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Anotacija 

 
Šio bakalauro baigiamojo darbo tikslas išanalizuoti UAB Utenos autobusų parko 

veiklą ir galimybes tobulinant teikiamas keleivių vežimų paslaugas. Išnagrinėjus teorinius ir 
praktinius UAB Utenos autobusų parko veiklos aspektus, pateikiamos baigiamojo darbo 
išvados ir siūlymai.  

Darbą sudaro 5 dalys: įvadas, analitinė dalis, projektinė dalis, išvados ir pasiūlymai, 
literatūros sąrašas. 

Analitinėje darbo dalyje analizuojami bendrovės ekonominiai rodikliai, autobusų parko 
būklė, maršrutų tinklas, atlikta SSGG analizė. 

Projektinėje dalyje pateikiami pasiūlymai keleivių vežimų plėtrai: keleivių srautų 
tyrimams, autobusų parko atnaujinimui, užsakomųjų reisų organizavimo tobulinimui, finansinės 
būklės gerinimui bei nelegalių vežimų eliminavimui.  

Darbo apimtis – 68 p. teksto be priedų, 24 paveikslai, 20 lentelių. 
Atskirai pridedami darbo priedai. 

 

 

 

Prasminiai žodžiai: Transportas, keleivių vežimai, maršrutas, autobusas, grafikas, tarifas, 
keleivių srautai, savikaina, maršrutų tinklas. 
 

 

 8



 

 ISBN    ISSN Vilnius Gediminas Technical University 
 Copies No. ……….. Transport Engineering faculty  

 Date ….-….-…. Transport Management department  

 

 

 

 

 

Transport Engineering Economics and Management study programme  bachelor thesis. 

Title: Analysis of Utenos Bus Company Activity and Development of Passengers 

Transportation 

Author: Laura Kazakevičiūtė            

 Language 

 Lithuanian 

Foreign 
Χ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 
 
The purpose of this diploma paper – is to analysis the activity of JSC „Utenos 

autobusų parkas“ and possibilities for the development of passengers transportation services. 
After theoretical and practical analysis of JSC „Utenos autobusų parkas“ is giving 
conclusions and suggestions. 

The diploma paper consists of five parts: introduction, analytical part, project part, 
conclusions and suggestions, list of literature. 

Economical index, the conditions of busses park, network of routes, SWOT analysis 
is done in the analytical part of the diploma paper. 

The project part gives suggestions for the development of passengers transportation: 
the research of passengers flows, the renovation of the busses park, perfection of organizing 
booked journeys, betterment of the financial situation and elimination of illegal passengers 
transporting. 

The volume of diploma paper is 68 pages text without appendix, 24 pictures and 20 
tables. 
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ĮVADAS 
 

Šiuolaikinėje visuomenėje labai maža dalis žmogaus poreikių galėtų būti tenkinama be 

transporto. Be geros transporto sistemos būtų neįmanomas ūkinės veiklos organizavimas, žmonių 

kontaktavimas, visuomenės kultūrinė ir materialinė veikla, kuri glaudžiai susijusi su transportu. 

Dauguma civilizuotų šalių skiria didelį dėmesį transporto tinklo plėtrai, transporto priemonių 

tobulinimui, pervežimo procesų organizavimo gerinimui. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė transporto sistemos plėtrą pripažįsta prioritetine, 

reikalaujančia daug pastangų, investicijų ir laiko sritimi. Viena iš svarbiausių  transporto šakų yra 

keleivių vežimai, kurie užtikrina tiek šalies, tiek regionų, miestų bei gyvenviečių funkcionavimą. 

Miestuose, kur susikoncentravę daug gyventojų, o jų traukos objektai išsidėstę nemažais 

atstumais, atsiranda susisiekimo poreikis, kuriam tenkinti, laikui bėgant, susiformavo viešojo 

naudojimo keleivinio transporto sistemos. 

Aktualumas. Nagrinėjama tema yra aktuali tiek Utenoje, tiek ir visoje Lietuvoje, nes 

šiuo metu miesto keleiviniam transportui neskiriama pakankamai dėmesio, autobusų parkai yra 

pasenę, reikalauja didelių investicijų, paslaugų kokybė atsilieka nuo Europos Sąjungos miestų, 

nevisiškai išspręstos finansavimo, maršrutų tinklo formavimo, nelegalių vežimų eliminavimo, 

autobusų ženklinimo ir kitos egzistuojančios problemos. 

Valstybė ir savivaldybės yra vienos iš svarbiausių viešojo keleivinio transporto sistemos 

dalyvių, todėl jos turėtų peržvelgti savo prioritetus ir suformuoti naują visuomeninio transporto 

srities politiką. Patogaus, saugaus, ekonomiško ir efektyvaus žmonių judėjimo iš vienos vietos į kitą 

užtikrinimas turėtų būti pagrindinė kuriamos transporto politikos idėja. Pagrindinių strateginių 

uždavinių įgyvendinimas turėtų padidinti naudojimosi visuomeniniu transportu mastą.  

UAB Utenos autobusų parkas tai galėtų pasiekti atnaujinus autobusų parką, pagerinus 

teikiamų paslaugų kokybę, suvienodinus autobusų išvaizdą, išanalizavus keleivių srautus ir sudarius 

naujas maršrutų schemas bei efektyviau organizuodamas užsakomuosius reisus, didindamas savo 

pajamas naujomis idėjomis ir projektais. 

Problema. Vykdomi keleivių vežimai nevisada atitinka esamą paklausą. Daugelį metų 

nėra atlikti keleivinio transporto Utenos mieste tyrimai. Be to, UAB Utenos autobusų parkas 

teikiamos paslaugos nevisapusiškai tenkina keleivių lūkesčius, transporto priemonių būklė yra 

bloga, o kylant kuro ir darbo užmokesčio kainoms, keleivių vežimų savikaina irgi didėja. Kadangi 

viešasis transportas atlieka socialinę funkciją (vežimai su nuolaida), yra fiksuotos vietinio 

susisiekimo maršrutų bilietų kainos (jas tvirtina savivaldybių tarybos), yra patiriami nuostoliai, 

kuriuos stengiamasi sumažinti paprasčiausiu būdu, tai yra, mažinant sąnaudas, o to pasekmė – 

blogėjanti paslaugų kokybė. 
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Tikslas – ištirti UAB Utenos autobusų parkas veiklą ir pateikti galimybes keleivių 

aptarnavimo kokybės gerinimui bei vežimų plėtrai.  

Uždaviniai. Siekiant numatyto tikslo darbe iškelti šie uždaviniai: 

•  Išanalizuoti UAB Utenos autobusų parkas finansinę padėtį; 

•  Apžvelgti UAB Utenos autobusų parkas personalo struktūrą; 

•  Ištirti autobusų parko būklę; 

•  Atlikti maršrutų tinklo analizę; 

•  Apibrėžti konkurentus; 

•  Atlikti SSGG analizę; 

•  Išgryninti, UAB Utenos autobusų parkas veikloje patiriamas problemas; 

•  Suformuluoti pasiūlymus UAB Utenos autobusų parkas keleivių vežimų plėtrai. 

Tirdama UAB Utenos autobusų parkas veiklą, bendravau su bendrovės direktoriumi 

A.Semėnu ir kitais darbuotojais. Susipažinau su literatūra, susijusia su nagrinėjama tematika, tai 

yra: viešuoju transportu, kelių transporto veiklos teisiniu reguliavimu, transporto ekonominiais 

procesais, marketingu, ilgalaike (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategija, 

Utenos rajono plėtros strateginiu planu iki 2010 metų, taip pat rinkau informaciją internete bei 

publikuojamą žurnaluose, laikraščiuose. 

Darbo struktūra. Analitinėje dalyje pateikiama UAB Utenos autobusų parkas veiklos 

apžvalga, atlikta palyginamoji analizė, naudoti grafinės analizės metodai, priežastinių ryšių 

nustatymo metodas, analizuojami ekonominiai rodikliai, parko struktūra, konkurentai, atlikta SSGG 

analizė.  

Projektinėje dalyje siūlomos priemonės bendrovės veiklos tobulinimui. Remiantis 

analitinėje dalyje atlikta analize išgryninta problematika bei pateikti pasiūlymai sistemingai keleivių 

vežimų plėtrai. 
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ANALITINĖ DALIS 
1. VISUOMENINIO TRANSPORTO SITUACIJA LIETUVOJE 

 
Keleivių vežimai visuomeniniu transportu užtikrina kiekvieno miesto gyvybingumą. 

Pagrindinė visuomeninio transporto rūšis Lietuvos miestuose yra autobusai [7].   

Keleivių vežimus vietiniais priemiestiniais autobusų maršrutais organizuoja 

savivaldybės. Lietuvoje keleivių vežimai vietiniais maršrutais yra nuostolingi, surinktos pajamos 

padengia tik apie 50 % išlaidų. Kompensacijos autobusų parkams teikiamos tiesiogiai per 

savivaldybes, tačiau jos duoda tik dalį numatytų lėšų. Be kompensacijų dar skiriamos ir dotacijos, 

kurios padengia tas keleivių vežimo išlaidas, kurių nepadengia iš keleivių surinktos pajamos. 

Dotacijos turi būti teikiamos todėl, jog savivaldybių nustatyti vežimo tarifai yra mažesni už tuos, 

kuriuos nustačiusi, įmonė dirbtų pelningai, tačiau jie būtų per dideli keleiviams ir visuomeninis 

transportas prarastų savo socialinę prasmę. Dėl nepakankamo miestų keleivinio transporto įmonių 

finansavimo parkų finansinė būklė šiandien yra kritinės būklės, transporto priemonės yra techniškai 

susidėvėję, sensta autobusų parkai, dėl to visuomeninis transportas praranda savo patrauklumą ir 

pajėgumą konkuruoti su privačiais vežėjais. 

Plačiau norėčiau apžvelgti statistinius duomenis apie keleivių vežimą Utenoje ir 

Lietuvoje. Utenos rajone 1999 – 2002 metais viešojo naudojimo autobusais pervežtų keleivių 

skaičius pasižymėjo mažėjimo tendencija: 2002 m. keleivių pervežta buvo 31,8 % mažiau negu 

1999 m. Keleivių pervežimas sumažėjo visoje Utenos apskrityje: joje 2002 m. buvo pervežta 2,1 

karto mažiau keleivių negu 1999 m.. Lietuvoje pervežtų keleivių skaičius analizuojamu laikotarpiu 

sumažėjo 33,4 %. Toliau pateiktoje 1 lentelėje matyti kaip kito visuomeninio transporto 

aptarnaujamų maršrutų skaičius Utenoje ir bendrai Lietuvoje. 

 

1 lentelė. Viešojo naudojimo autobusų maršrutų skaičiaus dinamika 2000 – 2002 m. 

Teritorinis vienetas 2000 2001 2002 

Lietuva 1855 1825 1805 

Utenos apskritis 196 176 171 

Utenos raj. 65 56 60 

 

Kaip matyti iš lentelės tiek Lietuvoje, tiek Utenos apskrityje aptarnaujamų maršrutų 

skaičius mažėjo. Tik Utenos rajone 2001 – 2002 m. buvo pradėti aptarnauti 4 nauji maršrutai. Toks 

mažėjimas yra dėl išaugusio individualaus transporto skaičiaus. 
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2002 m. pabaigoje Utenos rajone 1000-čiui gyventojų teko 391 individualus lengvasis 

automobilis. Tai vienas iš didžiausių rodiklių tarp Utenos apskrities rajonų (atsilieka tik nuo 

Ignalinos rajono), lenkiantis Lietuvos vidurkį 27,8 %, o Utenos apskrities vidurkį – 26,5 %. Šalyje 

1000-čiui gyventojų 2002 m. teko 316, Utenos apskrityje - 309 individualūs lengvieji automobiliai.  

Keleivių vežimas viešojo naudojimo autobusais Utenos apskrityje labai sumažėjo. Jeigu 

1996 m. Utenos apskrityje buvo pervežama 10,7 mln., tai 2000 m. tik 4,7 mln. keleivių. Panaši 

tendencija pastebima visoje respublikoje. 

Toliau 1 paveiksle pateikiama informacija apie pervežamų keleivių skaičiaus kitimą, 

Lietuvoje. 
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1 pav. Pervežtų keleivių skaičiaus kitimas Lietuvoje, 2003 – 2006 m. (tūkst. kel.) 

 

Kaip matyti iš 1 paveikslo nuo 2004 m. pervežamų autobusais keleivių skaičius 

padidėjo 10,1 %. Lietuvoje bendras pervežtų keleivių skaičius taipogi didėjo, tačiau Utenos mieste 

naudojimasis visuomeniniu transportu kasmet mažėja. 

Norint, kad situacija pagerėtų Utenos mieste, reikia sukurti pagrįstą visuomeninio 

transporto finansavimo sistemą, skatinti šalies gyventojus naudotis visuomeniniu transportu. 

Siekiant tinkama kryptimi vystyti  viešąjį transportą ir plėtoti jo maršrutų tinklą, būtina remtis 

detaliais tyrimais [7]. Taip pat reikalingas šiuolaikinės bilietų sistemos įvedimas, keleivių 

informacinės sistemos tobulinimas ir kitokių priemonių įdiegimas, kurios paskatintų ir pagerintų 

keleivių vežimų plėtrą visuomeniniu transportu. 
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2. BENDRA UAB UTENOS AUTOBUSŲ PARKAS CHARAKTERISTIKA 
 

UAB Utenos autobusų parkas ištakos siekia 1954 m., kai buvo įkurtas Utenos 

autotransporto ūkis. 1992 m. Utenos valstybinė autotransporto įmonė išskaidyta į valstybinę 

autotransporto įmonę (dabar UAB „Transorloja“) ir valstybinį autobusų parką. 1995 m. valstybinis 

autobusų parkas reorganizuotas į specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę, o 2003 m. - į 

uždarąją akcinę bendrovę. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 205 200 litų, padalintas į  42 052 

paprastąsias vardines akcijas. Visos bendrovės akcijos priklauso Utenos rajono tarybai.  

Pagrindinė veikla - keleivių vežimas autobusais miesto, priemiestinio ir tolimojo 

susisiekimo maršrutais bei specialiais ir užsakomaisiais reisais. Kita veikla: transporto priemonių 

techninė priežiūra ir remontas, autobusų stoties eksploatavimas, reklama ir kt. 

UAB Utenos autobusų parkas teritoriją sudaro gamybinė bazė, įsikūrusi K.Donelaičio g. 

30, užimanti 0,96 ha. Ji yra valstybės žemėje ir yra išsinuomota iki 2021 m. (2 priedas). 2 priede, 

žemės sklypo plane matyti, kaip išsidėstę pastatai šioje teritorijoje. Pagal numeraciją plane, UAB 

Utenos autobusų parkas priklausanti teritorija pažymėta Nr.2; 5; 6; 7; 8 ir 11. Teritorijoje išsidėstę: 

administracinis pastatas, gamybinis pastatas, buitinės patalpos, kontrolės punktas, stovėjimo 

aikštelės, garažai, degalinė. 

1965 m. buvo pradėta eksploatuoti Utenos autobusų stotis, viena didžiausių ir 

moderniausių tuometinėje Lietuvoje. 2004 m. investuotojų lėšomis pastačius naują autobusų stotį, 

senoji buvo nugriauta. 2 lentelėje matomas senosios ir naujosios autobusų stočių palyginimas. Kaip 

matyti iš pateiktos 2 lentelės, naujoji autobusų stotis užima mažesnį plotą (tiek bendrą, tiek aikštelės 

plotą), tačiau pats pastatas dvigubai didesnis. 

 

2 lentelė. Utenos autobusų (senosios ir naujosios) stočių palyginimas 

 Senoji stotis Naujoji stotis Palyginimas (+/-) % 

Plotas (arai) 72,5 25,2 - 65,2 % 

Pastatas (aukštai) 1 2 + 100 % 

Laukimo salė (m2) 167 80 - 52,1 % 

Aikštelės (skaičius, 

įlaipinimo ir išlaipinimo) 

16 9 - 43,75 % 

 

Šalia autobusų stoties egzistuoja nelegali keleivių vežimų veikla, kuri daro nemažą žalą 

ne tik bendrovei, bet ir kitiems keleivių vežėjams, kurie naudojasi Utenos autobusų stoties 

paslaugomis. Nors 2005 m. pabaigoje LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos kelių transporto 
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kodekso pataisas, kurios turėjo užkirsti kelią nelegaliems vežimams, tačiau tokie keleivių vežimai 

vis dar aktuali ir sunkiai išsprendžiama problema. 

Bendrovės darbuotojų, skaičius: 2006 m. sausio 1 d. - 88.  

Bendrovė turi 43 autobusus. Jie aptarnauja 8 miesto, 48 priemiestinio ir 9 tolimojo 

susisiekimo maršrutus. Tarptautinis maršrutas Utena-Daugpilis nuo 2007-01-01 panaikintas.  

Per 2006 metus pervežta keleivių: mieste 618 tūkst. (lyginant su 2005 m. sumažėjo 48 

tūkst.), priemiestyje 297 tūkst. (sumažėjo 46 tūkst.), tolimojo susisiekimo maršrutuose 230 

tūkst. (sumažėjo 16 tūkst.) ir tarptautiniame maršrute 46 tūkst. (sumažėjo 9 tūkst.). 

2006 m. gauta 4220 tūkst. Lt (2005 m. – 3541 tūkst. Lt) pajamų, kurių pagrindinę dalį 

sudarė keleivių vežimai reguliaraus susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais.  

Kompensacija už lengvatinį socialiai remtinų asmenų ir studentų vežimą sudarė 451 

tūkst. Lt (2005 m. – 398 tūkst. Lt). Už mokinių ir vaikų globos įstaigų auklėtinių vežimą 

kompensuota 396 tūkst. Lt (2005 m. – 375 tūkst. Lt). 

2006 m. sąnaudos sudarė 4207 tūkst. Lt (2005 m. - 3637 tūkst. Lt). Pagrindinė dalis 

jose tenka degalams ir tepalams - 29,6 %, materialinėms sąnaudoms – 8 %, darbo užmokesčiui ir 

soc. draudimo įmokoms - 38,8 %, ilgalaikio turto nusidėvėjimui ir amortizacijai - 10.4 %. 

Per metus dyzelino kaina padidėjo 7 %. Sąnaudos degalams ir tepalams išaugo 85.2 

tūkst. Lt. Bendrovės darbuotojų vidutinis atlyginimas 1175 Lt.  

2006 m. investuota 815 tūkst. Lt, iš jų 150 tūkst. Lt rajono savivaldybės biudžeto ir 665 

tūkst. Lt bendrovės lėšos į gamybinę bazę, parko atnaujinimą ir kt. 

UAB Utenos autobusų parkas stengiasi nuolat didinti savo veiklos efektyvumą. Jos 

darbuotojai dalyvavo nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA organizuotuose 

bendrovių vadovų ir specialistų mokymuose Vokietijoje, taip pat respublikiniuose kursuose ir 

pasitarimuose. 
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3. PERSONALO STRUKTŪROS ANALIZĖ 
 

Aukščiausias bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kurį 

atitinka Utenos rajono savivaldybės taryba. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę keisti 

bendrovės įstatus, priimti sprendimą pertvarkyti, restruktūrizuoti ar likviduoti bendrovę. 2004 m. 

Utenos rajono savivaldybės taryba panaikina valdybą ir įsteigia stebėtojų tarybą. 

Nuo 1983 m. A.Semėnas yra UAB Utenos autobusų parkas direktorius. Jis savo veikloje 

vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo ir 

stebėtojų tarybos sprendimais bei pareiginiais nuostatais. Direktorius organizuoja kasdienę veiklą, 

priima į darbą ir atleidžia darbuotojus.  

Šiuo metu bendrovėje dirba 86 darbuotojai. Jie turi savo pareigas atitinkamai autobusų 

parke ar autobusų stotyje. Iš visų dirbančiųjų 8 turi aukštajį išsilavinimą, 1 aukštesnijį, likusieji 

darbuotojai – spec. vidurinį, vidurinį arba pagrindinį išsilavinimą. Bendrovė yra sudariusi 

organizacinę dirbančiųjų schemą, kurią toliau ir pateikiu. 
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DIREKTORIUS 

 
2 pav. UAB Utenos autobusų parkas valdymo struktūra 

 

Kaip matyti 2 paveiksle, visi darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs atitinkamų tarnybų 

vadovams, o šie bendrovės direktoriui. Bendrovėje yra keturios pagrindinės tarnybos: 

• Komercijos – eksploatacijos. Priklauso autobusų stotis, kuriai vadovauja autobusų stoties 

viršininkė; 

• Finansų ekonomikos. Priklauso buhalterija - vadovauja vyr.buhalterė; 

• Personalo. Priklauso personalo inspektorė; 

• Techninė. Priklauso remonto dirbtuvės, joms vadovauja remonto dirbtuvių vedėjas. 

Komercijos – eksploatacijos tarnybai (autobusų stočiai) priklauso: kontrolierė, 

dispečerės, konduktorės, vairuotojai-konduktoriai, operatorė bei valytojos. Kontrolierė, dispečerė 
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bei operatorė organizuoja ir kontroliuoja autobusų stoties darbą, planuoja ir koordinuoja keleivių 

vežimus, teikia informaciją keleiviams apie autobusų eismo tvarkaraščius, skelbia pakeitimus, 

prižiūri tvarką stotyje. 

Finansų – ekonomikos tarnybai priklauso: inkasatorė, buhalterė, ekonomistė, 

programuotoja bei operatorė, sandelininkė bei vairuotojas – tiekėjas. Šios tarnybos darbuotojų 

pagrindinis tikslas yra dokumentacijos tvarkymas, apskaitos vedimas, finansinių ataskaitų 

sudarymas. Taip pat skaičiuojamas darbo užmokestis, vykdoma bilietų apskaita ir kontrolė. 

Techniniai tarnybai priklauso remonto dirbtuvės, kurioms vadovauja vyr.mechanikas, 

kiti darbuotojai: mechanikas-sargas, remonto dirbtuvių darbininkai, vairuotojai, valytojos. Remonto 

dirbtuvėse atliekmi remonto darbai, tvarkomi bei valomi autobusai, stebima jų techninė būklė. 

Toliau paveiksle pateikta informacija apie darbuotojų procentinę sudėtį pagal jų veiklos 

sritį. 

14%

14%

12%

52%

6%2%

Administracija

Specialistai ir
tarnautojai
Aptarnaujantis
personalas
Remonto dirbtuvių
darbininkai
Vairuotojai -
konduktoriai
Konduktorės

 
3 pav. Darbuotojų struktūra pagal veiklos sritį 2007 m. 

 

Kaip matyti iš 3 paveikslo 52 % darbuotojų sudaro vairuotojai – konduktoriai. 

Aptarnaujantis personalas bei specialistai ir tarnautojai sudaro po 14 %, remonto dirbtuvių 

darbininkai – 12 %. 

Toliau pateikiamas 4 paveikslas, jame atsispindi darbuotojų kaita 2001 - 2007 m.  
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4 pav. Darbuotojų skaičiaus kitimas 2001 – 2006 m. 

 

2001 - 2006 metais vyko dirbančiųjų skaičiaus kaita. Reorganizuojant bendrovę buvo 

sumažintas darbuotojų skaičius, tiek dėl išlaidų, tiek dėl pasikeitusių poreikių. 2004 m. bendrovei 

perdavus 10 autobusų iš savivaldybės bei keletą senųjų nurašius, jau 2005 m. pastebimas darbuotojų 

skaičiaus padidėjimas nuo 86 iki 93 darbuotojų. Kitais metais (2006 m.) bendrovė nurašė 

nusidėvėjusius ir nebeatitinkančius techninių reikalavimų autobusus bei įsigijo keletą autobusų 

geresnės būklės, to pasekoje buvo atleista pora darbuotojų. 58 % autobusų vairuotojų dirba 

bendrovėje daugiau negu 20 metų. Matyti, kad darbuotojų skaičius kito neženkliai. Nuo 2001 m. iki 

2007 m. sausio jų skaičius sumažėjo 17 %. Tokia maža darbuotjų kaita užtikrina ritmingą bendrovės 

darbą.  

Numatant bendrovės plėtrą, galima prognozuoti, jog darbuotojų skaičius ateinančiais 

metais gali šiek tiek padidėti. Analizuojant personalo struktūrą, pastebėta pagrindinė problema - 

mažas darbuotojų atlyginimas, tačiau esant dabartinei finansinei būklei didinimas yra ribotas. 
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4. BENDROVĖS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 
 

UAB Utenos autobusų parkas finansinės veiklos rezultatas yra pajamos ir pelnas. 

Didžiausią dalį pajamų bendrovė gauna už keleivių vežimus. Tam tikra pajamų dalis gaunama už 

patalpų nuomą, bagažo saugojimą, baudas iš keleivių, reklamą ir kt. Gaunamų pajamų dydis 

priklauso nuo kainos ir paslaugų kiekio. Norint gauti daugiau pajamų, reikia daugiau arba brangiau 

atlikti paslaugas. Vienas iš būdų tai pasiekti yra kelti teikiamų paslaugų lygį. Toliau, 3 lentelėje, 

pateikiama pelno (nuostolių) ataskaita 2003-2006 m. 

 

3 lentelė. Pagrindinių rodiklių dinamika 2003 – 2006 m. (Lt) 

Eil. 

Nr. 

Turtas 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 

1. Pardavimo pajamos 2307251 2501080 3042426 3339990 

2. Pardavimo savikaina 1745865 1934292 2629708 2943617 

3. Bendrasis pelnas 

(nuostoliai) 

561386 566788 412718 396373 

4. Veiklos sąnaudos 823267 899836 947635 1050054 

5. Tipinės veiklos pelnas 

(nustolis) 

-261881 -333048 -534917 -653681 

6. Kita veikla 1899 9016 4884 25954 

7. Finansinė ir investicinė 

veikla 

281839 330357 433253 641046 

8. Įprastinės veiklos pelnas 

(nuostoliai) 

21857 6325 -96780 13319 

9. Grynasis pelnas 

(nuostoliai) 

21857 6325 -96780 13319 
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5 pav. Pajamų, sąnaudų ir pelno (nuostolio) kitimas 2001 – 2006 m. 

 

2001 – 2004 m. pajamos kito labai neženkliai, o 2001 m. gautos pajamos buvo 2560 

tūkst. Lt, bendrovė patyrė 100 tūkst. Lt nuostolį už keleivių vežimo paslaugas,. 

2002 m. situacija pagerėja, lyginant su 2001 m. pajamos padidėjo 4 % ir sudarė 2664 

tūkst. Lt, sąnaudos sumažėjo 1,4 %, buvo gautas 40 tūkst. Lt pelnas. 

2003 m. gautos pajamos sumažėja 3,7 %, o pelnas sumažėja 45 %. 

2004 m. pajamos padidėja iki 2848 tūkst. Lt, tačiau pelnas sumažėja 72,7 %. 

2005 m. dėl iš savivaldybės negautos kompensacijos už nuostolingus maršrutus 

bendrovė patyrė 96 tūkst. Lt nuostolį, nors pajamos padidėjo 24,3 %. 

2006 m. matomas didžiausias šuolis. Pajamos išauga iki 4220 tūkst. Lt, o gautas pelnas 

13 tūkst. Lt. Lyginat 2001 m. ir 2006 m. pajamos padidėjo 64,8 %. Pelnas irgi išaugo, tačiau 

gaunamam pelnui didelę įtaką turi savivaldybės kompensacijų ir dotacijų mokumas. 

Keleivių pervežimo įmonėje pajamos ir sąnaudos priklauso nuo autobusų ridos, todėl 

toliau 6 paveiksle pavaizduota pajamų, sąnaudų bei pelno (nuostolio), tenkančio vienam ridos 

kilometrui dinamika 2001-2006 m. 
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6 pav. Pajamų, sąnaudų ir pelno (nuostolio) 1 km dinamika, 2001 – 2006 m 

 

2001 – 2006 m. laikotarpiu bendrovės pajamos 1 km palaipsniui didėjo (išskyrus 2003 

m). Sąnaudos 1 km iki 2004 m. mažėjo, o po jų ėmė augti. 2001 m. sąnaudos buvo 1,56 Lt/km, o 

2006 m. padidėjo iki 2,08 Lt/km, jos išaugo 33,3 %. Pagrindinės priežastys, dėl kurių išaugo 

sąnaudos 1 km yra:  

• Nuolat didėjančios dyzelinio kuro kainos; 

• Padidėjusi rida; 

• Padidėję darbuotojų atlyginimai. 

Bendrovėje nuolat didėja investicijos į autobusų atnaujinimą bei bendrovės gamybinę 

bazę. Palaipsniui gerinama keleivių aptarnavimo kokybė. Toliau 4 lentelėje pateikiama informacija 

apie 2001 – 2006 m. investicijas. 

 

4 lentelė. Informacija apie investicijas 2001 – 2006 m. (tūkst. Lt) 

Investicijos Metai Pajamos Sąnaudos Pelnas (nuostolis) 

Iš viso Tame tarpe parko 

atnaujinimui 

2001 2560 2660 -100 40 40 

2002 2664 2624 +40 253 183 

2003 2565 2543 +22 118 100 

2004 2848 2842 +6 977 120 

2005 3541 3637 -96 828 796 
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2006 4220 4207 +13 815 748 

    Iš viso: 1987 

    UAB Utenos 

autobusų parkas lėšos 

1005 

    Savivaldybės lėšos 982 

 

Kaip matyti iš 4 lentelės, daugiausiai investuojama į parko atnaujinimą. 2001 – 2006 m 

laikotarpiu iš viso buvo investuota 1987 tūkst. Lt, iš jų 982 tūkst. Lt buvo savivaldybės suteiktos 

lėšos, o likusi suma - bendrovės nuosavos lėšos. Nuo 2001 m. iki 2006 m. investicijos išaugo 775 

tūkst. Lt. Nors nagrinėjamu laikotarpiu buvo investuojama, gerinamas teikiamų paslaugų lygis, 

tačiau 2005 m. pastebimas 96 tūkst. Lt. nuostolis. Taip nutiko, nes buvo patirta nuostolių, kuriuos 

savivaldybė nevisiškai kompensavo. 

7 paveiksle atsispindi investicijos parko atnaujinimui 2001 – 2006 m. 
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7 pav. Investicijos parko atnaujinimui 2001 – 2006 m (tūkst. Lt) 

 

2004 m. buvo investuota didžiausia suma 977 tūkst. Lt, iš jų 120 tūkst. Lt parko 

atnaujinimui, likusi suma į naują autobusų stotį bei administracijos patalpų remontą. 2005 – 2006 

m. didžioji dalis investicijų buvo autobusų parko atnaujinimui. 2005 m. tai sudarė 96 % visų 

investicijų, buvo įsigyta autobusų, tame tarpe 2005 m. gamybos Temsa Safari, 2006 m. 92 % 

investicijų buvo autobusų parko atnaujinimui, buvo įsigytas 2006 m. gamybos Iveco. Lyginant 

šiuos metus, ženkliai pastebima, jog iki 2004 m. visos investicijos neviršijo 411 tūkst. Lt, o 2004-

2006 m. laikotarpiu kasmet investuojama virš 800 tūkst. Lt. Tokia pastarųjų metų tendencija leidžia 

prognozuoti, kad ir ateityje bus investuojama į autobusų parko būklės gerinimą.  
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Analizuojant bendrovės ekonominius rodiklius svarbu ištirti ar ji savo veiklos metu 

neturi skolų. Jų turėjimas parodo, kad bendrovė nesugeba susitvarkyti su finansiniais 

įsipareigojimais, o tokiu atveju reikėtų imtis tam tikrų finansinių priemonių. UAB Utenos autobusų 

parkas pastaruoju metu dirba be „tikrų“ skolų, nes, kaip matyti iš žemiau pateiktos lentelės, 

pagrindinę dalį skolų sudaro skolos tiekėjams, tačiau jos atsiranda ne dėl nemokumo, o dėl to, kad 

sąskaitos iš jų gaunamos ne iškart (gavus prekes ar pan.), bet vėliau, kol sulaukiama sąskaitų iš 

tiekėjų, apskaitoje fiksuojama skola, nes negavus sąskaitos bendrovė negali atsiskaityti. 

 

5 lentelė. UAB Utenos autobusų parkas skolų dinamika 2001 – 2006 m. (tūkst. Lt) 

Metai Iš viso, 

 tūkst. Lt 

Tiekėjams Mokesčiams Atlyginimams Kitos 

2001-01-01 162 59 50 41 12 

2002-01-01 67 1 35 26 5 

2003-01-01 47 7 30 - 10 

2004-01-01 - - - - - 

2005-01-01 39 39 - - - 

2006-01-01 19 19 - - - 

 

Nuo 2004 m. bendrovė dirba be skolų, išskyrus jau minėtas tiekėjams. Be skolų 

tiekėjams 2001 – 2003 m. bendrovė turėjo skolų mokesčiams, atlyginimams ir kitokių skolų. 2001 

m. didžiąją dalį skolų sudarė skolos tiekėjams - 36,4 %, mokesčiams - 30,9 %, atlyginimams – 25,3 

% ir kitos skolos – 7,4 %. 

2002 m. bendra skolų suma sumažėjo 58,6 %, iš jų skolos tiekėjams sudarė 1,5 %, 

skolos mokesčiams sudarė didžiąją dalį – 52,2 %, atlyginimams – 38,8 % bei kitos skolos – 7,5 %. 

2003 m. bendrovės skolos sumažėjo 30 %, iš jų skolos tiekėjams sudarė 14,9 %, skolos 

mokesčiams vėl sudarė didžiąją dalį – 63,8 %, atlyginimams skolų bendrovė nebeturėjo, o kitos 

skolos – 21,3 %.  

2004 m. bendrovė neturėjo skolų, o 2005 – 2006 m. skolos buvo tik tiekėjams, kurios 

metų bėgyje sumažėjo 51,3 %. 2006 m. skolos tiekėjams sudarė 19 tūkst. Lt. Tokia tendencija 

leidžia manyti, kad ir ateinančiais metais bendrovė sugebės neturėti skolų mokesčiams, 

atlyginimams bei kitokių skolų, išskyrus skolas tiekėjams.  

Atlikus ekonominę analizę paaiškėja, jog bendrovė dirba beveik be skolų (išskyrus 

tiekėjams) bei nuolat investuoja į autobusų parko atnaujinimą. Pagrindinės problemos, kurios 

išryškėja yra mažas pelnas bei savivaldybės nemokumas (nevisiškai išmokamos kompensacijos). 
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5. AUTOBUSŲ PARKO BŪKLĖS ANALIZĖ 
 

Bendrovė turi 43, daugiausiai Vakarų Europoje pagamintus autobusus. Pastarųjų 2 metų 

laikotarpiu bendrovės parką papildė du nauji autobusai: Temsa Safari, kuris turi euro 2 variklį, ir 

mažesnės talpos Iveco, turintis euro 3 variklį. Be to, buvo įsigyta 10 jau buvusių eksploatacijoje 

autobusų, iš kurių 2 žemagrindžiai, kursuojantys mieste. Tačiau didelė dalis bendrovės turimų 

autobusų neatitinka  šių dienų keleivių keliamų reikalavimų, o norint sėkmingai konkuruoti, būtina 

sąlyga - kad autobusų parkas būtų nepasenęs, geros būklės, komforitškas bei saugus. 

UAB Utenos autobusų parkas turimų autobusų sąrašas yra pateikiamas 3 priede. Jame 

matyti, jog seniausias šiuo metu eksploatuojamas autobusas yra 1972 m. Volvo, kurio rida 

bendrovėje 839,1 tūkst. km, o sunaudojama dyzelino norma 27 l/100km. Naujausias autobusas, tai 

2006 m. Iveco, kurio rida 96,3 tūkst. km, dyzelino norma tik 14 l/100km. Dar būtų galima paminėti 

ir kitą naują autobusą – 2005 m. Temsa Safari, kurio rida 282,4 tūkst. km, o dyzelino norma 30 

l/100km. Visi bendrovės eksploatuojami autobusai naudoja dyzeliną. Mažiausia kuro norma yra 13 

l/100km (Mercedes Benz, 1989 m.), o didžiausia 37,3 l/100km (MAN, 1977 m.). Kuo mažiau 

bendrovės turimi autobusai sunaudoja kuro, tuo mažesnės ir sąnaudos. Mažiausiai kuro sunaudoja 

VW ir Iveco po 14 l/100km, palyginus nedaug Mercedes Benz - 17,88 l/100km. Daugiausiai kuro 

sunaudoja Karosa – 34 l/100km (važinėja miesto maršrutuose), o taip pat nemažai Setra – 32,5 

l/100km. 

Autobusų būklei didelę įtaką turi jų amžius. 8 paveiksle pateikiamas bendrovės turimų 

autobusų kiekis pagal amžių. 
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8 pav. UAB Utenos autobusų parkas autobusų sudėtis pagal amžių 
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Kaip matome, 22,2 % autobusų yra 21 – 25 metų amžiaus, o 22,2 % yra 26 – 30 metų. 

Taigi sudėjus gauname, jog 44,4 % autobusų yra senesni negu 21 – 30 metų. 4,4 % autobusų yra 

netgi virš 30 metų senumo. Tokia situacija yra bloga, nes beveik pusė turimų autobusų yra senesni 

negu 21 metų. Vakarų Europoje tokie autobusai jau seniai būtų nurašyti, deja, dėl lėšų stokos 

bendrovė to padaryti negali, todėl smarkiai nukenčia teikiamų paslaugų kokybė. 

Toliau pateikiama autobusų parko struktūra pagal autobusų markes. 
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9 pav. Autobusų parko struktūra pagal autobusų markes 2007 m.  

 

Volvo autobusai sudaro 38 % turimų autobusų, po 19 % sudaro PAZ 3205 bei Mercedes 

Benz. Kitos autobusų markės pasiskirstę po 2 %, 5 % ir 7 %. 

Konkuruojant labai svarbu gera autobusų techninė būklė, todėl UAB Utenos autobusų 

parkas kasmet atnaujina savo parką kitais (nevisada naujais) autobusais. Toliau 6 lentelėje pateikti 

duomenys apie įsigytus autobusus 2001 – 2006 m. 

 

6 lentelė. UAB Utenos autobusų parkas įsigyti autobusai 2001 – 2006 m. 

Kelintais metais įsigyta Autobuso markė Pagaminimo 

metai 

Įsigytų autobusų 

skaičius 

LEYLAND 1982 1 2001 

 LEYLAND 1984 1 
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MERCEDES BENZ 1988 1 2002 

MERCEDES BENZ 1989 2 

MERCEDES BENZ 1989 1 2003 

MAN 1986 2 

VOLVO 1978 - 1983 10 2004  

DAF 1989 1 

TEMSA SAFARI 2005 1 

VANHOOL 1993 1 

2005 

HELMARK 1992 1 

MERCEDES BENZ 1995 1 

MERCEDES BENZ 2000 1 

PAZ 2000 1 

SETRA 1993 1 

VOLVO 1979 1 

VOLVO 1994 1 

IVECO 2006 1 

VW 2000 1 

2006 

DAF 1992 1 

 

Kaip matyti iš 6 lentelės kasmet buvo atnaujinamas parkas. 2001 m. Utenos rajono 

savivaldybė perdavė du nenaujus Leyland autobusus. 

2002 m. už bendrovės nuosavas lėšas buvo įsigyti trys Mercedes Benz autobusai (1988 

ir du 1989 metų gamybos). 

2003 m. įsigijo tris nenaujus autobusus: Mercedes Benz buvo įsigytas bendrovės 

lėšomis, o du MAN autobusai pirkti savivaldybės lėšomis. 

2004 m. įsigijo 11 autobusų, iš jų 10 nemokamai perleido Utenos rajono savivaldybė, o 

DAF buvo pirktas bendrovės lėšomis. 

2005 m. įsigijo tris autobusus, iš kurių 2005 m. gamybos Temsa Safari buvo pirktas už 

2/3 savivaldybės lėšų, o likusi suma buvo padengta bendrovės lėšomis. Vanhool ir Helmark įsigyti 

už bendrovės lėšas. 

2006 m. bendrovė pirko 9 autobusus, tame tarpe 2000 m. Mercedes Benz, kuris buvo 

įsigytas lizingu (lizingo mokėjimo grafikas sudarytas iki 2009-08-30, nuo 2007-01-30 iki 2009-08-

30 bendrovė bankui turės sumokėti beveik 157 tūkst. Lt, iš kurių palūkanos sudaro 10 176 Lt). 1995 

m. gamybos Mercedes Benz pusė kainos buvo sumokėta savivaldybės lėšomis, o likusi suma 
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bendrovės. Setra buvo pirktas savivaldybės lėšomis, 1979 m. gamybos Volvo perduota iš 

savivaldybės, o likusieji Volvo, Iveco, VW ir DAF buvo pirkti bendrovės lėšomis.  

Pateiktame 10 paveiksle matyti pirktų/gautų bei parduotų/nurašytų autobusų skaičius 

nuo 2001 m. iki 2006 m. 
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10 pav. Autobusų pirkimas/gavimas bei pardavimas/nurašymas 2001 – 2006 m. 

 

Iš 10 paveikslo matyti, jog 2001 m. parduotų/nurašytų autobusų skaičius 2,5 karto 

viršijo pirktų/gautų autobusų skaičių. 2002 m. buvo nurašyti du, o įsigyti trys autobusai. 2003 m. 

matomas balansas, įsigytų ir nurašytų autobusų skaičius yra vienodas. 2004 m. buvo nurašyti tik du 

autobusai, pirktas vienas, o iš Utenos rajono savivaldybės buvo gauta 10 autobusų. 2006 m. devyni 

autobusai pirkti/gauti bei parduoti/nurašyti. 

Toliau 7 lentelė atspindi autobusų skaičiaus kitimą 2001 – 2007 m. 

 

7 lentelė. Autobusų skaičiaus kitimas 2001 – 2007 m. 

METAI AUTOBUSŲ SKAIČIUS 

2001-01-01 42 

2002-01-01 37 

2003-01-01 38 

2004-01-01 38 

 31



2005-01-01 47 

2006-01-01 45 

2007-05-01 43 

 

Kaip matyti iš 7 lentelės 2001 m. autobusų parke buvo eksploatuojami 42 autobusai, o 

2007 m. gegužės mėn. bendrovė turi 43 autobusus. Septynerių metų laikotarpyje nors ir kito turimų 

autobusų skaičius, bet paskutiniaisiais nagrinėjamais metais vėl yra panašus kaip 2001 m. 

Didžiausią autobusų skaičių, nagrinėjamu laikotarpiu, bendrovė turėjo 2005 m. – 47 autobusus, o 

mažiausias skaičius buvo 2002 m. – 37 autobusai.  

Kadangi įmonė dirba pelningai, yra keleivių vežimų paklausa (nors ji yra mažėjanti 

pastaruoju metu), tai ateityje vertėtų didinti autobusų skaičių arba išlaikyti panašų, senus autobusus 

keičiant naujesniais. Pajamos, gautos už keleivių vežimą, kompensacijos, gautos už keleiviams 

teikiamas lengvatas bei dotacijos turi užtikrinti transporto priemonių atnaujininmą. Būtinas 

autobusų parko būklės gerinimas, naujų autobusų pirkimas.  
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6. MARŠRUTŲ TINKLO ANALIZĖ 

6.1. Miesto maršrutų analizė 
 

Miesto keleivinis transportas yra organizuojamas maršrutiniu principu [4]. Toks 

principas saudaro keleivinio transporto organizavimo, planavimo bei valdymo sistemos pagrindą. 

Maršrutinė sistema gali užtikrinti reguliarų ryšį tarp daugelio mikrorajonų.  

Analizuojant maršrutų schemas bei jų skaičių, pastaraisiais metais nepastebimas ženklus 

pasikeitimas. Nors miestas plečiasi, vis kuriami nauji gyvenamieji rajonai (pavyzdžiui, Naujasodis), 

tačiau nauji maršrutai nėra diegiami. Apie 20 metų nebuvo atlikti keleivių srautų tyrimai ar kitokia 

keleivinio transporto Utenos mieste analizė.  

Šiuo metu UAB Utenos autobusų parkas aptarnauja 8 miesto maršrutus. Per metus 

miesto autobusų paslaugomis pasinaudoja daugiau kaip 600 tūkst. miestiečių ir miesto svečių. 

Toliau 11 paveiksle pateikta informacija apie keleivių skaičiaus ir ridos dinamiką 2001-2006 m. 
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11 pav. Miesto maršrutų ridos ir keleivių kitimo dinamika 2001 – 2006 m.  

 

Mažėjant gyventojų skaičiui mieste, mažėja ir pervežamų keleivių skaičius. Be to, tam 

turi įtakos ir nuosavų lengvųjų automobilių skaičiaus didėjimas Utenos rajone bei kelionės tarifų 

padidėjimas. Kaip matome, keleivių skaičius miesto maršrutuose 2001 – 2006 m. laikotarpiu 

sumažėjo 433 tūkst. keleivių, o tai yra 41 %, nors autobusų rida išliko beveik nepakitusi, nes 2001 

m. buvo aptarnaujami 8 miesto maršrutai, 2002 – 2005 m. buvo vykdomi 9 miesto maršrutai, o 

2006 m. maršrutų skaičius vėl buvo sumažintas iki 8. 2002 m. buvo atnaujintas eismas maršrutu 

Nr.6 (Reabilitacijos centras – Pramonės raj.), kurį 2006 m. Utenos rajono savivaldybė perdavė 

privatiems vežėjams. Šiuo metu UAB Utenos autobusų parkas aptarnauja 8 miesto maršrutus, dalį 
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reisų juose aptarnauja ir privatūs vežėjai. Didžiausia rida 2001 – 2006 m. laikotarpiu buvo 2004 m., 

o mažiausia 2006 m.. Nuo 2001 m. iki 2006 m. rida sumažėjo 3,5 %.   

Pagrindines problemas miesto maršrutuose galima išskirti šias: nuostolingumas bei 

autobusų nusidėvėjimas. Pastebimas keleivių srautų kitimas, tačiau maršrutai nėra pakitę, todėl yra 

būtini keleivių srautų tyrimai. 

 

6.2. Priemiestinių maršrutų analizė 
 

Keleivių vežimus priemiestiniais maršrutais organizuoja Utenos rajono savivaldybė. 

Šiuo metu bendrovė aptarnauja 48 priemiestinius maršrutus. Papildomai masinių 

renginių metu organizuojami priemiestiniai reisai į Dusetas – respublikines žirgų lenktynes, 

Narkūnų piliakalnį – Joninių šventę ir pan. 
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12 pav. Priemiestinių maršrutų ridos ir keleivių kitimo dinamika 2001 – 2006 m. 

 

Kaip matyti iš 12 paveikslo nėra ženklaus keleivių srauto kitimo nagrinėjamu 

laikotarpiu. Visą laikotarpį keleivių srautas buvo apie 300 tūkst. keleivių. 2005 m. buvo pervežta 

didžiausias keleivių skaičius (343 tūkst. keleivių), o 2006 m. mažiausias (297 tūkst. keleivių). Nuo 

2001 m. iki 2006 m. pervežtų keleivių skaičius sumažėjo 3 %. Keleivių skaičiaus pokytis iš dalies 

gali būti siejamas su aptarnaujamų maršrutų skaičiumi. 2005 m. buvo aptarnaujami 47 priemiestinio 

susisiekimo maršrutai, o 2001 m. – 39. Nors 2006 m. aptarnaujamų maršrutų skaičius padidėjo iki 

48, tačiau pervežamų keleivių skaičius sumažėjo iki 297 tūkst.. Po 2003 m. pradėtų aptarnauti trijų 

naujų maršrutų 2004 m. keleivių skaičius padidėja 10,7 %, o taip pat ir rida išaugo 7,95 %. 
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Kaip ir keleivių vežimuose vietiniais miesto autobusų maršrutais, taip ir vežimais 

priemiestiniais maršrutais yra pagrindinės dvi problemos: vežimų nuostolingumas ir bloga autobusų 

būklė. 

 

6.3. Tolimojo susisiekimo maršrutų analizė 
 

Tolimojo susisiekimo maršrutas yra apibrėžiamas kaip nustatyta gatvių ir kelių trasa, 

kuria keleiviai vežami reguliariais reisais Lietuvos teritorijoje, kaip maršrutas eina daugiau kaip per 

dviejų rajonų savivaldybių teritorijas.  

Bendrovė nuo 2003 m. aptarnauja 9 tolimojo susisiekimo maršrutus. Tai yra maršrutai 

iš Utenos į Alytų, Druskininkus (per Vilnių), Kauną, Panevėžį (per Kupiškį), Švenčionis, Vilnių 

(per Pabradę arba Giedraičius, arba Molėtus) ir ekspreso maršrutas Utena-Vilnius. Vasaros sezono 

metu yra atidaromas maršrutas Utena – Klaipėda – Palanga.  

Tolimųjų susisiekimų maršrutus panagrinėsiu trejų pastarųjų metų, nes iki 2004 m. 

nebuvo renkami duomenys apie keleivių skaičių tolimuosiuose reisuose. 

258

888

246

902

203

899

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2004 2005 2006

Keleivių skaičius, tūkst.
Rida, tūkst. km

 
13 pav. Tolimojo susisiekimo maršrutų ridos ir keleivių kitimo dinamika 2001 – 2006 m.  

 

2004 – 2006 m. laikotaropiu buvo aptarnuajami 9 tolimojo susisiekimo maršrutai, tai 

yra maršrutų skaičius nekito. Kaip matyti iš 12 paveikslo nagrinėjamu laikotarpiu autobusų rida yra 

apie 900 tūkst. km, 2005 m. rida padidėjo 1,6 %, o 2006 m. lyginant su 2005 m. rida sumažėjo 0,33 

%. Pervežamų keleivių skaičius kasmet mažėjo, nuo 2001 m. iki 2006 m. sumažėjo 21,3 %. Tokiam 

keleivių srautų kitimui įtakos turėjo individualaus automobilizmo lygio augimas bei nelegalūs 

vežimai, kurie atima dalį keleivių (ypač maršrutu Utena-Vilnius) bei „numuša“ vežimo kainas. 
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6.4. UAB Utenos autobusų parkas aptarnaujamų maršrutų palyginimas 

 
Kaip jau buvo minėta bendrovė aptarnauja vietinio susisiekimo (miesto ir priemiestinio) 

maršrutus, tolimojo susisiekimo, o iki 2007-01-01 aptarnavo vieną tarptautinį maršrutą Utena-

Daugpilis. 

Detalesnė informacija apie aptarnaujamų maršrutų skaičių pateikta 14 paveiksle.  
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14 pav. Maršrutų skaičiaus palyginimas 2001 – 2006 m. 

 

Duomenys rodo, kad aptarnaujamų maršrutų skaičius vis didėjo (iki 2004 m.), o 2005 

m. bendras maršrutų skaičius vienu maršrutu sumažėjo.  

2002 m. miesto maršrutų padaugėjo 12,5 % ir šie 9  miesto maršrutai išliko iki 2006 m., 

2006 metais maršrutas Nr.6 (Reabilitacijos centras – Pramonės raj.) konkurso tvarka buvo perduotas 

privačiam vežėjui. 2002 m. priemiestinio susisiekimo maršrutų skaičius padidėjo 5,1 %, o 2003 m. 

priemiestinio susisiekimo maršrutų skaičius išaugo 9,76 %, tačiau tiek 2002 m., tiek 2003 m. 

maršrutų skaičius didėjo dėl reisų skaičiaus pačiame maršrute reguliavimo. 2003 m. buvo pradėtas 

aptarnauti vienas naujas tolimojo susisiekimo maršrutas - ekspresas Utena - Vilnius. 2004 m. 

maršrutų skaičius padidėjo 6,67 %, buvo pradėti aptarnauti trys nauji priemiestinio susisiekimo 

maršrutai: Utena – Gečionys, Utena – Leliūnai, Utena – Toleikiai - Sudeikiai. 2005 m. priemiestinio 

susisiekimo maršrutų skaičius sumažėjo vienu (buvo panaikintas maršrutas Utena – Toleikiai - 

Sudeikiai), o 2006 m. priemiestinio susisiekimo maršrutų skaičius vėl padidėjo 2,12 %. 

Bendras maršrutų skaičius 2002 m. nuo 56 padidėjo iki 59, tai yra 5,36 %, 2003 m. 

bendras aptarnaujamų maršrutų skaičius padidėjo 8,47 %, 2004 m. – 4,69 %, o 2005 m. sumažėjo 
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vienu maršrutu, tai yra 1,49 %. 2006 m. buvo aptarnaujami 66 maršrutai, iš kurių vienas - 

tarptautinio susisiekimo maršrutas metų pabaigoje buvo panaikintas, todėl šiuo metu UAB Utenos 

autobusų parkas keleivių vežimus vykdo 65 maršrutais. 

Palyginus miesto, priemiestinio, tolimojo bei vieną tarptautinį susisiekimo maršrutus, 

galima išskirti šias pagrindines problemas -  daugelį metų nėra atlikti keleivių srautų tyrimai, 

neatliktos kitokios keleivinio transporto analizės. Norint užtikrinti gerą keleivių pervežimą, reikia 

organizuoti transporto srautus pagal racionalias maršrutines schemas. Be to, autobusai yra 

nusidėvėję, tam tikruose maršrutuose patiriami nuostoliai, nelegalūs vežimai numuša vežimo kainas 

bei atima keleivius.  

 

6.5. Užsakomųjų reisų analizė 
 

UAB Utenos autobusų parkas vykdo keleivių vežimus užsakomaisiais ir specialiais 

reisais. Nors šioje keleivių vežimo srityje yra nemaža konkurencija, tačiau nuo 2001 m. (2000 m. - 

patyrė 1000 Lt nuostolį) bendrovė iš šių vežimų gauna pelną. Žemiau pateiktame 15 paveiksle 

matyti informacija apie užsakomųjų ir specialiųjų reisų ridą 2001 – 2006 m. laikotarpiu. 
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15 pav. Užsakomųjų ir specialiųjų reisų ridos duomenų dinamika 2001 – 2006 m. (tūkst. km) 

 

Kaip matyti iš paveikslo nuo 2001 m. rida ženkliai išaugo. Per 2001 – 2006 m. 

laikotarpį užsakomųjų ir specialiųjų reisų rida padidėjo 9 kartus, nuo 28 tūkst. km iki 254 tūkst. km. 

Ypač didelis šuolis pastebimas 2004 m., nes UAB Utenos autobusų parkas iš Utenos rajono 

savivaldybės gavo 10 autobusų. 
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16 pav. Užsakomųjų reisų pajamų, išlaidų bei pelno santykis 2001 – 2006 m. 

 

Nuo 2001 m. iki 2006 m. pajamos iš užsakomųjų ir specialiųjų reisų išaugo 9,6 karto, o 

gaunamas pelnas 3,1 karto. 

2004 m. išaugo užsakomųjų ir specialiųjų reisų skaičius, nes UAB Utenos autobusų 

parkas iš Utenos rajono savivaldybės gavo 10 autobusų, šie autobusai buvo naudojami 

užsakomiesiems ir specialiesiems reisams, kuriuos vykdė Utenos rajono savivaldybė. Perduodant 

autobusus, buvo perduoti ir klientai (tame tarpe ir pastovūs). To pasekoje, 2003 m. lyginant su 2004 

m. pelnas išaugo 2,5 karto. 2005 m. pajamos iš užsakomųjų reisų labai padidėjo, tačiau pelnas 

tebuvo 1 000 Lt. Tai įtakojo smarkiai išaugusios išlaidos bei konkurencija. 2006 m. bendrovė 

sugebėjo sumažinti sąnaudas. Buvo įsigytas vienas naujas autobusas bei 8 kiti autobusai, kurių 

eksploatacinės išlaidos buvo mažesnės. Bendrovės pelnas, gaunamas iš užsakomųjų reisų padidėjo 

iki 22 000 Lt, o pajamos 2005 m., lyginant su 2006 m., padidėjo 25,3 %. 

Populiariausios kelionės užsakomaisiais reisais yra į Anykščius, Ignaliną, Trakus, 

Rumšiškes, Vilnių ir kitus miestus. Vasaros sezono metu dažni užsakomieji reisai į Palangą, taip pat 

į Jūrmaloje (Latvija) esantį vandens pramogų parką. Vykdomos užsakomųjų reisų kelionės 

dažniausiai būna tokio pobūdžio: pažintinės, mokyklinės (moksleivių bei studentų), turistinės, 

poilsinės, kultūrinės (į teatrus, koncertus, varžybas), dalykinės (verslininkų) bei kitokios. 

Analizuojant užsakomuosius reisus, pastebima jų augimo tendencija. Pagrindinė 

problema yra šių reisų organizacinės veiklos trūkumas, klientų paklausos formavimas, kuriant 

kelionių užsakomaisiais reisais pasiūlą. 
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7. KELEIVIŲ VEŽIMO SĄNAUDŲ ANALIZĖ 
 

UAB Utenos autobusų parkas sąnaudos skirstomos į tiesiogines ir netiesiogines. 

Tiesioginėms sąnaudoms priskiriama tiesioginės materialinės (degalams, tepalams, padangoms, 

atsarginėms dalims, pridėtinės vertės mokestis), darbo sąnaudos (vairuotojų ir konduktorių 

atlyginimai ir nuo jų priskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos), nusidėvėjimo ir amortizacijos, 

draudimo sąnaudos. Netiesioginėms sąnaudoms priskiriama administracijos darbuotojų atlyginimai 

ir socialinio draudimo įmokos nuo jų, kancialiarinės, pašto, telefono sąnaudos, mokesčiai už kelius, 

žemę, aplinkos teršimą, šildymo, elektros energijos, ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei amortizacijos, 

palūkanos ir kitos sąnaudos, kurios nesusiję su tiesioginiu keleivių vežimu.  

Toliau 8 lentelėje pateikiama apie 2005 – 2006 m. UAB Utenos autobusų parkas 

sąnaudas. 

 

8 lentelė. Sąnaudų kaita 2005 – 2006 m. (tūkst. Lt) 

Sąnaudos 2006 m. 2005 m. Padidėjo (+), 

sumažėjo (-) 

Degalai ir tepalai 1244,2 1159 +85,2 

Padangos 45,5 49,1 -3,6 

Materialinės sąnaudos: kasos aparatų 

priežiūra, leidimai, licencijos, transporto 

priemonių techninės apžiūros ir kt. 

293 217 +76 

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

įmokos 

1631,7 1522,2 +109,5 

Transporto priemonių nusidėvėjimas ir 

amortizacija 

314,3 247,4 +66,9 

Transporto priemonių draudimas 42,9 26,8 +16,10 

Elektra, šiluma, vanduo ir kanalizacija, 

kanceliarijos ir kt. 

131,2 94,9 +36,3 

Mokesčiai: kelių, nekilnojamo turto, 

taršos, žemės nuomos ir kt. 

65,9 48 +17,9 

Ilgalaikio turto (be transporto priemonių) 

priežiūra, remontas ir amortizacija 

121,9 114,1 +7,8 

Aplinkosauga, darbų sauga, objektų 

apsauga ir priešgaisrinė sauga 

22,9 36,2 -13,3 
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Kitos būtinos sąnaudos: auditas, banko 

paslaugos, leidiniai, reklama, seminarai, 

spauda ir kt. 

42 30,7 +11,3 

Kitos veiklos sąnaudos: AS paslaugos, 

smulkios siuntos, valiutos kurso 

pasikeitimas, poavarinės sąnaudos ir kt. 

251,5 91,6 +159,9 

Iš viso: 4207 3637 +570 

 

Kaip matyti iš 8 lentelės bendrovė 2006 m. patyrė 4207 tūkst. Lt sąnaudų. Metų bėgyje 

jos padidėjo 570 tūkst. Lt. Nemažą sąnaudų dalį sudaro sąnaudos degalams ir tepalams, kurios per 

metus padidėjo 85,2 tūkst. Lt., materialinės sąnaudos išaugo 26 %. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro 

darbo užmokestis, nors darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 93 iki 88, bet sąnaudos, dėl padidėjusių 

darbuotojų atlyginimų, išaugo 6,7 %. Transporto priemonių nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 

padidėjo 66,9 tūkst. Lt., sąnaudos transporto priemonių draudimui išaugo 37,5 %. Bendraūkinės 

sąnaudos (elektros, šilumos, ilgalaiko turto priežiūros, amortizacijos, kitos veiklos sąnaudos) 

padidėjo 215,3 tūkst. Lt. Sąnaudos mokesčiams išaugo 27,2 %. Kaip matyti iš lentelės, didžioji 

sąnaudų dalis nuo 2005 m. padidėjo, išskyrus sąnaudas padangoms, kurios sumažėjo 3,6 tūkst. Lt., 

o aplinkosaugos, darbų saugos, objektų apsaugos, priešgaisrinės saugos sąnaudos sumažėjo 13,3 

tūkst. Lt. 

30%1%
14% 2%

7%

7%

1%

38%

Degalai, tepalai
Padangos
Materialinės sąnaudos
Darbo užmokestis
Tr. priemonių nusidėvėjimas ir amortizacija
Tr. priemonių draudimas
Bendraūkinės sąnaudos
Mokesčiai

 
17 pav. Sąnaudų procentinė struktūra, 2006 m. 
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Kaip matyti iš 17 paveikslo didžiąją dalį sąnaudų, 38 % sudaro darbo užmokesčio ir nuo 

jo priskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos. Degalai ir tepalai sudaro 30 % visų sąnaudų. 

Bendraūkinės sąnaudos sudaro 14 %, o transporto priemonių nusidėvėjimo ir amortizacijos bei 

materialinės sąnaudos sudaro po 7 %. Mažiausią sąnaudų dalį sudaro mokesčiai – 2 %, padangos 

bei transporto priemonių draudimas sudaro po 1 % visų patiriamų sąnaudų. 

Bendrovės veikla yra keleivių vežimai, todėl būtų tikslinga aptarti sąnaudas, 

susidariusias dėl teikiamų paslaugų pagal vykdomus keleivių vežimo maršrutus. Toliau 9 lentelėje 

pateikiamas paslaugų sąnaudų palyginimas 2005 – 2006 m. 

 

9 lentelė. Paslaugų sąnaudos 2005 – 2006 m. 

Paslaugų sąnaudos (Lt)  

2006 m. 2005 m. 

Padidėjo (+), sumažėjo (-), 

% 

Pervežimai mieste 547 466 549 946 -0,45 

Pervežimai priemiestyje 730 643 654 259 +10,5 

Tolimojo susisiekimo 

pervežimai 

1 158 390 977 676 +15,6 

Tarptautiniai pervežimai 132 035 120 677 +8,6 

Iš viso: 2 568 534 2 302 558 +10,4 

Užsakomieji ir 

specialieji pervežimai 

324 644 267 510 +17,6 

 

Pateiktoje 9 lentelėje matyti, jog bendros pervežimų sąnaudos padidėjo, išskyrus 

pervežimus mieste, kurie sumažėjo 0,45 %. Mažiausiai padidėjo tarptautinių pervežimų sąnaudos, 

tai yra 8,6 %, tuo tarpu labiausiai padidėjo užsakomųjų ir specialiųjų pervežimų sąnaudos, net 17,6 

%. Pervežimų priemiestyje sąnaudos išaugo 10,5 %, o tolimojo susisiekimo pervežimų sąnaudos 

padidėjo 15,6 %. 2006 m. paslaugų sąnaudos buvo 2 568 534 Lt (be užsakomųjų ir specialiųjų), jos 

lyginant su 2005 m. padidėjo 10,4 %. 
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18 pav. Sąnaudos pagal pervežimus mieste, priemiestyje, tolimojo susisiekimo ir tarptautinius, 2006 

m. 

 

2006 m. dėl tolimojo susisiekimo pervežimų bendrovė patyrė daugiausiai sąnaudų, tai 

yra 1 158 390 Lt. Lyginant pagal pervežimų rūšis, mažiausiai sąnaudų buvo patirta tarptautiniame 

maršrute Utena – Daugpilis. Pervežimai mieste sudaro mažiausią sąnaudų dalį, tai yra 547 466 Lt. 

Bendrovė savo veikloje nuolat turi ieškoti kaip būtų galima sumažinti patiriamas 

sąnaudas. Didelę sąnaudų dalį sudaro degalų ir transporto priemonių nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos. Problema dėl didelių sąnaudų, teikiant paslaugas, yra senas autobusų parkas, 

nekokybiškiems autobusams tenka daugiau remonto, techninės priežiūros, degalų ir kitų sąnaudų. 
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8. SAVIKAINOS ANALIZĖ 
 

Vežimų savikaina turi didelę reikšmę, nustatant vežimų kainas, priimant įvairius 

valdymo sprendimus. Savikainos mažinimas yra svarbus įmonės pelno didinimo veiksnys. 

Savikaina mažėja, didinant darbo našumą, diegiant naujas technologijas, keliant darbuotojų 

kvalifikaciją, naudojant ekonomiškesnius autobusus. Savikaina labai priklauso nuo bendrovės 

sąnaudų. Ji turi nuolat stengtis mažinti sąnaudas. Jas plačiau išanalizavau 7 skyriuje.  

Paanalizuosiu savikainą atskiruose maršrutuose 2006 metais. 

2,47
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1,69

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
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Priemiesčio maršrutų
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Tarptautinio susisiekimo

Užsakomųjų reisų

 
19 pav. Miesto, priemiestinio, tolimojo, tarptautinio susisiekimo maršrutų bei 

užsakomųjų reisų 1 km ridos savikaina 2006 m. (Lt) 

 

Analizuojant savikainą atskiruose maršrutuose matyti, jog didžiausia savikaina yra 

miesto maršrutuose, o mažiausia tarptautinio susisiekimo. Didžiausią įtaką savikainai turi 

patiriamos išlaidos, tai yra: degalams, tepalams, eksploatacinėms medžiagoms, darbuotojų 

atlyginimams, remontui ir kt.. 

Norint sumažinti savikainą, būtina atnaujinti autobusų parką naujais autobusais, kurių 

būtų mažesnės eksploatacinės, kuro bei kitos sąnaudos. 
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9. BILIETŲ IR TARIFŲ ANALIZĖ 
 

Keleivių vežimo reguliariais tolimojo susisiekimo maršrutais tarifus nustato pats 

vežėjas, maksimalius jų dydžius suderinęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. 

Tarifas – nustatyto dydžio mokestis už keleivių vežimų kelių transportu reguliariais 

reisais tolimojo susisiekimo maršrutais vieno kilometro atstumu [7]. 

Pagal įstatymus, Utenos rajono savivaldybė užtikrina būtinų keleivinio kelių transporto 

paslaugų teikimą visuomenei nors ir vežėjams komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Dėl tokio 

vežimo vežėjų patiriami nuostoliai yra kompensuojami. Teikiamų paslaugų tarifai yra 

kontroliuojami savivaldybės, kuri suinteresuota aprūpinti gyventojus pigiu visuomeniniu transportu 

ir nenustato tarifų, atitinkančių komercinį lygį.  

UAB Utenos autobusų parkas, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos nutarimu, nustatė keleivių vežimo tolimojo susisiekimo autobusų maršrutais 

tarifus už 1 kilometrą 16,8 ct. Toliau 10 lentelėje pateiktos važiavimo kainos tolimojo susisiekimo 

maršrutuose su pridėtinės vertės mokesčiu. 

 

10 lentelė. Tolimojo susisiekimo maršrutų važiavimo kainos 

Tolimojo susisiekimo maršrutas Kaina, Lt 

Utena-Alytus per Kauną 35 

Utena-Druskininkai per Vilnių 38 

Utena-Kaunas 22 

Utena-Panevėžys per Kupiškį 17 

Utena-Švenčionys 12 

Utena-Vilnius per Pabradę 17 

Utena-Vilnius per Giedraičius 17 

Utena-Vilnius per Molėtus 28 

Ekspresas: Utena-Vilnius, Vilnius-Utena 17 

 

Keleivių vežimų kelių transportu tolimojo susisiekimo tarifai nustatomi, įvertinus 

planuojamas pajamas ir planuojamų keleivio kilometrų skaičių [7]. 

Toliau paanalizuosiu bilietų kainas. UAB Utenos autobusų parkas didžiąją dalį pajamų 

sudaro pajamos už parduotus bilietus. Toliau paveiksle pateikiama pajamų už parduotus bilietus 

kaita 2003 – 2006 m. 
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20 pav. Pajamos už parduotus bilietus, 2003 – 2006 m. (Lt) 

 

Kaip matyti iš 20 paveikslo, pajamos už bilietus kasmet didėjo, nuo 2001 m. iki 2006 m. 

jos išaugo 31 %. Mažiausios buvo 2003 m. – 2 307 251 Lt, o didžiausios 2006 m. – 3 339 990 Lt. 

Kaip jau minėjau, visuomeninis transportas atlieka socialinę funkciją, todėl Lietuvoje 

galioja važiavimo keleiviniu transportu lengvatos, tai: 

• teisė važiuoti nemokamai; 

• teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida; 

• teisė į transporto išlaidų kompensaciją. 

Yra išskiriama keletas bilietų rūšių, kurios pateikiamos 11 lentelėje. 

 

11 lentelė. Bilietų kainos pagal jų rūšis (Utenos mieste) 

Bilieto rūšis Kaina (Lt) 

1. Vienkartinis bilietas 1 

2. Mėnesinis bilietas 30 

3. Mėnesinis bilietas darbo dienomis 23 

4. Mėnesinis bilietas su 50 % nuolaida 15 

5. Mėnesinis bilietas su 80 % nuolaida 6 

 

Keleivių vežimo bilietų kainas vietinio susisiekimo maršrutuose nustato Utenos rajono 

savivaldybė. Jas tvirtindama, savivaldybė privalo atsižvelgti į: keleivių vežimų savikainą, keleivių 

pragyvenimo lygį ir kainą, kurią gali sumokėti keleiviai, savo galimybes sumokėti vežėjams 
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skirtumą tarp patvirtintos kainos ir vežimo savikainos bei sugebėjimą kompensuoti vežėjams už 

lengvatinių keleivių vežimą. 

Bendrovė gauna pajamų ir iš smulkių siuntų vežimo. Autobusų parko vairuotojai bei 

stočių darbuotojai priima siuntas vežimui tarp autobusų stočių. Autobusų stotyje yra bagažo 

skyrius, kuriame priimamos smulkios siuntos. Vienas iš didžiausių privalumų šios paslaugos 

vartotojams yra maža kaina ir pristatymas tą pačią dieną į Kauną, Vilnių, Druskininkus, Panevėžį 

bei kitų miestų autobusų stotis. Siuntos vežimo kaina priklauso nuo vežimo nuotolio ir jos svorio 

(iki 15 kg). Siuntų vežimo dalyviai gauna procentą nuo tarifo: priėmėjas – 30 %, vežėjas – 50 %, o 

išdavėjas – 20 %.  

Toliau 12 lentelėje pateikiama informacija apie siuntų vežimo kainas, priklausomai nuo 

svorio ir atstumo. 

 

12 lentelė. Mokestis už siuntų vežimą, 2007 m. 

Atstumas, km Siuntos svoris, 

kg Iki 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 

0 – 0,03 2,50 3,50 3,50 3,50 

0,031 – 0,2  3,50 6,00 6,00 6,00 

0,201 - 1 4,50 8,00 8,00 8,00 

1 – 5 6,00 10,50 12,00 13,00 

5 – 10 8,00 14,00 15,50 16,50 

10 - 15 10,50 18,50 20,00 21,00 

 

Pagrindinis bendrovės vykdomo smulkių siuntų pervežimo trūkumas yra tai, jog siuntos 

pervežamos ne „nuo durų iki durų“, bet iš vienos stoties į kitą. Be to, gavėjui nepranešama apie 

siuntos gavimą, jis pats turi domėtis. 

Išanalizavus tarifus ir bilietų kainas, pagrindinė problema yra, jog nustatyti tarifai nėra 

reikiamo dydžio (jie turėtų būti didesni), todėl bendrovė patiria daug nuostolių. 
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 10. RINKOS ANALIZĖ IR UAB UTENOS AUTOBUSŲ PARKAS 

KONKURENTAI 
 

Valstybė skatina tam tikrą konkurenciją tarp vežėjų, skelbiami konkursai maršrutams 

aptarnauti. Pagrindinis vežėjo pasirinkimo kriterijus yra kaina, bet jeigu kaina yra vienoda, tada 

pirmiau bus parduota ta paslauga, kuri yra aukštesnės kokybės ir turi geresnes vartojamąsias savybes. 

Taigi, rinkos sąlygomis, kiti konkurentai yra priverčiami mažinti kainas arba gerinti paslaugų kokybę. 

Pagal Europos ekonominės bendrijos reikalavimus reguliarusis transportas turi dirbti 

rentabiliai, be to, konkurso sąlygomis. Jau rinkoje dirbantiems vežėjams turi būti teikiama pirmenybė. 

Vežėjų atžvilgiu neturi būti naudingų arba nenaudingų maršrutų. Visuomenės aptarnavimo 

įsipareigojimus gali prisiimti vežėjas, turintis atitinkamą licenciją, licencijuotus autobusus, laimėjęs 

konkursą maršrutui aptarnauti bei gavęs leidimą maršrutui aptarnauti. 

Privačios įmonės turi daugiau laisvių nustatinėti tarifus, dirbti tokiu intensyvumu, kuris 

komerciniu požiūriu yra palankiausias. Dažnai jos pasirenka aptarnauti tuos maršrutus, kurie yra 

pelningiausi.  

UAB Utenos autobusų parkas pagrindiniai konkurentai – UAB Tolimojo keleivinio 

transporto kompanija (Vilnius); UAB „Kautra“ (Kaunas); UAB Panevėžio autobusų parkas; UAB 

Rokiškio autobusų parkas; UAB „Zarasų autobusai“; smulkūs privatūs vėžėjai mieste. UAB 

Tolimojo keleivinio transporto kompanija (Vilnius) ir UAB Kautra (Kaunas) konkurentai labai 

stiprūs, nes turi didelį skaičių naujų komfortabilių autobusų (UAB Utenos autobusų parkas 

esamais autobusais atsilieka, teikiant kokybiškas paslaugas). 

Utenos mieste konkurencija vis didėja, kasmet išduodamų licencijos kortelių skaičius 

didėja. Pagrindiniai konkurentai Utenos mieste yra: UAB Utenos taksi, P.Bikaus individuali įmonė, 

A.Kugelio individuali įmonė, „Taksvilė“ individuali įmonė, V.Ramoškio individuali įmonė, 

A.Kazickio individuali įmonė, „Aukštakalnio taksi“. J.Bubino individuali įmonė, S.Oginskio 

individuali įmonė, B.Dūdėno individuali įmonė, M.Būčio individuali įmonė. 

Kai kurie konkurentai aptarnauja miesto maršrutus, pavyzdžiui, M.Būčio individuali 

įmonė aptarnauja maršrutą „Reabilitacijos centras – Pramonės rajonas“, kurio 2006 m. atsisakė 

UAB Utenos autobusų parkas. Už šio maršruto aptarnavimą M.Būčio indviduali įmonė gauna 

savivaldybės dotaciją.  

B.Dūdėno individuali įmonė aktyvi specialiųjų reisų srityje. Jos turimą mikroautobusą 

Utenos elektros tinklai užsako darbo dienomis, kad darbuotojams į darbą ir iš jo nereikėtų važiuoti 

individualiu transportu. 

Paminėjau taksi firmas kaip konkurentus, tačiau jie skiriasi teikiamų paslaugų kokybe 

(lengvieji automobiliai sudaro kitokias sąlygas judėti, tai yra nepriklausomai nuo sudarytų 
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maršrutų), skiriasi ir teikiamų paslaugų kaina, todėl jie nėra lygiaverčiai autobusų parko 

konkurentai. Maži autobusai (mikroautobusai) sudaro didžiausią konkurenciją visuomeniniam 

transportui. Dažnai tokie autobusai nesilaiko eismo taisyklių, sustoja bet kur, kur keleiviai 

pageidauja, tai keleiviams labai patogu, greita, o pastangos priversti vežėjus laikytis taisyklių dažnai 

yra bevaisės. 

Veikiant rinkos sąlygomis labai svarbi nuolatinė paklausos analizė, konkurentų 

stebėjimas, naujų paslaugų siūlymas. Svarbiausi paslaugų užtikrinimo faktoriai yra: laikas, 

patikimumas, saugumas. UAB Utenos autobusų parkas silpnybės konkuruojant yra paslaugų 

kokybė, prasta transporto priemonių būklė, specialių reisų organizavimas bei naujų paslaugų 

teikimas, pavyzdžiui, užsakomųjų kelionių organizavimas. 
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 11. NUOSTOLINGUMO PROBLEMATIKA: KOMPENSACIJOS, DOTACIJOS 
 

Dėl lengvatinių vežimų dažnai miesto ir priemiestinio susisiekimo maršrutai yra 

nuostolingi, surinktos pajamos padengia tik dalį išlaidų. Patiriamus nuostolius Utenos rajono 

savivaldybė dalinai kompensuoja. Kompensavimo tvarka už bendrovės teikiamas keleivių 

vežimo paslaugas vietinio susisiekimo (miesto ir priemiestinio) autobusų maršrutuose 

komerciškai nenaudingomis sąlygomis nustatyta Utenos rajono savivaldybės ir bendrovės 

pasirašytoje sutartyje. Rajono savivaldybė už šių paslaugų teikimą nepilnai kompensuoja ir tai 

atsispindi 13 lentelėje. 

 

13 lentelė. Nuostolių, susidariusių dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo vietinio susisiekimo 

(miesto ir priemiestinio) autobusų maršrutuose, kompensavimas 2003 – 2006 m. 

Metai Pelnas 

(nuostolis) 

tūkst. Lt 

Patirtų nuostolių kompensacijos (nuostoliai, 

susidarę dėl visuomenei būtinų transporto 

paslaugų teikimo), tūkst. Lt 

Nekompensuota (iš 

rajono savivaldybės 

biudžeto lėšų), tūkst. Lt 

2003 +21,9 250 122 

2004 +6,3 300 153 

2005 -96,8 400 156 

2006 +13,3 610 10 

 

Kaip matyti iš 13 lentelės bei toliau pateikto paveikslo, yra nepakankamas finansavimas 

iš rajono savivaldybės biudžeto. Analizuojant 13 lentelę matome, jog 2003 – 2006 m. nebuvo pilnai 

kompensuoti UAB Utenos autobusų parkas patrti nuostoliai. 2003 m. buvo nekompensuota 51,2 % 

reikalingų lėšų, 2004 m. – 49 %, 2005 m. – 61 %, o 2006 m. situacija pagerėjo ir jau buvo 

nekompensuota tik 1,6 % patirtų nuostolių (iš 610 tūkst. Lt buvo kompensuota 600 tūkst. Lt). 
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21 pav. Nuostolių, susidariusių dėl keleivių vežimo paslaugų teikimo vietinio susisiekimo autobusų 

maršrutuose, kompensavimas 2003 – 2006 m. (tūkst. Lt) 

 

Be aptartų kompensacijų dar turi būti skiriamos dotacijos, kurios padengia tas išlaidas, 

kurių nepadengia iš keleivių surinktos pajamos, negalint dėl socialinės visuomeninio tarnsporto 

reikšmės nustatyti tokias bilietų kainas, kurios padengtų vežimo išlaidas su atitinkamu rentabilumu. 

Dotacijos reikalingos todėl, jog esami vežimo tarifai yra mažesni už tokius, kuriuos nustačius, 

bendrovė dirbtų pelningai. Finansavimo deficitas dengiamas iš bendrovės nuosavų lėšų. 

Manoma, jog ateityje nebus galima išvengti visuomeninio transporto dotavimo ar 

kompensavimo iš savivaldybių bei valstybės biudžetų, tokia praktika yra taikoma Vakarų Europos 

šalyse, kuriose už bilietą surenkama apie 50 – 60 % lėšų, o trūkstamos lėšos yra dengiamos 

valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis. 
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12. BENDROVĖS VEIKLOS SSGG ANALIZĖ 
 

Šios analizės objektas yra numatyti tolimesnius visuomeninio keleivinio transporto 

sistemos Utenos mieste, t.y. UAB Utenos autobusų parkas plėtros tikslus ir priemones, kad 

visuomeninio transporto sektorius būtų konkurencingas, tenkintų didėjančius poreikius. 

 

Stiprybės: 

1. UAB Utenos autobusų parkas sukaupta patirtis keleivių vežimo srityje. 

2. Tvirtas, motyvuotas, pastovus darbuotojų kolektyvas. 

3. Atlieka socialinę funkciją. 

4. Pajėgi pervežti keleivių srautus Utenos mieste. 

5. Didelis autobusų talpumas mažina miesto užterštumą. 

 

Silpnybės: 

1. Susidėvėjęs ir pasenęs autobusų parkas; 

2. Nevienoda autobusų išvaizda, nėra sistemingo ženklinimo; 

3. Žalingas autobusų poveikis aplinkai; 

4. Neištirtas keleivių eismo intensyvumas; 

5. Autobusai kursuoja senais maršrutais, iš kurių ne visi atitinka esamą paklausą; 

6. Palyginti su individualiu transportu, maži autobusų greičiai; 

7. Bloga finansinė situacija; 

8. Nelegalūs vežėjai mažina pajamas. 

 

Galimybės: 

1. Panaudoti ES finansinę paramą Lietuvos transporto sektoriui plėsti ir modernizuoti; 

2. Modernizuoti keleivinį maršrutinį transportą – atnaujinti jį techniškai, diegti naujas bilietų 

sistemas; 

3. Pasinaudojant Europos valstybių gerąja patirtimi – plačiau taikyti rinkos ekonomikos 

elementus, pasitelkti privatų kapitalą ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę; 

4. Skatinti šalies gyventojus naudotis visuomeninio transporto paslaugomis, kad nebedidėtų 

lengvųjų automobilių srautai ir gatvių bei kelių tinklo apkrova; 

5. Plačiau pritaikyti rinkodaros dėsnius keleivių vežimams, pavyzdžiui, reklama ant autobusų; 

6. Padidinti autobusų patrauklumą, nudažyti, sunumeruoti juos; 

7. Atlikti keleivių srautų tyrimus, pagal juos koreguoti eismo tvarkaraščius ir kt.. 
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Grėsmės: 

1. Transporto kamščiai; 

2. Stiprėjanti visuomeninio keleivinio transporto krizė dėl pavėluoto keleivinio transporto 

prisitaikymo prie persitvarkiusio gamybinių jėgų išsidėstymo bei pakitusios miestų ir 

gyvenviečių planinės situacijos; 

3. Finansinės problemos atnaujinant autobusų parką, bendrovė gali tapti nepajėgi vykdyti 

finansinius įsipareigojimus; 

4. Dėl lėšų trūkumo autobusų parkas atnaujinamas ne naujais, o tik šiek tiek geresniais nei 

prieš tai buvusieji autobusais. 
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13. UAB UTENOS AUTOBUSŲ PARKAS PROBLEMATIKOS 

APIBENDRINIMAS 
 

Atlikusi UAB Utenos autobusų parkas veiklos analizę, išskiriu šias pagrindines 

problemas:  

• Daugelį metų nėra atlikti keleivinio transporto Utenos mieste tyrimai, todėl vykdomi 

keleivių vežimai neatitinka dabartinės situacijos (maršrutų schemos, autobusų 

užpildymas ir kt.). 

• Autobusai yra nusidėvėję, blogos techninės būklės. 

• Analizuojant užsakomuosius reisus, pastebima jų paklausos augimo tendencija.          

Pagrindinė problema yra šių reisų organizacinės veiklos trūkumas, klientų paklausos 

formavimas, kuriant kelionių užsakomaisiais reisais pasiūlą. 

• UAB Utenos autobusų parkas finansinės problemos. Visuomeninio transporto 

dotavimas ir  kompensavimas. 

• Nelegalūs vežimai mažina UAB Utenos autobusų parkas pelną. 
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PROJEKTINĖ DALIS 
14. PASIŪLYMAI UTENOS MIESTO VISUOMENINIO TRANSPORTO 

TYRIMUI  
 

Po atliktos marštutų analizės paaiškėjo, jog maršrutų tyrimai nedaryti daugiau negu 20 

metų. Esama būklė kuo toliau, tuo labiau tolsta nuo miesto gyventojų poreikių. Siūlau atlikti 

tyrimus, išanalizuoti keleivių srautus. Remiantis jais sudaryti racionalias maršrutų schemas, tai yra 

tokias, kurios užtikrintų didžiausią pelną, esant mažiausiomis sąnaudomis, leistų keleiviams sugaišti 

mažiau laiko, užtikrintų mažiau persėdimų kelionės metu, derintųsi prie Utenos miesto transpotro 

judėjimo valdymo sistemos. Norint tinkama kryptimi vystyti viešąjį transportą Utenos mieste ir 

plėtoti jo maršrutų tinklą, būtina remtis detaliais tyrimais. 

Viešojo transporto naujų maršrutų schemų sudarymas ir eismo tvarkaraščių pakeitimas 

suteiks geresnes sąlygas miesto ir priemiesčio gyventojams tenkinti savo poreikius, nuvykti į darbą, 

mokyklą, prekybos vietą, grįžti namo ir pan. UAB Utenos autobusų parkas siūlau atlikti toliau 

išvardintas priemones: 

 Išanalizuoti keleivių srautus atskirai darbo ir poilsio dienomis, sudaryti naujus 

maršrutus, pakoreguoti senuosius ir nustatyti naujus eismo tvarkaraščius; 

 Parinkti optimalų transporto priemonių dydį pagal keleivių srautus; 

 Pagal stotelių apkrovimą ir pravažiuojančių transporto priemonių skaičių rekonstruoti 

stoteles (nereikalingas panaikinti). 

Visuomeninio keleivinio transporto darbo efektyvumas priklauso nuo jo sugebėjimo 

prisiderinti prie esamos paklausos. Norint padidinti darbo našumą būtinas tvarkaraščių sudarymas 

pagal keleivių srautus, įvertinant jų svyravimą per parą, savaitę, metus, taip pat optimalaus dydžio 

transporto priemonių parinkimas pagal keleivių srautų svyravimą. Kad būtų galima visa tai padaryti, 

siūlau atlikti keleivių srautų tyrimus vietinio ir priemiestinio susisiekimo maršrutuose. Pradžiai 

galėtų būti atliekami keleivių srautų tyrimai miesto maršrutuose, šiuo metu UAB Utenos autobusų 

parkas aptarnauja 8 miesto maršrutus: 1. Ąžuolija – Aukštakalnis, 2. Ąžuolija – Pramonės raj., 3. 

Aukštakalnis – Pramonės raj., 4. Aukštakalnis – UAB „Utenos trikotažas“, 5. Aukštakalnis – Naftos 

bazė, 6. Aukštakalnis – Šilinė, 7. Aukštakalnis – Narkūnai, 8. Aukštakalnis – Utenėlė.  

Toliau pasiūlysiu kaip reikėtų atlikti keleivių srautų tyrimus maršrute: Aukštakalnis – 

Pramonės raj.. Remiantis šiuo pavyzdžiu galės būti atliekami keleivių srautų tyrimai šiame ir 

kituose miesto maršrutuose. Minėtąjį maršrutą darbo dienomis aptarnauja 4 autobusai, o 

savatgaliais ir švenčių dienomis – 1 autobusas. 
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Keleivių srautų tyrimams maršrute Aukštakalnis – Pramonės raj., rekomenduoju 

pritaikyti skaičiuojamąjį metodą. Šiam tyrimui atlikti reikės kelių stebėtojų, kurie turės važiuoti 

autobusais, atitinkamu maršrutu, iš anksto sudarytu grafiku, pagal to maršruto tvarkaraštį bei 

stebėti, fiksuoti įlipančių ir išlipančių keleivių skaičių. 

Toliau aprašysiu kaip tyrimas gali būti atliekamas, šiuo maršrutu. Pildydama lenteles 

naudosiu išgalvotus duomenis, kad tiksliau galėčiau parodyti veiksmų seką. Šie tyrimai turėtų būti 

atliekami atskirai darbo, atskirai poilsio dienomis. Stebėtojas važiuoja autobusu (maršrutu 

Aukštakalnis – Pramonės raj.) ir fiksuoja įlipančių bei išlipančių keleivių skaičių kiekvienoje 

stotelėje. Šie stebėjimo duomenys surašomi į specialias lenteles (žr. 4 priedas). Jose iš anksto yra 

surašytos visos stotelės, kuriose autobusas stoja važiuodamas nagrinėjamu maršrutu, 

atvykimo/išvykimo į/iš stoteles laikas. Vėliau, turint šiuos duomenis, apskaičiuojamas keleivių 

skaičius tarpstotyje ir autobuso užpildymas (procentais).  

Iš šių tyrimų duomenų, nagrinėjamam maršrutui sudaromos dvi keleivių srautų 

kartogramos: piko valandos kartograma ir paros kartograma (žr. 5 priedas). Keleivių srautų 

kartograma grafiškai parodo keleivių srautų pasiskirstymą per visą maršrutą. Keleivių srautų dydis 

maršrute per parą svyruoja – ryte pagrindiniai srautai yra iš gyvenamųjų rajonų į pramonės rajoną, į 

miesto centrą, o į gyvenamuosius rajonus srautai yra mažesni, po darbo išauga srautai į 

gyvenamuosius rajonus. 

Dar šiam maršrutui sudaromos keleivių srautų pasiskirstymo pagal valandas 

histogramos: atskirai pirmyn, atskirai atgal (žr. 6 priedas).  

Remiantis atliktais tyrimais nustatomos piko valandos maršrute Aukštakalnis – 

Pramonės raj.. Taip pat apskaičiuojamas autobusų užpildymas keleiviais šiame maršrute, 

apskaičiuojams maksimalus ir minimalus keleivių skaičius, tenkantis 1 m2 laisvo grindų ploto. 

Remiantis aprašytu pavyzdžiu analogiškai gali būti atlikti tyrimai visuose vietinio 

susisiekimo maršrutuose. Atlikus visų Utenos miesto maršrutų keleivių srautų tyrimus būtų 

sudaryta Utenos miesto keleivių srautų kartograma (visai parai bei atskirai piko valandomis). 

Racionalizuojant miesto autobusų tinklą, be keleivių srautų tyrimo Utenos mieste, dar 

siūlau atlikti gyventojų transportinių ryšių tyrimus ir įmonių darbo pradžios ir pabaigos laiko 

tyrimus. Atliekant transportinių ryšių tyrimus Utenos miestas turėtų būti suskirstytas į 12 

transportinių rajonų (atskirus gyvenamuosius raj., pramonės raj., miesto centrą ir kt.). Po to turi būti 

sudarytos specialios anketos, kuriose surašomi visi miesto rajonai ir pažymimos išskirtos kryptys. 

Tokiu būdu ištiriamos gyventojų darbo ir mokyklinės kelionės. Sudarytos anketos turi būti 

išsiuntinėtos mokykloms bei didesnėms įmonėms. Jos pildydamos anketas nurodo, koks mokinių ar 

darbuotojų skaičius suvažiuoja iš kiekvieno transportinio rajono. Apdorojant transportinių ryšių 
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duomenis, sudaroma kelionių matricinė lentelė, iš jos matyti kiek dirbančiųjų (ar mokinių) iš kokio 

rajono ir į kurį rajoną vyksta. 

Įmonių darbo pradžios ir pabaigos laiko tyrimai padeda diferencijuoti įmonių darbo 

pradžios ir pabaigos laiką. Tai atliekama kryptingai formuojant keleivių srautų dydį, organizuojant 

eismą piko valandomis. Pirmiausia atliekami įmonių darbo pradžios ir pabaigos laiko tyrimai, tam 

sudaromos specialios anketos. Atlikus šiuos tyrimus būtų galima diferencijuoti pramonės rajone 

veikiančių įmonių (pavyzdžiui, AB „Mėsa“, AB „Utenos pienas“) darbo laiką. 

Atsižvelgiant į atliktų tyrimų rezultatus, būtų galima sudaryti naujas viešojo transporto 

Utenos mieste maršrutų schemas, naujus tvarkaraščius, panaikinti nereikalingas stoteles, parinkti 

optimaliausio dydžio autobusus maršrutams aptarnauti, sureguliuoti eismo srautus piko valandomis. 

Dėl šių priemonių įgyvendinimo pagerėtų susisiekimas Utenos mieste, žmonės mažiau laiko 

sugaištų kelionėje autobusu. 
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15. PASIŪLYMAI AUTOBUSŲ PARKO ATNAUJINIMUI  
 

Vienas iš svarbiausių eismo valdymo uždavinių yra aprūpinti eismą saugiomis ir 

efektyviomis priemonėmis. UAB Utenos autobusų parkas autobusai neatitinka fiziologinių 

reikalavimų keliamų transporto sistemoms. Autobusai neatitinka šių pagrindinių reikalavimų: 

1. palankių važiavimo sąlygų, pakankamai sėdimų vietų, įrengimų komfortabilumo; 

2. keleivių apsauga kelionės metu nuo nepalankių atmosferinių poveikių; 

3. gerų važiavimo sąlygų; 

4. nevisuose autobusuose yra pakankamai vietos bagažui ir vaikiškiems vežimėliams; 

5. mikroklimatas, garso izoliacija, minimalus kratymas, estetinė išvaizda.  

Toliau pateiktoje 14 lentelėje matyti bendrovės turimi autobusai ir jų būklė. 

 

14 lentelė. Autobusų būklė, 2007-01-01 

MARKĖ Kiekis Pagaminimo 

metai 

BŪKLĖ 

(kritinė, patenkinama, vidutinė, gera, labai gera)

PAZ 8 1999 – 2000 Vidutinė 

KAROSA 1 1996 Vidutinė 

DAF 2 1977, 1992 Kritinė 

HELMARK 1 1992 Patenkinama 

IVECO 1 2006 Labai gera 

VW 1 2000 Gera 

MAN 3 1977, 1986 Vidutinė 

MERCEDES BENZ 8 1977, 1986 Vidutinė, patenkinama 

SETRA 1 1993 Gera 

TEMSA SAFARI 1 2005 Labai gera 

VANHOOL 1 1992 Vidutinė 

VOLVO 15 1972 – 1994 Kritinė, vidutinė, patenkinama 

Iš viso 43  
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22 pav. UAB Utenos autobusų parkas turimų autobusų būklė, 2007-01-01 

 

Iš pateikto 22 paveikslo matyti, jog net 23 % eksploatuojamų autobusų yra kritinės 

būklės, 65 % vidutinės būklės ir tik 12 % yra patenkinamos, geros ir labai geros būklės. Matome 

būtinybę keisti 23 % kritinės būklės autobusų. Kritinės būklės autobusai netenkina visų keliamų 

fiziologinių bei nemažai techninių reikalavimų. Atnaujinus autobusų parką, pagerės keleivių 

aptarnavimo kokybė, visuomeninio transporto patrauklumas.  

Įvertinus autobusų būklę, metais siūlau nurašyti arba parduoti, toliau 15 lentelėje 

surašytus autobusus: 

 

15 lentelė. Autobusai, kuriuos siūlau nurašyti/parduoti 2007 m. 

Markė Pagaminimo metai Likutinė vertė, Lt Tiesioginės sąnaudos 

1 ridos km 

DAF TB 163 1977 8526 1,14 

MAN SL 200 1977 35527 3,13 

VOLVO B 58-60 1973 1 1,53 

VOLVO B10M60 1982 5965 1,42 

 

15 lentelėje pateikti autobusai yra kritinės būklės, patiriamos didelės (lyginant su kitais 

autobusais) tiesioginės sąnaudos ir jie turi mažą likutinę vertę.  

Vietoj šių nurašytų/parduotų autobusų siūlau įsigyti tris autobusus. Kadangi vietinio 

susisiekimo maršrutuose autobusų pakanka, tai mano siūlomi naujai įsigyti autobusai būtų 

naudojami užsakomiesiems reisams bei prireikus tolimuosiuose susisiekimuose. Naujai įsigijami 
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autobusai turi būti nesenesni negu 2000 m. gamybos, jie turėtų būti nuo 22 iki 50 sėdimų vietų 

talpos. 

Toliau 16 lentelėje paskaičiuotas siūlomos investicijos ekonominis efektas. 

 

16 lentelė. Investicijos ekonominis efektas 

 Kuro 

sąnaudos, Lt 

Atsarginių dalių 

sąnaudos, Lt 

Vairuotojų 

atlyginimai (per 

metus) 

Senieji autobusai ( 4 

nurašyti/parduoti) 

58 456 14 253 64 512 

Naujieji autobusai (3 

isigyti)  

27 768 4 000 48 384 

Ekonominis efektas 30 688 10 253 16 128 

 

Bendras ekonominis efektas gaunasi 57 069 Lt (metams). 

Šios investicijos vertė yra apie 657 059 Lt (perkant lizingu dar prisideda 3 710,48 Lt 

palūkanų). Naujų autobusų siūlau ieškoti autobusų pardavimo rinkoje, internete. Atlikus paiešką, 

siūlau įsigyti tris autobusus: 

1. Temsa Opalin, 2006 m., turistinis, 34 vietų. Kaina – 387 059 Lt (su PVM). Pardavėjas 

UAB „Kautra“. 

2. EOS 200, 2003 m., turistinis, 49 vietų. Kaina – 135 000 Lt (su PVM). Pardavėjas UAB 

„Linetera“. 

3. Mercedes-Benz O 350 RHD, 2002 m., turistinis, 48 vietų. Kaina – 135 000 Lt (su PVM). 

Pardavėjas UAB „Linetera“. 

UAB Utenos autobusų parkas dėl finansinės situacijos negalės visų šių autobusų įsigyti 

už  nuosavas lėšas, todėl Temsą Opalin (kaina 387 059) siūlau pirkti AB SEB Vilniaus bankas 

lizingu. Pagal finansinio lizingo sutartį bendrovė įsigys Temsa Opalin, išperkamosios nuomos 

mokėjimo grafikas pateiktas 17 lentelėje. 

 

17 lentelė. Autobuso išperkamosios nuomos mokėjimo grafikas 

Metai Neapmokėta 

vertės dalis 

Suma vertei 

dengti 

Palūkanos Iš viso 

0 387 059 58 058,85 0,00 58 058,85 

1 329 000,15 65 308,38 1 233,75 66 542,13 
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2 263 691,77 65 553,29 988,84 66 542,13 

3 198 138,48 65 799,11 743,02 66 542,13 

4 132 339,37 66 045,86 496,27 66 542,13 

5 66 293,51 66 293,51 248,60 66 542,11 

Iš viso:  387 059,00 3 710,48 390 769,48 

 

 Suma, kurią per 5 metus bendrovė turės sumokėti bankui yra 390 769,48 Lt, iš jų 

palūkanos sudaro 3 710,48 Lt (metinė palūkanų norma 4,5 %).  

Autobusų parko atnaujinimas naujais ar bent geros būklės jau naudotais autobusais turi 

būti tęstinis, tai yra kasmet bendrovė privalo atnaujinti autobusų parką. 

Manau, keleivinio transporto patrauklumui didelę reikšmę turi jo vizualinė išvaizda. 

Šiuo metu beveik visi turimi autobusai yra paženklinti UAB Utenos autobusų parkas logotipais (žr. 

23 pav.), autobusai aptarnaujantys miesto maršrutus paženklinti atitinkamais numeriais, o autobusai 

aptarnaujantys tarpmiestinius maršrutus paženklinti išvykimo ir atvykimo miestų pavadinimais. 

 

 
23 pav. UAB Utenos autobusų parkas logotipas 

 

Siūlau apipavidalinti visus turimus autobusus pagal keleivinio kelių transporto 

priemonių apipavidalinimo nuostatas. Siekiant identifikuoti transporto priemones: vietinio ir 

tolimojo susisiekimo autobusams turi būti naudojama mėlyna spalva, o tarptautiniams 

susisiekimams – raudona. Pirmiausiai aprašysiu kaip turi būti apipavidalinti vietinio (miesto ir 

priemiestinio) susisiekimo autobusai. Miesto ir priemiestinio susisiekimo autobusams naudojamas 

skirtingas apipavidalinimas. Ant miesto autobusų išilgai iš abiejų pusių po langais daroma mėlyna 

juosta (ant jos užrašomas bendrovės pavadinimas), o priemiestinio – balta atpažinimo juosta (ant jos 

užrašomas bendrovės pavadinimas). Autobuso priekyje, specialioje lentelėje pateikiama informacija 

apie maršrutą (stotelių pavadinimai). Autobuso viduje, galinio lango viršuje, per vidurį turi būti 

įkomponuotas maršruto numeris, miesto autobusams jis rašomas mėlynai, baltame fone, o 

priemiestinio – mėlynai baltame fone, bet dar papildomai, lentelė turi mėlyną apvedimą. UAB 

Utenos autobusų parkas pavadinimas, logotipas gali būti įkomponuoti autobuso priekyje, gale arba 

kaip jau minėjau atpažinimo juostoje. Autobusų išorės spalvinis apipavidalinimas turi būti 

suderintas su Utenos rajono savivaldybe. 

Tolimojo susisiekimo autobusų apipavidalinimui išorinei informacijai naudojama 

mėlyna spalva. Autobuso viduje, prie priekinio stiklo turi būti pateikta informacija apie maršrutą. 
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Ant keleivinio transporto priemonės – ekspreso – papildomai užrašoma „ekspresas“. Užrašai turi 

būti baltame fone, mėlynomis raidėmis, o lentelė turi būti su mėlynu apvedimu. Autobuso galinėje 

dalyje turi būti informacija apie UAB Utenos autobusų parkas (logotipas, adresas, telefono 

numeris). Ant tolimojo susisiekimo autobusų draudžiama talpinti reklamą, kuri nesusijusi su 

teikiamomis paslaugomis. 

Užsakomiesiems autobusams galioja tie patys apipavidalinimo principai, tačiau šių reisų 

metu, autobuso priekyje turi būti uždedamas specialus užrašas „užsakytas“, o specialiųjų reisų metu 

– „specialus“. Kadangi nuo 2006 m. gruodžio mėn UAB Utenos autobusų parkas nebevykdo 

tarptautinių reisų, todėl neaprašysiu kaip reikėtų apipavidalinti tarptautinius vežimus vykdančius 

autobusus. 

Atlikus transporto priemonių apipavidalinimą visuomeninis transportas taps 

patrauklesnis keleiviams dėl to palaipsniui išaugs naudojimasis autobusais. Naujos transporto 

priemonės tenkins fiziologinius keleivių reikalavimus, bus techniškai geros būklės, to pasekoje, 

sumažės remonto išlaidos. 
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16. AUTOBUSŲ PARKO FINANSINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI  
 

Atlikus analizę, paaiškėjo, kad keleivių vežimai reguliariais autobusų miesto ir 

priemiestinio susisiekimo maršrutais yra nuostolingi. Be to, yra didelis lėšų poreikis parko 

atnaujinimui. Manau, reikėtų numatyti galimus finansavimo būdus. Pirmiausiai norėčiau išskirti 

pagrindinius galimus finansavimo šaltinius: 

 Nuosavos lėšos didinamos, didinant paslaugų kainą (branginant bilietus); 

 Savivaldybės finansinė parama; 

 Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų panaudojimas. 

Kadangi bendrovė teikia visuomeninio transporto paslaugas: veža lengvatas turinčius 

keleivius, vykdo socialinę funkciją, tai tarifų didinimas nėra galimas be savivaldybės įsikišimo, o 

savivaldybė nustato, tokius tarifus, kad visuomeninis transportas pilnai atliktų socialinę funkciją, jei 

tarifai būtų didesni dauguma keleivių būtų nepajėgūs susimokėti. Už nuostolius, patirtus dėl 

lengvatinių vežimų, bendrovė gauna kompensacijas. Atlikusi analizę priėjau išvados, kad 

savivaldybė nevisada išmoka reikiamos kompensacijos dydį, jos duoda tik dalį reikalingų lėšų. 

Savivaldybė nevisada yra moki, todėl reikėtų numatyti būdus savivaldybės pareigoms vykdyti. 

Savivaldybėje, turėtų atsirasti papildomas darbuotojo etatas (ar keleto darbuotojų padalinys), kuris 

turėtų supratimą apie veiklą konkurencinėje rinkoje, paklausą, t.y. turėtų ekonominį (vadybinį) 

išsilavinimą. Suprantama, tai sudarytų papildomų išlaidų (darbuotojų užmokestis, administracinės 

išlaidos ir kt.), tačiau veiklos efektyvumas turėtų ženkliai pagerėti. Toks darbuotojas (keleto 

darbuotojų padalinys) galėtų įgyvendinti šiuos pagrindinius uždavinius: 

• Atlikti reguliarų tiriamąjį darbą: rinkos tyrimus, keleivių srautų tyrimus, kitokio pobūdžio 

stebėjimus. 

• Teikiamų paslaugų kokybės tikrinimas, nuolatinis kokybės gerinimas.  

• Kontrolės vykdymas. 

• Sutarčių su vežėjais dėl kompensacijų sudarymas. 

Kaip rezultatas, turėtų padidėti darbo našumas, sumažėti patiriami nuostoliai bei 

sąnaudos, pagerėti finansavimas. Reikia sukurti pagrįstą socialinių maršrutų finansavimo schemą, 

kurią ir padėtų realizuoti specialaus darbuotojo ar padalinio savivaldybėje atsiradimas.  

Europos Sąjungos lėšos gali būti skiriamos transporto infrastruktūros gerinimui 

miestuose, miesto valdymo sistemų diegime bei visuomeninio transporto paslaugų kokybės 

gerinime. Norint gauti finasninę paramą, reikia užpildyti tam tikras paraiškų formas, remiantis 

teisės aktu „Gairės pareiškėjams“, taipogi turi būti parašytas projektas paramai gauti. Ši finansinė 

parama gali būti panaudota autobusų parko atnaujinimui, naujų autobusų įsigijimui. 
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17. PASIŪLYMAS UŽSAKOMŲJŲ REISŲ ORGANIZAVIMO TOBULINIMUI 
 

Kaip paaiškėjo iš analitinėje dalyje atliktos užsakomųjų reisų analizės, pelnas, 

gaunamas iš užsakomųjų reisų per 2001 – 2006 m. laikotarpį, išaugo 3 kartus. Matyti, jog yra 

užsakomųjų reisų paklausa, todėl UAB Utenos autobusų parkas siūlau intensyviau organizuoti 

užsakomuosius reisus, ypač vasaros sezono metu. 

Pradžiai, užsakomųjų reisų organizavimui galėtų būti įdarbintas vienas naujas 

darbuotojas, o ateityje augant paklausai, bendrovė galėtų įkurti naują padalinį turizmo paslaugoms 

teikti. Jo pagrindinė veikla būtų kelionių organizavimas, jų reklama, partnerių bendradarbiavimui 

paieška ir sutarčių su jais sudarymas. 

Kad kelionių organizavimo paslaugų paklausa yra, atspindi toliau pateiktas 24 

paveikslas, jame matyti, kokiomis turizmo paslaugomis ir koks procentas apklaustųjų daugiausiai 

naudojosi 2006 m. apklausos duomenimis. 

58% 42%

48% 52%

28% 72%

65% 35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Turistinių kelionių
organizatorių ar
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paslaugos

Oro transportas

Geležinkelių
transportas

Autobusų
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24 pav. Naudojimasis turizmo paslaugomis [18] 
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Kaip matyti iš 24 paveikslo,  naudojantis turizmo paslaugomis populiariausias yra 

autobusų transportas, 65 % apklaustųjų kelionei renkasi autobusus. Daugiau negu pusė naudojasi 

turistinių kelionių organizatorių ar kelionių agentūrų paslaugomis.  

Iš statistinių duomenų galima daryti prielaidą, kad, jeigu UAB Utenos autobusų parkas 

teiktų kelionių organizavimo paslaugas, tokia paslauga turėtų paklausą. Šiuo metu viena iš 

populiariausių turizmo paslaugų yra organizuota turistinė kelionė. Šią paslaugą siūlau teikti UAB 

Utenos autobusų parkas. Teikiamos paslaugos galėtų būti vežimas ir apgyvendinimas, priklausomai 

nuo kelionės pobūdžio, įtraukiant ir gidų paslaugas. Aš siūlau organizuoti keliones į turistų jau 

pamėgtas Lietuvos vietoves. Galimas kelionių organizavimas į Aukštaitijos nacionalinį parką, 

vandens atrakcionų parką Druskininkuose, Palangą. Išskirtinę vietą turizmo paslaugų sektoriuje 

užima kaimo turizmas. Vasaros sezono metu, siūlau organizuoti keliones į kaimo sodybas, esančias 

Utenos apskrityje.  

Siūlant kelionių organizavimo paslaugas, reikėtų sudaryti sąrašą galimų kelionių, 

nurodant kainas bei datą, kada kelionė planuojama. Visa tai prieš tai reikėtų suderinti su 

atitinkamais žmonėmis. Jei tai būtų kelių dienų kelionė į pajūrį, Druskininkus ar kaimo sodybas, 

reikia numatyti apgyvendinimo vietas, suderinti kainas. Kai visa tai suderinta, belieka pritraukti 

keleivius. Efektyvi priemonė yra informacijos apie organizuojamas keliones, reklama. Ji galima 

specialiame UAB Utenos autobusų parkas sukurtame (šiuo metu yra kuriamas) internetiniame 

puslapyje. Taip pat keleivius galėtų pritraukti reklama Utenos miesto laikraštyje („Utenis“) bei 

Aukštaitijos televizijoje. 

Toliau pateikiu galimą organizuojamų kelionių sąrašą vasaros sezonui (atsižvelgdama į 

žmonių, skambinančių ir besiteiraujančių apie turistines keliones, norus): 

• į Palangą; 

• į Druskininkus; 

• kelionės po Aukštaitijos nacionalinį parką; 

• į kaimo sodybas. 

Detalizuojant keliones po Aukštaitijos nacionalinį parką, preliminarus jų sąrašas galėtų 

būti toks: 

•  Etnografinių kaimų aplankymas; 

•  Gamtos paminklų aplankymas; 

•  Palūšė ir apylinkės; 

•  Ginučiai ir apylinkės. 

Norint paskaičiuoti jų kainą, reikėtų sudaryti detalius maršrutus, numatant kiek laiko, 

kurioje vietoje užtruks keliautojai, ar tai bus vienos dienos ar kelių dienų kelionė. Šiuo metu savo 
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darbe aš nežinodama visų detalių negaliu paskaičiuoti tikslaus pelno gaunamo iš tokio pobūdžio 

kelionių.  

Aš siūlau organizuoti trijų dienų kelionę į Palangą. 18 lentelėje matyti, kokia kaina gali 

būti pasiūlyta keleiviams, jos paskaičiavimas. 

 

18 lentelė. Kainos, 3 dienų kelionės į Palangą, paskaičiavimas 

 Atstumas 

(pirmyn 

atgal), km 

Kaina, 1 

ridos km, 

Lt 

Kelionės 

trukmė, val 

Autobuso 

nuoma 1 

val, Lt 

Komandiruotės 

išlaidos 

vairuotojui, 

Lt/parą  

Kaina su 

18 % 

PVM, Lt 

Į Palangą 780 2,00 65 13 15,60 2893,12 

 

Kaina yra paskaičiuota vykstant didesnės talpos autobusu, kaip pavyzdžiui, Temsa 

Safari (47 vietų), į kainą nėra įskaičiuotos apgyvendinimo išlaidos bei kitos papildomos išlaidos 

(pavyzdžiui, gido paslaugos, bilietai į muziejus, maitinimas ir kt.). Šiuo atveju bilieto kaina vienam 

keleiviui būtų 61,56 Lt. Tokio vežimo savikaina yra 1365 Lt. UAB Utenos autobusų parkas 

vykdydamas siūlomą reisą gautų 1528,12 Lt pelną. Jei kelionės į Palangą būtų vykdomos kiekvieną 

vasaros savaitgalį, išvykstant penktadienį 6 val ryto, o grįžtant sekmadienį 23 val., per vasarą 

susidarytų 13 reisų į Palangą. Vasaros sezono metu gautas pelnas iš kelionės būtų 19 865,56 Lt. 

Kaip jau minėjau, siūlau organizuoti keliones į kaimo sodybas, panaudojant mažesnės 

talpos autobusus (iki 25 vietų). Vasaros metu traukos centrai yra paežerės, todėl siūlau rinktis tas 

kaimo turizmo vietas, kurios yra arti ežerų. Preliminarus kelionių į kaimo sodybas sąrašas ir jų 

kainos pateiktos 19 lentelėje. 

 

19 lentelė. UAB Utenos autobusų parkas galimų kelionių į kaimo sodybas sąrašas bei kaina 

Eil. 

Nr. 

Maršruto 

pavadinimas 

Atstumas 

(pirmyn, 

atgal), km 

Kaina, 1 

ridos km, 

Lt 

Kelionės 

trukmė, 

val 

Autobuso 

nuoma 1 

val, Lt 

Kaina su 

18 % 

PVM, Lt 

1. Kempingas 

„Sudeikiai“, 

Sudeikių k. 

20 2,00 0,6 13 56,40 

2. Salų k., Daugailių 

seniūnija 

36 2,00 1,5 13 107,97 

3. Bikuškio k., 

Sudeikių seniūnija 

26 2,00 1,2 13 79,77 
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4. Tauragnų k.,  30 2,00 1,3 13 90,74 

5. Ruklių k., 

Sudeikių seniūnija 

28 2,00 1,25 13 85,26 

6. Kaniūkai, Užpalių 

seniūnija 

40 2,00 2 13 125,08 

7. Dusetos 72 2,00 3,40 13 222,08 

8. Rūgšteliškio 

k.,Tauragnų 

seniūnija 

34 2,00 1,45 13 102,48 

 

Parinkau tas kaimo turizmo vietas, kurios yra Utenos apskrityje bei gali apgyvendinti 

daugiau negu 20 žmonių (informacija gauta iš Utenos turizmo informacijos centro). Į kainą nėra 

įtrauktos apgyvendinimo išlaidos. Įvykdžius minėtus reisus po vieną kartą būtų gautas 386,44 Lt 

pelnas. Kadangi vasaros sezono metu yra paklausa didesnės talpos autobusams (virš 25 vietų), o 

mažesnės talpos autobusai būna mažai naudojami, toks pasiūlymas būtų galimybė panaudoti 

mažesnės talpos (iki 25 vietų) autobusus Šiuo metu bendrovė turi 8 autobusus, kurie yra mažiau 

negu 25 vietų talpos. Panaudojant visus juos, vasaros sezono metu būtų galima padaryti 13 reisų į 

šias kaimo turizmo vietas (keliones vykdant tik savaitgaliais). Bendrovė vasaros sezono metu gautų 

apie 5023,72 Lt pelno iš 19 lentelėje pateiktų kelionių organizavimo. 

Toliau 20 lentelėje paskaičiuota kaina dviejų dienų kelionės į Druskininkus (vandens 

atrakcionų parką). 

 

20 lentelė. Kainos, 2 dienų kelionės į Druskininkus, paskaičiavimas 

 Atstumas 

(pirmyn, 

atgal), km 

Kaina, 1 

ridos km, 

Lt 

Kelionės 

trukmė, 

val 

Autobuso 

nuoma 1 

val, Lt 

Komandiruotės 

išlaidos 

vairuotojui, 

Lt/parą  

Kaina su 

18 % 

PVM, Lt 

Į 

Druskininkus 

442 2,00 30 13 15,60 1540,14 

 

Šios kelionės kaina paskaičiuota, vykstant didesnės talpos autobusais, pavyzdžiui, 

Temsa Safari (47 vietų), į kainą neįtraukiant kitų papildomų išlaidų (apgyvendimo, maitinimo, 

muziejų ir pan.). Kaina vienam žmogui būtų 32,77 Lt. Vienos kelionės sąnaudos yra 778,18 Lt, 

pelnas – 761,96 Lt. Jei bendrovė organizuotų šią kelionę visus metus, savaitgaliais, tai ji gautų 40 

383,88 Lt pelno per metus. 
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Užsakomųjų reisų organizavimas padidintų bendrovės pajamas bei pelną. Kadangi kiti 

bendrovės vykdomi reisai (vietinio, tolimojo susisiekimo) yra nuostolingi, tai užsakonųjų reisų 

(turistinių kelionių) organizavimas yra galimybė dirbti pelningai. Iš mano siūlomų reisų 

organizavimo ir vykdymo UAB Utenos autobusų parkas per vasaros sezoną gautų apie 34 794,76 Lt 

pelno.  
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18. PASIŪLYMAI NELEGALIŲ VEŽIMŲ ELIMINAVIMUI 
 

Kaip jau minėjau analitinėje darbo dalyje, daug problemų ir iš jų sekančius finansinius 

nuostolius dažnai UAB Utenos autobusų parkas patiria dėl nelegalių vežėjų. Maršrute Utena – 

Vilnius kasmet prarandama apie 136,5 tūkst. Lt pajamų. Turi būti užtikrintos vienodos 

konkurencijos sąlygos visiems vežėjams. Svarbu numatyti būdus, kaip legalus keleivių vežimas 

galėtų būti apsaugotas nuo nelegalaus verslo. 

Nelegalūs vežėjai yra patrauklūs keleiviams, nes už tą pačią arba net mažesnę kainą, 

nuveža greičiau, kelionė dažnai būna patogesnė negu autobuse, kartais keleivis nuvežamas į jo 

pageidaujamą vietą mieste. 

Kovai su nelegaliais vežėjais, 1997 m. Utenos rajono savivaldybėje buvo įkurta 

„Transporto kontrolės tarnyba“, kuri užsiėmė ne tik autobusų eismo mieste ir priemiestyje 

planavimu ir organizavimu, bet ir vežėjų darbo kontrole. Ši tarnyba kontroliuodavo ir nelegalius 

vežėjus. Bet realios naudos ji nedavė, todėl 1999 m. buvo panaikinta. Jau keletą metų UAB Utenos 

autobusų parkas samdo apsaugos įmonę, kuri palaiko tvarką stoties teritorijoje, saugo nuo nelegalių 

vežėjų veiklos, tačiau toks būdas reikalauja nemažai lėšų. Iki šiol, tokios priemonės nelabai padeda. 

Be to, net pagavus nelegalų vežėją, pagrindine problema teisme tampa įrodymų trūkumas, kad tie 

vairuotojai paėmė iš keleivių pinigus. 

2005 m. pabaigoje LR Seime buvo priimtos Kelių transporto kodekso pataisos: 

draudžiama rinkti ir vežti keleivių grupes iš gatvių ir aikštelių teritorijų, kurios ribojasi su autobusų 

stotimis. Utenos rajono savivaldybė 2006 m. pradžioje nustatė gatvių ir aikštelių teritorijų, kurios 

sibojasi su autobusųs stotimi, iš kurių draudžiama rinkti ir vežti keleivių grupes, ribas. Nors jau 

praėjo daugiau negu metai, tačiau situacija tik nežymiai pasikeitė, nelegalių vežėjų veiklai kelias 

nebuvo užkirstas. 

Mano pasiūlymas yra įkurti visuomeninį keleivinį transportą koordinuojančius 

struktūrinius padalinius ir didinti jų darbuotojų gebėjimus, visuomeninio transporto bei teisinėje 

srityse. Pagal įstatymus savivaldybėje gali būti įsteigta tarnyba, tikrinanti visų rūšių keleivinį 

transportą. Utenos rajono savivaldybės nesėkmingas bandymas, kai tokia tarnyba buvo įkurta, dar 

neįrodo, kad ji neglėtų vykdyti efektyvios veiklos. Prieš tai veikusios „Transporto kontrolės 

tarnybos“ nepasisekimas buvo dėl netinkamo darbo organizavimo bei nekompetetingų darbuotojų.  

Naujai savivaldybėje įkurtos tarnybos funkcijos būtų: nustačius pažeidimus, išrašyti 

protokolus vairuotojams, jei jie nesilaikė įstatymuose numatytos tvarkos dėl bilietų pardavimo, o jei 

buvo pažeista tvarka dėl grafikų ar maršrutų, protokolai būtų surašomi įmonės vadovams. Pagal 

dabar galiojančius įstatymus, tokios tarnybos dabuotojai patys baudų imti negalėtų. Tada 
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savivaldybės administracinė komisija nelegaliems vežėjams paskirtų baudą bei svarstytų, kurioms 

įmonėms reikėtų uždrausti vykdyti keleivių vežimų veiklą.  

Be minėtų priemonių, labai svarbu sutvarkyti teisinę bazę, teisinį reguliavimą. Kol 

nebus užpildytos spragos įstatymuose ir nebus efektyviai organizuota kova su neteisėtu vežimu, tol 

tokie vežėjai neš ekonominius nuostolius UAB Utenos autobusų parkas bei Lietuvos biudžetui. 

Svarbu, kad būtų vykdoma visuomeninio transporto kontrolė, tai yra vežėjų veiklos valstybinė 

priežiūra, kuria siekiama užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi viešajame transporte. 
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19. KELEIVIŲ VEŽIMŲ PLĖTROS APIBENDRINIMAS 

 
Norint sistemingai vykdyti keleivių vežimų plėtrą yra būtini keleivių srautų tyrimai. 

Pradžiai juos reikėtų atlikti Utenos miesto maršrutuose, ateityje ir priemiesčio. Atlikus tyrimus, 

remiantis jų rezultatais galima parinkti optimalios talpos autobusus, panaikinti nereikalingus 

maršrutus, esant poreikiui įdiegti naujus.  

Šiuo metu UAB Utenos autobusų parkas veikloje jau yra numatyti planai keleivių srautų 

tyrimų vykdymui, pradėti rengti projektai, sprendžiamas lėšų gavimo klausimas. 

Kitas svarbus etapas yra autobusų parko atnaujinimas. Bendrovė kasmet parką atnaujina 

kitais, naujesniais autobusais, senuosius nurašydama ar parduodama. Šiais metais UAB Utenos 

autobusų parkas planuoja nurašyti 5 autobusus ir įsigyti 3 naujus (ar bent jau naujesnius, geresnės 

būklės). Tam planuoja skirti apie 200 tūkst. Lt savo lėšų bei dalį autobusų įsigyti finansiniu lizingu. 

Šiuos autobusus planuojama panaudoti užsakomųjų reisų vykdymui. 

Autobusų techninės būklės gerinimui bendrovė, ateinančiais metais, numačiusi atlikti 

kai kurių autobusų remonto darbus. Iki 2007 m. pabaigos planuojama visus UAB Utenos autobusų 

parkas autobusus paženklinti firminiu logotipu. 

Nuolat susidurdama su finansinėmis problemomis (nuostoliai dėl lengvatinių vežimų) 

bendrovė yra numačiusi pateikti projektą ES Struktūrinių fondų lėšoms gauti. Šiuo metu bendrovės 

darbuotojus konsultuoja specialios konsultacinės įmonės dėl ES projektų, finansinei paramai gauti, 

sudarymo.  

Vienas iš būdų finansinei situacijai pagerinti yra numatyti naujus būdus pelnui 

padidinti. Užsakomųjų reisų organizavimas, numatant kelionės maršrutus ir juos pasiūlant 

potencialiems klientams, vasaros sezono metu bendrovės pelną padidintų apie 63 % (tai sudarytų 35 

tūkst. Lt). 

Šiuo metu UAB Utenos autobusų parkas neorganizuoja kelionių, o tiesiog nuomoja 

autobusus turistinėms ar kitokio pobūdžio kelionėms. Ateityje planuojama įsigyti papildomai 3 

autobusus, kurie vykdytų užsakomuosius reisus. 
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IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 
 

1. Lietuvoje pervežtų keleivių skaičius autobusais 2004 – 2006 m. laikotarpiu padidėjo 

10,1 %, tuo tarpu Utenos rajone 18,5 % sumažėjo. 

2. UAB Utenos autobusų parkas dirba 86 darbuotojai (iš jų 52 % vairuotojų), 

eksploatuojami 43 autobusai (iš jų 9 įsigyti 2006 m.), kurie aptarnauja 8 miesto, 48 

priemiestinio ir 9 tolimojo susisiekimo maršrutus. 

3. Pervežtų keleivių skaičius 2001 – 2006 m. laikotarpiu sumažėjo: miesto maršrutuose – 

41 %, priemiestinio susisiekimo maršrutuose – 3 %, tolimojo susisiekimo – 21,3 %. 

4. Rida, 2001 – 2006 m. laikotarpiu, miesto maršrutuose sumažėjo 3,5 %, priemiestinio 

susisiekimo maršrutuose padidėjo 14,1 %, tolimojo susisiekimo maršrutuose sumažėjo 

1,2 %. 

5. 44,4 % eksploatuojamų autobusų yra senesni negu 21 metų. 23 % autobusų yra kritinės 

būklės ir tik 10 % geros būklės. 

6. 2006 m. buvo investuota 1987 tūkst. Lt, iš jų 982 tūkst. Lt Utenos rajono savivaldybės 

lėšos. 82 % visų investicijų sudarė investicijos parko atnaujinimui. 

7. 2001 – 2006 m. laikotarpiu bendrovės pajamos padidėjo 64,8 %. 2006 m. gauta 4220 

tūkst. Lt pajamų. Pelnas buvo 13 tūkst. Lt. Pelnui didelę įtaką turi Utenos rajono 

savivaldybės kompensacijų mokumas. 

8. 2006 m. iš reikalingos 610 tūkst. Lt kompensacijos, Utenos rajono savivaldybė 

nekompensavo 10 tūkst. Lt. 

9. Bendrovės patirtos sąnaudos 2005 – 2006 m. laikotarpiu padidėjo 570 tūkst. Lt (nuo 

3637 tūkst. Lt iki 4207 tūkst. Lt). Didžiąją dalį sąnaudų (38 %) sudaro darbo 

užmokesčio ir nuo jo priskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, 30 % sąnaudų 

sudaro degalai ir tepalai. 

10. Teikiamų paslaugų sąnaudos 2005 – 2006 m. pakito: pervežimų mieste sumažėjo 0,45 

%, pervežimų priemiestyje padidėjo 10,5 %, tolimojo susisiekimo pervežimų padidėjo 

15,6 %, užsakomųjų ir specialiųjų pervežimų sąnaudos padidėjo 17,6 %. Sąnaudų 

padidėjimui įtakos turėjo degalų ir transporto priemonių nusidėvėjimo ir amortizacijos 

sąnaudos. 

11. Užsakomieji reisai 2001 – 2006 m. laikotarpiu padidėjo 9 kartus (rida padidėjo nuo 28 

tūkst. km iki 254 tūkst. km.). Šiuo laikotarpiu pelnas gaunamas iš užsakomųjų reisų 

padidėjo 3,1 karto, iš jų vykdymo 2006 m. buvo gautas 22 tūkst. Lt pelnas.  

 71



12. Daugelį metų neatlikti keleivinio transporto Utenos mieste tyrimai, pasenęs autobusų 

parkas, nelegalūs vežėjai mažina bendrovės pajamas, Utenos rajono savivaldybė 

nepilnai išmoka kompensacijas. 

13. Siūlymas atlikti keleivių srautų tyrimus, remiantis jais sudaryti naujus, pakoreguoti 

senuosius maršrutus, diferencijuoti  eismą pagal įmonių darbo pradžios laiką. 

14. Pasiūlymas pagal atliktus keleivių srautų tyrimus parinkti optimalaus dydžio transporto 

priemones. Pakeitus didelius autobusus mažesniais (pagal keleivių srautus) sumažėtų 

bendrovės degalų ir kitos eksploatacinės sąnaudos. 

15. Atnaujinti autobusų parką nurašant/parduodant 4 senus autobusus, įsigyjant 3 naujus. 

Šios investicijos vertė apie 657 tūkst. Lt, o jos ekonominis efektas metams – 57 tūkst. 

Lt. Norint užtikrinti efektyvų bendrovės darbą, didinti konkurencingumą, autobusų 

parko atnaujinimas turi būti tęstinis. Atnaujinus transporto priemonių parką pagerės 

keleivių aptarnavimo kokybė, sumąžės bendrovės išlaidos remontui, degalams. 

16. Pagerinti autobusų išorinę išvaizdą, juos apipavidalinti pagal keleivinio kelių transporto 

priemonių nuostatas: atitinkamai miesto, priemiestinio ir tolimojo susisiekimo 

maršrutus vykdantiems autobusams. Tai padidintų visuomeninio transporto 

patrauklumą, keleiviams būtų lengviau orientuotis apie autobusų vykdomus maršrutus. 

17. Siūlymai finansinėms problemoms spręsti: savivaldybės parama, ES Struktūrinių fondų 

lėšų panaudojimas.  

18. Pasiūlymas plėsti teikiamas paslaugas – organizuoti keliones į Palangą, Druskininkus, 

Aukštaitijos nacionalinį parką ir kaimo turizmo sodybas. Kadangi iš vietinio ir tolimojo 

susisiekimo maršrutų UAB Utenos autobusų parkas patiria nuostolius, tai užsakomųjų 

reisų organizavimas būtų gera alternatyva. Šios paslaugos teikimas bendrovės pelną 

padidintų 63 %. 

19. Siūlymas nelegalių vežimų eliminavimui. Nors kasmet yra tobulinama teisinė bazė 

kovai su nelegaliu verslu, tačiau dėl tokios veiklos yra patiriami nuostoliai. Pasiūlymas 

– Utenos rajono savivaldybėje įkurti keleivinį transportą koordinuojančius ir 

prižiūrinčius jų veiklą padalinius. 
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1 PRIEDAS 

 

PAGRINDINIAI TERMINAI NAUDOJAMI BAIGIAMAJAME DARBE 

IR JŲ PAAIŠKINIMAS 

 
Dotacija vežėjui – finansavimo dalis, skiriama padengti keleivių vežimų reguliaraus 

susisiekimo autobusų (troleibusų) maršrutais išlaidas, kurių nepadengia iš keleivių surinktos 

pajamos, įskaitant kompensaciją vežėjui.  

Keleivis – fizinis asmuo, kuris pagal sutartį (bilietą) ar kitu teisiniu pagrindu 

naudojasiviešuoju transportu.  

Kompensacija vežėjui – vežėjo finansavimo dalis dėl negautų pajamų iš keleivių, 

turinčių įstatymu suteiktą teisę į atitinkamas važiavimo lengvatas keleiviniame kelių transporte, tarp 

jų ir dėl negautų pajamų iš keleivių, turinčių pačių savivaldybių suteiktą teisę į atitinkamas 

važiavimo lengvatas keleiviniame kelių transporte. 

Reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutas – nustatyta gatvės arba kelio 

trasa, kuria keleiviai vežami keleivinio transporto priemone nustatytu dažnumu, įlaipinant arba 

išlaipinant keleivius kelionės metu tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų 

tvarkaraščių ir tarifų. 

Reisas – viešojo transporto priemonės kelionė nuo maršruto pradinio punkto į maršruto 

galinį punktą. 

Tarifas – nustatyto dydžio mokestis už keleivių vežimų kelių transportu reguliariais 

reisais vieno kilometro atstumu. 

Tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių ir kelių trasa Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, kuria keleiviai vežami reguliariais reisais daugiau kaip per vienos 

savivaldybės (neįskaitant miestų savivaldybių) teritoriją. 

Viešojo naudojimo keleivinis kelių transportas (viešasis transportas) – autobusai 

(troleibusai), skirti vežti keleivius už atlyginimą reguliariais reisais, teikiant keleiviams reguliaraus 

susisiekimo kelių transporto maršrutuose įstatymo suteiktas važiavimo lengvatas. 

Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių (kelių) trasa, 

kuria keleiviai vežami reguliariais reisais miesto teritorijoje. 

Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutas – nustatyta gatvių ir kelių 

trasa, kuria keleiviai vežami reguliariais reisais vienos savivaldybės (neįskaitant iestų savivaldybių) 

teritorija. 
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3 PRIEDAS 

 

Autobusų parko transporto priemonių sąrašas, 2007-04-01 
 

Eil. 
Nr. 

Markė Pagaminimo 
metai 

Vietų 

skaičius 

Rida*, 

tūkst. km 

Kuro 
norma, 
l/100km 

Kuro 
rūšis 

1. DAF 1977 41 681 29 dyzelinas
2. DAF 1992 49 84,5 33 dyzelinas
3. HELMARK 1992 35 61,5 29,5 dyzelinas
4. IVECO 2006 21 96,3 14 dyzelinas
5. KAROSA 1996 32 524,1 34 dyzelinas
6. MAN 1977 60 303,8 37,3 dyzelinas
7. MAN 1986 26 103,5 22,5 dyzelinas
8. MAN 1986 29 191 19,5 dyzelinas
9. MERCEDES BENZ 1989 23 430,8 15 dyzelinas
10. MERCEDES BENZ 1988 20 453 15 dyzelinas
11. MERCEDES BENZ 1995 23 15,6 17 dyzelinas
12. MERCEDES BENZ 1988 27 457,8 22 dyzelinas
13. MERCEDES BENZ 1984 33 313,2 20 dyzelinas
14. MERCEDES BENZ 2000 24 15 21 dyzelinas
15. MERCEDES BENZ 1984 29 370,4 20 dyzelinas
16. MERCEDES BENZ 1989 17 453,5 13 dyzelinas
17. PAZ 3205 2000 25 8,2 18 dyzelinas
18. PAZ 3205 1999 25 325,2 18 dyzelinas
19. PAZ 3205 1999 25 357,1 18 dyzelinas
20. PAZ 3205 1999 25 362,7 18 dyzelinas
21. PAZ 3205 1999 25 391,2 18 dyzelinas
22. PAZ 3205 1999 25 374,3 18 dyzelinas
23. PAZ 3205 1999 25 355,3 18 dyzelinas
24. PAZ 3205 1999 25 377 18 dyzelinas
25. SETRA 1993 51 20,3 32,5 dyzelinas
26. TEMSA SAFARI 2005 47 282,4 30 dyzelinas
27. VANHOOL 1993 21 50,6 29 dyzelinas
28. VOLVO 1972 51 839,1 27 dyzelinas
29. VOLVO 1973 47 908,4 25 dyzelinas
30. VOLVO 1979 52 800,2 25 dyzelinas
31. VOLVO 1979 47 14,2 25 dyzelinas
32. VOLVO 1980 46 454,1 28,5 dyzelinas
33. VOLVO 1994 36 51,8 24 dyzelinas
34. VOLVO 1983 36 122,9 24 dyzelinas
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35. VOLVO 1982 49 163,7 28,5 dyzelinas
36. VOLVO 1981 47 113,7 25 dyzelinas
37. VOLVO 1982 47 99,5 31 dyzelinas
38. VOLVO 1982 47 90,4 31 dyzelinas
39. VOLVO 1981 45 135 25 dyzelinas
40. VOLVO 1980 47 171 28,5 dyzelinas
41. VOLVO 1978 47 144,2 28,5 dyzelinas
42. VOLVO 1978 52 156 28,5 dyzelinas
43. VW 2000 17 22,8 14 dyzelinas

* rida skaičiuojama nuo autobuso įsigijimo t.y. nesumuojama prieš pirkimą 

(įsigijimą) buvusi rida. 
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4 PRIEDAS 

Autobuso tipas: PAZ 3205 

Talpa: 25 vietos 
PIRMYN  

 

Keleivių skaičius Eil. 

Nr. 

Stotelės pavadinimas Laikas 

Įlipančių Išlipančių 

Keleivių 

sk. 

tarpstotyje

Autobuso 

užpildymas 

(sėdimų 

vietų), % 

1. Aukštakalnio žiedas 5.29 5 - 5 20 

2. Taikos gatvė 5.31 2 - 7 28 

3. Ligoninė 5.33 1 2 6 24 

4. Dauniškis 5.35 3 - 9 36 

5. Kultūros centras 5.36 2 1 10 40 

6. Dauniškio ežeras 5.38 - - 10 40 

7. Dariaus ir Girėno 5.41 - - 10 40 

8. Turgus 5.43 3 - 13 52 

9. „Norfa“ 5.44 - - 13 52 

10. AB „Utenos trikotažas“ 5.46 - 7 6 24 

11. AB „Mėsa“ 5.48 - 2 4 16 

12. AB „Utenos pienas“  5.49 - 2 2 8 

13. UAB „Utenos alus“ 5.51 - 2 - - 

 

ATGAL  

 

Keleivių skaičius Eil. 

Nr. 

Stotelės pavadinimas Laikas 

Įlipančių Išlipančių 

Keleivių 

sk. 

tarpstotyje

Autobuso 

užpildymas 

(sėdimų 

vietų), % 

1. UAB „Utenos alus“ 5.51 5 - 5 20 

2. AB „Utenos pienas“  5.53 8 - 13 52 

3. AB „Mėsa“ 5.54 5 - 18 72 

4. AB „Utenos trikotažas“ 5.56 7 - 25 100 
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5. „Norfa“ 5.57 - - 25 100 

6. Turgus  5.59 - 5 20 80 

7. Dariaus ir Girėno 6.01 - 1 19 76 

8. Dauniškio ežeras  6.04 - 5 14 56 

9. Kultūros centras 6.06 - 3 11 44 

10. Dauniškis 6.08 - 8 3 12 

11. Ligoninė 6.10 - 1 2 8 

12. Taikos gatvė 6.11 - - 2 8 

13. Aukštakalnio žiedas 6.13 - 2 - - 
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 5 PRIEDAS 

KARTOGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATGAL 

PIRMYN 

 
 

Nr. Stotelių pavadinimai 

1. Aukštakalnio žiedas 

2. Taikos gatvė 

3. Ligoninė 

4. Dauniškis 

5. Kultūros centras 

6. Dauniškio ežeras 

7. Dariaus ir Girėno 

8. Turgus 

9. „Norfa“ 

10. AB „Utenos trikotažas“ 

11. AB „Mėsa“ 

12. AB „Utenos pienas“  

13. UAB „Utenos alus“ 
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 6 PRIEDAS 

HISTOGRAMOS 
 
 

PIRMYN 
 
 

  
 

 
 

ATGAL 
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MARŠRUTŲ TINKLO ANALIZĖ
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• 2001 – 2006 m. rida padidėjo
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• 2006 m. pajamos 451 000 Lt 
• 2006 m. pelnas 22 000 Lt
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SSGG analizė

• Transporto kamščiai;
• Stiprėjanti viešojo transporto krizė;
• Finansinės problemos atnaujinant 
autobusų parką;
• Dėl lėšų trūkumo autobusų parkas 
atnaujinamas ne naujais, o tik šiek tiek 
geresniais, senais autobusais.

• Pasinaudoti ES finansine parama;
• Remtis kitų valstybių gerąją patirtimi;
• Skatinti gyventojus naudotis viešojo 
transporto paslaugomis;
• Pagerinti transporto priemonių 
išvaizdą;
• Atlikti keleivių srautų tyrimus.

GrėsmėsGalimybės

• Darbo patirtis;
• Darnus kolektyvas;
• Atlieka socialinę f-ciją;
• Aplinkos tarša.

Stiprybės • Neatlikti keleivinio transporto tyrimai;
• Pasenęs autobusų parkas;
• Finansinė situacija;
• Nelegalūs vežėjai.

Silpnybės

Pasiūlymas I :

• Atlikti keleivių srautų tyrimus Utenos 
mieste;

+ Gyventojų transportinių ryšių tyrimai;
+ Įmonių darbo pradžios ir pabaigos laiko  tyrimai.

 86



HISTOGRAMOS
PIRMYN

ATGAL

KARTOGRAMA

--2-5.51UAB „Utenos alus“

822-5.49AB „Utenos pienas“

1642-5.48AB „Mėsa“

2467-5.46AB „Utenos 
trikotažas“

5213--5.44„Norfa“

5213-35.43Turgus

4010--5.41Dariaus ir Girėno

4010--5.38Dauniškio ežeras

4010125.36Kultūros centras

369-35.35Dauniškis

246215.33Ligoninė

287-25.31Taikos gatvė

205-55.29Aukštakalnio žiedas

Išlipan
čių

Įlipan
čių

Autobuso 
užpildymas 

(sėdimų
vietų), %

Keleivių
sk. 

tarpstotyje

Keleivių
skaičius

LaikasStotelės 
pavadinimas

Pasiūlymas II :
2007 m. nurašyti/parduoti 2007 m. įsigyti:

• Temsa Opalin, 2006 m., 34 
vietų. 

• EOS 200, 2003 m., 49 vietų. 
• Mercedes-Benz O 350 RHD, 

2002 m., 48 vietų. 
1,4259651982VOLVO B10M60

1,5311973VOLVO B 58-60

3,13355271977MAN SL 200

1,1485261977DAF TB 163

Tiesioginės 
sąnaudos 
1 ridos km

Likutinė
vertė, Lt

Pagaminimo
metai

Markė

EKONOMINIS EFEKTAS 57 069 Lt (metams)

Apipavidalinimas pagal keleivinio kelių transporto 
priemonių nuostatas.
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Pasiūlymas III :

Užsakomųjų reisų organizavimas
• į Palangą;
• į Druskininkus;
• kelionės po Aukštaitijos nacionalinį parką;
• į kaimo sodybas.

Šių reisų organizavimas bendrovės pelną 
padidintų 63 %.

Pasiūlymas IV :

Finansinėms
problemoms

Nelegalių vežimų   
eliminavimui

• Didinti bilietų kainą;
• Savivaldybės finansinė 

parama;
• ES lėšų panaudojimas.

• Įkurti visuomeninį 
keleivinį transportą 
koordinuojančius 
padalinius Utenos raj. 
savivaldybėje;

• Teisinė bazė.
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Išvados ir pasiūlymai
Pervežtų keleivių skaičius 2001 – 2006 m. sumažėjo 41 %;
23 % eksploatuojamų autobusų yra kritinės būklės, tik 10 % -
geros būklės.
2001 – 2006 m. laikotarpiu užsakomųjų reisų rida padidėjo 9 
kartus, pelnas padidėjo 3,1 karto.
Pasiūlymas atlikti keleivių srautų tyrimus, remiantis jais 
pakoreguoti maršrutų schemas, parinkti optimalaus dydžio 
transporto priemones. 
Atnaujinti autobusų parką. 
Pagerinti autobusų išorinę išvaizdą, juos apipavidalinti pagal 
keleivinio kelių transporto priemonių nuostatas. 
Pasiūlymas plėsti teikiamas paslaugas – organizuoti keliones. 
Šios paslaugos teikimas bendrovės pelną padidintų 63 %.
Siūlymai finansinėms problemoms spręsti: savivaldybės 
parama, ES Struktūrinių fondų lėšų panaudojimas. 
Siūlymas nelegalių vežimų eliminavimui. Utenos rajono 
savivaldybėje įkurti keleivinį transportą koordinuojančius ir 
prižiūrinčius jų veiklą padalinius.

Ačiū už dėmesį
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