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Toksika 2013 metais:
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 Apyvarta   1 075 753 Eur

 Nuostolis  719 499 Eur

 Sukauptas nuostolis 2 123 869

Eur

 Pradėtas ir nepabaigtas 28 

mln. vertės pavojingų atliekų 

deginimo įrenginys (PADĮ)



Toksika 2013 metais:



Toksika 2013 metais:
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 Strateginės kryptys

 Bendrovės misija – tvarkyti pavojingas atliekas, užtikrinant saugią aplinką 

ateities kartoms. 

 Vizija – didžiausia ir patikimiausia pavojingų atliekų tvarkymo įmonė 

Lietuvoje.



Strategijos pokyčiai
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 Strategija peržiūėjome kartą per metus. Esant esminiams pokyčiams, keitėme 

nedelsiant. Toksikoje tai buvo 2014 m. pavasarį bei buvome pasiruošę tai padaryti 

2020 m.

 Peržiūrint strategiją laikėmės 2-jų pagrindinių taisyklių:

 Tęstinumo

 Nuoseklumo

 Planavimo procese ypač svarbūs:

 iniciatyvių darbuotojų pastebėjimai;

 Išorės ekspertų įžvalgos;

 įgyvendinimo proceso ir rezultatų nuolatinėje stebėsenoje gauti duomenys ir 

jų analizė.



Kas svarbu peržiūrint strateginį planą?
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 Diskusijos.

 Logiškos, argumentuotos prielaidos.

 Gilus supratimas, kodėl Jūsų įmonei sekasi ar nesiseka.

 Keli scenarijų skaičiavimai.

 Strategijos pokyčių komunikacijos planas.

 Formalizavimas.

 Strateginių iniciatyvų poveikis aplinkai.



Kas svarbu peržiūrint strateginį planą?
Strateginių iniciatyvų poveikis aplinkai
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Strategijos peržiūra Toksikoje
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Išvažiuojamoji 
strateginė sesija 

pavasarį

Strateginės sesijos 
tęsinys rugsėjį

Parengiamas SVP 
projektas lapkritį

Koreguojamas SVP 
pagal VKC pastabas 
ir naujus duomenis 

gruodį

Sausį patvirtinamas 
SVP



Strategijos įgyvendinimo kontrolė

10

 Siekiant užtikrinti strategijos įgyvendinimo rezultatų atitiktį iškeltiems 

uždaviniams, strateginio plano įgyvendinimo metu stebima ir tikrinama:

 ar kiekybinių rodiklių pažanga atitinka rodiklių planą;

 ar veiklų pažanga atitinka priemonių planą ir jį detalizuojančius 

operatyvinius planus;

 ar kokybinė pažanga atitinka Bendrovės viziją;

 kaip kliūtys ir rizikos veikia plano įgyvendinimą.



Strategijos įgyvendinimo kontrolė
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Strategijos pokyčiai Toksikoje 2013 - 2020
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Išgyvenimo strategija

Įveiklinimo strategija

Virsmo strategija



Toksika 2020 metais:
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MISIJA – TVARKYTI PAVOJINGAS ATLIEKAS, UŽTIKRINANT SAUGIĄ APLINKĄ 
ATEITIES KARTOMS.

VIZIJA – DIDŽIAUSIA IR PATIKIMIAUSIA PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 
ĮMONĖ LIETUVOJE

I strateginė 
kryptis.

Veiklos 
efektyvumo 
didinimas

1 strateginis 
tikslas.

Užtikrinti 
efektyvų valdymą 

ir paslaugų 
teikimą

II strateginė kryptis. 

Vertės kūrimas

2 strateginis 
tikslas.

Užtikrinti 
nuosavo kapitalo 

grąžą

3 strateginis 
tikslas.

Užtikrinti 
technologiškai 

pažangų PA 
tvarkymą

III strateginė kryptis.

Saugi ir darni veikla

4 strateginis 
tikslas.

Užtikrinti 
aplinkosaugos 
reikalavimų 

įgyvendinimą

5 strateginis 
tikslas.

Užtikrinti saugią 
darbo aplinką ir 

aukštą darbuotojų 
kvalifikaciją



Toksika 2020 metais – pelninga, su tvariais finansais:
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5,681 mln.Eur

1,826 mln.Eur 2,238 mln.Eur
3,448 mln.Eur 3,468 mln.Eur

4,894 mln.Eur

2,885 mln.Eur
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UAB „Toksika" gautų pajamų dinamika 
2015 m- 2020 m. Eur. 

Viso 8,566 mln. 

Eur



Toksika 2020 metais – pirmas pasirinkimas likviduojant

ekstremalias situacijas:
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Toksika 2020 metais – socialiai 

atsakinga įmonė:
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Toksika 2020 metais
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Ačiū!


