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I. BENDROJI DALIS 

2021 m. Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijoje „Transeksta“ per ataskaitinį laikotarpį 

įvyko 1 visuotinis - rinkiminis asociacijos narių susirinkimas, 5 valdybos posėdžiai, 1 direktorių 

pasitarimas. 2021 metų pabaigoje Asociacijoje dirbo 9 darbuotojai. Asociaciją sudaro 10 narių: 

 

Eil.Nr. Įmonės kodas Pavadinimas 

1 110584095 UAB „Tuvlita“ 

2 134326089 UAB „Kauno techninės apžiūros centras“ 

3 140949984 UAB „Transkona“ 

4 144980062 UAB „Šiaulių techninių apžiūrų centras“ 

5 147850615 UAB „Panevėžio techninės apžiūros centras“ 

6 153673436 UAB „Skirlita“ 

7 251261890 UAB „Marijampolės techninės apžiūros centras“ 

8 179407243 UAB „Tauragės techninių apžiūrų centras“ 

9 180299238 UAB „Telšių techninių apžiūrų centras“ 

10 183759147 UAB „Utenos techninių apžiūrų centras“ 

 

Asociacija 2021 metais ir toliau vystė ir aptarnavo TAIS CTADB sistemas, bendradarbiavo su 

valstybės institucijomis, įmonėmis, organizacijomis, užtikrinant savo narių interesus, teikė siūlymus dėl 

teisės aktų. 

Pandemija paskatino ieškoti būdų kaip nenuspėjamomis sąlygomis užtikrinti techninės apžiūros 

procesą ir jį padaryti saugesnį tiek techninės apžiūros įmonių darbuotojams tiek ir klientams. 

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 

Asociacijai keliamus tikslus ir uždavinius 2021 metais iš esmės pavyko įgyvendinti, nors teko 

susidurti ir su dideliais iššūkiais šalyje antrus metus besitęsiančiam karantinui dėl COVID-19 plitimo. 

Asociacijai teko priimti greitus sprendimus dėl dezinfekcinių priemonių įsigijimo, TAIS CTADB e-

paslaugų modulio plėtros dėl išaugusio poreikio lanksčiai organizuoti išankstinį užsirašymą TA stotyse. 

Norisi pažymėti be tarpišką bendradarbiavimą su TA įmonėmis, kurios siūlė įvairius sprendimus dėl 

apsaugos priemonių įsigijimo. Galime pasidžiaugti, kad pavyko išvengti labai didelių užsikrėtimo atvejų 

TA įmonėse. Dažnai vyko konsultacijos su Susisiekimo ministerija, buvo teikiami siūlymai dėl TA 

atidėjimo karantino metu į kuriuos geranoriškai buvo atsižvelgta. 

2021 metais ir toliau didelis dėmesys buvo skiriamas TA įmonių ekonominių, veiklos, darbo 

užmokesčio rodiklių ir  investicijų analizei. 

Asociacija 2021 metais dėl 17 teisės aktų projektų teikė savo pastabas ir siūlymus valstybės 

institucijoms ir Seimui.  



3 

 

2020 m. balandžio 1 d., pradėjus veikti TAIS CTADB sukurtam naujam moduliui, skirtam 

automatizuotu būdu gauti duomenis iš EEE šalių TA įmonių apie atliktas Lietuvoje registruotų transporto 

priemonių technines apžiūras, juos įrašyti į CTADB ir pripažinti Lietuvoje.  2022 metų pradžioje tokių EEE 

šalių TA įmonių buvo 9, o stočių – 357. 

EEE šalyse atliktų techninių apžiūrų pripažinimų skaičius Lietuvoje kiekvienais metais augo, tačiau 

nuo š. m. vasario 20 d. įsigaliojęs reikalavimas krovininiam transportui, kas 8 savaites grįžti į kilmės šalį 

gali pakeisti šią situaciją. Todėl techninės apžiūros įmonės turi įvertinti savo galimybes ir būti pasiruošusios 

priimti didesnį krovininio transporto priemonių srautą. Manome, kad ne visose įmonėse yra pakankamas 

krovininių linijų skaičius. 

Mūsų turimomis žiniomis jau dabar didžiosios vežėjų įmonės savo transportą grąžina į Lietuvą ir 

čia atlieka techninę apžiūrą. 

 

EEE ŠALYSE ATLIKTŲ APŽIŪRŲ PRIPAŽINIMAS LIETUVOJE 2017-2021 m. 

 

 

 

Per 2021 metus Techninės apžiūros informacinėje sistemoje ir CTADB atlikta nemažai 

modernizavimo ir optimizavimo darbų, kurie palengvino ir padarė efektyvesnį TA įmonių ir Asociacijos 

darbą vykdant tiesioginę veiklą, vidaus kokybės kontrolę, korupcijos prevenciją bei apžiūros rezultatų 

analizę. Taip pat buvo skirtas nemažas dėmesys elektroninių paslaugų plėtrai. 

Per paskutinius metus ženkliai plečiasi ir auga TAIS CTADB, e-paslaugų funkcionalumas ir 

atliekamos operacijos, didėja vartotojų skaičius, todėl tam skiriami ženkliai didesni darbo resursai. Tuo 

pačiu didėja poreikis sistemų resursams ir jų patikimui. Žemiau pateikiame 5 metų pokyčių lentelę: 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 2017 2018 2019 2020 2021 

1 VTA.LT svetainės naudotojai, skaičius 144 410 164 627 171 587 287 803 305 136 

2 iTAIS (e-paslaugų) svetainės naudotojai, skaičius 311 871 340 296 359 751 596 212 752 135 

3 iTAIS (e-paslaugos), išduotų vienos dienos leidimų, skaičius 32 655 40 220 53 882 65 133 107 246 

4 iTAIS (e-paslaugos), išsiųstų SMS priminimų, skaičius 381 444 403 914 411 422 337 150 338 625 

5 iTAIS (e-paslaugos), registraciją į apžiūrą laikai, skaičius 281 556 311 246 343 944 555 993 743 798 

6 iTAIS (e-paslaugos), atliktų mokėjimų internetu už paslaugas, skaičius 49 068 60 531 76 327 133 643 191 798 

7 iTAIS, užsakytų sąskaitų internetu (TA, vienos d. leidimai),  skaičius - - 8 404 14 411 22 110 

8 iTAIS, vartotojų paskyros, skaičius 4 157 4 375 7 474 14 644 35 495 

9 TAIS, atliktų TA/PTA, bei susijusių procedūrų/paslaugų, skaičius  2 400 056 2 492 356 2 502 062 2 434 619 2 535 689 

10 TAIS, gautų TA pripažinimų iš VĮ REGITRA - 89 3 902 11 983 20 631 

11 TAIS, gautų TA atlikimų iš EEE šalių, skaičius 7 063 10 557 19 507 24 498 32 659 

12 TAIS, gautų TA apribojimų iš EĮIS, skaičius 2 533 3 044 3 512 2 746 2 711 

13 TAIS, gautų TA apribojimų iš ANR, skaičius 653 1 051 1 120 844 607 

14 TAIS, gautų TA apribojimų iš Draudikų, skaičius 4 725 4 522 5 248 4 537 4 450 

15 TAIS, atliktų Ekspertizių, skaičius 13 990 17 658 18 965 16 169 14 042 

16 TAIS, Institucijų vykdytų užklausų,  skaičius 2 344 000 2 462 633 
20 106 

912 
17 781 714 44 574 507 

17 TAIS, atsiskaitymų bankine kortele už paslaugas, skaičius 311 949 393 496 491 208 653 838 767 661 

18 TAIS, įkeltų nuotraukų, skaičius 63 625 287 215 241 417 237 073 350 130 

19 Ilgalaikių komercinių sutarčių duomenų teikimui/gavimui, skaičius  7 9 12 14 17 

20 
Ilgalaikių komercinių sutarčių (EEE šalių įmonės) duomenų gavimui, 

skaičius 
- - - 9 9 

21 
Ilgalaikių sutarčių su valstybės  institucijomis duomenų 
teikimui/gavimui, skaičius 

8 7 11 13 13 

 

Asociacija administruoja ir užtikrina transporto priemonių, kurių remontuoti ekonomiškai 

netikslinga duomenų gavimą iš Draudikų biuro (per Kelių transporto priemonių registrą). Šie procesai yra 

automatizuoti. Minėtoms transporto priemonėms automatiniu būdu yra naikinama techninė apžiūra ir 

dedama žyma dėl ekspertizės poreikio. Šioms transporto priemonėms sugrįžimui dalyvauti viešajame eisme 

būtina ekspertizė ir techninė apžiūra. 

Asociacija administruoja ir iš VRM Administracinių nusižengimų registro ir policijos Eismo įvykių 

informacinės sistemos gaunamų duomenų, apie TA apžiūros galiojimo panaikinimą ir draudimą dalyvauti 

viešajame eisme po eismo įvykio, tvarkymą.  

Gauta automatinių pranešimų apie TP, kurių remontuoti ekonomiškai netikslinga, apie TA 

galiojimo panaikinimą po eismo įvykio ir dėl grėsmės eismo saugumui 

2018–2021 metais 
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Taip pat Asociacija administruoja ir tvarko gaunamus duomenis iš KTP registro apie TA 

pripažinimą Lietuvoje pirmą kartą registruojamoms transporto priemonėms. Per 2021 metus automatiniu 

būdu į CTADB iš KTP Registro buvo gauta 20631 transporto priemonių pripažinimų atliktų VĮ REGITRA, 

tuo tarpu kai 2020 metais buvo gauta beveik dvigubai mažiau - 11987 pripažinimų.   

Asociacija ir toliau rengė statistinę užsakomąją informaciją, teikė atsakymus į teisėsaugos institucijų 

užklausas, bendravo su klientais telefonu ir el. paštu įvairiais klausimais. Pažymėtina, kad per paskutinius 

kelis metus Asociacija dėjo nemažai pastangų, kad būtų pasirašytos automatizuotos techninės apžiūros 

duomenų teikimo sutartis su valstybės institucijomis.  

Asociacija vykdė TAIS CTADB eksploatavimo ir dalinę linijų valdymo sistemų priežiūrą, duomenų 

perdavimo tinklo monitoringą. Administravo ir tvarkė CTADB.  

Techninės apžiūros įmonių ir darbuotojų problemos buvo operatyviai sprendžiamos. Buvo mokomi 

TA įmonių darbuotojai, rengiama mokomoji medžiaga ir metodikos, kurios buvo patalpintos Intraneto 

puslapyje rinkinys.vta.lt.  

Asociacija ir toliau telefonu aptarnavo „karštąją“ klientų liniją, administravo klientų skundus, 

atsakinėjo į jų klausimus.  

Asociacija užtikrino nepertraukiamą aptarnavimą ir darbuotojų budėjimą praktiškai visu TA įmonių 

darbo metu (pirmadieniais –penktadieniais nuo 8:00 iki 20:00 val., o šeštadieniais nuo 8:00 iki 15:00 val.).  

Esminiai numatyti TAIS CTADB pakeitimai ir modernizavimo darbai, testavimai ir diegimai buvo 

vykdomi įmonių nedarbo metu, nestabdant techninės apžiūros procesų.  

TA įmonės per 2021 metus (lyginant su 2020 metais) 13.3 procentais padidino užsirašymo 

laikų skaičių, tai nemaža dalimi buvo susiję ir su Covid’19 situacija. 2021 metų pabaigai buvo galima 

užsirašyti į 59 techninės apžiūros stotis, iki 3000 užsirašymo laikų per dieną, 743798 - per metus. Klientai 

Internetu gali užrašyti transporto priemonę į norimą apžiūros atlikimo vietą, gali pasirinkti laisvą laiką 

priklausomai nuo transporto priemonės klasės bei gauti priminimą apie užsirašymą. Užsirašę į apžiūrą 

klientai gali iš anksto apmokėti internetu už techninės apžiūros paslaugas, bei išsirašyti sąskaitas internetu. 

2020 ir 2021 metais dėl situacijos susijusios su Covid’19 buvo apribotas bendravimas su klientais, 

todėl priminimų apie apžiūros galiojimo pabaigą buvo užsakyta ženkliai mažiau lyginant su ankstesniais 

metais. Priminimą galima užsakyti TA įmonėse arba internetu. Palyginimui pateikiame, kaip šia paslauga 

2021 metais naudojosi vairuotojai TA įmonėse. 2021 metais daugiausia šia paslauga naudojosi 

TRANSKONA ir Utenos TAC klientai, atitinkamai 66,9% ir 41,9%, o mažiausiai Marijampolės TAC – 

3.5% ir Alytaus TAC – 4.7%. Viso per 2021 metus klientams TAIS automatiniu būdu išsiuntė 332 632 

SMS žinučių ir  5993 el. laiškų. 

Atkreiptinas dėmesys, kad klientas gauna pakvietimą atvykti į techninę apžiūrą į tą įmonę kurioje 

užsirašė tokį priminimą. Manome, kad tai turėtų būti aktualu mažoms mūsų įmonėms, siekiant pritraukti 

klientus.  
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Kaip ir kiekvienais metais, buvo skirtas dėmesys korupcijos prevencijai. Asociacijos darbuotojai 

pastoviai analizavo kontrolierių darbą, stebėjo komercinio ir fizinių asmenų transporto priemonių judėjimą, 

rengė ataskaitas, kurios buvo perduodamos techninės apžiūros įmonių vadovams, už korupcijos prevenciją 

atsakingiems asmenims. 2021 metais Asociacijai aktyviai bendraujant su TA įmonių atstovais VKK 

modulis iš esmės buvo papildytas ir automatizuotas. 

2022 m. STT paskelbtas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2021“ rodo, kad korupcija techninės 

apžiūros įmonėse mažėja, tačiau vis dar išlieka: 

 

KYŠININKAVIMO INDEKSAI 2021 (PER PASTARUOSIUS 5 METUS) PALYGINUS SU 

2018 METAIS 

APKLAUSTI: PRIEVARTAVIMO INDEKSAS DAVIMO INDEKSAS 

GYVENTOJAI 0,1/0,14 0,05/0,08 

ĮMONĖS 0,07/0,09 0,01/0,05 

Kontrolierių kvalifikacijos mokymų metu kiekvienai kontrolierių mokymo grupei, asociacijos 

darbuotojai skaitė paskaitas korupcijos prevencijos temomis, buvo pateikiami praktiniai nekokybiško 

kontrolierių darbo pavyzdžiai. 

2017 m. pradėjo veikti korupcijos prevencijos modulis, leidžiantis kontrolieriui pranešti apie kyšių 

siūlytojus ir tuo pačiu tokius siūlytojus atgrasyti nuo tokios nusikalstamos veikos. Žemiau pateikiama 

informacija pagal įmones. 
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Kontrolierių pranešimų analizė ir jų pasiskirstymas pagal įmones (2020 – 2021 m.) 

TA įmonė 
Viso gauta pranešimų 

Vidutiniškai 1 pranešimas 

tenkantis TA+PTA skaičiui 

Kontrolierių dalis %, kurie 

pateikė >=2 pranešimų 

Daugiausiai pranešimų 

pateikęs 1 kontrolierius 

2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 

Tuvlita 453 366 743 974 68.3 54.7 19 21 

Skirlita 42 38 2256 2570 22.2 31.0 15 7 

Kauno TAC 248 154 1069 1778 58.4 32.1 24 25 

Marijampolės TAC 95 91 849 904 64.0 68.0 15 25 

Transkona 313 277 536 639 67.4 63.8 44 32 

Tauragės TAC 50 34 1287 1983 42.9 33.3 15 16 

Šiaulių TAC 111 96 1156 1356 51.3 42.5 13 13 

Telšių TAC 244 196 340 435 60.0 58.3 55 37 

Panevėžio TAC 112 126 914 847 59.4 59.4 20 17 

Utenos TAC 167 138 535 688 45.8 52.0 43 25 

Viso pranešimų 1835 1516 770 971 57.9 48.9 55 37 

Įmonių vadovai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad santykinai maža kontrolierių dalis (< 48.9 %)  

dalyvauja teikiant pranešimus.  

Geriausi vidaus kokybės kontrolės 2021 metų įvertinimo balai yra UAB „Transkona“, UAB „Telšių 

TAC“ ir UAB „Panevėžio TAC“ ir UAB „Skirlita“, prasčiausi – UAB „Utenos TAC“ ir UAB „Tauragės 

TAC“.  

Iš žemiau pateiktos TA įmonių VKK efektyvumo vertinimo balais lentelės matome, kad bendras 

įmonių vertinimas balais 2021 m yra 18,6 balo.  

Visų įmonių vadovai turėtų daugiau dėmesio skirti vidaus kokybės kontrolės veiklos efektyvumui 

ir korupcijos prevencijos stiprinimui. 

TA įmonių VKK efektyvumo vertinimas balais 2020–2021m. 

TA įmonė 

Įvertinimas balais už 

VKK atlikimą 

(maks. 8 balai) 

Įvertinimas balais 

už nustatytų DE ir 
DT skaičių 

(maks.12 balų)  

Įvertinimas balais 

už nustatytų NT 
skaičių (maks.5 

balai)  

Įvertinimas balais 

už KS naudojimą 

(maks.5 balai) 

Bendras įvertinimas balais 
(maks.30 balų) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

UAB „Transkona“ 7.6 6.6 9.4 9.9 4.8 5.0 5.0 5.0 26.8 26.5 

UAB „Telšių TAC“ 5.9 6.2 5.2 4.5 3.0 4.4 5.0 5.0 19.1 22.1 

UAB „Panevėžio TAC“ 7.5 4.8 5.6 4.8 4.6 4.4 5.0 5.0 22.6 22.1 

UAB „Skirlita“ 6.5 7.4 6.8 5.5 3.4 3.7 4.4 5.0 20.9 21.7 

UAB „Kauno TAC“ 4.3 5.6 5.7 6.2 3.3 2.5 5.0 5.0 18.3 19.3 

UAB „Tuvlita“ 3.4 5.1 4.8 7.3 1.9 1.4 5.0 5.0 15.1 18.8 

UAB „Marijampolės TAC“ 6.9 7.3 2.9 2.1 2.8 3.4 4.7 5.0 17.3 17.8 

UAB „Šiaulių TAC“ 5.6 6.1 2.0 3.4 2.3 2.2 5.0 5.0 14.9 16.7 

UAB „Tauragės TAC“ 2.8 4.8 3.8 3.3 1.5 2.1 4.7 5.0 12.9 15.2 

UAB „Utenos TAC“ 5.1 2.0 1.0 0.7 0.5 1.3 4.8 5.0 11.4 9.1 

VIDURKIS 5.5 5.9 4.7 4.8 2.8 2.9 4.9 5.0 17.9 18.6 
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Analizuojant techninės apžiūros įmonių ir LTSA atliekamus vidaus kokybės kontrolės tikrinimus, 

galima teigti, kad LTSA per paskutinius du metus labai sustiprino VKK atlikimo įmonėse klausimus, 

pradėjo vertinti rizikas ir tai matosi VKK patikrinimų rezultatų lentelėse. 

 

Techninės apžiūros įmonių atliktų VKK patikrinimų analizė 2021 m. 

 

TA įmonė 

Atlikta 

patikrini

mų 

Atliktų patikrinimų 
% nuo visų apžiūrų 

Atliktų patikrinimų, 
kuriuose nustatyta 

trūk. (buvo 

trūkumų/daugiau kaip 
1 DT, PT) 

1 patikrinimui 

nustatytų  DT, PT 

skaičius 

Maksimalus DT, 

PT skaičius 

nustatytas 

patikrinimo 

metu 

UAB “Tuvlita” 228 0.06 56/13 0.29 7 

UAB “Skirlita” 109 0.11 59/1 0.24 2 

UAB “Kauno TAC” 196 0.07 60/7 0.24 5 

UAB “Marijampolės TAC” 97 0.12 22/1 0.09 2 

UAB “Transkona” 149 0.08 94/15 0.51 12 

UAB “Tauragės TAC” 45 0.07 14/4 0.27 3 

UAB “Šiaulių TAC” 102 0.08 26/3 0.13 2 

UAB “Telšių TAC” 75 0.09 25/5 0.25 3 

UAB “Panevėžio TAC” 106 0.10 55/2 0.20 2 

UAB “Utenos TAC” 26 0.03 6/0 0.08 1 

VISO 1133 0.08 417/51 0.26 12 
   

 

 

LTSA atliktų VKK patikrinimų analizė 2021 m. 

 

TA įmonė 

Atlikta 

patikrini

mų 

Atliktų patikrinimų 
% nuo visų apžiūrų 

Atliktų patikrinimų, 
kuriuose nustatyta 

trūk. (buvo 

trūkumų/daugiau kaip 
1 DT, PT) 

1 patikrinimui 

nustatytų  DT, PT 

skaičius 

Maksimalus DT, 

PT skaičius 

nustatytas 

patikrinimo 

metu 

UAB “Tuvlita” 37 0.01 22/9 0.84 4 

UAB “Skirlita” 15 0.02 10/2 0.67 2 

UAB “Kauno TAC” 15 0.01 8/1 0.60 3 

UAB “Marijampolės TAC” 11 0.01 4/3 0.91 4 

UAB “Transkona” 11 0.01 4/0 0.36 1 

UAB “Tauragės TAC” 9 0.01 5/3 1.22 4 

UAB “Šiaulių TAC” 13 0.01 9/3 0.85 3 

UAB “Telšių TAC” 8 0.01 1/1 0.38 3 

UAB “Panevėžio TAC” 13 0.01 7/1 0.54 3 

UAB “Utenos TAC” 11 0.01 7/1 0.64 3 

VISO 143 0.01 77/24 0.72 4 
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III. ASOCIACIJOS VEIKLAI TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

Sąnaudos susijusios su TAIS CTADB ir susijusių duomenų bazių palaikymu (tarnybinių stočių 

priežiūra ir saugyklų nuoma, programinės įrangos palaikymo metinis mokestis, aptarnavimas, ryšiai, 

AUTODATA, ORACLE) 2021 metais sudarė apie 48, 9 tūkst. Eur, iš jų: už duomenis iš AUTODATA ~ 

9,3 tūkst. Eur; už ORACLE duomenų bazės palaikymą 3,7 tūkst. Eur; už tarnybinių stočių priežiūros ir 

saugyklos, papildomas priežiūros paslaugas  ~ 19,6 tūkst. Eur; už duomenų perdavimo, tinklo apsaugos 

paslaugas ~ 16,3 tūkst. Eur.  

2021 metais buvo įsigytos TAIS CTADB serverių licencijos (WINDOWS - trumpalaikis turtas) ~ 

8,5 tūkst. Eur ir TAIS CTADB įranga (rezervinis diskų masyvas) ~ 3.6 tūkst. Eur.  

SMS žinučių siuntimo sąnaudos sudarė ~ 23,6 tūkst. Eur. 

2021 metais kaip ir buvo numatyta investicijos į TAIS CTADB programinę įrangą sudarė 99,1 tūkst. 

Eur. Iš jų: 

1. TAIS CTADB kontrolierių eilės valdymo ir darbo našumo modulis ~ 22,5 tūkst. Eur. Kontrolierių 

eilės valdymo sistema iki 2021 metų pabaigos jau buvo įdiegta Vilniaus centrinėje, Avižienių, Alytaus 

centrinėje, Marijampolės, Šiaulių, Telšių ir Mažeikių stotyse. Darbo našumo modulio funkcionalumas yra 

naudojamas visos TA stotyse; 

2. TAIS CTADB VKK modulio plėtra ~ 25,0 tūkst. Eur. Metų pabaigoje naujas modulis buvo 

pristatytas visoms įmonėms, įmonės pradėti įsisavinimo ir įdiegimo darbai; 

3. TAIS CTADB technologinis ataskaitų modulio naujinimas ~ 16,0 tūkst. Eur; 

4. TAIS CTADB apmokėjimo internetu modulio papildymas (SEB platformos integracija) ~ 8,8 

tūkst. Eur. Šis darbas buvo papildytas pagal atskirą valdybos sprendimą. Vienas iš tikslų buvo turėti 

alternatyvų sprendimą (PAYSERA) ir sumažinti paslaugų įkainius. SEB platforma buvo pabaigta kurti 

2022 metų sausio mėnesį, šiuo metu vyksta parengiamieji diegimo darbai ; 

5. TAIS CTADB modernizavimo darbai (matavimų duomenų tvarkymo ribojimai, duomenų mainų 

su KTP registru papildymas, duomenų mainų su LVP papildymas, BDAR, akreditacijos 

reikalavimų išpildymas ir daugelis kitų aktualių įmonėms darbų) ~ 26,8 tūkst. Eur. 

Analizuojant pirminių ir pakartotinių apžiūrų pokyčius matosi, kad pirminių techninių apžiūrų 

skaičius 2021 metais palyginus su 2020 metais išaugo 4,0%, o pakartotinų apžiūrų skaičius išaugo 6,1%. 
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Pirminių techninių apžiūrų skačiaus kitimas Lietuvoje 2012–2021 m. 

 

Pakartotinų apžiūrų skaičiaus kitimas 2012-2021 m. 

Techninės apžiūros įmonių pajamos iš techninės apžiūros ir su ja susijusių paslaugų 2021 metais 

išaugo 4 mln. 176 tūkst. Eur. (nuo 2021 m. kovo 10 dienos įsigaliojo naujos TA kainos).  
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Įmonių pajamos iš techninės apžiūros ir su TA susijusiomis paslaugomis 

2015–2021 metai 

2021 m. ženkliai sumažėjo ekspertizių skaičius – 13.2 %, o pajamos iš ekspertizių sumažėjo 15.8 

%. Pažymėtina, kad panašiais dydžiais ekspertizių skaičius ir pajamos mažėjo 2020 metais. Pagrindinė 

ekspertizių rūšis – tai iš trečiųjų šalių įvežtų transporto priemonių atitikties įvertinimas.  

Vienos dienos leidimų, nuvykti į techninės apžiūros stotį atlikti apžiūros, išdavimas per e-paslaugas 

kasmet didėja ir 2021 m. sudarė 88,0 proc. nuo visų išduodamų leidimų, tuo tarpu 2020 metais sudarė – 

90,9 proc. Per 2021 m. buvo išduota apie 107,25 tūkst. leidimų arba 64,7 proc. daugiau nei 2020 metais! 
 

TA įmonė 
Išduota vienos dienos leidimų Pokytis 

% 2020 m. 2021 m. 

UAB „Tuvlita“ 24954 40164 61.0 

UAB „Skirlita“ 4041 6770 67.5 

UAB „Kauno TAC“ 15544 23770 52.9 

UAB „Marijampolės TAC“ 2219 3935 77.3 

UAB „Transkona 5699 10051 76.4 

UAB „Tauragės TAC“ 1769 4246 140.0 

UAB „Šiaulių TAC“ 2934 5157 75.8 

UAB „Telšių TAC“ 2306 3811 65.3 

UAB „Panevėžio TAC“ 2066 3698 79.0 

UAB „Utenos TAC“ 3601 5644 56.7 

Viso: 65133 107246 64.7 
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Vertinant vidutiniškai vienam kontrolieriui per metus tenkančių apžiūrų skaičių matome, kad 

didžiausi išdirbiai yra Utenos TAC – 2674, TRANSKONA – 2639 ir Panevėžio TAC – 2565.  

Kontrolierių išdirbis lyginant su 2020 metais padidėjo 2.7 procento. tai sąlygojo išaugęs TA 

skaičius. 

Kontrolierių išdirbiai ir jų poreikis  

Įmonės pavadinimas 

Vid. vienam 

kontrolieriui per 
metus tenkantis 

apžiūrų skaičius 

(2020/2021 

metais) 

Įmonės 
atliekamų 

apžiūrų dalis 

(%) 

Kontrolierių 

vidutinis 

sąrašinis 
skaičius 

(2020 metai) 

Kontrolierių 
vidutinis sąrašinis 

skaičius (2021 

metai) 

Kontr. 

vidutinio 
sąrašinio 

skaičiaus 

pokytis 

(skaičius) 

Kontr. 

vidutinio 
sąrašinio 

skaičiaus 

pokytis 

(%) 

UAB „Tuvlita“ 2360/2459 25.1 99.0 99.4 0.4 0.4 

UAB „Skirlita“ 2381/2381 6.5 26.0 24.8 -1.2 -4.6 

UAB „Kauno TAC“ 2407/2331 18.1 70.7 75.7 -5.0 7.1 

UAB „Marijampolės 

TAC“ 
1984/2279 5.4 25.7 24.0 -1.7 -6.6 

UAB „Transkona“ 2591/2639 12.2 43.4 45.0 1.6 3.7 

UAB „Tauragės TAC“ 2232/2324 4.5 19.0 19.0 0.0 0.0 

UAB „Šiaulių TAC“ 2286/2318 9.1 38.0 38.4 0.4 1.1 

UAB „Telšių TAC“ 2388/2462 5.6 22.0 22.0 0.0 0.0 

UAB „Panevėžio TAC“ 2456/2565 7.3 27.9 27.8 -0.1 -0.4 

UAB „Utenos TAC“ 2613/2674 6.1 22.0 22.5 0.5 2.3 

Bendri rezultatai: 2380/2444 100.0 393.7 398.6 4.9 1.2 

2021 metų pabaigoje veikė 69 techninės apžiūros stotys (iš jų 1 pagal iškvietimą UAB „Vlantana“ 

patalpose), kuriose buvo įrengtos 143 technologinės linijos ir jose dirbo 412 kontrolierių ir ekspertų.  

2021 metais TA įmonės investavo į naujų/esamų TA stočių modernizavimą ir naujos įrangos 

įsigijimą apie 2,86 mln. Eurų. TA įmonių investiciniai planai buvo didesni, tačiau investicijas iš dalies 

ribojo vėluojantis statybinių medžiagų ir įrangos tiekimas, statytojų trūkumas, auganti infliacija. Per 

praėjusius metus TA įmonėse atlikti šie darbai: 

1. UAB TUVLITA – Pertvarkė centrinės stoties (Lentvario g.) privažiavimo kelius, įsigijo 

4 naujus krovininių automobilių stabdžių stendus su iškėlimo funkcija. Pradėjo naujos 

stoties Elektrėnuose statybos darbus; 

2. UAB TRANSKONA – Centrinėje stotyje (Šilutės pl. 50) naujai įrengė (vietoje senosios) 

krovininių automobilių liniją su nauja duobe, sumontavo naują technologinę įrangą. 

Šilutės stotyje sutvarkė klientų laukimo aikštelę ir pritaikė švieslenčių eilių valdymo 

sistemai; 

3. UAB TAURAGĖS TAC – Vykdė naujos Jurbarko stoties statybos darbus, stoties 

atidarymas numatytas 2022 metais; 

4. UAB ŠIAULIŲ TAC – Vykdė naujos Kelmės stoties statybos darbus, įsigijo įrangos, 

stoties atidarymas numatytas 2022 metais;  
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5. PANEVĖŽIO TAC – Užsakė centrinės stoties naujo lengvųjų automobilių patikros 

pastato su trimis linijomis statybas; 

III. VIEŠIEJI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS 

Didžiausi iššūkiai techninės apžiūros sistemai 2021-aisiais žvelgiant per komunikacijos ir viešųjų ryšių prizmę 

buvo susiję su keletu krizinių situacijų, nulemtų sezoninio klientų srauto ūgtelėjimo, problemomis bandant rezervuoti 

patikros laiką, eilių prie TA stočių, transporto parko taršos tema bei išaugusiu dėmesiu korupcijos apraiškoms.   

Praėjusių metų pirmąją pusę Lietuva gyveno itin griežto karantino, nulemto naujų COVID-19 viruso atmainų 

išplitimu. Tai tiesiogiai palietė techninės apžiūros įmonių darbą, nes tiek dėl formalių suvaržymų, tiek dėl baimės 

užsikrėsti, nemaža dalis automobilių savininkų buvo atidėję patikrą, todėl tradicinis pavasarinis klientų srauto pikas 

prasidėjo anksčiau ir buvo bemaž 20 proc. didesnis nei ankstesniais metais. Ši tema keletą mėnesių buvo nuolat 

aptarinėjama naujienų portaluose ir televizijos žinių laidose. Bendraujant su žurnalistais pavyko pakankamai 

sėkmingai neutralizuoti neigiamų emocijų užtaisą, detaliai pasakojant kokios objektyvios priežastys lemia 

vairuotojus erzinančius nepatogumus, kaip TA įmonės optimizuoja išankstinės registracijos sistemą ir ieško rezervų 

eilėms tirpdyti. Visgi tikėtina, kad dėl kontrolierių trūkumo 2022-ųjų pavasarį ši situacija bent jau Vilniaus regione 

dalinai pasikartos, todėl reiktų apgalvoti atitinkamas prevencines priemones bei informacinę kampaniją, galinčią 

sušvelninti automobilininkų nepasitenkinimą ir tradiciškai viešoje erdvėje pasigirstančius samprotavimus, esą „dėl 

visko kaltas TA monopolis“. 

 

Kitas sėkmingai įveiktas komunikacinis uždavinys buvo praėjusiais metais įsigaliojusi nauja TA 

kainodaros formavimo sistema. Kovo mėnesį įsigaliojus naujiems patikros įkainiams teko dar kartą bemaž 

visiems žiniasklaidos kanalams pakartotinai pristatyti pokyčių esmę, jų realizavimo mechanizmą ir 
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argumentuoti tų pokyčių būtinybę: keletu eurų padidėję tarifai buvo vertinami kaip nulemti objektyvių 

priežasčių ir atitinkantys viešąjį interesą. 

Patys rimčiausi išbandymai ar netgi komunikacijos krizės praėjusiais metais buvo susijusios su 

Aplinkos ministerijos viešųjų ryšių kampanija, kai vasarą du mėnesius Vilniuje realiomis eismo sąlygomis 

oro taršą matuojant nuotoliniais matuokliais buvo ištirta daugiau kaip 45 tūkst. transporto priemonių. Šio 

projekto išvadose paskelbta, jog žymi sostinės gatvėmis riedančių automobilių dalis išmeta daugiau teršalų, 

nei nustatyta „Euro“ standartais:  azoto oksido, kietųjų dalelių, anglies monoksido (CO) ir angliavandenilių 

(HC) ribines vertes, kurių atitiktį privalo užtikrinti automobilių gamintojai kai kuriais atvejais viršijo normą 

daugiau kaip 10 kartų. Ministras S. Gentvilas iš pradžių kalbėdamas apie šį tyrimą samprotavo, esą galima 

priežastis „mūsų seni automobiliai nepakankamai techniškai prižiūrimi ir dalis jų galimai turi 

neveiksmingas taršos mažinimo sistemas ar jų visai neturi (dalelių filtrų, katalizatorių)“, tačiau vėliau 

nusprendė atpirkimo ožiu paversti techninės apžiūros įmones. Po portale 15min paskelbto žurnalistinio 

tyrimo apie korupcinės schemas, padedančia trūkumų turintiems automobiliams gauti teigiamą TA išvadą, 

ministras pareiškė jog „reaguodamas į žiniasklaidoje paskelbtą tyrimą dėl galimai fiktyvių techninių 

apžiūrių, kreipiasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją, 

prašydamas ištirti nustatytų taršiausių automobilių ir jų techninės priežiūros fakto sąsają“.  

 

Deja, realiai nei į STT, nei į „Transekstą“ niekas nesikreipė ir nepateikė jokių tyrimo duomenų, 

leidžiančių patikrinti kada nuotolinio taršos tyrimo metu ribines vertes viršiję automobiliai buvo lankęsi 

TA stotyse. Tuo būdu viešoje erdvėje nuskambėjęs  ministro S. Gentvilo pareiškimas dėl „Aplaidžiai ir, 

kaip paaiškėjo, galbūt nusikalstamai vykdoma techninė apžiūra užteršia mūsų plaučius ir gadina orą, o kai 

kuriems sukelia ankstyvą mirtį“ liko be atsako.  
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Minėtas portalo 15min tyrimas (https://www.15min.lt/media-pasakojimai/technikine-uz-50-1462), 

kurio autoriai daugiausiai rėmėsi keleto nesąžiningų veikėjų pasakojimais, kaip jie apeina TA įmonėse 

veikiančius korupcijos prevencijos mechanizmus, padarė mažiau reputacinės žalos: žurnalistai pakankamai 

tiksliai užčiuopė problemos esmę ir pristatė TA įmonių pastangas tas problemas spręsti. Per keletą 

susitikimų su portalo 15min atstovais buvo detaliai paaiškinta, kodėl į rimtus ikiteisminius tyrimus galimos 

korupcijos istorijos išsirutulioja  tik išskirtiniais atvejais, nes tiesmukų bandymų papirkti kontrolierius 

pasitaiko retai. Jei išgirdęs frazę „pase 50 eurų“ pakelsi ant kojų policijos ar STT pareigūnus, greičiausiai 

nepeši nieko, nes tos frazės autorius akimirksniu išsivartys, esą jis tik perspėjo apie tokį faktą, kad 

kontrolierius nenugvelbtų jo santaupų ar pan. Net kelių policijos patruliai, sustabdę kokią nors KET 

nuostatą pažeidusį bėdžių ir išgirdę pasiūlymą „susitarti“ pigiau, privalo perspėti apie daromą naują 

nusikaltimą ir tik taip neatvėsinę jo entuziazmo, forminti kyšio siūlymo protokolą. TA kontrolieriai nėra 

operatyvinės veiklos subjektai, neturi nei reikiamų įgūdžių, nei priemonių galimos korupcijos atvejams 

fiksuoti, nei motyvacijos veltis į tokias istorijas. Juo labiau, kad tiesioginio darbo krūvis tikrai didelis. 

Jei ne redaktorių siekis temą „skandalizuoti“ naudojant skambias antraštes, tyrimo autoriams būtų 

galima padėkoti už pastangas iš eismo eliminuoti techniškai netvarkingus automobilius. 

Dar viena tema, praėjusiai metais sulaukusi didžiulio dėmesio - automobiliuose esančių pirmosios 

pagalbos rinkinių vertinimas techninės apžiūros metu (https://www.delfi.lt/auto/autonaujienos/jau-sausi-

vairuotojai-privales-tureti-naujas-vaistineles-uz-senu-naudojima-ir-baudos-ir-trukumai-technineje-

apziuroje.d?id=88879339). Paskelbus apie 2022-ųjų sausį turintį įsigalioti vaistinėlių turinį 

reglamentuojantį teisės aktą, buvo pasigirdusios insinuacijos, esą šį akivaizdžiai su sveiku protu 

prasilenkiantį reikalavimą (papildyti vaistinėles dviem turniketais, dviem vienkartinėmis apsauginėmis 

plėvelėmis/pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti bei dviem vienkartiniais šalčio 

maišeliais) bando „prastumti“ techninės apžiūros įmonės. Netgi oficialiame Sveikatos apsaugos 

ministerijos interneto puslapyje buvo skelbiama, jog neinvestavę keliasdešimties eurų į naujas pirmosios 

pagalbos priemones, techninės apžiūros įveikti nepavyks. Apie šiuos dalykus buvo keletą kartų kalbėta su 

visomis žiniasklaidos priemonėmis ir diskutuota socialinių tinklų „burbuluose“, todėl bent jau 

„Transekstos“ vardo „auksinių šaukštų“ skandalą primenančioje istorijoje neliko. 

          Praėjusiais metais buvo tęsiamos kelios tradicija tapusios iniciatyvos – paskaitos kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose dalyvaujantiems kontrolieriams bei darbą TA stotyse pradedantiems kolegoms 

„Bendravimas su klientas: etika ir psichologija“. Taip pat  „Transeksta“ prisidėjo prie keleto saugaus eismo 

iniciatyvų: pavasarį surengtame konkurse „Būk saugus“ (šįkart nuotoliniu būdu vykusioje universalioje 

žinių patikroje apie saugų elgesį bemaž visose įmanomose kasdienėse situacijose, pradedant keliones 

automobiliu ir baigiant pagalba susižeidusiam draugui, dalyvavo 102 komandos) ir gruodį vairuotojams 

skirtų atviručių „Aš ir Tu– atsargūs kai slidu“ gamyboje. Bendradarbiaujant su VšĮ „Būk saugus LT“ buvo 

sukurta beveik 1500 unikalių atviručių, kurios dar prieš Šv. Kalėdas išdalintos techninės apžiūros stotyse 

visiems vairuotojams, atkeliavusiems su nepriekaištingai prižiūrėtomis ir teigiamą patikros išvadą 

gavusiomis transporto priemonėmis. 

https://www.15min.lt/media-pasakojimai/technikine-uz-50-1462
https://www.delfi.lt/auto/autonaujienos/jau-sausi-vairuotojai-privales-tureti-naujas-vaistineles-uz-senu-naudojima-ir-baudos-ir-trukumai-technineje-apziuroje.d?id=88879339
https://www.delfi.lt/auto/autonaujienos/jau-sausi-vairuotojai-privales-tureti-naujas-vaistineles-uz-senu-naudojima-ir-baudos-ir-trukumai-technineje-apziuroje.d?id=88879339
https://www.delfi.lt/auto/autonaujienos/jau-sausi-vairuotojai-privales-tureti-naujas-vaistineles-uz-senu-naudojima-ir-baudos-ir-trukumai-technineje-apziuroje.d?id=88879339
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Praėjusiais metais „Transeksta“ pagrindiniams naujienų kanalams pateikė kelias dešimties 

informacinių pranešimų ir komentarų, kurių tematika apėmė bemaž visas transporto pasaulio sritis, 

pradedant techninių trūkumų statistiniais duomenimis už praėjusius kalendorinius metus, transporto 

priemonių techninę ekspertizę,  automobilių tarša ir jos apmokestinimu,  elektromobilių ypatumais, eismo 

įvykių keliuose analize, rekomendacijomis, kaip pasirinkti padangas, paruošti automobilį eksploatacijai 

žiemai, į kokius dalykus atkreipti dėmesį pavasarį, ridos klastojimą, automobilių perdirbimą ir 

modifikavimą, žibintų ir šviesos šaltinių keitimą. 
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Asociacijos parengtos informacijos pagrindu TV reportažus rengė ar mūsų pateiktą informaciją 

naudojo LTV laida  „Keliai. Mašinos. Žmonės“, naujienų laidų reporteriai iš LTV, LNK, TV3, BTV, INFO 

TV ir tv.lrytas.lt. Taip pat teko porą kartų dalyvauti teminėse radijo laidose „Žinių radijo“ studijoje  bei 

15min.lt portalo laidose. Taip pat dalyvauti projekte „Žalia šviesa“ – apie alternatyvias energijos rūšis 

transporte. 

Aktyviausiai bendradarbiauta su transporto temomis rašančiais žurnalistais portaluose Delfi.lt, 

15min.lt, LRT.lt, lrytas.lt, TV3.automatas.lt, 98.lt, taip pat dienraščiais „Lietuvos rytas“, „Verslo žinios“, 

„Kauno diena“, „Valstiečių laikraštis“. Keletas analitinių straipsnių buvo publikuota žurnale „Keturi ratai“.  

Pagrindini bendravimo su žiniasklaidos atstovais principas praėjusiais metais nesikeitė: jų 

užduodami klausimai pirmiausia išnagrinėjami drauge su geriausiai konkrečią sritį išmanančiais asociacijos 

specialistais, o tuomet pateikiami atsakymai raštu arba suderinama, kas pateiks oficialų komentarą TA ar 

radijo laidų vedėjams. Taip minimizuojamas tiesioginio eterio ar viešo kalbėjimo stresas, išvengiama 

netikslių formuluočių, manipuliavimo klaidingais statistiniais duomenimis bei laiko gaišaties rengiantis 

interviu. 
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Asociacija  sėkmingai dalyvavo „Lietuvos metų automobilis 2022“ konkurse, kuriame tradiciškai 

vyksta  mašinų dinamikos ir stabdymo efektyvumo bandymai: specialiais prietaisais matuojamas 

greitėjimo ir lėtėjimo pagreitis.  Šį kartą matuotas ir automobilių triukšmingumas. 

 

 

Apibendrinant – 2020-aisiais asociacijos viešųjų ryšių strategija iš esmės nesikeitė ir, kaip parodė 

susidariusios krizinės situacijos, padėjo efektyviai su jomis susidoroti. 

Taip pat galima pasidžiaugti, kad komunikacija su žiniasklaidos kanalais vyko griežtai paisant žurnalistinės 

etikos principų ir nepareikalavo papildomų išlaidų. 

Dabartinis asociacijos ir MEDIA bendravimo ir bendradarbiavimo būdas yra atsakingas, 

profesionalus ir įtaigus. Tai pripažįsta ir mūsų partneriai, ir įvairūs vertintojai. 
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V. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ASOCIACIJOS VEIKLOS KRYPTYS 

Asociacijos veikla 2022 m. ir toliau bus orientuojama į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, 

efektyvinant korupcijos prevencijos veiklą, diegiant naujas informacines bei inovacines technologijas, 

elektronines paslaugas, gerinant kontrolierių profesinį ugdymą. 

Didelis dėmesys bus skiriamas elektroninių paslaugų teikimui, techninės apžiūros informacinių 

sistemų eksploatavimui ir priežiūrai, korupcijos prevencijai, klientų ir respondentų aptarnavimui, darbų 

saugai, vienodai traktuojamų techninių reikalavimų įsisavinimui įmonėse bei kokybiškam klientų 

aptarnavimui.  

I. Planuojami TAIS CTADB kūrimo ir modernizavimo darbai 2022 metams ~ 90000 Eur.:  

1. TAIS CTADB kontrolierių eilės valdymo, darbo našumo ir užsirašymo modulių plėtra. 

Kaina ~ 25000 Eur.  Darbų pabaiga planuojama spalio – lapkričio mėnesį.   

Kontrolierių eilės valdymo sistema: Pusiau automatizuotas transporto priemonės priskyrimas 

(Galimybė vadovui priskirti TP kontrolieriui), platesnis  parametrų aprašančių eilės taisykles stotyse 

pasirinkimas (tiksliau įvertinant būklę ir situacijas), kontrolierių motyvavimo elementai. Automatizuoti TP 

klasifikavimą kasoje (eilės Nr. išdavimas) ir priskyrimą lengvųjų arba krovinių linijai (pvz. F1 masė). 

Darbo našumo, efektyvumo rodiklių ataskaitų formavimas.  Realizuoti TAIS‘ e pranešimų sistemą, kur 

kontrolieriams būtų siunčiami pranešimai apie eilėje laukiančias neaptarnautas TP. Galima mėnesio, 

savaitės ar dienos pabaigoje formuoti darbuotojo reitingo ataskaitą ir siųsti ją kontrolieriui, tai galėtų 

skatinti produktyvumą; Patobulinti užsirašymo modulį: Papildyti TP klasifikatorių, kad TP priskyrimas 

lengvųjų arba sunkvežimių laikams vyktų pagal F1 masę, pvz.: iki 3000 kg – lengvųjų laikas, virš 3000 kg 

– krovininių laikas; eliminuoti (apriboti)  užsirašymo galimybę, tiems kurie neatvyksta ir galimus 

pažeidėjus (sistemos atranka, rizikos vertinimas, ribojimas užrašymo, apmokėjimo reikalavimas, papildomi 

priminimai ir pan.); Tai leistų efektyviau valdyti netinkamus užsirašymus, neužimti vietų, leistų daugiau 

klientų užsirašyti, taigi mažintų eiles.  

2. TAIS CTADB VKK modulio plėtra II.  Kaina ~ 20000 Eur. Darbų pabaiga planuojama 

rugsėjo - spalio  mėnesį. 

Darbo kokybės tikrinimo posistemės papildymas planavimo moduliu. Darbuotojų darbo  kokybės 

tikrinimo plano automatizuotas sudarymas pagal užduotus rodiklius (patikrinimų skaičius laikotarpiui, 

rizikos dydžio įvertinimas) vertinant rizikos balus.  Matavimo rezultatų duomenų įvertinimo apdorojimas 

ir rizikos vertinimas.TP įtraukimas į KS pagal tam tikrą logiką (trūk. kodų derinius ir pan.). Galimybė uždėti 

požymį (11), kad kontrolierius fotografuotų sekančias paimtas TP, nurodant jų skaičių (prevencinė 

priemonė dėl TP rinkimosi); Galimybė uždėti požymį (6 arba 7), kad kontrolieriaus darbas būtų patikrintas 

pvz. jam grįžus iš pertraukos ar pietų, su galimybe nurodyti kelintai TP bus taikomi uždėti požymiai 

(prevencinė priemonė); TP priemonės įvedimas į KS nurodant požymį (6, 7 ar 11), kuris suveiktų tik tuo 

atveju jeigu TP pasirinks atitinkamas kontrolierius (prevencinė priemonė); Automatinis (6, 7 ar 11) 

požymio dėjimas, pvz. jeigu kontrolierius tikrina tą pačią TP trečią kartą iš eilės arba tikrina įmonės TP 

(prevencinė priemonė);  Informuoti vadovą SMS žinute apie TP atsiskyrimą, pinigų grąžinimą; 
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3. E-paslaugų modulio plėtra. Kaina  ~ 15000 Eur. Darbų pabaiga planuojama lapkričio 

mėnesį.  

Kliento supažindinimo su saugaus elgesio instrukcija posistemė. Klientas galėtų būti 

supažindinamas per užsirašymo modulį ir per kasos modulį. Reikia užtikrinti, kad klientai būtų susipažinę 

su saugaus elgesio instrukcija. TAIS turėtų informuoti kasininką ir kontrolierių, jeigu valdytojas 

nesusipažinęs su minėta instrukcija; Pakeisti priminimo užsakymo eigą, kad leistų atlikti be autentifikacijos  

- supaprastintų priminimų užsakymą. Siųsti klientams užsirašymo priminimo žinutes su nuorodomis į 

peržiūrą/atšaukimą. Klientams būtų patogiau peržiūrėti užsakymą, valdyti jį. Įdėti iTAIS‘e nuorodas 

Google žemėlapiams kad leistų palengvintai nuvykti iki stoties. Pateikti autentifikacijas su Google, 

Facebooku. Galima realizuoti ir didesnio saugumu autentifikaciją su Smart id ar M. parašu, o tada teikti 

informaciją apie techninių apžiūrų istoriją ir pan. 

4. TAIS CTADB technologinis naujinimas. Numatyta darbų kaina ~15000 Eur. Darbų 

pabaiga planuojama gruodžio mėnesį.  

Aplikacijų technologinis naujinimas. Naudojant tą pačią duomenų bazę, pernaudojant dalį 

dabartinio kodo, pereiti prie naujesnių logikos ir interfeiso karkasų. Tai tikrai nemažas projektas, bet jo 

matyt neišvengiamai reikės ateityje, nes jau šiam momentui naudojami karkasai yra nebepalaikomi ir visada 

gali ateiti diena, kai juose bus atrastos saugumo spragos. Šį darbą siūloma skaidyti etapais, per keletą metų. 

5. TAIS CTADB einamieji tobulinimo darbai. Kaina ~ 18000 Eur. Darbai bus vykdomi nuolat 

iki metų pabaigos.  

Dėl teisės aktų pakeitimų ir jų įgyvendinimo, kitų darbą optimizuojančių veiksnių, TA įmonių 

siūlymų, klientų atsiliepimų, technologinių sistemų pasikeitimų.  Vairuotojo identifikavimo (kaip 

alternatyvos vairuotojo pažymėjimui) kortelės duomenų įvedimas, saugojimas, BDAR aspektai. Patobulinti 

(supaprastinti) saugių TP sertifikatų išdavimą. Kasoje iš karto leisti įforminti sertifikato išdavimo paslaugą 

ir neformuoti atskiros eilutės priskyrimo lange. Sukurti sertifikato spausdinimo mygtuką prie  papildomos 

paslaugos, jis aktyvus tik tuo atveju, kai yra sumokėti pinigai ir TP atitinka 12 gr. reikalavimus. Kiti 

pakeitimai. Į TAIS keliami dokumentai su asmens duomenimis (TPM, prašymai ir kt.). Reiktų dviejų tipų 

nuotraukų - matomų visiems ir matomų tik teisę turintiems (dėl asmens duomenų apsaugos). Automatizuoti 

(supaprastinti) mokėjimo dokumentų išdavimą. Vartotojų administravimo funkcionalumo papildymas. 

Papildyti pinigų grąžinimą papildoma funkcija, kad vadovas gautų SMS apie atliktą grąžinimą. Automatinis 

ataskaitų generavimas – ataskaitų prenumerata. 

6. Intranetas. Asociacijos IT specialistų kuriamos vidinės programos naudojamos ir TA 

įmonėse, Asociacijoje ir TS. Darbų vykdomi nuolat.  

Statistika.vta.lt - Matavimų analizės papildymas; Laikai.vta.lt - administravimo papildymas TAIS 

patogumui ir sąnaudų taupymui; Keis.vta.lt - TAMO papildymas – Administravimo ir analizės papildymas; 

Rinkinys.vta.lt -Administravimo papildymas; TA stočių, TAIS CTADB, ryšio ir kompiuterinių resursų 

monitoringo sistema.  
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II. Planuojamos investicijos į TAIS CTADB serverinę ir sisteminę programinę įrangą, diegimo 

ir papildomus darbus apie 24000 Eur. 

1. TAIS CTADB serverio su 5 metų garantija įsigijimas ir diegimas. Kaina ~ 14000 Eurų, 

Diegimas planuojamas kai tik bus įsigytas serveris.  

Turime du pagrindinius TAIS CTADB serverius, kurių vienas įsigytas 2017 metais, kitas 2020 

metais. Didinant patikimumą (dėl gamintojo garantijų), įvertinant šių serverių atidirbtas darbo valandas, 

garantijos nebuvimą,  reikalinga vieną serverį pakeisti įsigytu nauju. Tuo pačiu senąjį serverį racionaliai 

panaudoti ir įdiegti į testinio serverio vietą (kuris yra įsigytas 2013 metais, yra susidėvėjęs ir netenkina jo 

produktyvumas). Dėl situacijos ženkliai padidėjo naujų serverių tiekimo terminai (iki 6 mėnesių, atskirais 

atvejais ir ilgiau), todėl reikėtų kuo anksčiau užsakyti naują serverį. 

2. CTADB išskaidymas į pagrindinę bazę ir atskiras pagalbines duomenų bazes. Kaina ~ 5000 

Eur. Darbų pradžia balandžio mėnuo.  

Duomenų bazės apimtis nuolat auga, joje kaupiama daug įvairių duomenų pagal svarbą. Pagrindinis 

pakeitimų tikslas išskaidyti duomenų bazę - paliekant svarbiausių duomenų dalį pagrindinėję duomenų 

bazę ir atskirti pagalbines duomenų bazes (rezultatų kortelės, matavimų duomenys ir panašiai). Kritiniu 

atveju ženkliai greičiau būtų atstatytas TAIS CTADB veikimas. 

3. TAIS CTADB serverių ir programinės įrangos tvarkymas. Kaina ~ 5000 Eur.  Darbai bus 

vykdomi palaipsniui. Pradžia gegužės mėnuo.  

ITAIS, E-paslaugų programinės sisteminės įrangos atnaujinimas. 

 

III. Švietėjiška veikla: 

1. Toliau bus tęsiamos saugaus eismo pamokos moksleiviams bei dalyvavimas radijo ir televizijos 

laidose, pasitelkiant daugiau įmonių specialistų. 

2. Pasitelkiant įvairias žiniasklaidos priemones ir toliau skelbsime automobilininkams aktualią 

statistiką – kokie ir kokių automobilių gedimai, kokios tendencijos, įdomybės ir neeiliniai faktai. 

 

_________________________________________________ 

 

 

Asociacijos valdybos pirmininkas    Vladas Pleskovas 


