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1. BENDROJI DALIS 

 

UAB „Ukmergės autobusų parkas“ įregistruota 1991 m. gruodžio 19 d. adresu Deltuvos 

g. 33, Ukmergė. Juridinio asmens kodas 182770817.  

Pagrindinė UAB „Ukmergės autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė) veikla – keleivių 

vežimas vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusų maršrutais. Kita veikla: autobusų 

nuoma, reklama ant autobusų, siuntų priėmimas bei išdavimas. Bendrovė gali užsiimti ir kita įstatuose 

numatyta veikla. 

Bendrovės transportu daugiausia naudojasi mažas pajamas turintys asmenys, socialiai 

remtini asmenys ir moksleiviai. Rajono bei miesto gyventojams sudaroma galimybė nuvykti į darbą, 

į mokymo ir gydymo įstaigas, taip pat atlikti kitas keliones. 

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios steigėjas 

– Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos  Respublikos 

akcinių bendrovių įstatymu,  Lietuvos Respublikos transporto kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos 

teisės aktais ir 2016 m. balandžio 28 d. patvirtintais Bendrovės įstatais. Pagrindiniai Bendrovės 

veiklos tikslai yra siekti pelno vykdant ūkinę-komercinę veiklą, racionaliai naudoti Bendrovės turtą 

bei kitus išteklius. 

Savo pagrindinę veiklą Bendrovė vykdo pagal Keleivių vežimo vietinio (miesto ir 

priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais ir viešųjų paslaugų teikimo sutartį, 

pasirašytą su Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2016 m. gegužės 9 d. Nr. 149/20-317. 

Pagrindiniai Bendrovės klientai yra moksleiviai, mažas ir vidutines pajamas gaunantys 

vartotojai bei socialiai remtini asmenys. 

Pagrindinis Bendrovės tikslas – užtikrinti keleivių vežimo vietinio (miesto ir 

priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto, Ukmergės rajono savivaldybės nustatytais 

maršrutais, paslaugą, nuolat investuoti į mažiau taršių transporto priemonių atnaujinimą ir paslaugų 

bei darbuotojų darbo kokybės gerinimą. 

 

2. VIDAUS ADMINISTRAVIMAS 

 

Bendrovės vadovas yra direktorius. Savo veikloje Bendrovės vadovas 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Akcinių bendrovių įstatymu, visuotinio akcininkų 

susirinkimo sprendimais, Bendrovės įstatais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą. 

Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę Bendrovės veiklą, tvirtina darbo tvarkos 

taisykles, darbų saugos instrukcijas, darbo grafikus bei kitus dokumentus. Priima į darbą ir atleidžia 

darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, formuoja įmonės strategiją, numato ir 

įgyvendina ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos tikslus.  

Bendrovėje veikia UAB „Ukmergės autobusų parkas“ profesinė sąjunga su kuria 

Bendrovės vadovas vysto dialogą, derina darbo apmokėjimo sistemą, tariasi dėl darbuotojų socialinių 

garantijų, saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimo. 2018 metų birželio 19 d. buvo pasirašyta 

kolektyvinė sutartis kur šalys nustatė darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei 

garantijas.   

Pagal patvirtintą veiklos strategiją, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir stabilią Bendrovės 

veiklą, 2021 metais atnaujintas transporto priemonių parkas. Įsigyti 2 autobusai 1-2 pav. 
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1 pav. ISUZU TURQUOISE – priemiesčio maršrutams. 

 

 
2 pav. ISUZU NOVOCITY LIFE – miesto maršrutams. 

 

Siekdami dar labiau atnaujinti turimą parką ekologiškesnėmis transporto priemonėmis 

2021 metų rugpjūčio mėnesį pateikėme Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos 

projektų valdymo agentūrai paraišką pagal Klimato kaitos programos priemonę „Miesto ir 
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priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, 

suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto 

priemones“  Paraiška buvo patvirtinta ir  numatyta skirti iki 519360,00 Eur subsidija keturiems 

dujiniams autobusams įsigyti. 

Remonto bazės stiprinimui buvo nupirktas diagnostinės įrangos komplektas kuris leis 

greičiau ir tiksliau nustatyti atsiradusius gedimus. 

Bendrovės vadovas yra Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos LINAVA keleivinio 

transporto sekcijos tarybos narys,  dalyvavo eilėje tarybos posėdžių svarstant svarbius keleivinio kelių 

transporto įstatymų pakeitimus, (Transporto pagrindų įstatymo projekto, Kelių transporto kodekso 

projekto ir kt.)  teikiant pasiūlymus įstatymų rengėjams dėl jų tobulinimo. Taip pat 2021 metais 

dalyvauta nuotoliniuose seminaruose kaip pvz. „Skaidrumo akademija“ organizuotoje diskusijoje 

„Skaidrumas pirkimo inicijavimo etape“, seminare „Žalieji pirkimai“ ir kt. 

  

3. AUDITAS IR PATIKRINIMAI 

 

  Už ataskaitinius 2021 metus uždaroji akcinė bendrovė „“RG Verslas“ atliko Bendrovės 

finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų 

pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, 

auditą. Audito metu nebuvo nustatyta atvejų, kai specifinių reikalavimų, nustatytų atskiruose teisės 

aktuose, nesilaikymas turėtų įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.   

2021 metų lapkričio 22 d.  techninės priežiūros tarnybos vyr. ekspertas Vidmantas 

Guobys atliko naftos produktų talpyklos techninį patikrinimą. Techninės būklės patikrinimo ataskaita 

Nr. 08-81-320. Talpykla tinkama naudoti. 

Bendrovė taip pat atliko visas reikalingas tachografų, darbo įrankių, gesintuvų ir kitas 

patikras. 

 

4. PLANAI IR PERSPEKTYVOS 
 

Bendrovė neplanuoja artimiausiu metu nutraukti ar kitaip apriboti vykdomos veiklos, 

todėl 2022 metais ir toliau vykdys numatytą veiklą bei kels viešojo transporto paslaugų kokybę 

vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais. Bus įgyvendinami 
tikslai ir uždaviniai numatyti UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2019-2022 metų strateginiame 

veiklos plane ir ruošiamas naujas strateginis veiklos planas. 

Formuojant Bendrovės tolimesnę veiklos strategiją – bus siekiama išlikti pažangia ir 

pirmaujančia visuomeninio transporto įmone Ukmergės mieste ir rajone, užtikrinant keleivių vežimą 

vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto, Ukmergės rajono 

savivaldybės nustatytais maršrutais, paslaugą. Vykdant prisiimtus įsipareigojimus – sieksime, kad 

mūsų veikla būtų pelninga ir patraukli Ukmergės miesto  ir rajono gyventojams. 

Kadangi Aplinkos projektų valdymo agentūra 2021 metų gruodžio mėnesį patvirtino 

mūsų teiktą paraišką pagal Klimato kaitos programos priemonę „Miesto ir priemiestinio viešojo 

transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis 

gamtinėmis dujomis,  

suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“ 2022 metais skelbsime konkursą  

keturiems naujiems, miesto tipo, dujiniams autobusams įsigyti.   

Lietuvos Respublikos vyriausybei įgyvendinant žaliojo kurso politikos tikslus 

stengsimės dalyvauti visuose skelbiamose ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonėse 

bei klimato kaitos programos priemonėse, kurios leistų įsigyti netaršias viešojo transporto priemones 

ir sukurti reikalingą infrastruktūrą. 

2022 metais ir toliau stengsimės atnaujinti transporto priemones ir remonto bazę taip 

kaip numatyta strateginiame plane. Stengsimės sudaryti patrauklias darbo sąlygas darbuotojams, 

skatinsime jų tobulėjimą kokybiškam klientų  aptarnavimui, analizuosime keleivių srautus 

maršrutuose, nagrinėsime  ir kontroliuosime bendrovės išlaidas ir kaštus. 

Sieksime pagrindinio tikslo – užtikrinti pelningą veiklą.  
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5. BENDROVĖS PRISTATYMAS 

 

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Vienasmenis valdymo organas yra Bendrovės vadovas – direktorius. 

Bendrovės vadovas dirba  UAB „Ukmergės autobusų parkas“ ir kitose bendrovėse 

pareigų neužima. 

Pagrindinis ir svarbiausias paslaugos kokybę, Bendrovės veiklos efektyvumą ir sėkmę 

lemiantis veiksnys yra Bendrovės darbuotojai, todėl gerbiame jų teises ir laikomės įstatymų 

reglamentuojančių tinkamų darbo sąlygų užtikrinimą.   

2021 metų pabaigoje Bendrovėje dirbo 57 darbuotojai. Buvo priimti 3 darbuotojai, o 

atleisti 6 darbuotojai. 1 darbuotojas bendrovę paliko savo iniciatyva, 5 darbuotojai buvo atleisti dėl 

svarbių priežasčių. Vidutinis darbuotojų amžius Bendrovėje yra 58 metai. Darbuotojų skaičius pagal 

darbuotojų grupes pateikiamas lentelėje Nr.1 

 

1 lentelė. Darbuotojų skaičius 2020-2021 m. 

Eil. 

Nr. 

Darbuotojų grupė 2020 metai 

Darbuotojų skaičius 

2021 metai 

Darbuotojų skaičius 

1. Vairuotojai - konduktoriai 33 31 

2. Remonto darbininkai 8 8 

3. Aptarnaujantis personalas 10 9 

4. Administracija ir tarnautojai 9 9 

5.  Sąrašinis darbuotojų sk. 2021m. 

pabaigoje 

60 57 

 

Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal amžiaus grupes pateikiamas 3 pav. 

 

 
3 pav. Darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas 2021 metais pagal amžiaus grupes. 

 

Kiekvienais metais, atsižvelgdami į strateginį veiklos planą, stengiamės peržiūrėti 

darbuotojų darbo užmokestį ir mokėti atlyginimą, atitinkantį kiekvieno darbuotojo kompetencijas bei 

kuriamą naudą Bendrovei. 

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) už 2021 m. buvo 996 eurai. Lyginant su 2020 m. jis 

padidėjo 7,1 %, arba 66 eurais vidutiniškai 1-am darbuotojui. Atlyginimai pagal darbuotojų grupes 

pateikiami 2 lentelėje.  
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2 lentelė. Vidutinis darbuotojų atlyginimas 2020 –2021 m. (bruto) 

Eil. 

Nr. 

Darbuotojų grupė  2020 metai 

Vid. darbo užm. 

Eur. 

2021 metai 

Vid. darbo užm. 

Eur. 

1 Vairuotojai - konduktoriai  866 905 

2 Remonto darbininkai  821 887 

3 Aptarnaujantis personalas  776 886 

4 Tarnautojų  842 1031 

5 Administracija  1935 1917 

 Viso bendrovės darbuotojų  930 996 

 
 Bendrovėje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijai. 

Naujai įsidarbinantys vairuotojai – konduktoriai privalo turėti profesinę kvalifikaciją (E 95 kodas), o 

kas 5 metai profesinė kvalifikacija turi būti atnaujinama. 

2021 m. dėl šalyje esamos Covid – 19 pandemijos mokymai dažniausiai vyko nuotoliniu 

būdu.  

Kadangi Bendrovė eksploatuoja autobusus varomus suslėgtomis gamtinėmis dujomis 

2021 m. Viešojoje įstaigoje „Nauja kvalifikacija“, pagal darbuotojų eksploatuojančių suslėgtas 

gamtines dujas (SGD) varomas transporto priemones mokymo programą, buvo apmokyti 7 

vairuotojai. 

Vadovai, specialistai bei tarnautojai dalyvavo nuotoliniuose seminaruose susijusiuose 

su viešaisiais pirkimais, buhalterinės apskaitos ir mokesčių bei civilinės saugos klausimais.  

Keleivių pervežimui 2021 m. buvo naudojami 29 autobusai: iš jų – 12 miesto 

pervežimams ir 17 priemiestiniams ir užsakomiesiems pervežimams. Vidutinis autobusų amžius 2021 

metų pabaigoje – 12,5 metų. Miesto maršrutus aptarnaujančių autobusų vidutinis amžius yra 11,6 

metų, o priemiesčio maršrutuose dirbančių – 13,1 metų.  Bendrovės eksploatuojami autobusai 

pateikiami 3 lentelėje ir 4 pav. 

 

3 lentelė. Bendrovės eksploatuojami autobusai pagal markes 

Miesto maršrutuose Priemiesčio maršrutuose 
Eil.

Nr. 

Autobuso markė Pagaminimo 

metai 

Autobusų  

sk. vnt. 

Eil.

Nr. 

Autobuso markė Pagaminimo 

metai 

Autobusų 

Sk. vnt. 

1. Castrosua Versus 2014 5 1. Volvo B6 1996 3 

2. Castrasua Tempus 2014 1 2. Volvo B6 1998 1 

3. DAF SB 250 2002 5 3. Volvo B6 1999 1 

4. Isuzu Novociti Life 2019 1 4. MAN 14.280 2005 1 

    5. VW LT 35 2005 1 

    6. Isuzu Harmony 2007 1 

    7. SETRA S 315 

UL 

2000 1 

    8. SETRA S 315 2001 1 

    9. Volkswagen 

Crafter 

2017 1 

    10. UGUR 

KAROSER 

2018 2 

    11. Isuzu Turquoise 2019 2 

    12. Isuzu Turquoise 2020 2 
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4 pav. UAB „Ukmergės autobusų parko“ struktūra pagal metus. 

 

 

6. PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI IR JŲ POKYTIS 

 

2021 m. buvo aptarnaujami 7 miesto, 25 priemiesčio maršrutai ir vykdomi nereguliarūs 

užsakomieji maršrutai. 

Jais Bendrovė pervežė 0,55 mln. keleivių ir nuvažiavo 543,8 tūkst. km. 

Iš jų:  

- priemiestiniais maršrutais – 243,5 km ir pervežė 63,7 tūkst. keleivių, 

- miesto maršrutais – 281,6 tūkst. km ir pervežė 480,7 tūkst. keleivių, 

- užsakomaisiais maršrutais  – 18,7 tūkst. km. 

Pajamos iš pervežimų 2021m. lyginant su 2020m. sumažėjo 48,2 tūkst. Eur. Tai įtakojo 

Covid -19 pandemija, dėl kurios kaip ir 2020 metais, karantino laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 01 d. 

iki 2021 m. liepos 01 d., vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 20 d. 

sprendimu Nr. 7-47  keleiviai Ukmergės mieste ir rajone buvo vežami nemokamai, tačiau 2020 metais 

nemokamai buvo vežta apie 4 mėnesius, o 2021 m. 6 mėnesius. 

Vykdant užsakomuosius reisus, 2021 m. lyginant su 2020 m., pajamos padidėjo 5,5 

tūkst. eurų.  

Iš vietinių pervežimų (miesto) maršrutų, 2021 m. lyginant su 2020 m., pajamos 

sumažėjo 48,2 tūkst. eurų.  

Iš vietinių pervežimų (priemiestinių) maršrutų pajamų surinkome 38,6 tūkst. eurų 

mažiau. 

Pajamų pasiskirstymas pateikiamas 4 lentelėje.  
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7% Nuo 1 iki 5 metų - 6; 

21%

Nuo 5 iki 10 metų - 6; 
21%

Nuo 10 iki 15 metų - 1;
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Virš 15 metų - 14;
48%

Parko struktūra pagal metus
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4 lentelė. Pajamų pasiskirstymas 2019-2021 m. 

Pajamos Mato vnt. 2019 m.  2020 m.  2021 m. Pokytis 

tūkst. Eur  

2020 / 2021 

Pokytis 

% 

Miesto pervežimai iš viso: tūkst. Eur 434,6 200,9 152,7 -48,2 76,0 

t.sk.: už parduotus mėnesinius bilietus tūkst. Eur 59,5 27,3 19,9 -7,4 72,9 

         už parduotus vienkartinius bilietus tūkst. Eur 205,1 90,3 73,7 -16,6 81,6 

         už lengvatinį vežimą tūkst. Eur 170,0 83,3 59,1 -24,2 70,9 

Priemiestiniai pervežimai iš viso: tūkst. Eur 310,8 135,1 96,5 -38,6 71,4 

t. sk.: už parduotus bilietus tūkst. Eur 68,3 28,8 19,7 -9,1 68,4 

         už moksleivių pavežėjimą tūkst. Eur 219,9 96,4 70,2 -26,2 72,8 

         už lengvatinį vežimą tūkst. Eur 22,6 9,9 6,6 -3,3 66,7 

Užsakomieji maršrutai: tūkst. Eur 44,7 11,8 17,3 +5,5 146,6 

Kitos pajamos: tūkst. Eur 98,2 76,0 76,1 +0,1 100,1 

 

Kitas pajamas sudaro: 

- pajamos už siuntų priėmimą ir išdavimą, 

- stoties rinkliavos pajamos, 

- pajamos už reklamą. 

 

 

 

 
5 pav. Bendrovės pajamų sudėtinės dalys (tūkst. Eur) 
 

Kaip keitėsi bilietų pardavimas miesto maršrutuose 2019-2021 m. ir kokią įtaką tai 

turėjo Covid – 19 pandemija - matosi žemiau esančiuose 6-7 pav. 

Užakomieji reisai; 
17,3; 5%

kt. pajamos; 76,1; 
22%

už lengvatas; 65,7; 
19%

už moksleivių 
vežimą; 70,2; 21%

pajamos iš 
maršrutų už 

bilietus; 113,3; 33%

Bendrovės pajamų sudėtinės dalys (tūkst. Eur, %)

Užakomieji reisai kt. pajamos už lengvatas už moksleivių vežimą pajamos iš maršrutų
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6 pav. Vienkartinių bilietų pardavimas miesto maršrutuose (tūkst. vnt.) 
  

 

 

 
7 pav. Mėnesinių bilietų pardavimas miesto maršrutuose (tūkst. vnt.) 

 

2021 m. Bendrovės išlaidos sudarė 1052,8 tūkst. eurų. Lyginant su 2020 m. – jos 

padidėjo 135,5 tūkst. eurų. Didžiausią išlaidų dalį 2021 m. sudarė darbo užmokestis - 699,4 tūkst. 

eurų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu darbo užmokesčio kompensavimui iš  

užimtumo tarnybos buvo gauta 106385 Eur už darbuotojams paskelbtas prastovas. Šia suma buvo 

sumažintos Bendrovės patirtos darbo užmokesčio sąnaudos. Sąnaudų struktūra pateikiama 8 pav.  
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Bendrovės sąnaudų struktūra 2021 m. (tūkst. Eur; %) 
 

 
8 pav. Bendrovės sąnaudų struktūra 2021 m.  

 

Kaip keitėsi Bendrovės sąnaudos pagal pervežimų rūšis 2019 -2021 m. – matosi 9 pav.  
 

 
9 pav. Bendrovės išlaidos pagal pervežimų rūšis  

 

Grynasis pelnas už 2021 m. yra 7,8 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 718,8 

tūkst. Eur dotacija nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo 

visuomenei, dengimui. Gauta dotacija siejama su sąnaudomis, registruojant dotacijos panaudojimą. 

Faktiškai gauta dotacija kompensuoja sąnaudas.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu ir Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais iš Ukmergės rajono savivaldybės 2021 m. buvo gauta 76,4 tūkst. 

eurų už moksleivių vežimą į mokyklas ir 71,7 tūkst. eurų už lengvatinį keleivių vežimą. 

Bendrovės veiklos rezultatai pateikiami 10 pav.  

  

Darbo užmokestis; 

593; 56%

SG dujos; 97,4; 

9%

Diz. kuras; 59,2; 
6%

Tepalai; 2; 0%

Padangos; 

5,5; 1%

Gamyb. ir 

remonto išl.; 48,1; 

5%

Amortizaciniai 

atsk.; 119,5; 11%

Kitos išlaidos; 

59,5; 6%

Bendrosios 

administracinės 

sąnaudos; 66,6; 

6%
Palūkanos; 2; 0%

MIESTO 
MARŠRUTŲ IŠL.

PRIEMIESČIO 
MARŠRUTŲ IŠL.

UŽSAKOMŲJŲ 
MARŠRUTŲ IŠL.

KITOS IŠLAIDOS

592,3
632,4

35,5 54

444,8
411,2

10,1
51,2

549

422,2

15,4
59,2

Išlaidos pagal pervežimų rūšis (tūkst. Eur.)

2019 m. 2020 m. 2021 m.
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10 pav. Bendrovės veiklos rezultatai  

 

Pagrindinės veiklos pelningumą, mokumą, bendrą finansinę padėtį įmonėje parodo 

bendrieji pelningumo ir mokumo  rodikliai pateikiami 5 lentelėje. 
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5 lentelė. Pelningumo ir mokumo rodikliai 

RODIKLIAI 2020 m. 2021 m. PAAIŠKINIMAS 

 

MOKUMO RODIKLIAI   Informacija apie įmonės potencialų 

sugebėjimą apmokėti trumpalaikius ir 

ilgalaikius įsipareigojimus 

Bendrasis mokumo koeficientas 2,9 2,6 Trumpalaikis turtas / trumpalaikių 

įsipareigojimų;   

PELNINGUMO RODIKLIAI   Pelningumo rodikliai nusako veiklos 

pelningumą ir yra santykinis įmonės 

rezultatų įvertinimas 

Bendras pardavimų pelningumas 0,61 0,33 Bendras pelnas / pardavimai; 

Grynasis pardavimų pelningumas % 39,44 2,94 Grynasis pelnas / pardavimai;  

Bendras turto pelningumo koeficientas 0,09 0,01 Grynasis pelnas / turtas;  

Ilgalaikio turto pelningumo koeficientas 0,12 0,01 Grynasis pelnas / ilgalaikis turtas;  

Trumpalaikio turto pelningumo koef. 0,31 0,02 Grynasis pelnas / trumpalaikis turtas;  

TURTO PANAUDOJIMO 

EFEKTYVUMO RODIKLIAI 

  Rodikliai, padedantys įvertinti įmonės 

naudingumą 

Vidutinis apmokėjimų periodas dienomis 29,12 124,94 Per 1 metus gautinos sumos/pardavimų x 

365; 

Atsargų apyvartumas dienomis 76,3 109,89 Atsargos / pardavimų savikaina x365; 

Viso turto apyvartumo koef.  0,2 0,17 Pardavimai / turtas ; 

 

7. VIDAUS IR IŠORĖS PROBLEMOS 

Bendrovės veikla priklauso nuo Lietuvos Respublikos ekonominės situacijos, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimų (mokesčių korekcijų, minimalaus atlyginimo pakeitimų ir kt.), 

bankų kreditavimo sąlygų pokyčių, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų. 

Bendrovė susiduria su sekančiomis problemomis: 

 

Vidaus problemos: 

- ribotos galimybės sparčiau atsinaujinti turimus autobusus; 

- seni remonto bazės pastatai neleidžia įrengti patogių ir šiuolaikiškų darbo vietų 

darbuotojams; 

- žemi atlyginimai neleidžia pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistų; 

 

Išorės problemos: 

- nepakankamas valstybės dėmesys visuomeninio transporto priemonių atnaujinimui 

ekologiškomis transporto priemonėmis; 

- mažėjantys keleivių srautai; 

- neigiami pandemijos padariniai viešajam transportui. 

 

Siekiant įgyvendinti 2019-2022 m. strateginį veiklos planą, Bendrovė pasiektų tikslų 

vertinimą pateikia 6 lentelėje. 
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6 lentelė. Bendrovės pasiektų tikslų vertinimas. 

Eil. 

Nr. 

Tikslo pavadinimas Rodiklis Pastabos 

1. Remonto bazės stiprinimas Įsigytos arba 

įgyvendintos priemonės 

pavadinimas ir kiekis 

(vnt.) 

Įsigytas diagnostinės įrangos 

komplektas (1vnt.) 

2. Turimų transporto 

priemonių atnaujinimas 

Įsigytų transporto 

priemonių skaičius 

(vnt.) 

Įsigyti 2 autobusai:  

1 priemiestinio tipo Isuzu 

Turquoise (2020 m.)  

1 miesto tipo Isuzu Novociti Life 

(2019 m.) 

3. Keleivių srautų analizė 

vietinio (miesto ir 

priemiesčio) reguliaraus 

susisiekimo maršrutuose 

Ištirta maršrutų (%) Buvo ištirta daugiau kaip 25 % 

maršrutų 

4. Teikiamų paslaugų 

kokybės ir bendrovės 

įvaizdžio gerinimas 

Įgyvendintų priemonių 

pavadinimas ir kiekis 

(vnt.) 

 

Vykstant Covid – 19 pandemijai 

buvo atlikta mažiau keleivių 

kontrolės patikrinimų negu 

planuota, nes 6 mėnesius keleiviai 

buvo vežami nemokamai, o reisų  

skaičius  sumažintas. Atlikta – 

166 patikrinimai.   

5. Patrauklių darbo sąlygų 

darbuotojams 

užtikrinimas, jų tobulėjimo 

skatinimas 

 

Darbuotojų, 

dalyvavusių 

mokymuose, skaičius 

(vnt.) 

 

 

 

Įgyvendintos priemonės 

pavadinimas 

 

Dalyvavo: 

7 vairuotojai – konduktoriai 

paruošti darbui su dujiniais 

autobusais. 

 3 administracijos darbuotojai 

įvairiuose seminaruose; 

 

2021 m. sausio 07 d. buvo 

peržiūrėtas darbuotojų darbo 

užmokestis ir padidintas 

vidutiniškai 7,1 proc. 

Strateginiame plane numatyti metiniai tikslai ir uždaviniai šiems tikslams pasiekti 2021 

m. buvo įvykdyti. 

 

 

Direktorius      Alfonsas Prabišas 


