesni nei mažų mikroautobusų. Bendrovė karantino sąlygomis 

maksimaliai vykdė savo veiklą, užtikrindama socialinės funkcijos įgyvendinimą, kai tuo tarpu kitos 

keleivių pervežimo bendrovės nutraukė arba drastiškai apribojo savo veiklą. Orientuojantis į klientų 

saugumą bei siekiant būti šiuolaikiška ir technologiškai pažangia Bendrove, autobusų stotyje ir 

maršrute Trakai–Vilnius įdiegti bankinių kortelių skaitytuvai, taip klientams suteikiant galimybę 

saugiau ir patogiau nusipirkti kelionės bilietus. Sekantis žingsnis, kurį planuojama įgyvendinti 2021 m., 

sudaryti klientams galimybę autobusų bilietus įsigyti internetu. 
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11 pav. Įdiegti bankinių kortelių skaitytuvai 

 

 

Taip pat Bendrovė, kartu su investuotoju UAB „Trastas“ 2020 metais dėjo daug pastangų, kad 

rajonas turėtų naują, modernią autobusų stotį. Pasirašyta Taikos sutartis dėl kelių teisminių ginčų, 

tikimasi, kad šešerius metus trunkantys 2021 m. teisminiai procesai bus baigti.  

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, mažiau išmetančias 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 bei su klientais, partneriais, tiekėjais, vietos bendruomenėmis ir pan. Bendrovė suvokia, kad 

nuo jos veiklos priklauso visuomenės gerovė, sveikata, darna, todėl visi Bendrovės darbuotojai dirba 

atsakingai, sąžiningai ir su pagarba žmogui ir aplinkai.  

2020 metais Bendrovėje veikė Darbo taryba, kuri dalyvavo priimant reikšmingus Bendrovės 

sprendimus. Be to, sukurta darbuotojų apklausos anketa, atlikta darbuotojų apklausa, atsižvelgiant į jos 

rezultatus buvo bei ateityje numatytos įgyvendinti į darbuotojų gerovę orientuotos priemonės.  

Siekiant socialinio dialogo su Bendrovės klientais, interneto puslapyje sukurta lankytojų 

klausimų ir pasiūlymų skiltis, sukurta klientų apklausos anketa, kuria pasidalinta su Trakų rajono 

seniūnijomis, kad būtų savalaikiai gaunama informacija iš Bendrovės klientų ir būtų galima operatyviai 

reaguoti į viešojo transporto paslaugų suteikimo poreikį bei gerinti aptarnavimo kokybę. 

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 
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sąlygas. Šiuos stereotipus gali išsklaidyti 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. Todėl eidama šiuo keliu, 

2020 metais sukūrė visiškai naujo dizaino Bendrovės interneto svetainę, kurioje teikia išsamią 

informaciją apie Bendrovės veiklą. Kad klientai neabejotų tinkamu viešųjų interesų atstovavimu, 

siekiama, jog UAB „Trakų autobusai“ veikla turi būtų skaidri ir suprantama visiems jos paslaugų 

naudotojams bei visiems Trakų rajono savivaldybės gyventojams, apie ką siekiama nuolat ir tinkamai 

komunikuoti.  

Siekiant savo veiklą vykdyti atsakingai ir skaidriai, 2020 metais parengta Bendrovėje vykdomų 

viešųjų pirkimų tvarka, sukurtas Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas, Korupcijos prevencijos politika, 

Vidaus tyrimų tvarka, Dovanų tvarkos aprašas, Lygių galimybių politika, Darbuotojų veiklos vertinimo 

tvarka.  

10. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

2020 metais Bendrovė rengė naujo veiklos laikotarpio strateginį veiklos planą.  

 

 

 

Vykdydama savo misiją ir siekdama savo vizijos, UAB „Trakų autobusai“ numato skirti 

didžiausią dėmesį sritims, kurios vadinamos strateginėmis kryptimis. Strateginės kryptys ilgalaikei 

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

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

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. Siekiant judėti strateginės krypties link, yra suformuoti strateginiai tikslai. 

Strateginiai tikslai formuojami 2021-2024 m. strategijos įgyvendinimo laikotarpiui. Kiekvienam 

strateginiam tikslui pasiekti numatyti konkretūs matavimo rodikliai, kurie leis objektyviai įvertinti 

tikslų pasiekimo pažangą.  

 

  

Vizija - tapti efektyviausia Trakų rajono savivaldybės valdoma bendrove ir būti 
viena pažangiausių mažų bendrovių (iki 50 darbuotojų) keleivių pervežimo 
veiklos srityje šalies mastu 
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12 pav. Strateginės veiklos kryptys 

 
 

Atsižvelgiant į išsikeltus strateginius tikslus, UAB „Trakų autobusai“ esminis siekis: 

 įgyvendinti Akcininko lūkesčius; 

 dirbti pelningai; 

 teikti kokybiškas paslaugas;  

 tapti patraukliu darbdaviu; 

 stiprinti Bendrovės reputaciją. 

 

 

 

 

 

Veiklos efektyvumo didinimo kryptis 

Organizacinės veiklos tobulinimo kryptis 
Bendrovės vertės auginimo 

kryptis 

Žaliosios 
plėtros kryptis 


