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Valstybės įmonės „Oro navigacija“ (toliau – ON) 2018–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 
2018 metų veiklos ataskaita apibendrina svarbiausius 2018 m. įvykius ir esminės reikšmės veiklai turinčius 
įvykius, pasibaigus finansiniams metams, vykdomą veiklą, informaciją apie valdymo ir priežiūros organus, 
misiją, viziją, vertybes, strategines veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius, galimybes ir grėsmes, 2018 m. veiklos 
ir finansinius rezultatus, darbuotojų rodiklius, darnaus vystymosi iniciatyvas, veiklos planus ir prognozes, 
skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi. 

2018 m. sausio mėn. patvirtintame 2018–2022 m. strateginiame veiklos plane ON misija buvo saugiai, 
kokybiškai ir tausojant aplinką teikti oro navigacijos paslaugas bei aktyviai prisidėti prie aviacijos sektoriaus 
plėtros. Vykdydama savo misiją, ON buvo išsikėlusi viziją tapti konkurencingiausiu oro navigacijos paslaugų 
teikėju Baltijos jūros regione, kuriančiu, diegiančiu ir plėtojančiu inovatyvius aviacijos sprendimus. Vertinant 
2018–2022 m. strateginio veiklos plano rodiklių vykdymą 2018 m., strateginių krypčių, tikslų ir uždavinių 
rodiklių vykdymas siekė daugiau kaip 90 proc., Europos Komisijos patvirtintų pagrindinių veiklos rezultatų 
vertinimo rodiklių vykdymas – 75 proc. 

2018 m. gruodžio mėn. ON atnaujino strateginį veiklos planą, misiją, viziją, strategines kryptis ir tikslus 
ir parengė 2019–2023 m. strateginį veiklos planą. Remiantis išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizės 
rezultatais, buvo apibrėžta ON vizija – tapti konkurencingiausiu Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoju ir 
aviacijos sprendimų inovatoriumi. 

Siekdama tapti konkurencingiausiu Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoju ir aviacijos sprendimų 
inovatoriumi, ON suformavo keturias strategines veiklos kryptis: klientų pasitenkinimo didinimas, veiklos 
efektyvumo didinimas, vertės kūrimas ir naujos organizacinės kultūros formavimas ir nustatė šešis 
strateginius tikslus, kurie atitiktų bendro Europos dangaus koncepciją, naujai rengiamo Europos OEV 
Pagrindinio plano (2019 m.) nuostatas, Baltijos FOEB plėtros strategiją iki 2025 m. 

Formuojant ON strategines kryptis ir tikslus, buvo atsižvelgta į oro erdvės naudotojų, visuomenės ir ON 
steigėjo lūkesčius dėl ON veiklos krypčių, keliamų tikslų ir veiklos principų. Nustačius strategines ON veiklos 
kryptis, numatyti strateginiai tikslai ir uždaviniai jiems pasiekti bei rodikliai pasiektiems rezultatams vertinti, 
įvardinti strateginės reikšmės projektai ir iniciatyvos strateginiams uždaviniams įgyvendinti. 

Europos oro erdvės architektūros pokyčiai, konkurencijos Europos oro navigacijos paslaugų rinkoje 
stiprėjimas, naujos kartos oro erdvės dalyviai (bepiločiai orlaiviai) bei oro eismo vadybos sistemos 
modernizacija ir skaitmenizacija bus vieni svarbiausių oro navigacijos teikėjų laukiančių iššūkių vidutiniu ir 
ilguoju laikotarpiu. Vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu ON daugiausiai dėmesio skirs šiems strateginės reikšmės 
pokyčiams: oro navigacijos paslaugų sistemų modernizacijai ir skaitmenizacijai, diegiant nuotolinių 
aerodromų skrydžių valdymo technologijas, modernizuojant navigacijos priemones, pagal galimybes taikant 
palydovines technologijas, veiklos efektyvumo didinimui, skaitmenizuojant vidinius procesus, ON teisinės 
formos keitimui ir naujos organizacinės kultūros formavimui, siekiant sukurti ir palaikyti į bendro tikslo 
siekimą orientuotą ir vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą. 

ON 2018–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metų veiklos ataskaita parengta, 
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (16 straipsnio), Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos 
skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (2016 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo Nr. 822 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 „Dėl 
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios 
institucijos paskyrimo“ pakeitimo“ redakcija) patvirtintu Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
užtikrinimo gairių aprašo, NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekso ir 2011 m. spalio 17 
d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1035/2011, kuriuo nustatomi bendrieji oro navigacijos 
paslaugų teikimo reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 482/2008 ir (ES) Nr. 691/2010 
reikalavimus.  

Santrauka 



 

 

 

4 

 

2018-ieji į ON istoriją įeis dėl rekordinio aptarnautų skrydžių skaičiaus ir sėkmingai įveiktų iššūkių. 
Pernai įmonės specialistai aptarnavo 266 tūkst. skrydžių – beveik dešimtadaliu daugiau nei 2017 m. Net ir 
gerokai išaugus skrydžių skaičiui, mūsų komandai pavyko rasti reikiamus sprendimus, kurie užtikrino, jog 
skrydžiai Lietuvos Respublikos oro erdvėje vyktų laiku. ON buvo viena iš nedaugelio oro navigacijos paslaugų 
teikėjų Baltijos ir Šiaurės šalių regione, kurios kontroliuojamoje oro erdvėje skrydžiai vyko be vėlavimų. 

Siekdama veiklą vykdyti socialiai atsakingai, ON daug dėmesio skyrė socialinėms iniciatyvoms. 
Bendradarbiaudama su VĮ „Lietuvos oro uostai“ atstovais, ON sudarė priemonių planą orlaivių keliamam 
triukšmui mažinti Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose. Viena iš 2018 m. įgyvendintų priemonių – orlaiviams 
skrendantiems į ir iš Vilniaus tarptautinio oro uosto nakties metu ON nustatė privalomus maršrutus, kurie 
orlaivių eismą nukreipia atokiau nuo tankiai apgyvendintų Vilniaus miesto dalių. Orlaiviams, skrendantiems į 
ir iš Lietuvos sostinę dienos metu, įmonės specialistai patobulino orlaivių atskridimo ir išskridimo maršrutų 
nustatymo procedūras. Naujos procedūros leidžia aviakompanijoms taupyti kurą bei mažinti oro taršą. 

Siekiant šviesti visuomenę apie bepiločių orlaivių keliamus iššūkius ir teikiamas galimybes, įmonės 
specialistai iniciavo diskusiją festivalyje „Būtent“, kur įmonės atstovas kartu su aviacijos ekspertais diskutavo 
apie bepiločių orlaivių integravimo į oro eismo sistemą galimybes, asmens privatumo užtikrinimo klausimus. 

2018 m. ON įdiegė antikorupcinę vadybos sistemą pagal LST ISO 37001:2017 standartą. 2019 m. 
pradžioje sistema buvo oficialiai sertifikuota. Taip ON tapo pirmąja Lietuvos valstybės įmone, oficialiai 
sertifikuota pagal šį standartą. 

Praėjusiais metais ON daug dėmesio skyrė darbuotojų teisių sričiai ir socialiniam dialogui stiprinti. 2018 
m. ON administracija ir darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos pasirašė memorandumą, kuriuo 
įsipareigojo siekti abiejų šalių abipusio konsultavimosi bei darbuotojų įtraukimo į ON valdymą. Metų 
pradžioje buvo inicijuotos darbdavio ir darbuotojų atstovų derybos dėl 2019-2021 m. kolektyvinės sutarties, 
kurios 2018 m. gruodžio mėn. pasibaigė naujos kolektyvinės sutarties pasirašymu. Metų pabaigoje, įtraukiant 
darbuotojus, buvo iš naujo suformuotos įmonės vertybės. 

2018 m. vykdant įvaizdžio pokyčius, ON atnaujino savo logotipą, buvo dažnai matoma viešojoje 
erdvėje. ON buvo pastebima ir tarptautinėje arenoje – čia įmonė yra vertinama už skaidrią ir atsakingą veiklą 
bei siekį tapti pavyzdžiu kitoms šalims. Siekdama stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, ON pasirašė sutartį 
dėl bendrų veiksmų vykdant paieškos ir gelbėjimo darbus su Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėja PANSA, 
kuri yra ir ON partnerė Baltijos funkciniame oro erdvės bloke. 

2018 m. ON pažanga, diegiant gerąją korporatyvinio valdymo praktiką, buvo įvertinta atsakingų 
Lietuvos institucijų. ON buvo pripažinta kaip viena geriausiai korporatyvinio valdymo principus taikančių 
valstybės įmonių, o ON strategija buvo įvertinta maksimaliu balu. ON savo veiklą ir toliau grįs aukščiausiais 
skaidrumo, gerojo valdymo principais bei vadovausis steigėjo ir oro erdvės naudotojų lūkesčiais. 

Siekdama tapti konkurencingiausia Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoja ir aviacijos sprendimų 
inovatore, ON ateityje planuoja daug dėmesio skirti šiems strateginės reikšmės pokyčiams: oro navigacijos 
paslaugų sistemų modernizacijai ir skaitmenizacijai, nuotolinių aerodromų skrydžių valdymo centrų 
projektams, bepiločių orlaivių ir kitų oro eismo dalyvių įtraukimui į bendrą informacinę sistemą, veiklos 
efektyvumo didinimui bei naujos organizacinės kultūros formavimui. 

ON vadovybė dėkoja kiekvienam darbuotojui už svarų indėlį, siekiant ON padaryti dar geresne ir 
sėkmingesne. Tikime, kad savo žiniomis, patirtimi ir nuoširdžiu darbu galime bent maža dalimi prisidėti ir prie 
Lietuvos gerovės kūrimo. 
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Dangirutis Janušas 
 

 

Generalinis direktorius 
Mindaugas Gustys 
 

  

Valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus įžanginis 
žodis 



 

 

 

5 

 

 

 

  

Įmonės pavadinimas - valstybės įmonė „Oro navigacija“
Adresas - Rodūnios kelias 2, LT - 02188 Vilnius, Lietuvos Respublika
Vadovas - generalinis direktorius Mindaugas Gustys
Veiklos pobūdis - oro transporto infrastruktūros įmonė
Veiklos sritis – oro transporto paslaugos (EVRK 52.23 oro transportui būdingų paslaugų veikla)
Teisinė forma - valstybės įmonė
Įmonės kodas (PVM mokėtojo kodas) - 210060460 (LT100604610)

Bendras telefono numeris +370 706 94 502
Faksas +370 706 94 522
El. paštas info@ans.lt
Tinklapis www.ans.lt
Socialiniai tinklai linkedin.com/company/oro-navigacija/

2018 m. pagrindiniai finansiniai rodikliai:
Pajamos - 30 285 tūkst. Eur
Grynasis pelnas - 4 329 tūkst. Eur
Nuosavas kapitalas - 49 595 tūkst. Eur
Turtas - 69 376 tūkst. Eur

2018 m. pagrindiniai operaciniai rodikliai:
Bendras skrydžių skaičius - 265 911
Tranzitinių skrydžių skaičius - 202 136
Terminalinių skrydžių skaičius - 63 775 

2018 m. pagrindiniai darbuotojų rodikliai:
Darbuotojų skaičius - 285
Vidutinis darbuotojo bruto mėnesinis darbo užmokestis - 3 300 Eur

Pažymėjimai ir sertifikatai:
Oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimas
Skrydžių vadovų mokymo organizacijos pažymėjimas
ISO 9001:2015 sertifikatas
ISO 37001:2016 sertifikatas

2018 m. įmonės sukurta pridėtinė vertė:
Sukurtos 285 darbo vietos
Darbuotojų ir darbdavio sumokėta socialinio draudimo ir susijusių mokesčių - 3 819,8 tūkst. Eur
Sumokėta kitų mokesčių (pelno mokesčio, mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise ir
kitų mokesčių) - 1 432,1 tūkst. Eur

Bendra informacija 
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Dangirutis Janušas

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Ekonomikos bakalauro laipsnis 
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis

Dabartinės pareigos kitose institucijose
UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius, NASDAQ First North Baltic sertifikuotas patarėjas
UAB „Toksika“ valdybos pirmininkas
UAB „Vilniaus vandenys“ valdybos nepriklausomas narys
Individuali verslo valdymo konsultacijų veikla

Gediminas Almantas

Nepriklausomas valdybos narys

Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Verslo teisės magistro laipsnis

Berno universiteto (Šveicarija) Tarptautinio ir Europos verslo teisės magistro laipsnis

Dabartinės pareigos kitose institucijose
UAB „EPSO-G“ valdybos narys

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas

Mikas Jovaišas

Nepriklausomas valdybos narys

Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis 
Amsterdamo Universiteto (Nyderlandų Karalystė) Verslo studijų magistro laipsnis

Dabartinės pareigos kitose institucijose
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Veiklos architektūros ir pokyčių departamento Projektų valdymo skyriaus vadovas
UAB „Baltic Post“ valdybos narys

Andrius Šniuolis

Susisiekimo ministerijos atstovas

Išsilavinimas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto Aviacijos inžinerija bakalauro laipsnis

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Leitenanto laipsnis
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Oro transporto įmonių organizavimo ir vadybos magistro laipsnis

Dabartinės pareigos kitose institucijose
Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktorius

VĮ „Lietuvos oro uostai“ valdybos narys

Vytautas Vaižmužis

Darbuotojų atstovas

Išsilavinimas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto Aviacijos inžinerija magistro laipsnis

Dabartinės pareigos kitose institucijose
VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovas

Valdyba 
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Gediminas Almantas

Audito komiteto pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Verslo teisės magistro laipsnis
Berno universiteto (Šveicarija) Tarptautinio ir Europos verslo teisės magistro laipsnis

Dabartinės pareigos kitose institucijose
UAB „EPSO-G“ valdybos narys
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas

Justas Krasuckis

Audito komiteto narys

Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Ekonomikos magistro laipsnis

Dabartinės pareigos kitose institucijose
UAB „HEADEX“ Finansų direktorius
VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ Audito komiteto narys

Edita Malūkienė

Audito komiteto narė

Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Gamybos ekonomikos ir valdymo bakalauro laipsnis 
Vilniaus universiteto Verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnis

Dabartinės pareigos kitose institucijose
Buhalterinės apskaitos bendrovės „Gaudera“ direktorė, auditorė

Audito komitetas 
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Mindaugas Gustys

Generalinis direktorius

VU bankininkystės programa Ekonomikos magistro 
kvalifikacinis laipsnis

Vaidotas Kondroška

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

VGTU technologijos mokslų srities transporto 
inžinerijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis

Marius Beliūnas

Generalinio direktoriaus patarėjas

Lietuvos teisės universiteto teisės ir policijos veiklos 
programa Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Vytautas Beniušis

Komunikacijos vadovas

VU tarptautinių santykių ir diplomatijos programa 
Politikos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Diana Radžiūnienė

Vidaus audito tarnybos vadovė

VU tarptautinio verslo programa Vadybos ir verslo 
administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Nerijus Maleckas

Operacinės veiklos departamento vadovas

VGTU aviacinių įmonių organizavimo ir valdymo 
programos Vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis

Darius Okunevičius

Techninės veiklos departamento vadovas

VGTU automobilių kelių specialybės mokslai Statybos 
inžinieriaus kvalifikacija

Jolanta Verikaitė

Finansų ir administracijos departamento vadovė

VU Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis

Tomas Tamašauskas

Strateginės plėtros ir inovacijų departamento 
vadovas

VGTU telekomunikacijų inžinerijos programa Elektros 
inžinerijos magistro laipsnis

Tomas Montvila

Saugos, kokybės ir saugumo departamento 
vadovas

MRU Europos Sąjungos teisės programa Teisės 
magistro kvalifikacinis laipsnis

Vadovybė 
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Esminės reikšmės veiklai turintys įvykiai, pasibaigus finansiniams metams: 

 2019 m. kovo mėn. ON tapo pirmąja valstybės įmone, kurios įdiegta antikorupcinė vadybos sistema 
pagal ISO 37001 standartą buvo oficialiai sertifikuota sertifikavimo kompanijos, turinčios akreditaciją 
sertifikuoti įmones pagal minėtą standartą. ON sertifikavimą atliko nacionalinio Italijos akreditacijos biuro 
„Accredia“ akredituota italų kompanija „Certification S.r.l.“ 

 2019 m. kovo mėn. ON ir aviacinės įrangos gamintoja Ispanijos bendrovė Indra pasirašė 
Bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo susitarė įvertinti galimybes ateityje kurti Kompetencijų centrą 
Vilniuje bei nustatė veiklos sritis, kuriose ketinama bendradarbiauti. ON kartu su Indra planuoja užsiimti 
moksliniais tyrimais, technologinio aljanso iTEC, kuriam priklauso ON, produktų, tokių kaip oro eismo vadybos 
sistemos, pritaikymu kitų oro navigacijos paslaugų teikėjų poreikiams, naujų funkcionalumų testavimu bei 
mokymais.  

2018 m. 
sausis

2018 m. 
birželis

2018 m. 
rugpjūtis

2018 m. 
spalis

Svarbiausi įvykiai 

2018 m. sausio mėn. buvo suformuota nauja profesionali ir 
nepriklausoma ON valdyba, kurioje dalyvauja trys 

nepriklausomi valdybos nariai, kurie sudaro 3/5 ON valdybos 
narių, bei vienas ON darbuotojų atstovas. Nepriklausomų 
narių pritraukimas į ON valdymo organus padės sustiprinti 

ON valdymą pritraukiant reikiamas kompetencijas bei 
atskiriant nuosavybės funkcijų įgyvendinimą nuo sektorių, 

kuriose veikia VVĮ, politikos formavimo. 
Siekiant ON valdymo darnumo, veiklos operatyvumo, 
veiksmingumo ir ekonominio efektyvumo, įgaliojimų, 

atskaitingumo ir aiškaus atsakomybių paskirstymo, nuo 2018 
m. sausio 1 d. buvo pakeista ON organizacinė struktūra, 

suformuojant penkis departamentus su aiškiai jiems 
priskirtomis funkcijomis. Nuolat augant tranzitu Lietuvos Respublikos oro erdvę 

kertančių orlaivių skaičiui bei artėjant prie maksimaliai 
galimos oro erdvės pralaidumo ribos, 2018 m. birželio mėn. 
ON nusprendė įdiegti papildomą skrydžių valdymo sektorių. 

Todėl viršutinė Lietuvos oro erdvė, siekianti nuo 10 iki 20 
km, buvo padalinta į du sektorius. Iki šiol valdoma Lietuvos 

oro erdvė, kurioje skrydžiai vyksta didesniame nei 3 km 
aukštyje, buvo padalinta į tris sektorius – nuo trijų kilometrų 

iki 7 km, nuo 7 km iki 10 km bei nuo 10 km iki 20 km. Tai 
leido padidinti viršutinės Lietuvos Respublikos oro erdvės 

pralaidumą dvigubai – iki 90 orlaivių per valandą – ir išvengti 
galimų lėktuvų užlaikymų. Tai leis aptarnauti daugiau orlaivių 

Lietuvos Respubllikos oro erdvėje, išvengti orlaivių 
užlaikymų, aviakompanijoms sutaupyti tūkstančius eurų 
išvengiant orlaivių vėlavimų, o keleiviams savo kelionės 

tikslą pasiekti laiku. 
Atsižvelgiant į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, 

Susisiekimo ministerijos siekį stiprinti korupcijos prevencijos 
sritį bei ON tikslą – užsitikrinti dar didesnį klientų, partnerių 
ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą, 2018 m.rugpjūčio 
pabaigoje ON įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal 

LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. 
Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą. Standartas – 
praktinis vadovas, kelrodis organizacijoms, siekiančioms 

sukurti, stebėti, vertinti ir tobulinti antikorupcinės vadybos 
sistemą, kuria būtų mažinama korupcijos rizika, efektyviai 

identifikuojamos korupcijos rizikos ir tiriami korupciniai 
incidentai. ON standarto ISO 37001 nuostatos yra 

integruotos į kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015 
standartą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir EBPO 
Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis, 2018 m. 

spalio mėn. ON buvo suformuotas Audito komitetas. ON 
valdybos sprendimu Audito komiteto pirmininku paskirtas 

nepriklausomas valdybos narys Gediminas Almantas, o 
nepriklausomais Audito komiteto nariais – Edita Malūkienė 
ir Justas Krasuckis, kurie pasirinkti įvertinus jų kompetenciją 

ir patirtį. Audito komitetas yra ON valdybos patariamasis 
organas, kurio pagrindinis uždavinys – didinti įmonės 
finansų priežiūrą, vykdant teisės aktuose nustatytą 

priežiūros organo funkciją. 
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ON yra sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja1, kuri teikia oro eismo valdymo, ryšių, 
navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas visose orlaivio skrydžio fazėse (žr. 1 pav.). 
Pagal savo veiklos pobūdį ON yra oro transporto infrastruktūros įmonė, kuri yra sudėtinė ir neatsiejama 
Lietuvos transporto sistemos dalis, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė. Oro transportas 
yra viena iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kuruojamų transporto sričių, neatsiejama vieningos 
ir integruotos transporto infrastruktūros Lietuvoje dalis. 

 

 

1 pav. Oro navigacijos paslaugų teikimas skirtingose skrydžio fazėse 

 

Oro navigacijos paslaugų specifika lemia tai, jog Lietuvos oro eismo vadybos sistema yra neatskiriama 
Europos ir pasaulio oro eismo vadybos sistemos dalis. Europos Sąjungoje (ES) įgyvendinama bendro Europos 
dangaus koncepcija (angl. Single European Sky (SES)) lėmė tai, jog 2012 m. Lietuva ir Lenkija tarpvalstybinės 
sutarties pagrindu įkūrė Baltijos funkcinį oro erdvės bloką (BFOEB), apimantį šių šalių oro erdves ir susitarė 
dėl bendro oro navigacijos paslaugų teikimo organizavimo Baltijos FOEB oro erdvėje. ON aktyviai plėtoja 
strateginės partnerystės ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius: glaudžiai bendradarbiauja su Lenkijos oro 
navigacijos paslaugų teikėju (PANSA) ir kitų funkcinių oro erdvės blokų oro eismo paslaugų teikėjais, 
Baltarusijos (BELAERONAVIGATSIA) ir Ukrainos (UkSATSE) oro navigacijos paslaugų teikėjais, siekiant 
išspręsti/sumažinti neigiamą regioninių iššūkių poveikį ir kurti pridėtinę vertę oro erdvės naudotojams, 
aktyviai dalyvauja B4 konsorciumo 2  ir technologinio Europos iTEC aljanso 3  veikloje bei regioninėse 
iniciatyvose4. ON atstovai aktyviai dalyvauja ICAO Europos ir Šiaurės Atlanto biuro, Europos saugios oro 
navigacijos organizacijos (Eurokontrolės), Civilinės oro navigacijos paslaugų organizacijos (CANSO) ir kitų 
tarptautinių organizacijų darbo grupėse. 

Baltijos ir Šiaurės šalių regione5 Lietuvos (ON), Latvijos (LGS), Estijos (EANS) ir Suomijos (ANS Finland) 
oro navigacijos paslaugų teikėjai aptarnauja apie 200 000 – 270 000 skrydžių kasmet, Lenkijos (PANSA), 
Švedijos (LFV), Danijos (NAVIAR) ir Norvegijos (Avinor) oro navigacijos paslaugų teikėjai – apie 600 000 – 800 
000 skrydžių kasmet. Baltijos ir Šiaurės šalių regione ON yra septinta pagal aptarnaujamų skrydžių skaičių, 
nors jos kontroliuojama oro erdvė yra viena mažiausių (76 126 km2), palyginus su kitais oro navigacijos 
paslaugų teikėjais regione (žr. 2 pav.). Tačiau pagal oro navigacijos paslaugų teikėjų aptarnautų skrydžių 
skaičių, tenkantį vienam kontroliuojamos oro erdvės km2, ON yra antra Baltijos ir Šiaurės šalių regione. 

                                                      
1 Pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir Civilinės aviacijos administracijos (CAA) išduotą pažymėjimą ON yra vienintelė įmonė Lietuvos 
Respublikoje, kuriai suteikta teisė teikti oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro 
erdve skrendantiems orlaiviams. ICAO bei ES prie oro navigacijos paslaugų priskiria ir meteorologijos informacijos teikimo paslaugas aviacijos sektoriui, 
tačiau šios funkcijos pavestos kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms/organizacijoms. 
2 B4 konsorciumą sudaro keturi Centrinės ir Rytų Europos oro navigacijos paslaugų teikėjai (ON (Lietuva), PANSA (Lenkija), ANS CR (Čekijos Respublika) 
ir LPS (Slovakijos Respublika)). 
3 Europos iTEC (angl. Interoperability through European Collaboration) aljansas – tai oro navigacijos paslaugų teikėjų partnerystės projektas, kuriuo 
siekiama bendrai plėtoti skrydžių valdymo sistemas, užtikrinant visišką jų tarpusavio suderinamumą bei pridėtinės vertės gavimą pasinaudojant 
naudojamų skydžių valdymo sistemų vienodumu. Europos iTEC aljanso narėmis yra didžiausi Europos oro navigacijos paslaugų teikėjai: ENAIRE 
(Ispanija), DFS (Vokietija), NATS (Jungtinė Karalystė), AVINOR (Norvegija), LVNL (Nyderlandai), PANSA (Lenkija) bei technologinis partneris – skrydžių 
valdymo sistemų gamintojas „Indra“. 
4 Gate One iniciatyvoje, kurioje bendradarbiauja 14 Centrinės ir Rytų Europos oro navigacijos paslaugų teikėjų. 
5 Baltijos ir Šiaurės šalių regioną sudaro aštuonios šalys: Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija ir Lenkija. 

Veiklos aprašymas 
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2 pav. Baltijos ir Šiaurės šalių regiono, Baltarusijos ir Ukrainos oro navigacijos paslaugų teikėjų aptarnautų skrydžių 
skaičius (kairėje pusėje) ir jų kontroliuojama oro erdvė (km2) (dešinėje pusėje) 2018 m. 

Duomenų šaltinis: Pan-European ANS Performance data repository 

 

ON pagrindinė veikla – oro navigacijos paslaugų teikimas visoje Lietuvos Respublikos oro erdvėje, taip 
pat virš teritorinių vandenų bei Baltijos jūros oro erdvės, kuri įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną6. 
ON teikia oro eismo valdymo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas ir 
užtikrina nuolatinę Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro veiklą, paieškų ir gelbėjimo darbų, įvykus 
orlaivio avarijai, organizavimą ir koordinavimą (žr. 3 pav.). 

 

 

3 pav. ON veiklos sritys ir teikiamos paslaugos 

 

Vilniaus skrydžių informacijos regione oro eismo paslaugas teikia Regiono skrydžių valdymo centras 
(RSVC) bei Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių aerodromų skrydžių valdymo centrai (ASVC). Lietuvos 
Respublikos oro erdvę virš 95 skrydžių lygio valdo Regiono skrydžių valdymo centro skrydžių vadovai, žemiau 
95 skrydžių lygio – Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių aerodromų skrydžių valdymo centrų skrydžių vadovai. 
Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centras yra atsakingas už į Vilnių atskrendančius ir iš jo išskrendančius 

                                                      
6 Vilniaus skrydžių informacijos regionas – tai oro erdvė, esanti virš šalies sausumos ir dalies Baltijos jūros (76 126 km2). 

Oro navigacijos paslaugų teikimas

Oro eismo valdymas

Oro eismo paslaugos

Skrydžių 
informacijos 

paslaugos 

Įspėjimo 
informacijos 

paslaugos 

Skrydžių 
valdymo 

paslaugos

Oro erdvės 
valdymo 

paslaugos

Oro eismo 
srautų 

valdymo 
paslaugos

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos

Ryšių 
paslaugos

Navigacijos 
paslaugos

Stebėjimo 
paslaugos

Oro 
navigacijos 

informacijos 
paslaugos

Paieškos ir 
gelbėjimo 

koordinavimo 
paslaugos

731 000 

627 000 

334 000 

158 000 

410 000 

77 400 

76 126 

95 900 

207 595 

776 000 

595 798 

783 532 

853 951 

682 215 

266 600 

230 363 

265 919 

288 763 

319 286 

274 184 
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orlaivius, kurio skrydžių vadovai besileidžiančių orlaivių valdymą iš Regiono skrydžių valdymo centro perima, 
kai orlaivis būna vidutiniškai už 50 km nuo Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centro. Kauno aerodromo 
skrydžių valdymo centras yra atsakingas už į Kauną atskrendančius ir iš jo išskrendančius orlaivius, Palangos 
skrydžių valdymo centras teikia oro navigacijos paslaugas vakarinėje Lietuvos Respublikos oro erdvės dalyje. 
Šiaulių skrydžių valdymo centras yra atsakingas už į Šiaulius atskrendančius ir iš jo išskrendančius civilinius ir 
karinius orlaivius. 

ON taip pat rengia ir platina navigacinę informaciją: Lietuvos oro navigacijos informacinį rinkinį (AIP) –
pagrindinį aviacijos dokumentą – kuriame skelbiamos Skrydžių taisyklės, Oro eismo paslaugų taisyklės bei kita 
būtina informacija. Šiuo dokumentu būtina naudotis rengiantis tarptautiniams ar vietiniams, komerciniams 
ar privatiems skrydžiams. Oro navigacijos informacijos skyrius taip pat rengia ir platina Vilniaus skrydžių 
informacijos regiono Vizualiųjų skrydžių žemėlapį ir Lietuvos Respublikos aerodromų informacinį rinkinį 
(skrydžiams pagal vizualiųjų skrydžių taisykles) lietuvių ir anglų kalbomis. 

ON kaip B4 konsorciumo narė dalyvauja SESAR 2020 programoje7 ir vykdo mokslinius/industrinius 
(inovacijų plėtojimo) projektus bei prisideda prie ateities Europos oro eismo vadybos (OEV) sistemos vizijos 
kūrimo, naujojo ilgalaikio Europos OEV Pagrindinio plano rengimo (2019 m.) ir naujausių SESAR technologinių 
sprendinių plėtojimo. ON sėkmingai dalyvauja SESAR 2020 programos I etape (2016-2019 m.) ir vykdo šešis 
mokslinius/industrinius (inovacijų plėtojimo) projektus: PJ.05 – „Nuotolinis skrydžių valdymo bokštas keliems 
oro uostams“, PJ.06 – „Laisvai pasirenkamų maršrutų oro erdvės diegimas žemiau 310 skrydžio lygio“, PJ.14 
– „Ateities ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos“, PJ.19 – „Naujos Europos oro eismo vadybos sistemos 
gairės“, PJ.20 – „Europos oro eismo vadybos pagrindinio plano palaikymas“ ir PJ.22 – „Bendros duomenų 
valdymo sistemos projektavimas (žr. 4 pav.). 

 

 

4 pav. ON vykdomi SESAR 2020 programos I etapo moksliniai ir industriniai (inovacijų plėtojimo) projektai 

 

ON įdiegta kokybės vadybos sistema užtikrina kokybišką, tikslų ir darnų visos įmonės darbą, garantuoja 
visų įmonėje vykstančių procesų skaidrumą ir aiškumą, tiksliai padalina atsakomybę tarp darbuotojų bei 
skatina nuolatinį įmonės veiklos procesų tobulinimą ir užtikrina veiklos efektyvumą. ON kokybės vadybos 
sistema atitinka kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“, kuris 
yra žinomas ir pripažintas tarptautiniu mastu, reikalavimus ir yra oficialiai sertifikuota tarptautinės 
sertifikavimo kompanijos (žr. 5 pav.). 

Siekiant ON įdiegti antikorupcinės vadybos sistemą pagal ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos 
sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą 2017-2018 m. ON buvo atlikti vidaus teisės aktų, 
viešųjų pirkimų, darbo organizavimo pakeitimai. 2018 m. rugpjūčio mėn. Antikorupcinės vadybos sistema 
buvo įdiegta. 2019 m. kovo mėn. ON tapo pirmąja valstybės įmone, kurios įdiegta antikorupcinė vadybos 
sistema pagal ISO 37001:2016 standartą buvo oficialiai sertifikuota sertifikavimo kompanijos, turinčios 
akreditaciją sertifikuoti įmones pagal minėtą standartą. ON sertifikavimą atliko nacionalinio Italijos 
akreditacijos biuro „Accredia“ akredituota italų kompanija „Certification S.r.l.“. 

 

                                                      
7 SESAR (angl. Single European Sky ATM Research) 2020 programa – tai bendro Europos dangaus oro eismo vadybos (OEV) tyrimų programa. Ši 
programa siekia pagerinti Europos OEV tinklo funkcionalumą modernizuojant ir harmonizuojant OEV sistemas, kuriant, plėtojant, testuojant ir diegiant 
inovatyvius technologinius ir operacinius OEV sprendinius. 
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5 pav. ON turimi sertifikatai ir pažymėjimai 

 

2016-2018 m. skrydžių, kuriems Lietuvos Respublikos oro erdvėje buvo suteiktos oro navigacijos 
paslaugos, skaičius didėjo vidutiniškai 5,4 proc. kasmet. Minėtu laikotarpiu tranzitiniai skrydžiai sudarė apie 
76 proc. bendro skrydžių skaičiaus, likusią dalį (apie 24 proc.) sudarė terminaliniai skrydžiai. ON pajamas 
sudaro pagrindinės veiklos (pajamos už oro navigacijos paslaugas), finansinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. 
2016-2018 m. ON pagrindinės veiklos pajamos (už oro navigacijos paslaugas) sudarė apie 98 proc., kitos 
veiklos pajamos (oro navigacijos informacija ir kitos su aviacine veikla susijusios pajamos) – apie 1,7 proc., 
finansinės veiklos pajamos – apie 0,3 proc. bendros pajamų sumos. ON pagrindines veiklos pajamas sudaro 
pajamos už maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugas. Didžiausią ON pagrindinės veiklos pajamų dalį 
sudaro pajamos už maršruto oro navigacijos paslaugas (apie 80 proc.). 2016-2018 m. pagrindiniai ON klientai 
buvo Latvijos „Air Baltic“, Suomijos „Finnair“, Rusijos Federacijos „Aeroflot“, Vokietijos „Lufthansa“ ir Airijos 
„Ryanair“ aviakompanijos. Pagrindiniai ON veiklos ir finansiniai rodikliai 2016-2018 m. apibendrinti 1 
lentelėje. 

 

1 lentelė. Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai 2016-2018 m. 

Pavadinimas 2016 2017 2018 

Pajamos, tūkst. Eur 29 077 29 293 30 285 

Bendrasis pelnas, tūkst. Eur 8 697 8 977 10 906 

Veiklos pelnas, tūkst. Eur 1 860 1 521 4 122 

Grynasis pelnas, tūkst. Eur 1 890 1 552 4 329 

Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 42 565 46 017 49 595 

Turtas, tūkst. Eur 51 053 55 170 69 376 

Bendrasis likvidumas 4,7 4,0 2,2 

Bendrasis pelningumas, proc. 30,8 31,2 36,9 

Veiklos pelningumas, proc. 6,6 5,3 14,0 

Grynasis pelningumas, proc. 7,6 5,4 14,7 

Turto grąža, proc. 3,7 2,8 6,2 

Nuosavo kapitalo grąža, proc. 4,4 3,4 8,7 

Aptarnautų skrydžių skaičius 230 947 243 022 265 911 

Darbuotojų skaičius 306 313 285 

Aptarnautų skrydžių skaičius, tenkantis vienam darbuotojui 755 776 918 

  

Oro navigacijos paslaugų teikėjo 
pažymėjimas

Skrydžių vadovų mokymo 
organizacijos pažymėjimas

ISO 9001:2015 sertifikatas ISO 37001:2016 sertifikatas
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Aviacijos valstybinį valdymą pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje vykdo Vyriausybė, Krašto 
apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, kariuomenės vadas, BĮ Lietuvos transporto saugos 
administracija ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūra. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pertvarkoma civilinės 
aviacijos priežiūros sistema, siekiant sukurti profesionalią, inovatyvią, į verslo poreikius orientuotą aviacijos 
priežiūros sistemą bei išlaikyti aukštus Lietuvos skrydžių saugos rodiklius. Civilinės aviacijos administracijos 
(CAA) vykdytos funkcijos8 perduodamos dviem kitoms transporto sektoriaus įstaigoms: Lietuvos transporto 
saugos administracijai (LTSA) ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai (TKA). CAA reorganizuojama 
prijungimo būdu prijungiant ją prie LTSA ir šiai įstaigai pavedant vykdyti dalį iki šiol CAA vykdytų aviacijos 
valstybinio valdymo funkcijų, tokių kaip valstybės atstovavimas tarptautinėje aviacijos bendruomenėje, 
teisėkūra, administracinių sankcijų skyrimas, keleivių teisių apsauga, aviacijos triukšmo valdymas ir oro vežėjų 
finansinė priežiūra. Didžiąją dalį CAA vykdytų funkcijų Aviacijos įstatymo pakeitimo įstatymu (2018 m. spalio 
18 d. Nr.XIII-1564), t.y., civilinės aviacijos priežiūros paslaugos (licencijavimas, sertifikavimas, auditavimas ir 
kt.), pavedama vykdyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pavaldžiai TKA, kurios veiklą skrydžių 
saugos užtikrinimo atžvilgiu aktyviai kontroliuos Europos saugios aviacijos agentūra (EASA). Ši kontrolė padės 
ir toliau išlaikyti aukštus skrydžių saugos rodiklius bei teikiamų paslaugų atitiktį ES reikalavimams. Civilinės 
aviacijos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos Lietuvos Respublikoje pateiktos 6 paveiksle. 

 

 

6 pav. Civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos Lietuvos Respublikoje 

 

ON valdymo organai yra savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerija, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – generalinis 
direktorius (žr. 7 pav.). ON valdymo ir priežiūros organų kompetencijos ir funkcijos apibendrintos 1 lentelėje. 

Vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Valstybės valdomų 
įmonių valdymo gairėmis ir įgyvendinant gerąją korporatyvinio valdymo praktiką, visų didžiausių įmonių 
(nepaisant teisinės formos ir susiformavusios praktikos) kolegialūs valdymo organai turėtų būti sustiprinti 
specializuotais komitetais. EBPO Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėse įmonėms rekomenduojama 
sudaryti Audito (vidaus kontrolės) komitetą, Atlygio (atlygio ir skyrimo) komitetą ir kitus komitetus (pvz., 
Rizikos valdymo komitetą, ir pan.). 

                                                      
8 LTSA pagal savo kompetenciją: 1) įgyvendina valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją; 2) teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus rengiant 
civilinės aviacijos plėtros programas ir valstybės aviacijos saugos programą; 3) jei tai būtina, suderinusi su kariuomenės vadu, nustato reikalavimus 
civilinei aviacijai Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymui įgyvendinti; 4) kontroliuoja nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą; 
5) išduoda licencijas vykdyti oro susisiekimą; 6) renka saugos informaciją ir atlieka jos analizę; 7) atlieka kitas Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 
ir kitų teisės aktų jai nustatytas funkcijas. TKA pagal savo kompetenciją: 1) vykdo civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas 
paslaugas, valstybinę priežiūrą; 2) organizuoja nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą; 3) vykdo Reglamente (EB) Nr. 
300/2008 nurodytos atitinkamos institucijos, Reglamente (ES) Nr. 1321/2014, Reglamente (ES) Nr. 748/2012, Reglamente (ES) Nr. 965/2012, 
Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 139/2014, Reglamente (ES) 2015/340, Reglamente (ES) Nr. 923/2012, Reglamente (ES) Nr. 
376/2014 ir Reglamente (ES) 2018/395 nurodytos kompetentingos institucijos ir Reglamente (EB) Nr. 549/2004, Reglamente (ES) Nr. 390/2013 ir 
Reglamente (ES) Nr. 391/2013 nurodytos nacionalinės priežiūros institucijos funkcijas; 4) išduoda pažymėjimus, patvirtinimus ir aviacijos specialistų 
licencijas; 5) teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas civilinės aviacijos klausimais. 

Lietuvos Respublikos vyriausybė

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

VĮ “Oro navigacija”

VšĮ Transporto kompetencijų 
agentūra

Lietuvos transporto saugos 
administracija

Valdymo struktūra, valdymo ir priežiūros organai 
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7 pav. ON valdymo ir priežiūros struktūra 

 

2017 m. vasario mėn. laikinuoju generaliniu direktoriumi buvo paskirtas Mindaugas Gustys. 2017 m. 
pabaigoje įvyko Susisiekimo ministerijos paskelbtas konkursas ir jį laimėjus 2017 m. gruodžio 1 d. M. Gustys 
buvo paskirtas eiti generalinio direktoriaus pareigas. 

2018 m. sausio mėn. buvo suformuota nauja profesionali ir nepriklausoma ON valdyba. 2018 m. sausio 
29 d. Susisiekimo ministro įsakymu patvirtinta naujoji ON valdyba, kurios pirmininku 2018 m. vasario 15 d. 
posėdžio metu valdybos narių balsavimu išrinktas Dangirutis Janušas. ON valdyboje dalyvauja trys 
nepriklausomi valdybos nariai, kurie sudaro 3/5 ON valdybos narių, vienas Susisiekimo ministerijos atstovas 
bei vienas ON darbuotojų atstovas. Valdybos nariai: Dangirutis Janušas, Gediminas Almantas, Mikas Jovaišas, 
Andrius Šniuolis ir Vytautas Vaižmužis. Valdybos nariai yra išrinkti ketverių metų kadencijai. Nepriklausomų 
narių pritraukimas į ON valdymo organus sustiprina ON valdymą pritraukiant reikiamas kompetencijas bei 
atskiriant nuosavybės funkcijų įgyvendinimą nuo sektorių, kuriose veikia VVĮ, politikos formavimo. 

Vadovaujantis EBPO Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis ir įgyvendinant gerąją korporatyvinio 
valdymo praktiką, 2018 m. spalio mėn. buvo sudarytas Audito komitetas – valdybos patariamasis organas, 
kurio pagrindinis uždavinys – didinti finansų priežiūros efektyvumą. Audito komiteto veikla skirta valdybos 
interesų apsaugai stiprinti, kiek tai susiję su finansine atskaitomybe. Nepriklausomus narius renka įmonės 
valdyba. Trečias narys – Audito komiteto pirmininkas – skiriamas iš nepriklausomų valdybos narių, tačiau jis 
negali būti valdybos pirmininkas. Audito komitetas sudaromas ketverių metų kadencijai. ON valdybos 
sprendimu Audito komiteto pirmininku paskirtas nepriklausomas valdybos narys Gediminas Almantas, o 
nepriklausomais Audito komiteto nariais – Edita Malūkienė ir Justas Krasuckis, kurie pasirinkti įvertinus jų 
kompetenciją ir patirtį. 

 

2 lentelė. ON valdymo ir priežiūros organų kompetencijos ir funkcijos 

ON valdymo 
ir priežiūros 

organas 

ON valdymo ir priežiūros organo kompetencija ir funkcijos 

Savininko teises 
ir pareigas 

įgyvendinanti 
institucija – 

Lietuvos 
Respublikos 
susisiekimo 
ministerija 

 Tvirtina įmonės veiklos strategiją; 
 Tvirtina įmonės įstatus; 
 Priima sprendimą pakeisti įmonės buveinę; 
 Skiria ir atšaukia įmonės vadovą, įmonės vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su įmonės vadovu, nustato šios sutarties 

sąlygas, tvirtina įmonės vadovo pareigybės nuostatus ir konkrečius įmonės vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies ir 
kintamosios dalies dydžius, skatina įmonės vadovą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 

 Skiria ir atšaukia valdybos narius; 
 Nustato įmonės veiklos rodiklius; 
 Tvirtina įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus, metines pajamų ir išlaidų sąmatas; 
 Tvirtina įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pelno (nuostolių) paskirstymą; 
 Parenka atestuotą auditorių ar audito įmonę įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti; 
 Priima sprendimą reorganizuoti įmonę; 
 Priima sprendimą pertvarkyti įmonę, išskyrus Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytas 

išimtis; 
 Priima sprendimus likviduoti įmonę ir atšaukti įmonės likvidavimą; 
 Paskiria ir atleidžia įmonės likvidatorių. 

Steigėjas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Valdyba 

Generalinis direktorius

Audito komitetas 
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ON valdymo 
ir priežiūros 

organas 

ON valdymo ir priežiūros organo kompetencija ir funkcijos 

Valdyba 

 Nustato įmonės struktūrą; 
 Teikia Susisiekimo ministerijai išvadas dėl įmonės veiklos strategijos projekto, dėl įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) 

paskirstymo projekto, dėl įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, taip pat dėl 
ataskaitinių finansinių metų įmonės veiklos ataskaitos; 

 Gali teikti Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl įmonės generalinio direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies 
konkretaus dydžio nustatymo, drausminių nuobaudų įmonės generaliniam direktoriui skyrimo ir įmonės generalinio 
direktoriaus skatinimo; 

 Tvirtina įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles, kuriose, be kitų nuostatų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka, turi būti įtvirtintos nuostatos dėl įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojų mėnesinės algos 
pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžių, premijų ir materialinių pašalpų jiems skyrimo ir įmonės generalinio 
direktoriaus pavaduotojams išmokamų kompensacijų nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimu; 

 Pritaria įmonės veiklos rodiklių projektui; 
 Prieš paskelbiant prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą, kurio numatoma vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba 

viršija 1/20 įmonės savininko kapitalo, svarsto Įmonės  generalinio direktoriaus pateiktus viešųjų pirkimų dokumentų 
projektus; 

 pritaria įmonės prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sandoriams, kurių kiekvieno sandorio vertė be pridėtinės vertės mokesčio 
yra lygi arba viršija 1/20 Įmonės savininko kapitalo; 

 Priima sprendimus dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo; 
 Skiria ir atšaukia įmonės audito komiteto narius, tvirtina ir keičia audito komiteto nuostatus; 
 Svarsto įmonės įstatų pakeitimų projektą; 
 Teikia siūlymus Susisiekimo ministerijai dėl jos kompetencijai priskirtų sprendimų priėmimo. 

Audito komitetas 

 Informuoti audituojamos įmonės valdybą apie finansinių ataskaitų audito rezultatus ir paaiškinti, kaip šis auditas prisidėjo prie 
finansinių ataskaitų patikimumo ir koks buvo Audito komiteto vaidmuo tai atliekant; 

  Stebėti finansinės atskaitomybės procesą ir teikti rekomendacijas dėl jo patikimumo užtikrinimo; 
  Stebėti įmonės vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos audituojamos įmonės finansinei 

atskaitomybei, ir, kai taikytina, vidaus audito veiksmingumą, nepažeidžiant vidaus audito nepriklausomumo; 
 Stebėti metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, ypač atkreipiant dėmesį į jo atlikimą, 

atsižvelgiant į Kompetentingos įstaigos (valstybės narės institucija, Europos Komisijai nurodyta kaip kompetentinga institucija, 
arba valstybės ne narės institucija, kurioms pavesta atlikti viešąją priežiūrą ir (arba) kontroliuoti auditorių ir audito įmonių 
veiklą, apimančią finansinių ataskaitų auditą) tikrinimo metu nustatytus finansinių ataskaitų audito trūkumus ir padarytas 
išvadas pagal Reglamento9 26 straipsnio 6 dalį;  

 Peržiūrėti ir stebėti auditoriaus (auditorių) ar audito įmonių nepriklausomumą, kaip nustatyta Įstatymo10 4 straipsnyje ir 
Reglamento 6 straipsnyje, ypač dėl ne audito paslaugų teikimo audituojamai Įmonei pagal Reglamento 5 straipsnį tinkamumo. 
Reikalauti, kad auditą atliekantis auditorius (auditoriai) arba audito įmonė, kasmet Audito komitetui patvirtintų savo 
nepriklausomumą ir su Audito komitetu aptartų visas grėsmes savo nepriklausomumui, taip pat toms grėsmėms mažinti 
taikytinas apsaugos priemones;  

 Teikti įmonės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės auditoriaus (auditorių)̨ ar audito įmonės parinkimu, skyrimu ir 
atšaukimu bei sutarties su išorės auditoriumi (auditoriais) ar audito įmone sąlygomis;  

 Atsakyti už auditoriaus (auditorių) arba audito įmonės (įmonių) atrankos procedūros atlikimą ir rekomendacijos, kurį (kuriuos) 
auditorių (auditorius) arba audito įmonę (įmones) paskirti, pateikimą pagal Reglamento 16 straipsnį, išskyrus atvejus, kai 
taikoma Reglamento 16 straipsnio 8 dalis. 

Generalinis 
direktorius 

 Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudarydamas ir nutraukdamas su jais darbo sutartis; 
 Tvirtina įmonės padalinių ir pareigybių aprašymus 
 Tvirtina įmonės filialų ir atstovybių nuostatus; 
 Skiria bei atšaukia įmonės filialų ir atstovybių valdymo organų narius; 
 Nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus; 
 Parengia įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles; 
 Teikia informaciją įmonės valdybai ir susisiekimo ministerijai apie įmonės veiklos prognozes, planus, nurodydamas reikalingų 

investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, ir apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai; 
 Teikia įmonės valdybai ir susisiekimo ministerijai sprendimo dėl įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo 

projektą; 
 Teikia įmonės valdybai svarstyti viešųjų pirkimų dokumentų projektus įmonės įstatuose nustatytais atvejais. 

 

2018 m. įvyko 22 ON valdybos posėdžiai, kurių metu buvo svarstyti 84 klausimai, susiję su šiomis 
sritimis: strateginės sesijos, kurių metu buvo svarstomos ON strateginės kryptys, tikslai, uždaviniai ir rodikliai, 
naujo ON 2019-2023 m. strateginio veiklos plano projektas, strateginės reikšmės projektų ir iniciatyvų 
pažanga, ketvirtiniai veiklos ir finansiniai rezultatai ir kiti ON valdybos darbo reglamente numatytos 
kompetencijos klausimai (žr. 8 pav.). 

                                                      
9 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto 
audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB 
10 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas 
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8 pav. ON vykusių valdybos posėdžių datos, svarstytų klausimų skaičius ir valdybos narių posėdžių lankomumas 

 

Valdybos ir Audito komiteto narių atlygis nustatomas vadovaujantis 2018 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-420 11  patvirtintu Akcinių bendrovių, kurių valstybei 
nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos 
reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašu, 
kuriame nustatytas valandinis įkainis ir maksimalios apmokamos valandos per metus. Audito komiteto ir 
valdybos nariams įkainis12 ir apmokamų valandų skaičius skiriasi (valdybos narių veiklos valandinis įkainis – 
50 eurų, Audito komiteto narių – 40 eurų). Pagal Aprašo 12 p., "Valdybos nario arba valdybos pirmininko 
metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/5 dalies 
atitinkamos valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės 
premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma)." Pagal Aprašo 28 p., "Komiteto nario arba 
komiteto pirmininko metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą komiteto nario veiklą 
negali viršyti 4/75 dalies atitinkamos valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir 
kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma)." 2018 m. ON 
valdybos nariams išmokėtas bendras atlygis siekė 39 875 Eur (žr. 3 lentelę). 

 

3 lentelė. ON valdybos narių posėdžių lankomumas ir išmokėtas atlygis 2018 m. 

Valdybos nariai Pozicija Kadencijos pradžia ir 
pabaiga 

Posėdžių 
lankomumas 

Išmokėtas 
atlygis, Eur 

Dangirutis Janušas Pirmininkas (nepriklausomas narys) 2018-01-29 – 2022-01-29 22 10 538 

Gediminas Almantas Nepriklausomas narys 2018-01-29 – 2022-01-29 20 8 905 

Mikas Jovaišas Nepriklausomas narys 2018-01-29 – 2022-01-29 18 7 631 

Andrius Šniuolis Narys (Susisiekimo ministerijos atstovas) 2018-01-29 – 2022-01-29 12 5 425 

Vytautas Vaižmužis Narys (darbuotojų atstovas) 2018-01-29 – 2022-01-29 18 7 376 
Pastaba. 2018 m. išmokėto atlygio stulpelyje nurodoma suma, kuri išmokėta (atskaičius visus mokesčius) kiekvienam valdybos nariui/į valstybės 
biudžetą už 2018 m. atliktą darbą bei kompensuojamas papildomas išlaidas (jei tokių buvo), nepriklausomai nuo to, kuriuo laikotarpiu suma buvo 
faktiškai išmokėta. Atlygis valdybos nariams mokamas pagal nustatytą valandinį įkainį ir priklausomai nuo dalyvautų posėdžių skaičiaus ir posėdžio 
trukmės. Susisiekimo ministro 2018-08-20 įsakymu Nr. 3-420 ir jį iš dalies pakeitusiu 2018-11-28 įsakymu Nr. 3-593 patvirtinta valdybos narių atlygio 
nustatymo tvarka. Šioje tvarkoje taip pat nustatyta, kad valdybos veiklai vykdyti reikalingos kitos išlaidos, įskaitant kelionės (transporto) ir nakvynės 
išlaidas, komandiruotės (į parodas, konferencijas, kitus renginius, tiesiogiai susijusius su valstybės įmonės veiklos sritimi), sudaro iki 1/20 dalies metinio 
visų valstybės įmonės valdybos narių atlygio. 

 

                                                      
11 „Dėl akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos 
reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
12 Į Audito komiteto ir valdybos nario valandinį įkainį neįskaičiuoti nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti 
bendrovė. 
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Siekiant ON valdymo darnumo, veiklos operatyvumo, veiksmingumo ir ekonominio efektyvumo, 2018 
m. buvo pakeista ON organizacinė valdymo struktūra ir suformuoti penki departamentai (Operacinės veiklos, 
Techninės veiklos, Finansų ir administracijos, Strateginės plėtros ir inovacijų, Saugos, kokybės ir saugumo) 
(žr. 9 pav.). 

 

 

9 pav. ON organizacinė valdymo struktūra  

Generalinis direktorius

Operacinės veiklos 
departamentas

Oro eismo vadybos 
skyrius

Regiono skrydžių 
valdymo centras

Aerodromų skrydžių 
valdymo centras

Vilniaus aerodromo 
skrydžių valdymo 

centras

Kauno skrydžių 
valdymo centras

Palangos skrydžių 
valdymo centras

Šiaulių skrydžių 
valdymo centras

Oro navigacijos 
informacijos skyrius

Vilniaus oro naviga-
cijos informacijos 

žiniavietė

Skrydžių srautų 
planavimo ir duomenų 

dorojimo skyrius

Aeronautikos gelbėjimo 
koordinacinis centras

Techninės veiklos 
departamentas

Skrydžių valdymo 
sistemų priežiūros 

skyrius

Energetikos ir 
inžinerinės 

infrastruktūros skyrius

Ryšių, navigacijos ir 
stebėjimo tarnyba

Vilniaus grupė

Kauno grupė

Palangos grupė

Finansų ir administracijos 
departamentas

Finansinės apskaitos 
skyrius

Ekonominės analizės ir 
viešųjų pirkimų skyrius

Žmogiškųjų išteklių 
valdymo skyrius

Teisės ir dokumentų 
valdymo skyrius

Eksploatacijos skyrius

Strateginės plėtros ir 
inovacijų departamentas

Strateginės plėtros ir 
tarptautinių programų 

skyrius

Projektų valdymo ir 
inovacijų vystymo 

skyrius

Kompetencijų centras

Saugos, kokybės ir saugumo 
departamentas

Saugos ir kokybės 
vadybos skyrius

Saugumo skyrius

Informacinės 
infrastruktūros 

saugumo skyrius

Generalinio direktoriaus 
pavaduotojas

Vidaus audito tarnyba

Generalinio direktoriaus 
patarėjas

Komunikacijos vadovas



 

 

 

19 

 

Siekdama užtikrinti aukščiausius teikiamų oro navigacijos paslaugų saugos, kokybės, aplinkosaugos ir 
ekonominio efektyvumo standartus, ON išsikėlė ambicingą viziją tapti konkurencingiausiu Baltijos jūros 
regiono oro erdvės valdytoju ir aviacijos sprendimų inovatoriumi. 

10 pav. ON misija, vizija, vertybės ir strateginės veiklos kryptys 

 

Siekiant sukurti ir palaikyti į bendro tikslo siekimą orientuotą ir vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, 
svarbu ugdyti darbuotojų vertybes šiomis elgsenos normos (žr. 11 pav.). 

 

 

11 pav. ON vertybes ugdančios elgsenos normos  
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Misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys 

Misija Saugiai, kokybiškai ir efektyviai teikti oro navigacijos paslaugas 

Vizija Konkurencingiausias Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytojas ir aviacijos sprendimų inovatorius 
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Įgyvendinant misiją ir siekiant vizijos, ON nustatė šias strategines veiklos kryptis: 
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2018 m. sausio mėn. patvirtintame 2018–2022 m. strateginiame veiklos plane ON misija buvo saugiai, 
kokybiškai ir tausojant aplinką teikti oro navigacijos paslaugas bei aktyviai prisidėti prie aviacijos sektoriaus 
plėtros. Vykdydama savo misiją, ON buvo išsikėlusi viziją tapti konkurencingiausiu oro navigacijos paslaugų 
teikėju Baltijos jūros regione, kuriančiu, diegiančiu ir plėtojančiu inovatyvius aviacijos sprendimus (žr. 12 
pav.). 

 

 

12 pav. ON strateginės kryptys ir tikslai 2018–2022 m. strateginiame veiklos plane 

 

Vertinant 2018–2022 m. strateginio veiklos plano rodiklių vykdymą 2018 m., strateginių krypčių, tikslų 
ir uždavinių rodiklių vykdymas siekė daugiau kaip 90 proc., Europos Komisijos patvirtintų pagrindinių veiklos 
rezultatų vertinimo rodiklių vykdymas – 75 proc. (žr. 13 pav. ir 1-2 priedus). 

 

 

13 pav. 2018–2022 m. strateginio veiklos plano rodiklių (kairėje pusėje) ir Europos Komisijos patvirtintų pagrindinių 
veiklos rezultatų vertinimo rodiklių (dešinėje pusėje) vykdymas 2018 m. 

 

2018 m. gruodžio mėn. ON atnaujino strateginį veiklos planą, misiją, viziją, strategines kryptis ir tikslus 
ir parengė 2019–2023 m. strateginį veiklos planą. Siekdama tapti konkurencingiausiu Baltijos jūros regiono 
oro erdvės valdytoju ir aviacijos sprendimų inovatoriumi, ON suformavo keturias strategines kryptis ir nustatė 
šešis strateginius tikslus, kurie atitiktų bendro Europos dangaus koncepciją, naujai rengiamo Europos OEV 
Pagrindinio plano (2019 m.) nuostatas, Baltijos FOEB plėtros strategiją iki 2025 m. (žr. 14 pav.) Formuojant 
ON strategines kryptis ir tikslus, buvo atsižvelgta į oro erdvės naudotojų ir visuomenės lūkesčius bei ON 
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steigėjo lūkesčius dėl ON veiklos krypčių, keliamų tikslų ir veiklos principų. ON strateginės veiklos kryptys 
orientuotos į keturias Subalansuotų rodiklių sistemos (angl. Balanced Scorecard (BSC)) sritis: klientai ir 
paslaugos, vidiniai procesai, finansiniai rezultatai ir žmogiškieji ištekliai. 

 

 

14 pav. ON strateginės kryptys ir tikslai 2019–2023 m. strateginiame veiklos plane 

 

Suformulavus ilgalaikes ON strategines kryptis ir išsikėlus strateginius tikslus, buvo nustatyti 
strateginiai uždaviniai, kurie leistų pasiekti užsibrėžtus tikslus. ON strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapis 
pateiktas 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. ON strateginės kryptys, tikslai ir uždaviniai 2019–2023 m. laikotarpiui 
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kryptys 
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Pastaba. Pateiktas strateginių krypčių, tikslų ir uždavinių eiliškumas nenurodo jų svarbos ir reikšmingumo kitų atžvilgiu. 
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Stipriosios ir silpnosios ON veiklos sritys bei išorinės galimybės ir grėsmės, galinčios turėti įtakos ON 
veiklai ir plėtrai ateityje apibendrintos 15 paveiksle. 

 

 

15 pav. Išorinės galimybės ir grėsmės bei ON stiprybės ir silpnybės (SSGG)  

Europos Sąjungos plėtra
Ukrainos ir Rusijos Federacijos abipusiai draudimai naudotis šių šalių oro erdvėmis

Tvarus šalies ir pasaulio ekonomikos vystymasis
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Lietuvos tarptautinių oro uostų plėtra
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Didėjantys emigracijos ir imigracijos srautai Lietuvoje
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Aukšti finansinės apskaitos standartai
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2018 m. bendroje Europos dangaus zonoje13 skrydžių skaičius didėjo 3,7 proc. palyginus su ankstesniais 
2017 m. ir siekė daugiau kaip 11 mln. skrydžių. Spartus skrydžių skaičiaus augimas Vokietijos, Ispanijos ir 
Turkijos oro erdvėse reikšmingiausiai prisidėjo prie bendro skrydžių skaičiaus augimo bendroje Europos 
dangaus zonoje 2018 m. Skrydžių skaičiaus augimą bendroje Europos dangaus zonoje lėmė didėjusi paklausa 
oro transporto paslaugoms ir palanki tarptautinė aplinka. Padidėjusi paklausa oro transporto paslaugoms 
padidino orlaivių keleivių vietų užimtumą ir bendras keleivių skaičius pasiekė rekordines aukštumas (daugiau 
kaip 1 mlrd. keleivių). Palanki tarptautinė aplinka taip pat lėmė spartų skrydžių skaičiaus bendroje Europos 
dangaus zonoje augimą. Pasaulio ekonomika 2018 m. vis dar augo sparčiai, tačiau tarp šalių ir regionų pradėjo 
ryškėti plėtros tempų skirtumai. Didžiausios pasaulio ekonomikos – JAV ir Kinija – ir toliau sparčiai augo, 
tačiau euro zonoje augimo pagreitis prarandamas: dalyje valstybių narių, nykstant neigiamam gamybos 
atotrūkiui, plėtrą pradėjo riboti pasiūlos pusės veiksniai. Šias lėtėjimo tendencijas rodo ir šiek tiek sumažėjęs 
tarptautinės prekybos apimties augimas. Tolesnei pasaulio ekonomikos plėtrai svarbios bus protekcionizmo, 
stiprėjančio JAV dolerio ir staigios finansinių sąlygų korekcijos rizikos. 

2018 m. skrydžių skaičiaus didėjimas Lietuvos Respublikos oro erdvėje buvo vienas didžiausių visoje 
bendroje Europos dangaus zonoje ir siekė daugiau kaip 9 proc. Praeitais metais vienas sparčiausių skrydžių 
skaičiaus augimų (beveik 10 proc.) buvo stebimas ir Baltijos FOEB oro erdvėje (žr. 16 pav.). 2018 m. Baltijos 
ir Šiaurės šalių regione14 Lenkijos (PANSA), Lietuvos (ON), Latvijos (LGS), Estijos (EANS) ir Suomijos (ANS 
Finland) oro navigacijos paslaugų teikėjų aptarnautų skrydžių skaičius augo sparčiausiai palyginus su 2017 m. 

 

 

16 pav. Skrydžių skaičiaus skirtingų funkcinių oro erdvės blokų (FOEB) oro erdvėse (kairėje pusėje) bei Baltijos ir 
Šiaurės šalių regiono oro navigacijos paslaugų teikėjų kontroliuojamose oro erdvėse (dešinėje pusėje) pokytis 2018 m. 

Duomenų šaltinis: Pan-European ANS Performance data repository 

 

2018 m. reikšmingą įtaką ON veiklos rezultatams turėjo tarptautinė aplinka bei veiksniai, susiję su kai 
kurių aviakompanijų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų veikla. Palyginti su 2017 m., bendras skrydžių, kuriems 
Lietuvos Respublikos oro erdvėje buvo suteiktos oro navigacijos paslaugos, skaičius 2018 m. padidėjo 9,4 
proc. ir pasiekė 265,911 tūkst. Iš jų tranzitu15 skrido 202 136 orlaiviai (76 proc. bendro skrydžių skaičiaus), o 

                                                      
13 Bendro Europos dangaus zona (angl. Single European Sky area (SES area)) apibrėžiama kaip šalys, dalyvaujančios bendrame ES oro navigacijos 
paslaugų teikimo veiklos rezultatų plane. Antrame ataskaitiniame laikotarpyje bendro Europos dangaus zonai priklauso 28 ES šalys, Norvegija, 
Šveicarija. 
14 Baltijos ir Šiaurės šalių regioną sudaro aštuonios šalys: Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija ir Lenkija. 
15 Tranzitiniai skrydžiai – skrydžiai, kurių metu orlaiviai skrido Lietuvos Respublikos oro erdve, tačiau kilo/leidosi kitų šalių oro uostuose. 
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tai 16 969 skrydžiais arba 9,2 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2017 m. (žr. 17 pav.). 2018 m. 
terminalinių skrydžių16 skaičius siekė 63 775, t.y. 5 909 skrydžiais arba 10,2 proc. daugiau nei 2017 m. 

 

 

17 pav. ON aptarnautų skrydžių skaičius (kairėje pusėje) ir skrydžių srautų struktūra (dešinėje pusėje) 2016–2018 m. 

 

2018 m. reikšmingai didėjo Rusijos Federacijos aviakompanijų Lietuvos Respublikos oro erdvėje 
vykdytų skrydžių skaičius. Rusijos Federacijos aviakompanija „Aeroflot“ didino skrydžių į Vilniaus tarptautinį 
oro uostą skaičių, taip pat Rusijos Federacijos aviakompanijos „Rossiya Airlines“ ir „Pobeda Airlines“ 
reikšmingai didino skrydžių iš Rusijos Federacijos oro uostų į Vakarų Europą ir Kaliningradą skaičių. Lenkijos 
aviakompanijos „LOT Polish Airlines“ bei Latvijos aviakompanijos „Air Baltic“ veiklos plėtra 2018 m. didino 
skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičių. Airijos „Ryanair“ didino skrydžių skaičių tiek iš Lietuvos 
tarptautinių oro uostų, tiek iš kitų Baltijos šalių oro uostų. Tačiau kai kurių aviakompanijų skrydžių skaičius 
2018 m. mažėjo, o pagrindinės tokio mažėjimo priežastys buvo „VIM Avia“ veiklos sustabdymas bei 
aviakompanijų „KLM“, „FedEx“, „Air Astana“, „European Air transport“ galimai pasikeitusios veiklos 
strategijos, lėmusios vykdomų maršrutų ir skrydžių krypčių pokyčius (žr. 18 pav.). 2018 m. reikšmingiausius 
skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičiaus pokyčius lėmusios priežastys apibendrintos 18 paveiksle. 

 

 
18 pav. Aviakompanijos, lėmusios svarbiausius skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičiaus pokyčius 2018 m. 

                                                      
16 Terminaliniai skrydžiai – skrydžiai, kurių metu orlaiviai skrido Lietuvos Respublikos oro erdve ir kilo/leidosi viename iš Lietuvos oro uostų. 
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Sparčiausias skrydžių skaičiaus didėjimas

•„LOT Polish Airlines“ (+2197 skrydžiai) dėl augančių skrydžių skaičiaus iš Talino, Vilniaus bei naujosios
bazės Kaune. Taip pat augo skrydžių skaičius kitų maršrutų iš Varšuvos į Šiaurės Europos regioną.
Panašų skrydžių augimą 2018 m. demonstravo „Air Baltic“ (+2940 skrydžių), kuri plečia veiklą Rygos
bazėje.

•Rusijos Federacijoje registruotos aviakompanijos „Aeroflot“ (+3476 skrydžiai), „Rossiya Airlines“
(+389 skrydžiai) bei „Pobeda Airlines“ (+2176 skrydžiai) didino skrydžių skaičių į Vokietijos,
Prancūzijos, Italijos, Turkijos ir kitus oro uostus. 2018 m. augo skrydžių iš Rusijos Federacijos į
Kaliningradą skaičius. "Aeroflot" padidino skrydžių skaičių reisui Maskvos SVO - Vilniaus VNO.

•„Ryanair" (+2676 skrydžiai) skrydžių skaičiaus didėjimas dėl naujų krypčių arba dažnesnių skrydžių iš
Vilniaus, Kauno, Rygos, Talino bazių.

Sparčiausias skrydžių skaičiaus mažėjimas

•„KLM“ (-677 skrydžiai) skrydžių skaičiaus sumažėjimas dėl reiso Amsterdamo AMS –
Maskvos SVO maršruto pasikeitimo bei kitų skrydžių iš Amsterdamo AMS į Aziją.

• „VIM Avia“ veiklos sustabdymas (-572 skrydžiai).

•„FedEx" (-524 skrydžiai), „Air Astana“ (-420 skrydžių), „EAT“ (-340 skrydžiai) skrydžių
sumažėjimas dėl galimai pasikeitusios aviakompanijos vykdytų maršrutų kaitos ir

pasikeitusių naudojamų maršrutų.
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2018 m. Lietuvos Respublikos oro erdvėje daugiausiai skrydžių atliko Latvijos „Air Baltic“, Suomijos 
„Finnair“ ir Rusijos Federacijos „Aeroflot“ aviakompanijos. Šių ir kitų septynių pagrindinių aviakompanijų 
vykdyti skrydžiai Lietuvos Respublikos oro erdve sudarė 56 proc. bendro skrydžių skaičiaus (žr. 19 pav.). 2018 
m. penkios populiariausios tranzitinių maršrutų, jungiančių du oro uostus kitose šalyse, kryptys buvo: 
Maskvos Šeremetjevo (SVO) – Paryžiaus Šarlio de Golio (CDG), Sankt Peterburgo Pulkovo (LED) – Kaliningrado 
Chabrovo (KGD), Maskvos Šeremetjevo (SVO) – Kaliningrado Chabrovo (KGD), Maskvos Šeremetjevo (SVO) – 
Frakfurto (FRA), Maskvos Šeremetjevo (SVO) – Berlyno Šėnefeldo (SXF) (žr. 19 pav.). 2018 m. dažniausiai 
Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantys orlaiviai jungė Rusijos Federacijos sostinės ir didžiausius Vakarų 
Europos oro uostus. 

 

 

19 pav. Pagrindinės aviakompanijos, vykdžiusios skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje (kairėje pusėje) ir 
populiariausios tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve kryptys (dešinėje pusėje) 2016-2018 m. 

 

Populiariausios orlaivių, skridusių Lietuvos Respublikos oro erdve 2018 m., skrydžių kryptys 
pavaizduotos 20 paveiksle. 2018 m. pagrindinės skrydžių srautų kryptys buvo: Europa–Europa kryptis (44,9 
proc. bendro skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičiaus), Europa–Rusija–Europa kryptis (24,7 proc.), 
Rusija–Rusija kryptis (iš Rusijos Federacijos pagrindinės teritorijos į Kaliningrado sritį ir atvirkščiai) (6,5 proc.), 
Europa-Pietryčių Azija-Europa kryptis (7,4 proc.), Europa-Kinija-Europa kryptis (5,3 proc.). 

 

 

20 pav. Populiariausios skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve kryptys 2018 m. (kairėje pusėje) ir reikšmingiausi 
skrydžių skaičiaus pokyčiai pagal skirtingas kryptis 2018 m. lyginant su 2017 m. (skrydžių skaičius) (dešinėje pusėje) 

Šaltinis: Eurokontrolės CRCO duomenys 
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2018 m. skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičius reikšmingiausiai didėjo tokiomis kryptimis 
(pažymėta žalia spalva): Europa-Europa (+12 854 skrydžiai), Rusija-Europa (+3 284 skrydžiai), Europa-Rusija 
(+2 002 skrydžiai), Pietryčių Azija-Europa (+965 skrydžiai) (žr. 20 pav.). Pats reikšmingiausias skrydžių Lietuvos 
Respublikos oro erdve sumažėjimas yra Vidurio Azija – Europa kryptimi (-426 skrydžių). 

2018 m. tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje augimas buvo 9,2 proc. Daugiausiai 
skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje vykdė šios aviakompanijos: Suomijos „Finnair“, Rusijos Federacijos 
„Aeroflot“, Latvijos „Airbaltic“. Tranzitinių skrydžių segmentas yra labiau diversifikuotas nei terminalinių 
skrydžių, kadangi dešimties daugiausiai tranzitinių skrydžių vykdžiusių aviakompanijų dalis sudarė 52 proc. 
bendro tranzitinių skrydžių skaičiaus (žr. 21 pav.). Daugiausiai terminalinių skrydžių į/iš Lietuvos Respublikos 
tarptautinių oro uostų (TOU) atliko žemų kaštų (angl. low-cost) aviakompanijų kategorijai priskiriamos 
aviakompanijos: Airijos „Ryanair“ ir Vengrijos „Wizzair“, kurios 2018 m. tęsė verslo plėtrą ir didino skrydžių 
krypčių skaičių į/iš Lietuvos Respublikos TOU. 2018 m. didėjęs Lietuvos aviakompanijos „Small Planet Airlines“ 
vykdytų užsakomųjų skrydžių skaičius rodo vis didėjančią tokių skrydžių ir turistinių kelionių paklausą. 2018 
m. dešimties pagrindinių aviakompanijų vykdytų terminalinių skrydžių dalis sudarė net 74 proc. bendro 
terminalinių skrydžių Lietuvos Respublikos TOU skaičiaus (žr. 21 pav.). 

 

 

21 pav. 2018 m. daugiausiai tranzitinių skrydžių vykdžiusių aviakompanijų skrydžių skaičius 2016–2018 m. (kairėje 
pusėje) ir 2018 m. daugiausiai terminalinių skrydžių vykdžiusių aviakompanijų skrydžių skaičius 2016–2018 m. 

(dešinėje pusėje) 

 

2018 m. bendras terminalinių skrydžių į/iš Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų skaičius augo 
10,2 proc.: Vilniaus TOU – 20,2 proc., Palangos TOU – 1,8 proc., Šiaulių TOU – 1,7 proc., tačiau Kauno TOU 
skrydžių skaičius mažėjo 19,5 proc. Vertinant terminalinių skrydžių Vilniaus ir Kauno TOU pokyčius, eliminavus 
2018 m. liepos ir rugpjūčio mėn. duomenis (2017 m. liepos ir rugpjūčio mėn. dėl Vilniaus TOU kilimo ir tūpimo 
tako (KTT) rekonstrukcijos darbų17 dalis skrydžių buvo perkelta į Kauno TOU), skrydžių skaičius Vilniaus TOU 
augo apie 6,5 proc., o Kauno TOU augo apie 8,4 proc. Daugiausiai terminalinių skrydžių Lietuvos Respublikoje 
vykdoma iš Vilniaus TOU (apie 70 proc.) (žr. 22 pav.). 

                                                      
17 Nuo 2017 m. liepos 14 d. iki rugpjūčio 17 d. vyko Tarptautinio Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako (KTT) rekonstrukcija. KTT buvo 
rekonstruotas iš esmės – pakeista senoji danga, sutvirtintas jo pagrindas, įrengtos naujos drenažo ir lietaus surinkimo sistemos, rekonstruota žiburių 
valdymo sistema. Rekonstrukcijos metu 14 iš 16 reguliariuosius skrydžius vykdančių aviakompanijų skraidė iš Kauno oro uosto. Kadangi minėtu laiku 
Tarptautinis Vilniaus oro uostas buvo uždarytas, aviakompanijos perkėlusios skrydžius į Tarptautinį Kauno oro uostą, laikinai sumažino skrydžių skaičių. 
2017 m. liepos-rugpjūčio mėn. terminalinių skrydžių skaičius Tarptautiniame Vilniaus oro uoste sumažėjo 4 491 skrydžiais, tačiau terminalinių skrydžių 
skaičiaus minėtu laikotarpiu padidėjimas (3 278) Tarptautiniame Kauno oro uoste buvo mažesnis nei prognozuota. Šie aviakompanijų sprendimai lėmė 
tai, jog 2017 m. liepos-rugpjūčio mėn. terminalinių skrydžių skaičius mažėjo daugiau kaip 9 proc. palyginus su 2016 m. liepos-rugpjūčio mėn. 
(terminalinių skrydžių skaičius liepos mėn. mažėjo 10,47 proc., o rugpjūčio mėn. – 8,81 proc.). Jeigu 2017 m. liepos-rugpjūčio mėn. terminalinių 
skrydžių skaičius būtų didėjęs vidutiniu 2017 m. fiksuotu augimu tempu (+8,72 proc.), bendras terminalinių skrydžių skaičius 2017 m. būtų didesnis 1 
867 skrydžiais. 
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22 pav. Terminalinių skrydžių skaičius Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose (kairėje pusėje) ir 
terminalinių skrydžių segmento struktūra pagal TOU (dešinėje pusėje) 2016-2018 m. 

 

Kasmet didėjantys emigracijos ir imigracijos srautai Lietuvoje lemia terminalinių skrydžių iš/į Lietuvos 
Respublikos tarptautinius oro uostus krypčių ir skaičiaus pokyčius (pvz., skrydžiai į/iš Jungtinės Karalystės, 
Norvegijos, Ukrainos ir pan.). Populiariausi skrydžiai iš/į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus yra į 
svarbiausius geografiškai artimiausius Europos jungiamųjų skrydžių centrus – oro uostus: Rygą, Varšuvą, 
Taliną, Helsinkį, Kopenhagą bei dažniausias lietuvių emigracijos kryptis: Londoną, Oslą ir kitus miestus (žr. 23 
pav.). 

 

 

23 pav. Populiariausios terminalinių skrydžių kryptys iš Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų 2016-2018 m. 

 

Itin sėkmingus ON 2018 m. veiklos rezultatus lėmė palanki tarptautinė aplinka bei veiksniai, susiję su 
kai kurių aviakompanijų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų veikla. 2018 m. skrydžių skaičiaus didėjimas 
Lietuvos Respublikos oro erdvėje buvo vienas didžiausių visoje bendroje Europos dangaus zonoje bei Baltijos 
ir Šiaurės šalių regione, siekęs daugiau kaip 9 proc. Praeitais metais vienas sparčiausių skrydžių skaičiaus 
augimų buvo stebimas ir Baltijos FOEB oro erdvėje. 
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Pajamos. Pajamas už oro navigacijos paslaugas sudaro maršruto ir terminalo rinkliavos, kurios 
padengia patirtas sąnaudas, susijusias su oro navigacijos paslaugų teikimu. 2018 m. ON pajamos didėjo 3,4 
proc., bendrasis pelnas – 21,5 proc., sąnaudos mažėjo 6,4 proc. palyginus su 2017 m. Pagrindinės veiklos, 
teikiant maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugas, pajamos sudarė 97,5 proc. visų pajamų. 2018 m. ON 
pasiekė planuotus pagrindinių finansinių rodiklių (pajamų, sąnaudų ir pelno) dydžius (žr. 24 pav.). 

 

 

24 pav. Pajamų, sąnaudų, bendrojo ir grynojo pelno pokyčiai 2016-2018 m. (kairėje pusėje) bei šių finansinių rodiklių 
vykdymas 2018 m. (dešinėje pusėje) 

 

ON pajamas sudaro pagrindinės veiklos (pajamos už oro navigacijos paslaugas), finansinės veiklos ir 
kitos veiklos pajamos. 2018 m. pajamos už oro navigacijos paslaugas didėjo 2,6 proc. ir sudarė apie 97,5 proc. 
bendros ON gautų pajamų sumos (žr. 25 pav.). Kitos veiklos pajamos (oro navigacijos informacija ir kitos su 
aviacine veikla susijusios pajamos) 2018 m. sudarė 2,5 proc. bendrų ON veiklos pajamų (žr. 25 pav.). 

 

 

25 pav. Pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamų pokyčiai 2016-2018 m. 

 

2016-2018 m. ON pagrindinės veiklos pajamų didėjimui teigiamą įtaką turėjo sparčiai didėjęs skrydžių 
Lietuvos Respublikos oro erdve srautas, kuris lėmė bendros Lietuvos Respublikos oro erdve orlaivių nuskristos 
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distancijos ir bendros skridusių orlaivių masės18  didėjimą, kadangi šie kintamieji naudojami maršruto ir 
terminalo paslaugų vienetų skaičiavimui. 2018 m. Lietuvos Respublikos oro erdve orlaivių nuskrista distancija 
didėjo 12,5 proc., o bendra Lietuvos Respublikos oro erdve skridusių orlaivių masė didėjo 6,7 proc. palyginus 
su 2017 m. Šie veiksniai lėmė maršruto paslaugų vienetų skaičiaus augimą 11,3 proc. ir terminalo paslaugų 
vienetų skaičiaus didėjimą 17 proc. Spartesnis maršruto ir terminalo paslaugų vienetų skaičiaus augimas 
kompensavo terminalo ir maršruto vienetinių tarifų mažėjimą 2016-2018 m. (žr. 26 pav.). 

2018 m. ON teikiamoms paslaugoms maršruto rinkliava buvo 43,59 Eur (2017 m. – 44,42 Eur), 
terminalo rinkliava – 168,56 Eur (2017 m. – 181,61 Eur) (žr. 26 pav.). Siekiant užtikrinti tarifų atitikimą 
bendrosioms kainų nustatymo priemonėms, kurios taikomos visame pasaulyje teikiamoms oro navigacijos 
paslaugoms, visa informacija yra teikiama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Eurokontrolei, EK. 
Tarifai derinami su oro erdvės naudotojų atstovais: Tarptautine oro transporto asociacija (IATA), Tarptautine 
oro vežėjų asociacija (IACA), įvairiomis bendrosios aviacijos atstovų organizacijomis ir kt. Oro navigacijos 
paslaugų rinkliavos vienetiniai tarifai yra apskaičiuojami ir tvirtinami kasmet. Oro navigacijos paslaugų 
rinkliavos vienetiniai tarifai apskaičiuojami vadovaujantis 2019 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo 
reglamentu (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistema 
ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013. 2018 m. oro navigacijos 
paslaugų vienetiniai tarifai nustatyti atsižvelgiant į EK pateiktą 2015–2019 m. Baltijos FOEB oro navigacijos 
paslaugų veiklos rezultatų planą ir Eurokontrolės STATFOR paslaugų kitimo prognozes, ir buvo patvirtinti 
2018 m. Eurokontrolės išplėstinės komisijos sprendimu. 

2018 m. pagrindiniai ON klientai buvo šios aviakompanijos: Rusijos Federacijos „Aeroflot“ (2 512 tūkst. 
Eur), Airijos „Ryanair“ (2 473 tūkst. Eur), Latvijos „Air Baltic“ (2 317 tūkst. Eur) (žr. 26 pav.). Šios 
aviakompanijos moka tiek maršruto, tiek ir terminalo rinkliavas, kadangi skrydžius vykdo į/iš Lietuvos 
Respublikos tarptautinių oro uostų. 2016-2018 m. apie 45-48 proc. pagrindinės veiklos pajamų sudarė 
rinkliavos, priskaičiuotos dešimčiai pagrindinių ON klientų (aviakompanijų). 

 

 

26 pav. Terminalo ir maršruto paslaugų vienetiniai tarifai (atskaičius Eurokontrolės taikomą administracinį mokestį) 
2015-2018 m. (kairėje pusėje) ir pagrindiniai klientai (aviakompanijos) 2016-2018 m. (dešinėje pusėje) 

Pastaba. Pajamos pagal klientus pateiktos prieš koregavimus (plačiau žr. 4 priedo 15 pastabą) 

 

ON pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugas, 
t.y. maršruto ir terminalo rinkliavos. 2018 m. pajamos už maršruto oro navigacijos paslaugas didėjo 3,1 proc., 
pajamas už terminalo oro navigacijos paslaugas – 0,5 proc. Didžiausią ON pagrindinės veiklos pajamų dalį 
sudaro pajamos už maršruto oro navigacijos paslaugas (daugiau kaip 80 proc.) (žr. 27 pav.). Vadovaujantis 

                                                      
18 Orlaivio maksimali pakilimo masė (angl. Maximum Take-off weight (MTOW)) 

209,47

188,28 181,61
168,56

46,82 44,9 44,42 43,59

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018

Eu
r

Terminalo vienetinis tarifas Maršruto vienetinis tarifas



 

 

 

30 

 

2019 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma Bendro Europos 
dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir 
(ES) Nr. 391/2013, 25-28 straipsnių nuostatomis per ataskaitinius metus gautos per didelės pagrindinės 
veiklos pajamos sąnaudoms padengti yra grąžinamos paslaugų naudotojams per artimiausius dvejus metus. 

 

 

27 pav. Pagrindinės veiklos pajamų pokyčiai 2016-2018 m. 

 

2016-2018 m. daugiausiai pajamų iš maršruto oro navigacijos paslaugų ON uždirbo iš Vidurio ir Šiaurės 
Europos šalyse registruotų aviakompanijų, vykdančių skrydžius tarp Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Rusijos 
Federacijos ir kitų Europos šalių oro uostų. Dešimties pagrindinių aviakompanijų rinkliavų už maršruto 
paslaugas suma 2016-2018 m. siekė daugiau kaip 45 proc. bendrų pajamų už maršruto paslaugas sumos (žr. 
28 pav.). 2018 m. ON pagrindiniai terminalo oro navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos) buvo žemų 
kaštų kategorijai (angl. low-cost) priskiriamos aviakompanijos „Ryanair“ (1 255 tūkst. Eur) ir „Wizz Air“ (1 014 
tūkst. Eur), taip pat Latvijos aviakompanija „Air Baltic“ (536 tūkst. Eur). Dešimties pagrindinių aviakompanijų 
rinkliavų už terminalo oro navigacijos paslaugas 2016-2018 m. suma siekė apie 80 proc. bendrų pajamų už 
šias paslaugas sumos (žr. 28 pav.). 

 

 

28 pav. Pagrindiniai maršruto oro navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos) (kairėje pusėje) ir terminalo 
oro navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos) 2016-2018 m. (dešinėje pusėje) 
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2016-2018 m. laikotarpiu dešimties pagrindinių aviakompanijų už terminalo oro navigacijos paslaugas 
rinkliavų suma siekė apie 80 proc. bendros pajamų už šias paslaugas sumos, kai dešimties pagrindinių 
aviakompanijų rinkliavų už maršruto oro navigacijos paslaugas dalis siekė tik apie 45 proc. bendros pajamų 
už šias paslaugas sumos (žr. 28 pav.). Taigi, maršruto oro navigacijos paslaugų segmentas yra labiau 
diversifikuotas nei terminalo oro navigacijos paslaugų segmentas, kadangi maršruto oro navigacijos 
paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje naudojasi didesnis aviakompanijų skaičius. 

Sąnaudos. 2018 m. ON sąnaudos mažėjo 6,4 proc. palyginus su 2017 m. ir sudarė 25 956 tūkst. Eur. 
Didžiausią sąnaudų dalį sudarė darbo užmokestis, socialinis draudimas ir kitos išmokos darbuotojams (61 
proc.) bei nusidėvėjimas ir amortizacija (12 proc.) (žr. 29 pav.). 

 

 

29 pav. Pagrindinių sąnaudų straipsnių pokyčiai 2016-2018 m. 

 

2018 m. darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos (įskaitant 
atidėjinius bei sukaupimus, susijusius su išmokomis darbuotojams) mažėjo (0,4 proc.) dėl 2018 m. pradžioje 
įgyvendintų ON organizacinės struktūros pokyčių, mažėjusio darbuotojų skaičiaus. 2018 m. kitų sąnaudų 
mažėjimą 1 993 tūkst. Eur (22,2 proc.) lėmė 847 tūkst. Eur sumažėjusios sąnaudos įrangos išlaikymui (42,1 
proc.) ir 332 tūkst. Eur (61,9 proc.) sumažėjusios draudimo paslaugų sąnaudos. Sąnaudos įrangos išlaikymui 
mažėjo dėl peržiūrimos ryšių, navigacijos ir stebėjimo įrangos priežiūros ir remontų organizavimo tvarkos. 
Skaidriai ir efektyviai organizuotos viešųjų pirkimų procedūros leido reikšmingai sutaupyti įsigyjant visų 
reikalingų rūšių draudimus – ypač bendrosios civilinės atsakomybės draudimą aviacijos paslaugoms, kurį, 
suorganizavus tarptautinį viešųjų pirkimų konkursą ir pritraukus užsienio tiekėjus, pavyko įsigyti 65 proc. 
mažesne kaina nei ankstesniais metais. 

Pelnas. Pagal galiojančius LR teisės aktus, ON yra priskirta II kategorijos valstybės įmonių kategorijai, 
kurių pagrindinis tikslas yra ne pelno siekimas, o visuomenės interesų tenkinimas ir valstybės pavestų 
komercinių funkcijų vykdymas. Valdydama šiai grupei priskirtas įmones, valstybė prioritetą teikia socialinių ir 
politinių tikslų įgyvendinimui, o pelninga veikla užima antraeilį vaidmenį. Pagal LR valstybės ir savivaldybių 
įstatymo 15 straipsnio 5 dalį ON yra atleista nuo pelno įmokos mokėjimo į valstybės biudžetą, nes ON pajamų 
ir sąnaudų struktūrą reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai. Visgi ON valdybai ir savininko teises ir 
pareigas įgyvendinančiai institucijai pritarus 2018 m. ON sumokėjo 500 tūkst. Eur pelno įmoką už 2017 m. 
veiklos rezultatus bei 2019 m. planuoja sumokėti 1 100 tūkst. Eur pelno įmoką už 2018 m. veiklos rezultatus. 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. ON pelnas apmokestinamas taikant Lietuvoje galiojantį 15 proc. pelno 
mokesčio tarifą. Už 2018 m. veiklos rezultatus buvo priskaičiuotas 1 085 tūkst. Eur pelno mokestis, kuris bus 
sumokėtas 2019 m. 

Turtas. 2018 m. gruodžio 31 d. ON valdomo turto vertė siekė 69 376 tūkst. Eur, kurio didžiąją dalį (68 
proc.) sudarė ilgalaikis turtas. 2018 m. ON valdomo turto vertė didėjo 14 206 tūkst. Eur (25,8 proc.) palyginus 
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su 2017 m. (žr. 30 pav.). 2018 m. nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai sudarė 97,5 proc. ON ilgalaikio 
turto. 2018 m. nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų balansinė vertė išaugo 8 143 tūkst. Eur daugiausia dėl 
reikšmingų investicijų į ON naujojo administracinio ir RSVC pastato statybą bei įrangos oro navigacijos 
paslaugoms teikti įsigijimo. 2018 m. ON trumpalaikį turtą sudarė pinigai ir pinigų ekvivalentai (65,6 proc.), 
pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos (25,4 proc.), terminuoti indėliai (9 proc.). 

 

 

30 pav. Turto pokyčiai 2016-2018 m. 

 

Kapitalas ir įsipareigojimai. 2018 m. gruodžio 31 d. ON savininko kapitalas sudarė 38 131 tūkst. Eur, 
nuosavas kapitalas – 49 595 tūkst. Eur. ON finansinio sverto lygis visu nagrinėjamu laikotarpiu buvo itin žemas 
(nuosavas kapitalas sudarė daugiau kaip 71 proc. bendros nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sumos) (žr. 31 
pav.). ON neturi finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms. Nors vadovaujantis klasikine finansų teorija, 
įmonėms rekomenduotina siekti optimalios kapitalo struktūros, naudojant ir skolintą kapitalą, tačiau kadangi 
ON turi sukaupusi pakankamai likvidaus turto (2018 m. gruodžio 31 d. pinigų ir pinigų ekvivalentų suma siekė 
14 582 tūkst. Eur), todėl artimiausiu metu ON neplanuoja didinti skolinto kapitalo. Dauguma Europos oro 
navigacijos paslaugų teikėjų (Vengrijos (HungaroControl), Čekijos (ANS CR), Graikijos (HCAA)), ir kt.) naudoja 
tik nuosavą kapitalą. 

 

 

31 pav. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pokyčiai 2016-2018 m. 

32 813

37 956

47 146

18 240 17 214

22 230

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2016 2017 2018

Tū
ks

t.
 E

u
r

Ilgalaikis turtas Trumpalaikis turtas

64 69 68

36 31 32

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017 2018

P
ro

c.

Ilgalaikis turtas Trumpalaikis turtas

42 565 46 017 49 595

2 677
2 786

5 911
5 811

6 367

13 870

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2016 2017 2018

Tū
ks

t.
 E

u
r

Nuosavas kapitalas Dotacijos, subsidijos Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

83 83
71

5 5

9

11 12
20

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017 2018

P
ro

c.

Nuosavas kapitalas Dotacijos, subsidijos Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai



 

 

 

33 

 

ON įsipareigojimus daugiausia sudaro įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais (34,9 proc.) bei 
atidėjiniai, susidarantys dėl ON uždirbtų oro navigacijos paslaugų pajamų ir šioms pajamoms uždirbti patirtų 
sąnaudų skirtumo (27,5 proc.), likusi dalis – prekybos skolos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai bei mokėtinas 
pelno mokestis. 2018 m. gruodžio 31 d. ON gauto finansavimo iš Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios 
įstaigos (INEA) suma skrydžių valdymo sistemos įsigijimui ir Vilniaus aerodromo patobulintos antžeminio 
eismo valdymo ir kontrolės sistemos (A-SMGCS) modernizavimui sudarė 5 911 tūkst. Eur. Gauto finansavimo 
suma bus sudengiama su minėto nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimu prasidėjus jų 
eksploatacijai. 

Finansiniai santykiniai rodikliai. Vertinant ON pelningumo rodiklius, reikėtų atkeipti dėmesį į tai, kad 
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) nutarimą Nr. 665 ON yra priskirta II kategorijos valstybės įmonių 
kategorijai, kurių pagrindinis tikslas yra ne pelno siekimas, o visuomenės interesų tenkinimas ir valstybės 
pavestų komercinių funkcijų vykdymas. Pagal 2019 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 
Nr. 12 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pelningumo rodiklių 2019–2021 metams nustatymo” ON 
nustatyta siektina vidutinė metinė nuosavo kapitalo grąža 2019-2021 m. laikotarpiui (3,7 proc.). ON veikla 
vykdoma sąnaudų kompensavimo principu, tačiau itin spartus skrydžių srauto bei maršruto ir terminalo 
paslaugų vienetų skaičiaus augimas lėmė aukštus ON pelningumo rodiklius 2018 m. (žr. 32 pav.). 

 

 

32 pav. Pelningumo rodikliai 2016-2018 m. 

 

ON pirkėjų skolų apyvartumą tiesiogiai lemia keletas sutartinių įsipareigojimų. Pagal pasirašytą 
daugiašalę sutartį Lietuva patiki Eurokontrolei apskaičiuoti ir savo vardu rinkti oro navigacijos rinkliavas.  

Kiekvieną savaitę Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės) centrinė maršrutų 
rinkliavų tarnyba (angl. CRCO) perveda pinigus į ON atsiskaitomąją sąskaitą ir pateikia informaciją apie 
apskaičiuotas, pateiktas, surinktas ir pervestas sumas. Eurokontrole, kuri pagal daugiašalį susitarimą išrašo 
sąskaitas, surenka pinigus už suteiktas paslaugas bei vykdo įsiskolinimų kontrolę, pinigus už ON suteiktas oro 
navigacijos paslaugas perveda per 60 dienų nuo sąskaitų išrašymo. Šie sutartiniai įsipareigojimai tiesiogiai 
lemia pirkėjų skolų apyvartumą, leidžia laiku vykdyti kreditorinius įsipareigojimus tiekėjams ir lemia itin 
aukštą skolų tiekėjams apyvartumą (žr. 33 pav.). 

Itin aukšti ON likvidumo rodikliai 2016-2018 m. užtikrina ON galimybę įvykdyti trumpalaikius 
įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą (žr. 33 pav.). Kadangi 2016-2018 m. ON neturėjo 
finansinių skolų, skolos ir nuosavo kapitalo santykis (angl. Debt to equity ratio) buvo lygus nuliui. Vertinant 
ON kapitalo struktūrą (įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykį), galima teigti, kad ON finansinio sverto lygis 
visu nagrinėjamu laikotarpiu buvo itin žemas: 2018 m. įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis siekė 28 
proc., įsipareigojimų ir turto santykis – 20 proc. (žr. 33 pav.). 
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33 pav. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) bei likvidumo ir finansinio sverto rodikliai 2016-2018 m. 

 

Apibendrinus ON finansinius santykinius rodiklius galima teigti, kad net ir įvertinus ON veiklos specifiką 
ir privalomas vykdyti valstybės pavestas komercines funkcijas, visi ON finansiniai santykiniai rodikliai yra itin 
aukšti ir gerokai viršija rekomenduojamas siektinas finansinių santykinių rodiklių reikšmes. 

 

5 lentelė. Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai 2016-2018 m. 

Pavadinimas 2016 2017 2018 

Pajamos, tūkst. Eur 29 077 29 293 30 285 

Bendrasis pelnas, tūkst. Eur 8 697 8 977 10 906 

Veiklos pelnas, tūkst. Eur 1 860 1 521 4 122 

Grynasis pelnas, tūkst. Eur 1 890 1 552 4 329 

Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 42 565 46 017 49 595 

Turtas, tūkst. Eur 51 053 55 170 69 376 

Bendrasis likvidumas 4,7 4,0 2,2 

Bendrasis pelningumas, proc. 30,8 31,2 36,9 

Veiklos pelningumas, proc. 6,6 5,3 14,0 

Grynasis pelningumas, proc. 7,6 5,4 14,7 

Turto grąža, proc. 3,7 2,8 6,2 

Nuosavo kapitalo grąža, proc. 4,4 3,4 8,7 

Pirkėjų skolų apyvartumas, d.   38,5 38,9 

Skolų tiekėjams apyvartumas, d. 11,8 12,2 29,0 

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis, proc. 0 0 0 

Įsipareigojimų ir turto santykis, proc. 11,4 11,5 20,0 

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis, proc. 13,7 13,8 28,0 

 

Auditas. ON finansines ataskaitas sudaro vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės 
standartais. 2017-2018 m. ON finansinių ataskaitų auditą atliko UAB „Main financial solutions“, atlygis už 
vienerių metų finansinių ataskaitų audito atlikimą sudarė 2 900 Eur (be PVM). 2016 m. ON finansines 
ataskaitas auditavo UAB „Auditas“. 2019 m. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Susisiekimo 
ministerija) inicijuos viešąjį pirkimą, kuriuo bus išrinktas 2019 m. finansinių ataskaitų nepriklausomas 
auditorius ir toliau užtikrinama auditoriaus/audito įmonės kaita (rotacija). 2018 m. ON finansinių ataskaitų 
audito išvada ir finansinių ataskaitų rinkinys pateikti 3-4 prieduose.  
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ON investicinius projektus vykdo atsižvelgdama į 2019–2023 m. strateginį veiklos planą, kuris 
suderintas su EK atitinkamų reglamentų reikalavimais, Europos OEV Pagrindinio plano uždaviniais, SESAR 
Diegimo valdytojo programa ir Lietuvos įsipareigojimais pagal vietinį Bendro Europos dangaus diegimo planą 
(angl. Local Single Sky Implementation Plan (LSSIP)). Užtikrindama reikalaujamus skrydžių saugos ir paslaugų 
teikimo kokybės lygį, ON kartu su suinteresuotomis šalimis (VĮ „Lietuvos oro uostai“, TKA, Karinių oro pajėgų 
(KOP), Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos atstovais ir kt.) įgyvendina LSSIP uždavinius ir tęstinius Europos 
projektus, vykdo vietinius ir regioninius projektus. Uždaviniai susiję su skrydžių valdymo centrų įrangos 
modernizavimu, ryšių, navigacijos ir stebėjimo priemonių bei infrastuktūros atnaujinimu, automatiniu 
skrydžių duomenų apsikeitimu su orlaiviais, taip pat su optimizuotos informacijos mainų infrastruktūros 
diegimu. Uždavinių, kurie buvo pradėti vykdyti prieš bandomojo bendro projekto (Komisijos Įgyvendinimo 
Reglamentas Nr. 716/2014) laikotarpį (iki 2014 m.) ir po Reglamento patvirtinimo įgyvendinimo progresas 
pateiktas 34 paveiksle. 

 

Projektai, pradėti įgyvendinti 
prieš 2014 m. 

2010 2019 

74%  
 

Projektai, pradėti įgyvendinti po 
2014 m. 

2015 2023 

37%  
 

34 pav. ON kartu su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių įgyvendinimo progresas 2018 m. 

 

ON kartu su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių įgyvendinimo progresas vertinamas 
teigiamai ir ON yra viena iš geriausiai technologinius projektus ir LSSIP uždavinius įgyvendinanti ONPT 
Europoje. ON su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių progresas pagal keturis tobulinamus OEV 
funkcionalumus pateiktas 35 paveiksle. 

 

 

35 pav. ON kartu su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių įgyvendinimo progresas pagal kiekvieną iš 
keturių tobulinamų OEV sričių 2018 m. 

 

Svarbiausi vykdomi investiciniai projektai 
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ON vykdomi/planuojami vykdyti investiciniai projektai tiesiogiai susiję su technologinių užduočių, 
nurodytų Europos OEV Pagrindinio plano 3 lygmens dokumente ir SESAR Diegimo valdytojo programoje. 
Pagrindiniai ON vykdomi/planuojami vykdyti investiciniai projektai 2015-2025 m. laikotarpiu pateikti 36 
paveiksle ir 6 lentelėje, ON investicijos ir jų finansavimo šaltiniai 2016-2018 m. – 7 lentelėje. 

 

 

 

36 pav. Svarbiausi ON vykdomi investiciniai projektai 2015-2024 m. laikotarpiu 

 

6 lentelė. Pagrindiniai ON vykdomi/planuojami vykdyti investiciniai projektai 2015-2025 m. laikotarpiu 

Projekto pavadinimas Projekto tikslas Projekto 
vykdymo 

laikotarpis 

Projekto 
vertė, Eur 

Projekto 
statusas 

Naujo administracinio ir 
Regiono skrydžių valdymo 

centro pastato statyba 

Suprojektuoti, pastatyti, įrengti naują administracinį bei 
Regiono skrydžių valdymo centro pastatą, sudarysiantį sąlygas 

sėkmingai įgyvendinti Baltijos FOEB strategiją iki 2025 m. ir 
vykdyti ON turimos oro navigacijos paslaugų rinkos dalies 

plėtrą 

2015–2019 13.274.000 Vykdomas 

Naujos skrydžių valdymo 
sistemos Regiono skrydžių 
valdymo centre diegimas 

Įdiegti naujos kartos skrydžių valdymo sistemą, suderinamą su 
Baltijos FOEB partnerės Lenkijos analogiška sistema, 

sudarysiantį sąlygas sėkmingai įgyvendinti Baltijos FOEB 
strategiją iki 2025 m. ir vykdyti ON turimos oro navigacijos 

paslaugų rinkos dalies plėtrą 

2015–2019 13.796.000 Vykdomas 

Nuotolinio aerodromo 
skrydžių valdymo įdiegimas 

Diegti vieningą, šiuolaikišką ir centralizuotą aerodromų skrydžių 
valdymo sistemą, kuri leistų teikti aerodromų skrydžių valdymo 

paslaugas nuotoliniu būdu 
2018-2024 8.623.000 Vykdomas 

Aerodromo eismo stebėjimo 
ir kontrolės sistemos (A-
SMGCS) funkcionalumo 

išplėtimas 

Modernizuoti aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistemą, 
kad būtų pagerintas saugos lygis Vilniaus aerodrome, teikiant 

skrydžių vadovams išsamią ir tikslią informaciją apie vykdomus 
skrydžius ir eismą aerodrome bei įdiegti pažangius aerodromo 
rajono vadavietės, aerodromo vadavietės ir aerodromo eismo 

stebėjimo ir kontrolės funkcionalumus 

2016–2019 2.472.000 Vykdomas 

AFTN/AMHS sistemos 
diegimas 

Diegti AFTN/AMHS sistemą, užtikrinančią naujausius ryšio 
paslaugų teikimo metodus 

2018-2019 1.014.000 Vykdomas 

Kalbinių ryšių sistemos 
diegimas 

Diegti naujos kartos kalbinio ryšio sistemą 2018-2019 435.000 Vykdomas 

Vilniaus SVC, ILS/DME KTT 01 
ir ILS/DME KTT 19 keitimas 

Pakeisti techniškai ir morališkai pasenusią aerodromo įrangą 2021 1.706.000 Planuojamas 

Palangos SVC, ILS/DME KTT 19 
keitimas 

Pakeisti techniškai ir morališkai pasenusią aerodromo įrangą 2019–2020 901.000 Planuojamas 

„Oras-žemė“ radijo ryšio 
įrangos atnaujinimas 

Atnaujinti radijo ryšio „Oras-žemė“ įrangą pagal naujus 
reikalavimus 

2019-2020 1.115.000 Planuojamas 

Daugiajutiklinės sistemos 
WAM studija ir diegimas 

Pagerinti stebėjimo paslaugų kokybę (užtikrinti reikiamą 
padengimą kontroliuojamoje oro erdvėje) ir aprūpinti esamos 

įrangos rezervavimo galimybes 
2020-2021 3.000.000 Planuojamas 

Vilniaus DVOR/DME keitimas Pakeisti techniškai ir morališkai pasenusią navigacinę įrangą 2023 794.000 Planuojamas 

Kauno SVC ILS/DME 26 
keitimas 

Pakeisti techniškai ir morališkai pasenusią aerodromo įrangą 2025 855.000 Planuojamas 

Vilniaus PSR/MSSR keitimas Pakeisti techniškai ir morališkai pasenusią radiolokacinę įrangą 2023-2024 3.500.000 Planuojamas 

Naujo administracinio ir Regiono 
skrydžių valdymo centro pastato 

statyba

Skrydžių valdymo sistemos 
diegimas

Nuotolinio aerodromų skrydžių 
valdymo sistemos įdiegimas
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7 lentelė. ON investicijos ir jų finansavimo šaltiniai 2016-2018 m., tūkst. Eur 

Investicijos / Finansavimo šaltiniai 2016 2017 2018 

Nematerialusis turtas 116   78 

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 8 662 10 556 11 305 

Pastatai ir statiniai 120 5 990 6 567 

Mašinos ir įrenginiai      

Transporto priemonės   23  

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 8 502 4 453 4 520 

Kitas materialus turtas 40 90 218 

Visos investicijos 8 778 10 556 11 383 

Finansavimo šaltiniai 8 778 10 556 11 383 

Nuosavos lėšos 5 190 8 558 9 748 

Paskolos      

Valstybės biudžetas      

ES fondų lėšos 3 588 1 998 1 635 
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Skirtingų rizikų pasireiškimas gali turėti įtakos ON veiklos rezultatams ir reputacijai, taip pat gali turėti 
neigiamų pasekmių aplinkai ir visuomenei. Efektyvus rizikų valdymas įgalina ON veikti ir siekti užsibrėžtų 
strateginių tikslų ir uždavinių neapibrėžtumo sąlygomis. Tuo tikslu rizikų valdymui ON skiriamas didelis 
dėmesys ir reikalingi resursai, užtikrinamas ON vadovybės įsitraukimas į rizikų valdymo procesą ir nustatomos 
aiškios procedūros bei atsakomybės. Siekiant taikyti sisteminį požiūrį į rizikų valdymą, 2018-2020 m. ON 
diegiama integruota rizikų valdymo sistema, taikant tarptautinių standartų19, kurie apibrėžia rizikų valdymo 
principus, procesą, vertinimo metodus ir bendrą rizikų valdymo sąrangą, principus. 

Rizikos valdymo tikslas – nustatyti svarbiausias rizikas, galinčias turėti neigiamą įtaką ON veiklos 
procesų tęstinumui, strateginių tikslų ir rodiklių pasiekimui, ir jas valdyti. Svarbu užtikrinti sisteminio požiūrio 
į rizikų valdymą taikymą ON ir rizikų valdymo sistemos veiksmingumą. Siekiant veiksmingo rizikos valdymo, 
vadovaujamasi šiais tarptautiniuose standartuose apibrėžtais principais (žr. 37 pav.). 

 

37 pav. Rizikos valdymo principai 

 

Vadovaujantis COSO ERM sąranga, ON rizikos klasifikuojamos į keturias pagrindines rizikų grupes 
(kategorijas): strateginės rizikos, operacinės rizikos, patikimumo rizikos, atitikties rizikos (žr. 38 pav.). 

 

 

38 pav. Rizikų klasifikavimo sistema 

                                                      
19 ISO 31000:2018 „Rizikos valdymas. Gairės“, ISO 31010:2009 „Rizikos valdymas. Rizikos įvertinimo metodai“, ISO 31000:2009 „Rizikos valdymas. 
Principai ir gairės“, ISO/TR 31004:2013 „Rizikos valdymas. ISO 31000:2009 diegimo gairės“ ir COSO ERM sąrangos nuostatomis. 

Integralumas

Sistemiškumas

Specifiškumas

Skaidrumas

Dinamiškumas 
ir 

savalaikiškumas

Informacijos 
prieinamumas ir 
savalaikiškumas

Nuolatinis 
tobulinimas

Strateginės 
rizikos

Rizikos, darančios 
tiesioginę įtaką 

tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimui

Operacinės 
rizikos

Rizikos, susijusios 
su veiklos 

procesais ir 
efektyviu resursų 

panaudojimu

Patikimumo 
rizikos

Rizikos, susijusios 
su informacijos ir 

ataskaitų 
patikimumu, 

nepertraukiamos 
veiklos užtikrinimu

Atitikties
rizikos

Rizikos,
susijusios su 

atitikimu teisės 
aktų ir kitų veiklą 

reglamentuojančių 
dokumentų 

reikalavimams

Pagrindinės rizikos ir rizikos veiksniai 

Vertės 
kūrimas ir 

išsaugojimas
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Rizikos valdymo struktūra apibrėžia skirtingų rizikos valdymo procese dalyvaujančių ON valdymo ir 
priežiūros organų, struktūrinių padalinių atsakomybių ir atskaitomybių ribas bei užtikrina sisteminę rizikos 
valdymo proceso priežiūrą ir kontrolę (žr. 39 pav.). 

 

 

39 pav. Rizikų valdymo procese dalyvaujantys ON valdymo ir priežiūros organai bei struktūriniai padaliniai 

 

Vadovaujantis COSO (angl. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO)) ERM (angl. Enterprise Risk Management) sąranga, ON rizikos grupuojamos į keturias pagrindines 
rizikų grupes (žr. 40 pav.). Svarbiausios su ON veikla susijusios rizikos ir jų valdymo priemonės pateikiamos 8 
lentelėje. 

 

 

40 pav. Svarbiausios su ON veikla susijusios rizikos 

 

Svarbiausi rizikos veiksniai, galintys sukelti vienos iš strateginių rizikų – su oro eismu susijusios rizikos 

Valdyba Audito komitetas

Generalinis direktorius

Vadovų komitetas

Vidaus audito tarnyba

Vyriausiasis rizikų valdymo 
specialistas

Struktūriniai padaliniai

Strateginės rizikos

Su oro eismu susijusi 
rizika

Infliacijos rizika

Politinė/Reguliavimo 
rizika

Operacinės rizikos

Finansinė rizika

Su išlaidų plano 
nevykdymu susijusi rizika

Viešųjų pirkimų procesų 
vėlavimo rizika

Investicinių projektų 
savalaikio įgyvendinimo 

rizika

Korupcijos rizika

Ekstremalių situacijų ir 
nenumatytų atvejų, 

veiklos tęstinumo rizika

Išorės tiekėjų paslaugų ir 
procesų rizika

Patikimumo rizikos Atitikties rizikos

Neatitikčių nustatytiems 
reikalavimams rizika

Išorės tiekėjų paslaugų ir 
procesų rizika

Oro eismo vadybos (OEV) 
saugos rizika

Saugumo rizika

Profesinė rizika
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– pasireiškimą yra šie (žr. 41 pav.). Rusijos Federacijoje registruotų aviakompanijų („Aeroflot“, „Rossiya“ ir 
kt.) vykdomų tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje rinkos dalis pagal skrydžių skaičių ir 
pajamas už oro navigacijos paslaugas siekia apie 12-15 proc., tranzitinių skrydžių segmente apie 20-25 proc. 
Pastaraisiais metais stebima šios rizikos didėjimo tendencija. Ši rizika tiesiogiai priskirtina prie geopolitinių 
rizikų, o Rusijos Federacijoje registruotų aviakompanijų sprendimai dėl maršrutų pokyčių gali turėti tiek 
teigiamą, tiek ir neigiamą įtaką skrydžių srautui Lietuvos Respublikos oro erdve ir ON pajamoms už oro 
navigacijos paslaugas. ON pagrindiniai terminalo oro navigacijos paslaugų klientai yra žemų kaštų kategorijai 
priskiriamos aviakompanijos: „Airijos „Ryanair“, Vengrijos „Wizz Air“, Latvijos „Air Baltic“, kurių rinkliavų už 
terminalo oro navigacijos paslaugas suma siekia daugiau kaip 50 proc. bendrų pajamų už terminalo oro 
navigacijos paslaugas sumos. Šiai kategorijai priskiriamų aviakompanijų verslo sprendimai dažniausiai būna 
orientuoti į trumpalaikius tikslus, siekiant maksimizuoti trumpalaikę grąžą, todėl sprendimai 
padidinti/sumažinti reisų skaičių dažniausiai priklauso nuo vieno svarbiausio veiksnio – orlaivių keleivių 
užpildymo procento. Todėl šių aviakompanijų sprendimai dėl reisų skaičiaus ir maršrutų gali turėti tiek 
teigiamą, tiek ir neigiamą įtaką terminalinių skrydžių srautui ir ON pajamoms už oro navigacijos paslaugas. 
Reikšminga bendro skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje srauto dalis (apie 75 proc.) lemia ON 
priklausomybę nuo užsienio aviakompanijų vykdomų tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje, 
kuri gali sukelti su oro eismu susijusios rizikos pasireiškimą, kadangi tranzitinių skrydžių kintamumas ir 
nepastovumas yra reikšmingai didesnis nei terminalinių skrydžių. 

 

41 pav. Svarbiausi rizikos veiksniai, galintys sukelti su oro eismu susijusios rizikos pasireiškimą 

 

8 lentelė. Svarbiausios su ON veikla susijusios rizikos ir jų valdymo priemonės 

 Rizika Rizikos poveikis Rizikos valdymo priemonės 

St
ra

te
gi

n
ė

s 
ri

zi
ko

s 

Su oro eismu susijusi rizika 

Konkretaus ataskaitinio laikotarpio BFOEB Veiklos 
rezultatų plane planuoto ir faktinio paslaugų vienetų 

skaičiaus skirtumas lemia oro erdvės naudotojams 
grąžintiną/susirenkamą sumą, kuri mažina/didina ON 

pajamas ir apmokestinamąjį pelną 

Rizika nevaldoma. Pagal 2019 m. vasario 11 d. 
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317, 
kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos 

rezultatų ir mokesčių sistema ir panaikinami 
įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) 

Nr. 391/2013, nuostatas terminalo paslaugoms 
netaikomas eismo rizikos pasidalijimo mechanizmas, 

tačiau maršruto paslaugoms eismo rizikos 
pasidalijimo mechanizmas yra taikomas 

Infliacijos rizika 

Didesnė/mažesnė nei konkretaus ataskaitinio laikotarpio 
Baltijos FOEB Veiklos rezultatų plane planuota infliacija 

tiesiogiai lemia faktinį realaus maršruto ir terminalo 
paslaugų rinkliavų dydžių pokytį 

Rizika nevaldoma. Infliacijos rizikos pasidalijimo 
mechanizmas taikomas pagal 2019 m. vasario 11 d. 
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317, 
kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos 

rezultatų ir mokesčių sistema ir panaikinami 
įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) 

Nr. 391/2013 nuostatas 

Politinė/ 
Reguliavimo rizika 

2018 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
pritarė ON teisinės formos keitimui iš valstybės įmonės į 

akcinę bendrovę, tačiau šiems pakeitimams dar turi 
pritarti Lietuvos Respublikos Seimas. Civilinės aviacijos 

valdymo ir priežiūros organizacinės sistemos reforma gali 
susilpninti civilinės aviacijos priežiūros veiksmingumą ir 

galimai turėti neigiamą poveikį ON veiklai trumpuoju 
laikotarpiu 

Rizika nevaldoma 

Reikšminga priklausomybė nuo Rusijos Federacijoje registruotų aviakompanijų vykdomų tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos
oro erdvėje

Reikšminga priklausomybė nuo žemų kaštų kategorijai priskiriamų aviakompanijų vykdomų 
terminalinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje

Reikšminga priklausomybė nuo užsienio 
aviakompanijų vykdomų tranzitinių 
skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje

Su oro 

eismu 

susijusi 

rizika 
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 Rizika Rizikos poveikis Rizikos valdymo priemonės 

O
p

er
ac

in
ė

s 
ri

zi
ko

s 

Finansinė rizika 

Finansinės rizikos pasireiškimas gali lemti finansinius 
veiklos rezultatus. Teoriškai ON vykdydama savo veiklą 
gali patirti finansinę riziką, t.y. kredito riziką, likvidumo 
riziką bei rinkos riziką (užsienio valiutos riziką, palūkanų 

normų riziką). Kadangi pagal pasirašytą daugiašalę sutartį 
Lietuva patiki Eurokontrolei apskaičiuoti ir savo vardu 

rinkti oro navigacijos paslaugų rinkliavas, vykdyti 
aviakompanijų įsiskolinimų kontrolę, todėl kredito rizikos 
ON nepatiria. Kadangi ON laikosi politikos nuolat turėti 

pakankamą kiekį pinigų ir jų ekvivalentų arba užsitikrinti 
finansavimą kredito linijomis ar paskolomis, todėl 
likvidumo rizikos lygis yra minimalus. ON taip pat 
nepatiria rinkos rizikos, kadangi neturi finansinių 

įsipareigojimų fiksuotomis ar kintamomis palūkanų 
normomis, o ON piniginis turtas ir įsipareigojimai yra 

denominuoti eurais. 

Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos ON finansinės 
rizikos valdymo politikos apraše 

Su išlaidų plano 
nevykdymu susijusi rizika 

Didesnės nei konkretaus ataskaitinio laikotarpio Baltijos 
FOEB Veiklos rezultatų plane suplanuotos sąnaudos 
tiesiogiai lemia ON finansinius rezultatus ir faktinį 

maršruto ir terminalo paslaugų rinkliavų dydį 

Rizikos valdymo priemonės: išlaidų plano vykdymo 
stebėsena ir kt. Su išlaidų plano nevykdymu susijusios 

rizikos pasidalijimo mechanizmas taikomas pagal 
2019 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo 

reglamento (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma Bendro 
Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių 

sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) 
Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013 nuostatas 

Viešųjų pirkimų procesų 
vėlavimo rizika 

Viešųjų pirkimų procesų vėlavimas atitinkamai gali lemti ir 
visų kitų veiklų, kurių įgyvendinimui reikia įsigyti įrangą, 

paslaugas ar darbus, vėlavimą 

Rizikos valdymo priemonės: kontroliuoti viešųjų 
pirkimų iniciavimą plane numatytu laiku, skirti didelį 

dėmesį viešųjų pirkimų dokumentacijos kokybei, 
planuojant pirkimus, juos apjungti, stengtis sudaryti 

ilgalaikes sutartis 

Investicinių projektų 
savalaikio įgyvendinimo 

rizika 

Investicinių projektų savalaikio įgyvendinimo rizika gali 
sutrikdyti oro navigacijos paslaugų teikimo tęstinumą 

Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos kokybės 
valdymo procedūroje VP-3-06 „Projektų valdymas“. 

Papildomos rizikos valdymo priemonės: užtikrinti 
vieningų projektų valdymo principų laikymąsi ON, 

investuoti į projektų vadovų kompetencijų kėlimą ir 
kt. 

Korupcijos rizika 
Vidaus teisės aktų, procedūrų ir kitų sričių spragos, 

darbuotojų veiksmų sąmoningumo stoka gali sudaryti 
sąlygas korupcijos pasireiškimui 

Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos ON 
Antikorupcinės politikos apraše, Antikorupcinės 

vadybos sistemos vadove, Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo tvarkos apraše 

Ekstremalių situacijų ir 
nenumatytų atvejų, veiklos 

tęstinumo rizika 

Ekstremalios situacijos ir nenumatyti atvejai gali sutrikdyti 
ON teikiamų paslaugų tęstinumą 

Rizikos valdymo priemonės: nenumatytų atvejų 
planai, kurie rengiami generalinio direktoriaus 

įsakymu sudarytos darbo grupės, kurių projektai 
derinami su NPI 

Išorės tiekėjų paslaugų ir 
procesų rizika 

Išorės tiekėjų paslaugų ir procesų rizika gali sutrikdyti ON 
teikiamų paslaugų tęstinumą 

Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos SP402 „Išorės 
tiekėjų paslaugų saugos valdymas“ 

A
ti

ti
kt

ie
s 

ri
zi

ko
s 

Neatitikčių nustatytiems 
reikalavimams rizika 

Neatitikčių nustatytiems reikalavimams rizika gali 
sutrikdyti ON teikiamų paslaugų tęstinumą 

Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos VP-5-02 
„Saugos ir kokybės vadybos sistemos vidaus auditas“, 

veiklos vidaus auditus reglamentuojančiuose 
dokumentuose 

Išorės tiekėjų paslaugų ir 
procesų rizika 

Išorės tiekėjų paslaugų ir procesų rizika gali sutrikdyti ON 
teikiamų paslaugų tęstinumą 

Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos SP402 „Išorės 
tiekėjų paslaugų saugos valdymas“ 

Oro eismo vadybos (OEV) 
saugos rizika 

Oro eismo vadybos (OEV) saugos rizikos (funkcinių 
sistemų diegimo, jų pakeitimų, intervencijos į OEV 

sistemas rizikos) pasireiškimas gali sutrikdyti ON teikiamų 
paslaugų tęstinumą 

Rizikos valdymo procesas ir priemonės numatytos 
saugos procedūrose SP 201 „Oro eismo vadybos 
saugos ir rizikos vertinimo, analizės ir mažinimo 
procedūra“, SP 201 „Pranešimų apie oro eismo 

vadybos saugos įvykius teikimas ir šių įvykių vidaus 
tyrimas“ 

Saugumo rizika 

Saugumo rizikos pasekmės yra įvairialypės, priklausomai 
nuo veiksnių, sukėlusių rizikos pasireiškimą. Dėl didėjančių 

kibernetinių atakų skaičiaus gali kilti rizika dėl ON 
teikiamų paslaugų tęstinumo užtikrinimo 

Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos ON Saugumo 
vadove, patvirtintos kibernetinio saugumo rizikos 

valdymo priemonės 

Profesinė rizika 
Profesinė rizika gali sutrikdyti ON teikiamų paslaugų 

tęstinumą 
Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos ON profesinės 

rizikos vertinimo nuostatuose 
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Siekdama tapti konkurencingiausiu Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoju ir aviacijos sprendimų 
inovatoriumi, ON svarbu turėti ambicingus, nuolat tobulėjančius ir kompetencijų nestokojančius 
darbuotojus. Kadangi darbuotojai yra vienas svarbiausių saugių ir kokybiškų oro navigacijos paslaugų teikimą 
užtikrinančių veiksnių, todėl ON siekia nuolat ugdyti darbuotojų kompetencijas, suteikti sąlygas 
darbuotojams dirbti efektyviai ir kokybiškai, užtikrindama socialines garantijas ir geranorišką savitarpio 
supratimo atmosferą, skatinti ir įvertinti darbuotojų iniciatyvas ir atsakingą požiūrį. 

Žmogiškųjų išteklių valdymo srityje ON vadovaujasi Korporatyvinės atsakomybės politikos, Žmogiškųjų 
išteklių valdymo politikos, Kolektyvinės sutarties, Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklių ir kitų 
su žmogiškųjų išteklių valdymo sritimi susijusių dokumentų nuostatomis (žr. 42 pav.). 

 

 

42 pav. Dokumentai, susiję su žmogiškųjų išteklių valdymo sritimi 

 

Įgyvendindama Korporatyvinės atsakomybės politiką, ON siekia mažinti neigiamą savo klientų 
(aviakompanijų ir kitų oro erdvės naudotojų) veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei bei dalyvauti sprendžiant 
ekonomines, socialines ir aplinkosaugos problemas, tokiu būdu prisidedant prie visuomenės raidos ir 
ekonomikos augimo. Atsižvelgdama į misiją, viziją, strateginius tikslus ir vertybes, ON realizuoja savo 
korporatyvinę atsakomybę per kryptingą veiklą keturiose svarbiausiose srityse: žmogaus teisių, darbuotojų 
teisių, aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos. Įgyvendindama Korporatyvinės atsakomybės politiką, ON 
siekia socialiai atsakingos ir darniai vystomos veiklos bei vadovaujasi šiais korporatyvinės atsakomybės 
principais darbuotojų teisių srityje ir Žmogiškųjų išteklių valdymo politikos principais (žr. 43 pav.). 

 

 

 

43 pav. ON Korporatyvinės atsakomybės politikos principai darbuotojų teisių srityje ir Žmogiškųjų išteklių valdymo 
politikos principai 

 

Kolektyvinė sutartis nustato darbuotojų ir darbdavio tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, šalių 
suderintas papildomas naudas darbuotojams. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio 
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apskaičiavimą, atsiskaitymų su darbuotojais terminus, pareigybių apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio 
dydžius, darbo užmokesčio indeksavimo tvarką, papildomo apmokėjimo skyrimo, darbuotojų skatinimo 
pagrindus ir tvarką nustato Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, kuri yra Kolektyvinės sutarties priedas. 
Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės nustato pagrindinius darbuotojų darbo apmokėjimo 
principus, kuria ir užtikrina konkurencingo darbo užmokesčio mokėjimą, skatina darbuotojus vykdomomis 
funkcijomis daryti įtaką veiklos rezultatams bei indėlį kuriant papildomą vertę. 

Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbuotojų 
gaunamas darbo užmokestis susideda iš: pareiginio (fiksuoto) darbo užmokesčio, kuris nustatomas kaip 
valandinis darbo užmokestis arba mėnesinis etatinis darbo užmokestis, numatytas su darbuotoju sudarytoje 
darbo sutartyje, ir kintamosios darbo užmokesčio dalies, kuri mokama priklausomai nuo pasiektų ON ir 
kiekvieno darbuotojo asmeniškai veiklos vertinimo rodiklių, nustatoma ir išmokama Darbuotojų darbo 
apmokėjimo sistemoje numatyta tvarka (žr. 44 pav.). Darbuotojų darbo užmokestį taip pat gali sudaryti: 
priemokos ir priedai (taip kaip jie suprantami pagal DK 139 str. 2 d. 3 ir 4 p.) gali būti mokami už kvalifikaciją 
bei esant nukrypimui nuo įprastų darbo sąlygų (pavyzdžiui už papildomą darbą ar papildomų užduočių ar 
pareigų ėjimą), ir premijos (taip kaip jos suprantamos pagal DK 139 str. 2 d. 5 ir 6 p.) gali būti skiriamos už 
išskirtinius rezultatus ar veiksmus, tokius kaip pavyzdžiui nustatytų tikslų viršijimas, išskirtinė iniciatyva ar 
darbai, turėję reikšmingos įtakos ON veiklai. 

 

 

44 pav. Darbo užmokesčio sudedamosios dalys 

 

I lygio vadovui (generaliniam direktoriui) pareiginis darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis LR 
Vyriausybės nutarimais ir LR susisiekimo ministro įsakymais. I lygio vadovo (generalinio direktoriaus) bei jo 
pavaduotojo kintamoji darbo užmokesčio dalis nustatoma vadovaujantis Darbo kodekso, LR Vyriausybės 
nutarimais ir LR susisiekimo ministro įsakymais, Įmonės generaliniam direktoriui įvykdžius įmonei nustatytus 
veiklos rodiklius ir negali viršyti 50 proc. generaliniam direktoriui nustatytos mėnesinio pareiginio darbo 
užmokesčio dydžio. 

II lygio vadovų (generalinio direktoriaus pavaduotojo, departamentų vadovų) pareiginis darbo 
užmokestis sudaro 70 – 90 procentų I lygio vadovo (generalinio direktoriaus) pareiginio darbo užmokesčio. II 
lygio vadovų kintamojo darbo užmokesčio dalį, kuri gali būti iki 50 proc. jų pareiginio darbo užmokesčio 
dydžio, įsakymu nustato generalinis direktorius. II lygio vadovams kintamasis darbo užmokestis  yra mokamas 
kiekvieną mėnesį. 

Kitų darbuotojų pareiginis darbo užmokestis sulygstamas su darbuotojais sudaromose darbo sutartyse, 
atsižvelgiant į Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus atitinkamų pareigybių pareiginio darbo 
užmokesčio minimalius ir maksimalius dydžius. Kintamoji darbo užmokesčio dalis kitiems darbuotojams 
mokama atsižvelgiant į veiklos vertinimo rodiklius ir siejama su: ON veiklos vertinimo rodikliais(gali sudaryti 
nuo 20 iki 40 proc. kintamojo darbo užmokesčio) ir darbuotojo asmeniniais veiklos vertinimo rodikliais (gali 
sudaryti nuo 60 iki 80 proc. kintamojo darbo užmokesčio). Konkretų darbuotojų kintamojo užmokesčio dalies 
dydį už ketvirtį nustato generalinis direktorius, atsižvelgdamas į strateginį veiklos planą ir per atitinkamą 
ketvirtį pasiektus rezultatus. Kintamojo darbo užmokesčio mokėjimo sąlygos, pagrindai ir tvarka nustatomi 
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje. 

Priemokos ir priedai prie darbo užmokesčio mokami vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, t.y. 
priemokos ir priedai skiriami ir mokami už kvalifikaciją bei papildomą darbą, ar papildomų pareigų ar 
užduočių vykdymą, jei tai nėra sulygta darbo sutartimi ar aprašyta darbuotojo pareigybės aprašyme. Priedai 
ir priemokos skiriami generalinio direktoriaus įsakymu. 

Darbo užmokestis

Pareiginis (fiksuotas) darbo užmokestis Kintamoji  darbo užmokesčio dalis
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Svarią įtaką ON konkurencinio pranašumo didinimui turi darbuotojų turimos žinios ir kompetencijos, 
todėl svarbu gebėti išgryninti svarbiausias reikalingas darbuotojų kompetencijas, jas ugdyti ir išsaugoti, kelti 
darbuotojų žinių lygį, skatinti nuolat tobulėti profesinėje srityje ir siekti tapti profesionalais. ON daug dėmesio 
skiriama darbuotojų kompetencijų ugdymui: 2018 m. darbuotojų kompetencijų ugdymui (įvairiems 
kvalifikacijos kursams) buvo skirta 216 tūkst. Eur (2017 m. – 226 tūkst. Eur). ON darbuotojų kompetencijos 
ugdomos, vadovaujantis kokybės valdymo procedūrų VP-3-01 „Personalo valdymas“ ir VP-3-02 „Darbuotojų 
ugdymas“ nuostatomis. ON darbuotojų kompetencijų ugdymo tikslas – suteikti darbuotojams žinių ir įgūdžių, 
kurie kartu su patirtimi tobulintų jų kompetenciją, bei garantuoti galimybę skrydžių vadovams, skrydžių 
valdymo elektronikos specialistams bei kitiems darbuotojams įgyti, palaikyti ir tobulinti kvalifikaciją, 
atnaujinti savo profesinį lygį bei tinkamai pasirengti planuojamiems techniniams, technologiniams ar kitiems 
pokyčiams. Darbuotojų kompetencijų ugdymui procesą organizuoja ir koordinuoja Strateginės plėtros ir 
inovacijų departamento struktūrinis padalinys – Kompetencijų centras. Siekiant užtikrinti darbuotojų 
kompetencijų ugdymo proceso kokybę, vadovaujamasi nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, 
kompetencijų ugdymui procesui taikomi saugos ir kokybės vadybos sistemos reikalavimai. ON organizuojami 
mokymai, kuriuos veda patys darbuotojai, o tai skatina darbuotojus tobulėti, dar labiau įsitraukti į ON veiklą, 
skatina domėtis naujovėmis, prisidėti prie veiklos gerinimo. Darbuotojai savo kolegoms skaito paskaitas 
tokiomis temomis: „Skrydžių sauga ir jos valdymas“, „Kritinės situacijos, streso valdymas“, „Oro eismo 
vadybos teisė ir tarptautinės civilinės organizacijos“, „Oro eismo valdymas ir paslaugos“, „Aerodinamikos 
pagrindai“, „Darbo teisė“, „Kibernetinis saugumas“, „Antikorupciniai mokymai“ ir kitomis svarbiomis 
temomis. 

2018 m. gruodžio 31 d. ON dirbo 285 darbuotojai, kurių didžioji dalis dirbo centrinėje ON buveinėje, 
įskaitant Regiono skrydžių valdymo centrą (RSVC) ir Vilniaus aerodromų skrydžių valdymo centrą (ASVC). 
Daugiau kaip 70 proc. visų ON darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, du ON darbuotojai turi technologijų 
mokslų srities daktaro laipsnį, vienas – socialinių mokslų srities daktaro laipsnį (žr. 45 pav.). 2016-2017 m. 
bendras darbuotojų skaičius beveik nekito, tik 2018 m. bendras darbuotojų skaičius mažėjo 7,8 proc. (24 
darbuotojais), tačiau ON kasmet daugėjo labiau išsilavinusių darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą ar 
mokslų daktaro laipsnį. ON kasmet daugėja studijuojančių studentų, kurie siekia įgyti aukštąjį išsilavinimą, 
todėl kasmet didėja darbuotojų, turinčių tik vidurinį išsilavinimą. 

 

 

45 pav. Darbuotojų skaičius ir jų išsilavinimas 2016-2018 m. 

 

Trečiadalis visų ON darbuotojų yra skrydžių vadovai, kurių didžioji dalis (79 proc.) dirba Regiono 
skrydžių valdymo centre ir Vilniaus aerodromų skrydžių valdymo centre. Trečiadalis visų ON darbuotojų yra 
moterys ir darbuotojai, kurie ON pradėjo dirbti per pastarąjį dešimtmetį. ON vadovaujantys darbuotojai 
(aukščiausiosios ir viduriniosios grandies vadovai) sudaro 11 proc. bendro darbuotojų skaičiaus, o 
vadovaujančios moterys – trečiadalį visų vadovaujančių ON darbuotojų (žr. 46 pav.). 
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46 pav. Darbuotojų skaičius pagal jų amžių (kairėje pusėje) (proc.) ir darbo patirtį ON (dešinėje pusėje) 2018 m. 

 

ON daugiausiai darbuotojų dirba Operacinės veiklos departamente (46 proc.) ir Techninės veiklos 
departamente (22 proc.). ON daugiausia darbuotojų, kurie vykdo su oro eismo valdymu susijusias funkcijas. 
ON administravimo funkcijas vykdo 25 proc. darbuotojų (žr. 47 pav.). 

 

 

47 pav. Darbuotojų skaičius pagal departamentus (kairėje pusėje) ir vykdomas funkcijas (dešinėje pusėje) 2018 m. 

 

2018 m. bendras darbuotojų darbo užmokesčio fondas siekė 10 890 tūkst. Eur (2017 m. – 11 663 tūkst. 
Eur), vidutinis mėnesinis darbuotojo darbo užmokestis – 3 300 Eur (2017 m. – 3 340 Eur) (žr. 9 lentelę). 2018 
m. mažėjęs darbuotojų skaičiaus lėmė bendro darbo užmokesčio fondo mažėjimą 6,6 proc., tačiau vidutinis 
darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis išliko beveik nepakitęs. Oro navigacijos paslaugos yra 
nepertraukiamai teikiamos 24/7 rėžimu, todėl daugiau kaip 40 proc. ON darbuotojų dirba pamaininį darbą 
(naktimis, šventinėmis ir poilsio dienomis), todėl vidutinis ON darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis yra 
gerokai aukštesnis nei šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. 

ON darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal užimamas pareigas ir departamentus 
pateiktas 10-11 lentelėse. Didžiausias vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra darbuotojų, dirbančių Vidaus 
audito tarnyboje ir Operacinės veiklos departamente. Kadangi didžioji dalis (66 proc.) Operacinės veiklos 
departamente dirbančiųjų yra skrydžių vadovai, kurių vidutinis darbo užmokestis yra vienas didžiausių tarp 
visų kategorijų darbuotojų, todėl šio departamento darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 
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vienas didžiausių ON. Visų lygių vadovai ir skrydžių vadovai yra priskiriami kategorijai darbuotojų, kurių 
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra didžiausi ON. 

 

9 lentelė. Darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis ir bendras darbo užmokesčio fondas 2017-2018 m. 

Rodikliai 2017 m. 2018 m. Pokytis, proc. 

Pastovioji darbo užmokesčio dalis, tūkst. Eur 9 577 8 837 -7,7 

Kintamoji darbo užmokesčio dalis, tūkst. Eur 2 086 2 053 -1,6 

Bendras darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur 11 663 10 890 -6,6 

Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis, Eur 3 340 3 300 -1,2 

Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis (be vadovybės), Eur 3 336 3 294 -1,3 

Vidutinis vadovybės mėnesinis darbo užmokestis, Eur 4 690 5 733 22,2 
Pastaba. Į darbo užmokesčio fondą neįtraukiamos socialinio draudimo įmokos, atidėjiniai ir sukaupimai, susiję su darbo užmokesčiu, projektams 
priskiriamo darbo užmokesčio sąnaudos 

 

10 lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis pareiginis darbo užmokestis pagal užimamas pareigas 2017-2018 m., Eur 

Kategorija 2017 m. 2018 m. Pokytis, proc. 

Valdybos nariai 682 905 32,7 

I lygio vadovai – generalinis direktorius 6 204 6 678 7,6 

II lygio vadovai – departamentų vadovai 5 487 5 955 8,5 

III lygio vadovai – struktūrinių padalinių vadovai 3 103 3 184 2,6 

Skrydžių vadovai:    

Vilnius 3 172 3 271 3,1 

Kaunas 2 426 2 572 6,0 

Palanga 2 358 2 480 5,2 

Šiauliai 2 084 2 249 7,9 

Oro eismo vadybos specialistai 3 088 2 952 -4,4 

Techninės įrangos aptarnavimo specialistai 1 932 2 120 9,7 

Kiti darbuotojai 1 619 1 687 4,2 
Pastaba. 2017 m. ir 2018 m. atlygiai yra perskaičiuoti įvertinus nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos socialinio draudimo 
įstatymo pakeitimus. 

 

11 lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal departamentus 2018 m., Eur 

Departamentai Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur 

Vidaus audito tarnyba 3 466 

Operacinės veiklos departamentas 3 830 

Techninės veiklos departamentas 3 003 

Finansų ir administracijos departamentas 2 326 

Strateginės plėtros ir inovacijų departamentas 2 573 

Saugos, kokybės ir saugumo departamentas 2 817 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 3 324 
Pastaba. Skaičiuojant darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį pagal departamentus nebuvo įtraukti departamentų vadovų darbo 
užmokesčiai. 2017 m. duomenys nėra pateikti, nes 2018 m. sausio 1 d. keitėsi ON organizacinė struktūra. 

 

2018 m. ON vadovybės (generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo) darbo užmokestį sudarė pastovioji 
ir kintamoji darbo užmokesčio dalys. 2018 m. rugsėjo 25 d. Susisiekimo ministerijos sprendimu ON 
generalinio direktoriaus pastoviosios darbo užmokesčio dalies koeficientas padidintas 9 proc., atitinkamai 
padidėjo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo darbo užmokestis. Kadangi 2018 m. sausio 24 d. Lietuvos 
Respublikos Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-33 patvirtinti ON 2018 m. veiklos rodiklių dydžiai 
vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti 2018 m. buvo vykdomi (žr. 
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12 lentelę), ON vadovybei buvo priskaičiuota ir sumokėta maksimali kintamoji darbo užmokesčio dalis (50 
proc.) pastoviosios darbo užmokesčio dalies (žr. 13-14 lenteles). 

 

12 lentelė. Veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžiui 
nustatyti 2018 m. 

Rodikliai Kintamosios 
atlyginimo dalies 

dydis, proc. 

Planas/ 
Faktas 

2018 m. 2018 m. I 
ketv. 

2018 m. 
II ketv. 

2018 m. 
III ketv. 

2018 m. 
IV ketv. 

Oro erdvės naudotojų vėlavimai 
dėl įmonės teikiamų paslaugų 

(minutės/skrydžiui) 
10 

Planas ≤0,04 ≤0,04 ≤0,04 ≤0,04 ≤0,04 

Faktas 0 0 0 0 0 

Sąnaudos, tūkst. Eur 20 
Planas ≤28 878 ≤7 534 ≤7 821 ≤6 564 ≤6 959 

Faktas 25 956 5 961 6 714 6 469 6 929 

Suteiktų oro navigacijos paslaugų 
skaičius (skrydžių skaičius) vienam 

įmonės darbuotojui (vidutiniam 
sąlyginiam), vnt. 

20 
Planas ≥856 ≥178 ≥222 ≥247 ≥202 

Faktas 968 198 257 287 227 

 

13 lentelė. ON vadovaujančių darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis 2018 m., Eur 

Vadovai Rodikliai 2018.01.01-
2018.02.08 

2018.02.09-
2018.09.24 

2018.09.25-
2018.12.31 

Generalinis direktorius Pastovioji darbo užmokesčio dalis 3 384 3 384 3 689 

Kintamoji darbo užmokesčio dalis 1 692 1 692 1 844 

Bendras darbo užmokestis 5 076 5 076 5 533 

Generalinio direktoriaus 
pavaduotojas 

Pastovioji darbo užmokesčio dalis 3 000 3 046 3 320 

Kintamoji darbo užmokesčio dalis 1 523 1 523 1 660 

Bendras darbo užmokestis 4 523 4 569 4 980 

 

14 lentelė. ON vadovams per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais, 2018 m., Eur 

Vadovai Darbo užmokestis Metinė premija už 2017 
m. rezultatus 

Iš viso 

Generalinis direktorius 62 759 11 844 74 603 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas 56 892 6 091 62 983 

Iš viso 119 651 17 935 137 586 
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Ilgą laiką ON vykdytos socialinės, aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos iniciatyvos 2018 m. birželio 
mėn. buvo apibendrintos Korporatyvinės atsakomybės politikoje, kuri nustato korporatyvinės atsakomybės 
politikos tikslus ir taikymo sritis, taikomus korporatyvinės atsakomybės principus ir nuostatas skirtingose 
korporatyvinės atsakomybės srityse, vykdomų iniciatyvų veiksmingumo vertinimą. Įgyvendindama 
Korporatyvinės atsakomybės politiką, ON siekia mažinti neigiamą savo klientų (aviakompanijų ir kitų oro 
erdvės naudotojų) veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei bei dalyvauti sprendžiant ekonomines, socialines ir 
aplinkosaugos problemas, tokiu būdu prisidedant prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. Nuosekliai 
įgyvendindama Korporatyvinės atsakomybės politikos nuostatas, ON prisideda prie bendrosios visuomenės 
gerovės kūrimo. 

Atsižvelgdama į misiją, viziją, strateginius tikslus ir vertybes, ON realizuoja savo korporatyvinę 
atsakomybę per kryptingą veiklą keturiose svarbiausiose srityse: žmogaus teisių, darbuotojų teisių, 
aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos. Rengiant Korporatyvinės atsakomybės politiką, buvo pritaikyta 
pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika ir naudotasi Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principais 
žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos srityse. Įgyvendindama 
Korporatyvinės atsakomybės politiką, ON siekia socialiai atsakingos ir darniai vystomos veiklos bei 
vadovaujasi šiais principais (žr. 48 pav.). 

 

 

48 pav. Korporatyvinės atsakomybės sritys ir ON taikomi korporatyvinės atsakomybės principai 

 

Korporatyvinės atsakomybės politika parengta vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis (angl. OECD Guidelines on Corporate Governance 
of State-Owned Enterprises), Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. United Nations Global Compact) 
principais žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos srityse, Jungtinių Tautų 
parengto leidinio „Vyriausybių vaidmuo skatinant įmonių korporatyvinę atsakomybę ir privataus sektoriaus 
dalyvavimas plėtojimo procese (angl. Role of Governments in Promoting Corporate Responsibility and Private 
Sector Engagement in Development) nuostatomis. 

Atsižvelgdama į misiją, viziją, strateginius tikslus ir vertybes, ON realizuoja savo korporatyvinę 
atsakomybę per kryptingą veiklą keturiose svarbiausiose srityse: žmogaus teisių, darbuotojų teisių, 
aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos. Svarbiausios ON vykdytos/vykdomos iniciatyvos skirtingose 
korporatyvinės atsakomybės srityse 2018 m. apibendrintos 49 paveiksle. 

Plačiau apie ON vykdomos iniciatyvas skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse ir iniciatyvų 
veiksmingumo vertinimą 2018 m. ON Korporatyvinės atsakomybės ataskaitoje, kuri skelbiama interneto 

Korporatyvinės atsakomybės sritys 

Žmogaus teisių sritis

1 principas. Siekti, kad  ON ir 
kitos verslo organizacijos remtų 
ir gerbtų tarptautinę žmogaus 

teisių apsaugą savo įtakos 
sferoje

2 principas. Užtikrinti, kad  ON 
neprisidėtų prie žmogaus teisių 

pažeidimų

Darbuotojų teisių sritis

3 principas. Siekti, kad ON ir 
kitos verslo organizacijos remtų 

asociacijų laisvę ir pripažintų 
teisę į veiksmingas bendras 

derybas

4 principas. Siekti panaikinti bet 
kokį privalomąjį ar priverstinį 

darbą

5 principas. Siekti panaikinti bet 
kokį privalomąjį ar priverstinį 

darbą

6 principas. Siekti panaikinti 
diskriminaciją, susijusią su 

įdarbinimu ir profesija

Aplinkosaugos sritis

7 principas. Siekti, kad ON ir 
kitos verslo organizacijos remtų 

prevencines programas, 
užtikrinančias aplinkos apsaugą

8 principas. Imtųsi iniciatyvų 
aplinkosauginei atsakomybei 

didinti

9 principas. Skatintų aplinkai 
palankių technologijų plėtojimą

Korupcijos prevencijos 
sritis

10 principas. ON ir kitos verslo 
organizacijos turi vykdyti 

korupcijos prevencijos 
priemones ir savo pavyzdžiu 

skatinti antikorupcinę kultūrą

Darnaus vystymosi iniciatyvos 
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svetainėje. 2018 m. ON Korporatyvinės atsakomybės ataskaita parengta, remiantis Pasaulinės atskaitingumo 
iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative (GRI)) gairėmis. 

ON savo interneto svetainėje taip pat skelbia informaciją apie jos vykdytas ar vykdomas iniciatyvas 
skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse bei Korporatyvinės atsakomybės politikos aprašą. 

 

 

49 pav. Svarbiausios 2018 m. ON vykdytos iniciatyvos skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse  

2018 m. rugsėjjo mėn. siekiant skirti didesnį dėmesį žmogaus teisių apsaugai ir šviesti visuomenę apie
bepiločių orlaivių keliamas grėsmes žmonių saugai, tokių orlaivių integravimą į oro eismo sistemą bei kitais
aktualiais jų panaudojimo klausimais Birštone vykusiame diskusijų festivalyje „Būtent“, ON atstovas skaitė
pranešimą ir, kartu su Civilinės aviacijos administracijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano
Gustaičio aviacijos instituto, Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacijos atstovais, iniciavo diskusiją
aktualiais klausimais. Renginio metu prie diskusijos prisijungti ir klausimus užduoti bei savo nuomonę išsakyti
galėjo žiūrovai

Nuo 2018 m. organizuojant viešųjų pirkimų procedūras į pirkimo dokumentus įtrauktas reikalavimas, kad
tiekėjai remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje, vykdydami savo
korporatyvinės atsakomybės (socialinės atsakomybės ar darnaus vystymosi) politiką

2018 m. kovo mėn. buvo inicijuotos darbdavio ir darbuotojų atstovų derybos dėl 2019-2021 m. kolektyvinės
sutarties, kurios 2018 m. gruodžio mėn. pasibaigė naujosios kolektyvinės sutarties, įsigaliojusios nuo 2019 m.
sausio 1 d., pasirašymu

2018 m. kovo mėn. ON atstovas dalyvavo Baltijos FOEB socialinio dialogo seminare Varšuvoje. Seminare
dalyvavo funkcinių oro erdvės blokų Baltijos FOEB ir FABEC atstovai. Renginio metu buvo dalijamasi sėkmingo
socialinio dialogo užtikrinimo skirtingose įmonėse patirtimi. Siekdama užtikrinti sėkmingą socialinį dialogą,
ON dalyvauja Europos Komisijos finansuojamame projekte „Sėkmingo socialinio dialogo oro eismo vadybos
sistemoje priemonių visuma“

2018 m. rugpjūčio 10 d. ,siekiant nuolatinio socialinio dialogo, ON administracija ir darbuotojams
atstovaujančios profesinės sąjungos pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo siekti abiejų šalių abipusio
konsultavimosi bei darbuotojų įtraukimo į ON valdymą

2018 m. lapkričio-gruodžio mėn. ON buvo atliktas mikroklimato tyrimas, kurio apibendrinti rezultatai buvo
pristatyti 2019 m. pradžioje

2018 m. ON prie savo naujo administracinio pastato įrengė elektromobilių įkrovimo stotelę, tokiu būdu
gerindama elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūrą Lietuvoje bei skatindama darbuotojus naudotis
inovatyviomis ir ekologiškomis transporto priemonėmis. Siekiant prisidėti prie oro taršos mažinimo, 2018 m.
nagrinėjo galimybes esamą ON transporto priemonių parką atnaujinti elektromobiliais, kurios, planuojama,
jog bus įgyvendintos

2018 m. ON tobulino orlaivių atskridimo ir išskridimo maršrutų nustatymo procedūras, leidžiančias orlaiviams
nenutrūkstamai kilti bei artėti tūpimui. Tokie ON sprendimai leidžia aviakompanijoms taupyti kurą bei
mažinti oro taršą (anglies dioksido CO2 kiekį). Siekiant mažinti neigiamą triukšmo poveikį gyvenantiems netoli
Vilniaus tarptautinio oro uosto, ON 2018-2019 m. planuoja įgyvendinti keletą priemonių, susijusių su orlaivių
atskridimo ir išskridimo procedūrų tobulinimu, skirtų triukšmo mažinimui Vilniaus tarptautiniame oro uoste.
Norint, kad įgyvendinamos priemonės būtų sėkmingos, ON šiuo klausimu glaudžiai bendradarbiauja su VĮ
„Lietuvos oro uostai“ ir parengė bendrų priemonių, skirtų mažinti triukšmą, planą, kuris 2019 m. pradžioje
buvo patvirtintas ir pasirašytas

2018 m. sausio mėn. buvo pakeista ON Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis bei sudarymo principai, taip pat
atnaujintas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. 2018 m. organizuojant viešųjų pirkimų procedūras į
pirkimo dokumentus įtrauktas reikalavimas, kad tiekėjai vadovautųsi Tiekėjų etikos kodeksu viešuosiuose
pirkimuose

2018 m. kovo-birželio mėn. ON buvo diegiama antikorupcinės vadybos sistema pagal standarto LST ISO
37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus, patvirtinta
nauja ON Antikorupcinė politika

2018 m. gegužės mėn. darbutojams organizuoti specialūs mokymai, kurių metu jie supažindinti su ON
diegiama antikorupcinė vadybos sistema

2018 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje ON įdiegta antikorupcinė sistema, kuri 2019 m. pradžioje buvo oficialiai
sertifikuota sertifikavimo kompanijos, turinčios akreditaciją sertifikuoti įmones pagal minėtą standartą. ON
tapo pirmąja valstybės įmone, kurios įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal ISO 37001 standartą buvo
oficialiai

Žmogaus teisių 

sritis 

Darbuotojų teisių 

sritis 

Aplinkosaugos 

sritis 

Korupcijos 

prevencijos sritis 
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Europos oro transporto sektoriaus plėtrą ilguoju laikotarpiu lems keletas tarpusavyje susijusių išorinių 
veiksnių, tiesiogiai nesietinų su Europos regionu. Pagrindiniai veiksniai, lemsiantys oro eismo srautus 
Europoje vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, yra šie: demografiniai: prognozuojama, jog sparčiausias ekonomikos 
ir populiacijos skaičiaus augimas bus stebimas Afrikoje ir Azijoje, todėl paklausa oro transporto paslaugoms 
šiuose regionuose per artimiausius dešimtmečius gali reikšmingai padidėti; ekonominiai: prognozuojamas ES 
svarbos pasaulio ekonomikai mažėjimas, t.y. prognozuojama, kad 2050 m. ES sukuriamas BVP sudarys tik 17 
proc. pasaulio BVP palyginus su 29 proc. 2010 m.; technologiniai: prognozuojama, jog technologinė pažanga 
turės reikšmingą įtaką pasaulinei aviacijos rinkai 2035-2050 m. laikotarpiu ir gali reikšmingai sumažinti 
energijos vartojimą, tokiu būdu mažinant neigiamą įtaką aplinkai ir priklausomybę nuo naftos produktų. 
Remiantis Eurokontrolės statistikos ir prognozavimo (STATFOR) padalinio pateikiamomis ilgalaikėmis oro 
eismo srautų prognozėmis, tarptautiniai skrydžiai turės didžiausią įtaką oro eismo srautų augimui Europoje, 
o vidinių skrydžių skaičius Europoje mažės. Didžiausią įtaką šiems pokyčiams turės mažėjanti ES įtaka pasaulio 
ekonomikai, kadangi didžiausią įtaką pasaulio ekonomikos ir oro eismo srautų augimui turės Azijos regiono 
šalys. Eurokontrolės STATFOR padalinys pateikia keturias oro eismo srautų Europos civilinės aviacijos 
konferencijos (ECAC) 20  zonoje prognozes 2020-2040 m. laikotarpiui pagal skirtingus scenarijus 21 . Pagal 
labiausiai tikėtiną B scenarijų 2040 m. ECAC zonoje prognozuojama 16,2 mln. skrydžių (+53 proc. daugiau nei 
2017 m.), Lietuvos Respublikos oro erdvėje – 0,411 mln. skrydžių (+71 proc. daugiau nei 2017 m.) (žr. 50 pav.). 

 

 

50 pav. Skrydžių skaičiaus kitimo prognozė ECAC zonoje (kairėje pusėje) ir Lietuvos Respublikos oro erdvėje (dešinėje 
pusėje) 2025-2040 m. 

Duomenų šaltinis: EUROCONTROL European aviation in 2040. Challenges of growth. Annex1. Flight Forecast to 2040 

 

2017-2040 m. laikotarpiu skrydžių skaičius ECAC zonoje didės vidutiniškai 1,9 proc. kasmet, tačiau 
minėtu laikotarpiu prognozuojamas skrydžių skaičiaus augimas yra gerokai lėtesnis nei prieš Pasaulinę 
finansų krizę 2008 m., kuomet 1988-2008 m. laikotarpiu skrydžių skaičius padidėjo du kartus (nuo 5 mln. 
skrydžių 1988 m. iki 10 mln. skrydžių 2008 m.). Spartesnis skrydžių skaičiaus augimas prognozuojamas 2018-
2030 m. laikotarpiu, o vėlesniu 2030-2040 m. laikotarpiu skrydžių skaičiaus augimas lėtės. Sparčiausiai 
skrydžių skaičius 2020-2040 m. laikotarpiu didės Rytų Europos šalyse. 

                                                      
20 Europos civilinės aviacijos konferencija (angl. European Civil Aviation Conference (ECAC)) – tai tarpvyriausybinė Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos (ICAO) ir Europos Tarybos 1955 m. įkurta organizacija, siekianti harmonizuoti civilinės aviacijos politikas ir praktikas konferencijai 
priklausančių narių tarpe. Šiuo metu ECAC zoną sudaro 44 šalys-narės, įskaitant visas 28 ES šalis, 31 iš 32 Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 
narių ir visas 41 Eurokontrolės nares. 
21 Eurokontrolės STATFOR padalinys pateikia keturias oro eismo srautų prognozes 2020-2040 m. laikotarpiui pagal skirtingus scenarijus: A scenarijus: 
spartus ekonomikos augimas vis labiau globalesniame pasaulyje, sėkmingai naudojant technologijas, siekiant įveikti tokius tvarumo iššūkius kaip 
aplinkos apsauga ar išteklių ribotumas; B scenarijus: nuosaikus pasaulio ekonomikos augimas, suderinus aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius 
aspektus, siekiant spręsti vis labiau aktualius pasaulio tvarumo klausimus; C scenarijus: didėjanti įtampa tarp skirtingų pasaulio regionų, augant su 
sauga susijusioms grėsmėms, kuro kainoms, mažėjant tarptautinės prekybos ir transporto integracijai; D scenarijus: vis labiau uždara tampanti ES 
ekonomika, kurios augimas grįstas vidaus prekyba. 

1
4

,0

1
6

,0

1
7

,8

1
9

,5

1
2

,4 1
3

,8 1
5

,2 1
6

,2

1
2

,4 1
3

,4 1
4

,2 1
4

,9

1
0

,9

1
1

,4

1
1

,7

1
1

,9

0

10

20

2025 2030 2035 2040

Sk
ry

d
ži

ų
 s

ka
ič

iu
s,

 m
ln

. v
n

t

A scenarijus B scenarijus C scenarijus D scenarijus

3
7

4 4
2

1 4
6

8 5
1

9

3
2

3 3
5

0 3
7

9 4
1

1

3
2

2 3
4

2

3
5

8 3
7

9

2
7

6

2
8

5

2
9

1

3
0

2

0

200

400

600

2025 2030 2035 2040

Sk
ry

d
ži

ų
 s

ka
ič

iu
s,

 t
ū

ks
t.

 v
n

t

A scenarijus B scenarijus C scenarijus D scenarijus

Veiklos planai ir prognozės 



 

 

 

51 

 

2019 m. vasario mėn. Eurokontrolės STATFOR padalinys pateikė naujausias vidutinės trukmės skrydžių 
srautų skaičiaus prognozes. Šios prognozės pagrįstos naujausiais istoriniais oro eismo srautų statistiniais 
duomenimis ir ekonomikos vystymosi prognozėmis bei naujausia informacija, susijusia su oro eismo srautų 
kitimo tendencijomis ir su planuojamais įvykiais aviacijos industrijoje. Remiantis Eurokontrolės STATFOR 
padalinio pateiktomis vidutinės trukmės skrydžių srautų prognozėmis, 2019-2025 m. skrydžių skaičius pagal 
realistinį scenarijų Lietuvos Respublikos oro erdvėje didės vidutiniškai 2,2 proc. kasmet (žr. 51 pav.). 

 

 

51 pav. Skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičiaus prognozė 2019-2025 m. 
Duomenų šaltinis: EUROCONTROL Forecast of Annual Number of IFR Flights (2019 - 2025) February 2019 

 

Dėl planuojamos Lietuvos tarptautinių oro uostų plėtros 2019-2025 m. terminalinių skrydžių Lietuvos 
Respublikos oro erdvėje skaičius didės gerokai sparčiau (vidutiniškai 2,8 proc. kasmet) nei tranzitinių skrydžių 
skaičius (vidutiniškai 2 proc. kasmet) (žr. 52 pav.). 

 

 

52 pav. Tranzitinių skrydžių (kairėje pusėje) ir terminalinių skrydžių (dešinėje pusėje) Lietuvos Respublikos oro erdvėje 
skaičiaus prognozė 2019-2025 m. 

Duomenų šaltinis: EUROCONTROL Forecast of Annual Number of IFR Flights (2019 - 2025) February 2019 

 

Eurokontrolės STATFOR padalinio pateikta maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugų vienetų 
skaičiaus prognozė 2019-2025 m. rodo, kad pagal realistinį scenarijų ON teikiamų maršruto oro navigacijos 
paslaugų vienetų skaičius didės vidutiniškai 2,7 proc., terminalo oro navigacijos paslaugų vienetų skaičiaus – 
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2,7 proc. kasmet. Trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu (2020-2024 m.) prognozuojamas vidutinis 2,7 proc. 
maršruto oro navigacijos paslaugų vienetų skaičiaus augimas kasmet bei vidutinis 2,8 proc. terminalo oro 
navigacijos paslaugų vienetų skaičiaus augimas kasmet. Spartesnis terminalo oro navigacijos paslaugų 
vienetų skaičiaus augimas 2019-2025 m. planuojamas dėl Lietuvos tarptautinių oro uostų plėtros (žr. 53 pav.). 

 

 

53 pav. Maršruto oro navigacijos paslaugų vienetų (kairėje pusėje) ir terminalo oro navigacijos paslaugų vienetų 
(dešinėje pusėje) skaičiaus prognozė 2019-2025 m. 

Duomenų šaltinis: EUROCONTROL Forecast of Annual Number of IFR Flights (2019 - 2025) February 2019 

 

Pajamų prognozė. Vadovaujantis 2019 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 
2019/317, kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistema ir panaikinami 
įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013, rinkliavos už oro navigacijos paslaugas 
turėtų būti nustatomos taip, kad gaunamos pajamos padengtų patiriamas sąnaudas. ON pajamas sudaro 
pagrindinės veiklos (pajamos už oro navigacijos paslaugas), finansinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. 
Prognozuojama, kad 2019-2023 m. pajamos už oro navigacijos paslaugas sudarys apie 98-99 proc. bendrų ON 
pajamų sumos. Kitos veiklos pajamos sudarys 1-2 proc., finansinės veiklos pajamos – 0,05 proc. visų ON 
veiklos pajamų. 2019-2023 m. prognozuojamas pagrindinės veiklos pajamų už oro navigacijos paslaugas 
augimas tiesiogiai susijęs su prognozuojamu skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje augimu bei 
didėsiančiomis sąnaudomis, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos oro erdvės pralaidumą ir aukštą saugos 
lygį, augant skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje srautui (žr. 54 pav.). 

Sąnaudų prognozė. Planuojant ON sąnaudas 2019-2023 m. laikotarpiu, svarbu užtikrinti 2019 m. 
vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus 
veiklos rezultatų ir mokesčių sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 
391/2013, patvirtintų ekonominio efektyvumo rodiklių (vidutinio realaus oro navigacijos paslaugų vienetinių 
tarifų mažėjimo) vykdymą. 2019 m. ON sąnaudos planuotos, atsižvelgiant į EK patvirtinto antrojo ataskaitinio 
laikotarpio (2015-2019 m.) Baltijos FOEB Veiklos rezultatų planą bei pastarųjų metų sąnaudų lygį, sąnaudų 
kitimo tendencijas bei infliaciją. 2020-2023 m. ON sąnaudos planuotos, atsižvelgiant į 2019 m. vasario 11 d. 
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos 
rezultatų ir mokesčių sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013, 
nuostatas bei 2018 m. birželio mėn. pateiktą preliminarų Lietuvos Veiklos rezultatų planą trečiajam 
ataskaitiniam laikotarpiui. 

2019-2023 m. laikotarpiu didžiausią prognozuojamų ON sąnaudų dalį sudarys darbo užmokestis, 
socialinis draudimas ir kitos išmokos darbuotojams (apie 60 proc.), nusidėvėjimas ir amortizacija – apie 20 
proc. Prognozuojant ON darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitų išmokų sąnaudas 2019-2023 m. 
laikotarpiui, remiamasi prielaidomis, kad minėtu laikotarpiu ON dirbs 290 darbuotojų ir vidutinis mėnesinis 
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vieno darbuotojo darbo užmokestis didės 2-3 proc. kasmet. Dėl vis didėjančių disbalansų Lietuvos ir Europos 
darbo rinkoje, didėjančio darbuotojų mobilumo Europoje, augančio poreikio investuoti į ON darbuotojų 
kompetencijų ugdymą, siekio motyvuoti ON dirbančius darbuotojus ir pritraukti kvalifikuotus darbuotojų 
darbo rinkoje, 2023 m. ON personalo sąnaudos didės +5,7 proc. palyginus su 2019 m. Spartesnis nusidėvėjimo 
ir amortizacijos sąnaudų didėjimas 2019-2023 m. laikotarpiu susijęs su kelių didelės vertės ON vykdytų 
investicinių projektų įgyvendinimo pabaiga ir įsigyto turto (naujojo administracinio ir Regiono skrydžių 
valdymo centro, naujos skrydžių valdymo sistemos, kalbinio ryšio sistemos) eksploatacijos pradžia 2019 m. 

Veiklos rezultatų prognozė. Nors ON yra priskirta valstybės įmonių kategorijai, kurių pagrindinis tikslas 
yra ne pelno siekimas, o visuomenės interesų tenkinimas ir valstybės pavestų komercinių funkcijų vykdymas, 
prognozuojama, kad 2019-2023 m. laikotarpiu ON veikla užtikrins steigėjo nustatytą nuosavo kapitalo grąžą 
(3,7 proc.). ON veiklos rezultatų prognozė 2019-2023 m. laikotarpiu atlikta, įvertinus ON pajamų ir sąnaudų 
prognozės rezultatus (žr. 54 pav.). ON finansinės būklės prognozė atlikta, įvertinus ON pajamų ir sąnaudų 
prognozės rezultatus, vykdomus/planuojamus vykdyti investicinius projektus ir jų finansavimo šaltinius. 

 

 

54 pav. ON veiklos rezultatų (kairėje pusėje) ir finansinės būklės (dešinėje pusėje) prognozė 2019-2023 m. 

 

Investicijos ir jų finansavimo šaltiniai. 2019-2023 m. laikotarpiu ON daugiausiai investuos į materialųjį 
turtą (kitą įrangą, prietaisus, įrankius ir įrenginius) – apie 70-90 proc. bendros investicijų sumos (žr. 55 pav.). 
2019-2023 m. laikotarpiu ON investicijas finansuos naudodama nuosavas ir ES fondų lėšas. 

 

 

55 pav. ON investicijų (kairėje pusėje) ir jų finansavimo šaltinių (dešinėje pusėje) prognozė 2019-2023 m.  
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Vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Valstybės valdomų 
įmonių valdymo gairėmis ir įgyvendinant gerąją korporatyvinio valdymo praktiką, ON laikosi valstybės 
valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių nuostatų (žr. 15 lentelę). ON taip pat glaudžiai 
bendrauja su VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ atstovais ir atsižvelgia į jų teikiamas rekomendacijas ir 
pastabas. 

 

15 lentelė. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių nuostatų laikymasis ON 

Skaidrumo gairių 
nuostata 

Skaidrumo gairių nuostatų įgyvendinimas ON 

Informacijos 
atskleidimas 

ON interneto svetainėje yra skelbiami šie duomenys ir informacija: pavadinimas; kodas ir registras, kuriame kaupiami ir 
saugomi duomenys apie įmonę; buveinė (adresas); teisinis statusas, valstybei atstovaujančios institucijos pavadinimas 
ir nuoroda į jos interneto svetainę; veiklos tikslai, vizija ir misija; struktūra; vadovo duomenys; valdybos pirmininko ir 
narių duomenys (vardas, pavardė, einamų pareigų pradžios data, kitos einamos vadovaujamosios pareigos kituose 
juridiniuose asmenyse, išsilavinimas, kvalifikacija, profesinė patirtis); Audito komiteto pirmininko ir narių duomenys 
(vardas, pavardė, einamų pareigų pradžios data, kitos einamos vadovaujamosios pareigos kituose juridiniuose 
asmenyse, išsilavinimas, kvalifikacija, profesinė patirtis); informacija apie socialinės atsakomybės iniciatyvas ir 
priemones, svarbius vykdomus ar planuojamus investicinius projektus. 
ON interneto svetainėje yra skelbiami šie dokumentai: įstatai; valstybei atstovaujančios institucijos raštas dėl valstybės 
tikslų ir lūkesčių valstybės valdomoje įmonėje nustatymo; veiklos strategija; atlyginimų politiką, apimanti vadovo darbo 
užmokesčio ir valdybos bei Audito komiteto narių atlygio nustatymą, nustatantis dokumentas; ON metinės ir tarpinės 
veiklos ataskaitos už 2014-2019 m. laikotarpį; 2014-2019 m. laikotarpio metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai 
ir metinių finansinių ataskaitų auditoriaus išvados. 
ON metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinė veiklos ataskaita, taip pat metinių finansinių ataskaitų auditoriaus 
išvada ON interneto svetainėje paskelbiama per 10 darbo dienų nuo ON metinių finansinių ataskaitų rinkinio 
patvirtinimo. 

Veiklos ataskaitos ir 
šešių mėnesių 

tarpinės veiklos 
ataskaitos turinys 

ON veiklos ataskaitoje nurodoma (pateikiama): veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai), galimybės ir 
grėsmės; veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams; teikiamos paslaugos, konkurentai; klientai ir pagrindinės jų grupės; 
ON investicijos per finansinius metus, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai; ON tyrimų ir plėtros veikla; 
bendras ON metinis darbo užmokesčio fondas, apibendrintos vidutinės mėnesinės algos pagal einamas pareigas ir 
padalinius; esminės reikšmės ON veiklai turintys įvykiai pasibaigus finansiniams metams; ON vykdomos socialinės ir 
aplinkosaugos iniciatyvos ir politika; informacija apie Skaidrumo gairių IV–VIII skyrių nuostatų laikymąsi. 
ON rengia šešių mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą, kurioje pateikiama informacija, kuri atskleidžiama ON veiklos 
ataskaitoje. 

Apskaitos tvarkymas ir 
finansinių ataskaitų 

rinkiniai 

ON apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus ir rengia tarpinius (3, 6, 9 ir 12 mėnesių) finansinių ataskaitų 
rinkinius. ON metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus. 

Pranešimų, veiklos 
ataskaitų ir finansinių 

ataskaitų rinkinių 
pateikimas 

ON veiklos ataskaitą, šešių mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą, finansinių ataskaitų rinkinius ir nepriklausomo auditoriaus 
išvadas skelbia viešai savo interneto svetainėje: 
 teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat 

nepriklausomo auditoriaus išvadą – ne vėliau kaip kovo 31 d.; 
 tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip balandžio 30 d.; 
 šešių mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą ir tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip rugpjūčio 

15 d.; 
 tarpinių (9 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip spalio 30 d.; 
 tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip vasario 15 dieną. 
Šie dokumentai ON interneto svetainėje pateikiami PDF formatu, sudaromos techninės galimybės juos išsispausdinti. 
ON šešių mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą, tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius pateikia valstybei atstovaujančiai 
institucijai Skaidrumo gairių 26.1–26.5 punktuose nustatytu laiku. 

 

Skaidrumo gairių nuostatų laikymasis 

Darbuotojų teisių 
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1 lentelė. 2018–2022 m. strateginio veiklos plano rodiklių vykdymas 2018 m. 

Strateginė kryptis Efekto rodiklis Rodiklio reikšmė Pastabos 

Planas Faktas 

1. Didinti įmonės veiklos 
efektyvumą ir 

konkurencingumą 

Pasiekti įmonei taikomus veiklos 
efektyvumo rodiklius (%) 

100 % 75 % 

2018 m. neįvykdyti du Europos Komisijos 
patvirtinti pagrindiniai veiklos rezultatų 

vertinimo rodikliai. Vidutinis minučių, kurias 
trunka kiekvieno atvykstančio orlaivio užlaikymas 

dėl OESV, siejamas su terminalo ir oro uosto 
navigacijos paslaugų teikimu ir nulemtas 

paskirties oro uoste taikomų tūpimo apribojimų, 
rodiklis buvo neįvykdytas dėl organizuotų karinių 
pratybų Palangos ir Kauno oro uostuose 2018 m. 

birželio mėn. Tikrosios trajektorijos 
horizontalaus maršrutinio skrydžio 

veiksmingumo rodiklio nevykdymo priežastys 
pateiktos žemiau šioje lentelėje. 

Aukštas klientų pasitenkinimo lygis 
(vertinimo skalė: 1 balas – labai žemas, 

5 balai – labai aukštas) 
≥ 3,5 5  

2. Plėsti įmonės veiklą 
strateginės partnerystės 

pagrindu 

Įmonės vykdomų mokslinių ir 
industrinių projektų skaičius (vnt.) 

≥ 6 6  

Strateginis tikslas Rezultato rodiklis 
Rodiklio reikšmė 

Pastabos 
Planas Faktas 

1. Užtikrinti įmonės teikiamų 
oro navigacijos paslaugų 

saugą, kokybę, saugumą ir 
veiklos skaidrumą 

Avarijų skaičius dėl įmonės teikiamų oro 
navigacijos paslaugų poveikio (vnt.) 

0 0  

Dėl įmonės saugumo standartų 
pažeidimų aviacijos incidentų skaičius 

(vnt.) 
≤ 1 0  

Viešųjų pirkimų tarnybos neigiamos 
vertinimo išvados dėl įmonės vykdytų 

viešųjų pirkimų 
0 0  

2. Diegti inovatyvius 
sprendimus, siekiant 

užtikrinti pakankamus 
įmonės pajėgumus, 

atsižvelgiant į aplinkosaugos 
reikalavimus 

Oro erdvės naudotojų vėlavimai dėl 
įmonės teikiamų paslaugų (min/skr.) 

≤ 0,04 0  

Tikrosios trajektorijos horizontalaus 
maršrutinio skrydžio veiksmingumas (%) 

≤ 1,40 % 1,72 % 

Tikrosios trajektorijos horizontalaus maršrutinio 
skrydžio veiksmingumo lygį lemia tiek 

aviakompanijų sprendimai dėl skrydžių maršrutų 
trajektorijos, tiek ir oro navigacijos paslaugų 

teikėjų veiksmai, todėl šio rodiklio įvykdymas tik 
iš dalies priklauso nuo įmonės. Ketvirtajam 

ataskaitiniam laikotarpiui (2025-2029 m.) EK 
planuoja modifikuoti šį aplinkosaugos rodiklį. 

3. Siekti ekonomiškai 
efektyvesnės veiklos, 

pakeičiant įmonės teisinę 
formą 

Maršruto paslaugų vienetinio tarifo, 
išreikšto nacionaline valiuta 2009 m. 

kainomis, vidutinis metinis mažėjimas iki 
2019 m. (%) 

≥ 3,3 % 7,9% 2015-2018 m. vidurkis 

Terminalo paslaugų vienetinio tarifo, 
išreikšto nacionaline valiuta 2009 m. 

kainomis, vidutinis metinis mažėjimas iki 
2019 m. (%) 

≥ 4,0 % 11,5% 2015-2018 m. vidurkis 

Dėl žmogiškųjų išteklių valdymo klaidų 
kvalifikuotų darbuotojų praradimas 

(žm.) 
≤ 3 0  

4. Plėtoti įmonės teikiamas 
oro navigacijos paslaugas 

Aptarnaujamų skrydžių skaičiaus 
didėjimas (lyginant su ankstesniais 

metais) (%) 
3,5 % 9,42 %  

5. Plėsti įmonės veiklos sritis, 
stiprinti strateginius ryšius ir 
didinti jos vardo žinomumą 

Pozityvaus įmonės vardo paminėjimo 
viešoje erdvėje didėjimas lyginant su 

2016 m. (%) 
≥ 15 % 3,96 karto 2016 m. – 26 kartai, 2018 m. – 103 kartai 

Įmonės plėtojamų industrinių projektų 
komercializavimas (vnt.) 

0 0  

Strateginis uždavinys Produkto rodiklis 
Rodiklio reikšmė 

Pastabos 
Planas Faktas 

1 a. Užtikrinti įmonės saugos 
vadybos sistemos 

veiksmingumą 

Saugos vadybos veiksmingumo lygis 
(*saugos kultūros – ne žemesnis kaip C) 

≥ C 

Saugos 
kultūros – 

C, kiti – D ir 
aukščiau 

 

Saugos įvykių pavojingumo 
klasifikavimas, kuriems buvo taikomas 

RAT (%) 
100 % 100 %  

1 priedas. 2018–2022 m. strateginio veiklos plano rodiklių vykdymas 2018 m. 



 

 

 

56 

 

1 b. Užtikrinti paslaugų 
kokybę 

Bendras paslaugų gavėjų pretenzijų 
skaičius dėl oro navigacijos paslaugų 

kokybės (vnt.) 
≤ 6 1  

1 c. Užtikrinti įmonės fizinių 
objektų, informacijos ir 

darbuotojų saugumą 

Pagrįstų paslaugų gavėjų pretenzijų dėl 
įmonės darbuotojų ar informacijos 

saugumo pažeidimų (vnt./per metus) 
0 0  

Teikiamų paslaugų sutrikimas dėl 
kibernetinių atakų skaičius (vnt./per 

metus) 
0 0  

1 d. Vykdyti veiklos 
skaidrumo užtikrinimo 

priemones 

Pranešimų apie įmonės taikomas veiklos 
skaidrumo užtikrinimo priemones 

skaičius 
≥ 5 7  

Pagrįstų tiekėjų pretenzijų dėl viešųjų 
pirkimų skaičius 

0 0  

Mokymų, skirtų korupcijos prevencijai, 
skaičius 

≥ 5 9  

2 a. Optimizuoti oro eismo 
vadybos paslaugų 

organizavimą bei teikimą 
reikalaujamam Vilniaus SIR 

oro erdvės pralaidumui 
užtikrinti 

Oro eismo paslaugų sutrikimas dėl 
įmonės kaltės (vnt. per metus) 

≤ 1 0  

Oro erdvės naudotojų pagrįstų 
pretenzijų, susijusių su nepakankamu 

oro erdvės ir oro uostų pralaidumu dėl 
įmonėje taikomų skrydžių valdymo 

procedūrų skaičius (vnt.) 

0 0  

2 b. Optimizuoti įmonės 
ryšių, navigacijos ir stebėjimo 

paslaugų teikimą ir jos 
infrastruktūrą reikalaujamam 

oro erdvės Vilniaus SIR ir 
BFOEB pralaidumui užtikrinti 

Oro erdvės naudotojų pagrįstų 
pretenzijų, susijusių su nepakankamu 

oro erdvės ir oro uostų pralaidumu dėl 
įmonėje naudojamos įrangos ir taikomų 

technologinių sprendimų pajėgumo 
skaičius (vnt.) 

≤ 1 0  

2 c. Optimizuoti oro 
navigacijos informacijos 

(ONI) teikimą 

Numatytų ONI paslaugų teikimo 
tobulinimo priemonių įvykdymas (%) 

100 % 100 % 
Dėl CAA reorganizavimo WFMT 

nesukonfigūruota ONI derinimo procedūra 

Oro erdvės naudotojų pagrįstų 
pretenzijų dėl ONI kokybės skaičius 

≤ 2 0  

2 d. Užtikrinti aeronautikos 
paieškos ir gelbėjimo (toliau 

– SAR) koordinavimo 
paslaugų veiksmingumą 

Pagrįstos oro erdvės naudotojų 
pretenzijos dėl neveiksmingų įmonės 

SAR paslaugų teikimo (vnt.) 
≤ 1 0  

2 e. Sumažinti teikiamų 
paslaugų neigiamą įtaką 

aplinkai 

Pagrįstos pretenzijos dėl įmonėje 
taikomų procedūrų adekvatumo, 

užtikrinant įmonei keliamus 
aplinkosaugos reikalavimus (vnt.) 

≤ 4 0  

3 a. Vykdyti bei kontroliuoti 
patvirtintą sąnaudų planą ir 

parengti perspektyvinius 
finansinius planus 

Nustatytų sąnaudų plano vykdymas, 
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (%) 

[95; 100] 89,9 %  

3 b. Efektyviai valdyti 
žmogiškuosius išteklius 

Darbo užmokesčio fondo atitikimas 
planuotam (%) 

≤ 100 % 93,8 %  

3 c. Teisės aktų ir kitų 
normatyvinių aktų projektų 

analizė ir keitimas 

Veiksmų, reikalingų įmonės teisinei 
formai pakeisti, įvykdymas (%) 

80 % 100%  

4 a. Harmonizuoti oro eismo 
vadybos paslaugų 

organizavimą bei teikimą su 
Baltijos FAB ir su kitais 

industriniais partneriais 

Reikšmingai padidėjus aptarnaujamam 
skrydžių srautui, oro erdvės naudotojų 

vėlavimai dėl įmonės teikiamų paslaugų 
(min/skr.) 

≤ 0,04 0  

5 a. Plėsti įmonės veiklos 
sferas ir rinkas 

Paraiškų, pateiktų dalyvauti tyrimų ir 
plėtros programose, skaičius (vnt.) 

≥ 1 0 

Dėl vėlesnio SESAR 2020 programos II etapo 
projektų paraiškų teikimo proceso, paraiškos 
pagal šią programą buvo pateiktos 2019 m. 

balandžio mėn. (6 paraiškos (projektai)) 

Naujai vykdomų tyrimų ir plėtros 
projektų / programų skaičius (vnt.) 

0 0  

5 b. Dalyvauti SESAR 
bendrosios įmonės ir 

Diegimo administratoriaus 
veikloje 

Įmonės vieta geriausiai diegiančių 
inovacijas Europos ONPT sąraše (pagal 

EOEV PP įgyvendinimo ataskaita) 
≤ 15 - Šiuo metu Eurokontrolė šio rodiklio neskaičiuoja 

Įmonės vykdomų SESAR 2020 
programos projektų pasiekti rezultatai 

(%) 
≥ 80 % 100 %  

5 c. Dalyvauti tarptautinių ir 
nacionalinių organizacijų 

veikloje 

Strateginės partnerystės sutarčių 
skaičius (vnt.) 

≥ 4 7  
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1 lentelė. Europos Komisijos patvirtinti pagrindiniai ON veiklos rezultatų vertinimo rodikliai ir tikslinės reikšmės 2015–2019 m. 

Veiklos rezultatų vertinimo sritis Pagrindiniai veiklos rezultatų vertinimo rodikliai 2015 2016 2017 2018 2019 

Sauga 

 

Saugos valdymo veiksmingumo lygis ≥ C ≥ C ≥ C ≥ C ≥ C 

Rizikos analizės priemonės metodika grindžiamos 
pavojingumo klasifikacijos taikymas teikiant 
ataskaitas bent apie skirstymo minimumo 

pažeidimus, įsibrovimą į kilimo ir tūpimo taką ir su 
OEV susijusius įvykius visose oro eismo paslaugas 

teikiančiose tarnybose (%) 

100 100 100 100 100 

Ataskaitos apie tai, kiek taikomas ir atitinkamai 
netaikomas teisingumo principas 

Plačiau BFOEB Veiklos rezultatų plane 2015-2019 

Pajėgumas 
 

Vidutinis minučių, kurias trunka kiekvieno skrydžio 
maršrutinis užlaikymas dėl OESV, skaičius, 

min/skrydžiui 
≤ 0,01 ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,04 ≤ 0,04 

Vidutinis minučių, kurias trunka kiekvieno 
atvykstančio orlaivio užlaikymas dėl OESV, siejamas 

su terminalo ir oro uosto navigacijos paslaugų 
teikimu ir nulemtas paskirties oro uoste taikomų 

tūpimo apribojimų, skaičius 

0 0 0 0 0 

Aplinkos 
apsauga 

 

Vidutinis tikrosios trajektorijos horizontalaus 
maršrutinio skrydžio veiksmingumas (%) 

≤ 1,50 ≤ 1,47 ≤ 1,44 ≤ 1,40 ≤ 1,36 

Ekonominis 
efektyvumas 

 

Maršruto oro navigacijos paslaugų vienetinio tarifo, 
išreikšto nacionaline valiuta 2009 m. kainomis, 
vidutinis metinis mažėjimas 2015-2019 m. proc. 

≥ 3,6 

Terminalo oro navigacijos paslaugų vienetinio 
tarifo, išreikšto nacionaline valiuta 2009 m. 

kainomis, vidutinis metinis mažėjimas 2015-2019 
m., proc. 

≥ 4,1 

Pastaba. Visų ON taikomų pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių tikslinės reikšmės antrajam ataskaitiniam laikotarpiui yra nustatomos individualiai, išskyrus 
vidutinio tikrosios trajektorijos horizontalaus maršrutinio skrydžio veiksmingumo rodiklį, kurio tikslinė reikšmė antrajam ataskaitiniam laikotarpiui yra nustatyta BFOEB 
mastu. 

 
2 lentelė. Europos Komisijos patvirtintų pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių vykdymas 2018 m. 

Veiklos rezultatų vertinimo 
sritis 

Pagrindiniai veiklos rezultatų vertinimo rodikliai 2015 2016 2017 2018 2019 

Sauga 

 

Saugos valdymo veiksmingumo lygis 

Saugos 
kultūros 
– C, kiti – 

D ir 
aukščiau 

Saugos 
kultūros 
– C, kiti – 

D ir 
aukščiau 

Saugos 
kultūros 
– C, kiti – 

D ir 
aukščiau 

Saugos 
kultūros 
– C, kiti 
– D ir 

aukščiau 

 

Rizikos analizės priemonės metodika 
grindžiamos pavojingumo klasifikacijos taikymas 

teikiant ataskaitas bent apie skirstymo 
minimumo pažeidimus, įsibrovimą į kilimo ir 

tūpimo taką ir su OEV susijusius įvykius visose 
oro eismo paslaugas teikiančiose tarnybose (%) 

100 100 100 100  

Ataskaitos apie tai, kiek taikomas ir atitinkamai 
netaikomas teisingumo principas 

Plačiau BFOEB Veiklos rezultatų plane 2015-
2019 

 

Pajėgumas 
 

Vidutinis minučių, kurias trunka kiekvieno 
skrydžio maršrutinis užlaikymas dėl OESV, 

skaičius, min/skrydžiui 
0 0 0 0  

Vidutinis minučių, kurias trunka kiekvieno 
atvykstančio orlaivio užlaikymas dėl OESV, 

siejamas su terminalo ir oro uosto navigacijos 
paslaugų teikimu ir nulemtas paskirties oro 
uoste taikomų tūpimo apribojimų, skaičius 

0 0 0 0,01  

Aplinkos 
apsauga 

 

Vidutinis tikrosios trajektorijos horizontalaus 
maršrutinio skrydžio veiksmingumas (%) 

1,60 1,68 1,63 1,72  

Ekonominis 
efektyvumas 

 

Maršruto oro navigacijos paslaugų vienetinio 
tarifo, išreikšto nacionaline valiuta 2009 m. 
kainomis, vidutinis metinis mažėjimas 2015-

2019 m. proc. 

7,9  

Terminalo oro navigacijos paslaugų vienetinio 
tarifo, išreikšto nacionaline valiuta 2009 m. 
kainomis, vidutinis metinis mažėjimas 2015-

2019 m., proc. 

11,5  

  

2 priedas. Europos Komisijos patvirtintų pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo 
rodiklių vykdymas 2018 m. 
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3 priedas. Nepriklausomo auditoriaus išvada už metus, pasibaigusius 2018 m. 
gruodžio 31 d. 
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
2018 M. GRUODŽIO 31 D. 
(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip) 
 

  Pasta- 
bos 

2018 m. 
gruodžio 31 d. 

 2017 m. 
gruodžio 31 d. 

 TURTAS     

      

A. ILGALAIKIS TURTAS     

      

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 5 121  127 

II. NEKILNOJAMASIS TURTAS, ĮRANGA IR ĮRENGIMAI 6 45 972  37 829 

III. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO TURTAS 20 1 053  - 

 ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO  47 146  37 956 

      

B. TRUMPALAIKIS TURTAS     

      

I. ATSARGOS   4  2 

II. PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMAS IR KITOS GAUTINOS SUMOS 7 5 644  5 573 

III. TERMINUOTI INDĖLIAI 8 2 000  5 000 

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 8 14 582  6 639 

 TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO  22 230  17 214 

      

 TURTO IŠ VISO  69 376  55 170 

  
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

    

      

C. NUOSAVAS KAPITALAS     

      

I. SAVININKO KAPITALAS 9 38 131  38 141 

II. PRIVALOMASIS REZERVAS 9 2 155  2 155 

III. PERKAINOJIMO REZERVAS 9 1 261  1 927 

IV. KITI REZERVAI 9 6 849  5 797 

V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 10 1 199  (2 003) 

 NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO  49 595  46 017 

      

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 11 5 911  2 786 

      

E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI     

      

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI     

I.1. ATIDĖJINIAI 12 2 900  916 

I.2 IŠMOKOS DARBUOTOJAMS 14 1 015  1 100 

   3 915  2 016 

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

    

II.1. PREKYBOS SKOLOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  13 5 914  2 201  

II.2. ATIDĖJINIAI 12 1 141  509 

II.3. IŠMOKOS DARBUOTOJAMS 14 1 815  1 641 

II.4. MOKĖTINAS PELNO MOKESTIS 19 1 085  - 

   9 955  4 351 

 MOKĖTINŲ SUMŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO  13 870  6 367 

      

 NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO  69 376  55 170 
Pastaba. Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 

  

4 priedas. Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d. 



 

 

 

61 

 

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. 
(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip) 
 

  Pasta- 
bos 

2018 m.  2017 m.* 
(pakoreguota) 

      

I. PARDAVIMO PAJAMOS 15 29 519  28 757 

II. PARDAVIMO SAVIKAINA 16 (18 613)  (19 780) 

      

III. BENDRASIS PELNAS   10 906  8 977 

      

IV. BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS 17 (6 233)  (7 582) 

V. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 18 749  500 

VI. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 18 (1 300)  (374) 

      

VII. VEIKLOS PELNAS  4 122  1 521 

      

VIII. FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS  17  36 

IX. FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS  (1)  (5) 

      

X. PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ  4 138  1 552 

      

XI. PELNO MOKESTIS 19 191  - 

      

XII. GRYNASIS PELNAS  4 329  1 552 

XIII. KITOS BENDROSIOS PAJAMOS     

 ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAS 20 (223)  - 

 ILGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS  -  1 927 

   (223)  1 927 

XIV. IŠ VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ   4 106  3 479 
*pakoreguota, kaip aprašyta finansinių ataskaitų 3 pastaboje 
Pastaba. Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.  
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. 
(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip) 
 

 Kapitalas  Privalomasis 
rezervas 

 Perkainojimo 
rezervas 

 Kiti 
rezervai 

 Nepaskirsty-
tasis pelnas 

 Iš viso 

            

Likutis 
2016 m. gruodžio 31 d. 

38 168  2 155  -  3 652  (1 410)  42 565 

Apskaitos politikos 
pakeitimo rezultatas 

-  -  -  -  -  - 

Esminių klaidų taisymo 
rezultatas 

-  -  -  -  -  - 

Perskaičiuotas likutis            

2016 m. gruodžio 31 d. 38 168  2 155  -  3 652  (1 410)  42 565 

            

Grynasis metų pelnas  -  -  -  -  1 552  1 552 

Kitos bendrosios pajamos  -  -  1 927  -  -  1 927 

Iš viso bendrųjų pajamų  -  -  1 927  -  1 552  3 479 

            

Kapitalo sumažėjimas (27)  -  -  -  -  (27) 

Sudaryti rezervai -  -  -  2 145  (2 145)  - 

            

Likutis 
2017 m. gruodžio 31 d. 

38 141  2 155  1 927  5 797  (2 003)  46 017 

            

Grynasis metų pelnas  -  -  -  -  4 329  4 329 

Kitos bendrosios pajamos  -  -  (223)    -  -  (223) 

Iš viso bendrųjų pajamų  -  -  (223)  -  4 329  4 106 

            

Kapitalo sumažėjimas (10)  -  (18)  -  -  (28) 

Pelno įmoka -  -  -  -  (500)  (500) 

Sudaryti rezervai -  -  -  1 052  (1 052)  - 

Perkainojimo rezervo 
pervedimas į 
nepaskirstytąjį pelną 
(perkeltas nusidėvėjimas 
atėmus atidėtą pelno 
mokestį) 

-  -  (425)   -  425  - 

            

Likutis 
2018 m. gruodžio 31 d. 

38 131  2 155  1 261  6 849  1 199  49 595 

Pastaba. Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.   
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. 
(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip) 
 

  2018 m. 
 

 2017 m. 

     

I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS    

I.1. Grynasis pelnas prieš apmokestinimą 4 138  1 552 

     

 Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas    

I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 3 215  2 947 

I.3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas (17)  (9) 

I.4. (Pelnas) nuostolis, gautas perleidus ir nurašius nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus 8  95 

I.5. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimas (atstatymas) -  1 282 

I.6. Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas) 237  - 

I.7. Sumokėtas pelno mokestis -  - 

I.8. Gautų dotacijų dalis, apskaityta bendrųjų pajamų ataskaitoje (388)  (187) 

     

 Apyvartinio kapitalo pasikeitimai    

I.9. Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas (2)  9 

I.10. Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas (309)  (344) 

I.11. Prekybos skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) 299  81 

I.12. Išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas) 89  (228) 

I.13. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) 2 616  596 

 GRYNIEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 9 886  5 794 

     

II. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI    

II.1. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimas (7 968)  (10 450) 

II.2. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimo įplaukos 5  18 

II.3. Grąžintos (suteiktos) paskolos -  - 

II.4. Gautos palūkanos 17  8 

II.5. Pinigų pervedimas į terminuotuosius indėlius -  - 

II.6. Pinigų susigrąžinimas iš terminuotųjų indėlių 3 000  7 200 

 GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (4 946)  (3 224) 

     

III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI    

III.1. Pinigų srautai, susiję su Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (10)  (27) 

III.4. Gautos dotacijos ir subsidijos 3 513  296 

III.3. (Sumokėta) pelno įmoka (500)  - 

 GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 3 003  269 

     

IV. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) 7 943  2 839 

     

V. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE 6 639  3 800 

VI. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE 14 582  6 639 

     

VII. PAPILDOMA PINIGŲ SRAUTŲ INFORMACIJA:    

 Nepiniginė investicinė veikla:    

 Metų pabaigoje apskaityta mokėtina suma už nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
įsigijimą 

3 415  108 

Pastaba. Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2018 M. GRUODŽIO 31 D. 
(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip) 
 
1. Bendroji informacija 
 
VĮ „Oro navigacija“ (toliau – Įmonė) yra Lietuvos Respublikos įkurta ribotos atsakomybės įmonė, teikianti skrydžių valdymo ir oro navigacijos paslaugas 
Lietuvos Respublikos oro erdvėje skrendantiems orlaiviams, skrydžių valdymo paslaugas tupiantiems ir kylantiems orlaiviams bei susijusias aerodromo 
paslaugas Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Palangos oro uostuose. 1994 m. liepos 1 d. įsteigta valstybės įmonė „Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos 
direkcija“, vėliau, reorganizavus veiklą, 2001 m. liepos 1 d. perregistruota kaip ribotos atsakomybės įmonė VĮ “Oro navigacija“. Įmonės registruotosios 
būstinės adresas yra Rodūnios kelias 2, Vilnius. 
 
Įmonės pagrindiniai klientai yra užsienio aviakompanijos. 
 
Siekiant užtikrinti tarifų atitikimą bendriesiems kainų nustatymo principams, kurie taikomi visame pasaulyje teikiamoms oro navigacijos paslaugoms, 
visa informacija yra teikiama LR susisiekimo ministerijai, Eurokontrolei, Europos Komisijai ir tarifai derinami su oro erdvės naudotojų atstovais – 
Tarptautine oro transporto asociacija (IATA), Tarptautine oro vežėjų asociacija (IACA), įvairiomis bendrosios aviacijos atstovų organizacijomis. 
 
Įmonės veiklą reglamentuoja Tarptautiniai oro transporto standartai (ISAT), Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), Europos Sąjungos, 
Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolė) teisės aktai, Civilinės aviacijos įstatymas bei kiti Lietuvos Respublikos dokumentai. 
 
2018 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 285 darbuotojai (2017 m. gruodžio 31 d. − 305).  
 
2. Reikšmingų apskaitos principų santrauka 
 
2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 
 
Įmonės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (ES) ir 
galiojusius 2018 m. gruodžio 31 d. 
 
Siekiant tikslaus Įmonės turto, įsipareigojimų bei finansinio rezultato – (pelno / nuostolio) – pateikimo finansinei atskaitomybei, nukrypstama nuo 37-
ojo TAS (Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas) 10 dalies, pagal kurią įsipareigojimas suprantamas, kaip dėl praeities įvykių 
kylanti Įmonės prievolė, kurios padengimas lems išteklių, turinčių ekonominę naudą, netekimą Įmonėje. 
 
Rengiant Įmonės finansinę atskaitomybę, taip pat nukrypstama nuo Finansinės atskaitomybės koncepcijos pagrindų, pagal kuriuos tam, kad būtų 
galima pripažinti turtą, pripažinimo dieną atitinkama teisė jau turi egzistuoti. 
 
Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis, įsipareigojimas, kylantis įgyvendinant 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 
391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema, 11-13 straipsnių nuostatas, pagal kurias rinkliavos už oro 
navigacijos paslaugas turėtų būti nustatomos taip, kad gaunamos pajamos padengtų nustatytąsias sąnaudas, tais atvejais, kai Įmonės faktiškai 
uždirbtos pajamos viršija nustatytąsias sąnaudas šioms pajamoms uždirbti ir yra taikomas eismo rizikos pasidalijimo mechanizmas, pagal TAS 
apskaitoje neturėtų būti registruojamas. 
 
Pagal TAS apskaitoje taip pat neturėtų būti registruojamas turtas, kai įgyvendinant aukščiau nurodytas Reglamento nuostatas, Įmonės uždirbtos 
pajamos nepadengia jos nustatytų sąnaudų ir yra taikomas eismo rizikos pasidalijimo mechanizmas. 
 
Atsižvelgiant į ūkio šakoje taikomą praktiką bei siekiant, kad finansinės ataskaitos pateiktų informaciją apie sandorių rezultatus, kitus įvykius ar Įmonės 
finansinę būklę, finansinius rezultatus ar pinigų srautus, Įmonės apskaitoje rodomas tiek turtas, tiek įsipareigojimai, susidarantys dėl Įmonės uždirbtų 
oro navigacijos paslaugų pajamų ir šioms pajamoms uždirbti patirtų sąnaudų skirtumo. 
 
Priešingu atveju Įmonė turėtų apskaitoje rodyti uždirbtą pelną (nuostolius) nepriklausomai nuo to, kad toks pelnas iš oro navigacijos paslaugų bus 
panaudotas mažinant rinkliavas ateinančiais laikotarpiais, o nuostolis bus padengiamas atitinkamai padidinant rinkliavas. 
 
Šios finansinės ataskaitos parengtos įsigijimo savikainos principu. 
 
Įmonės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2019 m. kovo 7 d. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi įstatyminę teisę 
patvirtinti finansines ataskaitas arba nepatvirtinti jų ir reikalauti vadovybės parengti naujas finansines ataskaitas. 
 
2.2. Naujų ir peržiūrėtų tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, įsigaliojusių ataskaitiniu laikotarpiu, taikymas 
 
Ataskaitiniais metais Įmonė pradėjo taikyti visus naujus ar persvarstytus standartus bei interpretacijas, kurie yra aktualūs veiklai ir taikomi 
ataskaitiniams laikotarpiams, prasidėjusiems nuo 2018 m. sausio 1 d. 
 
Išleisti, bet dar neįsigalioję standartai  
 
Keletas naujų standartų galioja nuo 2019 m. sausio 1 d. prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, juos leidžiama taikyti anksčiau. 
Tačiau Įmonė, rengdama šias finansines ataskaitas, nusprendė netaikyti naujųjų standartų ar pataisų iš anksto. Galintieji turėti įtakos Įmonei, taip pat 
vadovybės sprendimai, susiję su galima įtaka pradėjus taikyti naujus ir peržiūrėtus standartus bei išaiškinimus, yra išdėstyti toliau.  
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16-asis TFAS „Nuoma“ 
 
Įmonė privalo pradėti taikyti 16-ąjį  TFAS „Nuoma“ nuo 2019 m. sausio 1 d. Įmonė įvertino tikėtiną 16-ojo TFAS, pirmą kartą jį pritaikius, įtaką jos 
finansinėms ataskaitoms, kaip aprašyta toliau. 
 

16-ajame TFAS pristatomas vienas nuomos apskaitos modelis finansinės būklės ataskaitoje. Nuomininkas pripažįsta naudojimo teise valdomą turtą, 
atspindintį jo teisę naudoti pagrindinį turtą, ir nuomos įsipareigojimą, atspindintį jo prievolę mokėti nuomos mokėjimus. Trumpalaikei nuomai ir 
mažaverčių pozicijų nuomai taikomos pripažinimo išimtys. Nuomotojo apskaita išlieka panaši kaip ir esamame standarte, t. y. nuomotojai ir toliau 
nuomą skirstys į finansinę ir veiklos nuomą.  
 
16-uoju TFAS pakeičiamos esamos nuomos gairės, įskaitant 17-ąjį TAS „Nuoma“, 4-ąjį TFAAK „Sutarties patikrinimas, ar ji yra nuomos sutartis“, NAK 
15-ąjį aiškinimą „Veiklos nuoma. Skatinimas“ ir NAK 27-ąjį aiškinimą „Sandorių, susijusiu su juridinės formos nuoma, esmės įvertinimas“.  
 
Kadangi 2018 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturi kitos nuomos, išskyrus trumpalaikę nuomą ir mažaverčių pozicijų nuomą, reikšmingos įtakos Įmonės 
finansinėms ataskaitoms pritaikius naująjį 16-ąjį TFAS, nesitikima. 
 
28-ojo TAS pataisos „Ilgalaikės dalys asocijuotosiose ar bendrosiose įmonėse“ (išleista 2017 m. spalio 12 d. Galioja 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau 
prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Dar nepatvirtinta ES.) 

 
Pataisoje išaiškinama, kad rizikos kapitalo įmonė arba savitarpio fondas, patikėjimo fondas ir kiti panašūs ūkio subjektai per pirminį pripažinimą gali 
pasirinkti įvertinti investicijas į asocijuotąsias arba bendrąsias įmones tikrąja verte pelno (nuostolių) ataskaitoje kiekvienai asocijuotajai arba bendrajai 
įmonei atskirai. 
 
Įmonė neturi asocijuotų ar bendrųjų įmonių, tad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms. 
 
17-asis TFAS „Draudimo sutartys“ (galioja 2021 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Taikoma 
perspektyviai. Leidžiama taikyti anksčiau. Dar nepatvirtinta ES.) 
 
17-uoju TFAS pakeičiamas 4-asis TFAS, kuris 2004 m. buvo pristatytas kaip laikinas standartas. 4-asis TFAS leido įmonėms apskaityti draudimo sutartis 
remiantis nacionaliniais apskaitos standartais, o tai nulėmė daugybės skirtingų metodų taikymą. 
 
17-asis TFAS išsprendžia 4-ojo TFAS sukeltas palyginimo problemas, kadangi reikalaujama, kad visos draudimo sutartys būtų apskaitomos nuosekliai, 
taip suteikiant naudą tiek investuotojams, tiek draudimo bendrovėms. Draudimo įsipareigojimai bus apskaitomi esamomis vertėmis, o ne istorine 
savikaina. 
 
Įmonė mano, kad pataisos, pirmą kartą jas pritaikius, neturės įtakos Įmonės finansinių ataskaitų pateikimui, nes Įmonė nevykdo draudimo veiklos. 
 
TFAAK 23-iasis aiškinimas „Neapibrėžtumai, susiję su pelno mokesčio vertinimu“ (galioja 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems metiniams 
ataskaitiniams laikotarpiams. Leidžiama taikyti anksčiau. Dar nepatvirtinta ES.) 

 
TFAAK 23-iajame aiškinime, siekiant padidinti skaidrumą, patikslinama pelno mokesčio elementų, kurie dar nepatvirtinti mokesčių administratoriaus, 
apskaita. Pagal 23-iąjį TFAAK, yra vertinama, ar yra tikėtina, kad mokesčių administratorius sutiks su ūkio subjekto pasirinktu mokestiniu vertinimu. 
Jei yra tikėtina, kad mokesčių administratorius sutiks su tuo, kaip ūkio subjektas vertina mokestinius neapibrėžtumus, tada finansinėse ataskaitose 
įrašytos mokesčių sumos atitinka mokesčių deklaraciją, kurioje nėra jokių neapibrėžtumų, susijusių su dabartinių ir atidėtųjų mokesčių apskaičiavimu. 
Priešingu atveju apmokestinamosios pajamos (arba mokesčių nuostoliai), mokesčių bazė ir nepanaudoti mokesčių nuostoliai nustatomi taip, kad 
geriau atspindėtų tikėtiną neapibrėžtumo išsprendimą, naudojant arba vieną prognozuojamą, arba labiausiai tikėtiną (įvertinus tikimybę) sumą. Ūkio 
subjektas turi daryti prielaidą, kad mokesčių administratorius patikrins poziciją ir supras visą aktualią informaciją. 
 
Įmonė nemano, kad Aiškinimas, pirmą kartą pritaikius, turės reikšmingos įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms, nes Įmonė nevykdo veiklos 
sudėtingoje tarptautinėje mokestinėje aplinkoje / neturi reikšmingų mokestinių pozicijų, kurioms būdingi neapibrėžtumai. 
 
Kasmetiniai TFAS patobulinimai 2015–2017 m. ciklui (išleista 2017 m. gruodžio 12 d. Galioja 2019 m. sausio 1 d. arba vėliau prasidedantiems 
metiniams ataskaitiniams laikotarpiams. Dar nepatvirtinta ES.) 

 
TFAS patobulinimai (2015–2017 m.) apima keturias standartų pataisas. Pagrindiniai pakeitimai: 
 

 išaiškinta, kad ūkio subjektas iš naujo įvertina savo anksčiau turėtą dalį jungtinėje veikloje, kai įgyja verslo kontrolę pagal 3-iąjį TFAS „Verslo 
jungimaiׅ“; 

 išaiškinta, kad ūkio subjektas iš naujo nevertina savo anksčiau turėtos dalies jungtinėje veikloje, kai įgyja jungtinę kontrolę jungtinėje veikloje 
pagal 11-ąjį TFAS „Jungtinė veikla“; 

 išaiškinta, kad ūkio subjektas turėtų visada apskaityti dividendų išmokų įtaką pelno mokesčiui pelne (nuostoliuose), kitose bendrosiose pajamose 
arba nuosavybėje, priklausomai nuo to, kur buvo pripažinti ankstesni sandoriai arba paskirstytinąjį pelną davę įvykiai; ir 

 išaiškinta, kad ūkio subjektas iš pasiskolintų lėšų turėtų išskirti skolinimosi, skirto būtent ilgo naudojimo turtui įsigyti, lėšas, kol iš esmės visos 
operacijos, skirtos parengti turtą numatytajai paskirčiai arba pardavimui, bus užbaigtos. Apskaičiuojant skolinimosi, skirto būtent ilgo naudojimo 
turtui įsigyti, sąnaudas taikytas metodas neturi būti taikomas apskaičiuojant skolinimosi, skirto būtent ilgo naudojimo turtui įsigyti, sąnaudas, 
jeigu turtas jau yra parengtas numatytajai paskirčiai ar pardavimui. 
 

Manoma, kad nė viena iš šių pataisų neturės reikšmingos įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms. 
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Kiti standartai  
 
Manoma, kad toliau išvardyti peržiūrėti standartai neturės reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms: 
 

- 19-ojo TAS pataisos „Plano pakeitimas, sumažinimas ar įvykdymas“;  
- Nuorodų į konceptualias gaires TFAS standartuose pataisos.  

 

2.3. Finansinių ataskaitų valiuta 
 
Sumos šiose finansinėse ataskaitose, jeigu nenurodyta kitaip, yra pateikiamos tūkstančiais eurų. Įmonės funkcinė valiuta yra euras.  
 
Sandoriai, sudaromi užsienio valiuta, iš pradžių apskaitomi funkcine valiuta sandorio įvykdymo datą. Finansinis turtas ir įsipareigojimai, išreikšti 
užsienio valiuta, yra konvertuojami į funkcinę valiutą finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą, taikant finansinės būklės ataskaitos dienos valiutos 
keitimo kursą. Visi amortizuota savikaina vertinami nepiniginiai įsipareigojimai ir turtas yra perskaičiuoti pagal sandorio metu galiojusį keitimo kursą. 
 
2.4. Ilgalaikis nematerialusis turtas 
 
Atskirai įsigytas nematerialusis turtas iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Po pradinio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio tarnavimo 
laikotarpis yra ribotas, yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra.  
 
Amortizacija skaičiuojama tiesiniu metodu taip, kad turto įsigijimo vertė būtų tolygiai nurašoma per visą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. 
 
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas: 
 

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė  Naudingo tarnavimo laikas 

Patentai, licencijos  3 metai 

Programinė įranga  3 metai 

Kitas nematerialusis turtas  4 metai 

 
Nematerialiojo turto vertės sumažėjimas yra vertinamas, kai yra požymių, kad turtas gali būti nuvertėjęs. 
 
Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir amortizacijos metodas yra kasmet peržiūrimi užtikrinant, kad jie atitiktų numatomą ilgalaikio 
nematerialiojo turto, išskyrus prestižą, naudojimo pobūdį. 
 
2.5. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 
 
Nekilnojamuoju turtu, įranga ir įrengimais laikomas turtas, kurį Įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais 
laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė 
už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę, t.y. 300 eurų.  
 
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, išskyrus pastatus ir statinius, yra apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Pastatai ir statiniai yra apskaitomi perkainota verte, atėmus nuostolį dėl vertės 
sumažėjimo. 
 
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos Įmonės pardavimo 
savikainai ir bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsniams.  
 
Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes: 
 

Ilgalaikio materialiojo turto grupė  Naudingo tarnavimo laikas 

Pastatai ir statiniai  25-90 metai 

Mašinos ir įrenginiai  7 -25 metai 

Transporto priemonės  6 metai 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  5 -25 metai 

Kitas materialusis turtas  4-7 metai 

 
Kiekvienų metų pabaigoje Įmonė peržiūri nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų naudingo tarnavimo laikotarpius, likvidacinę vertę ir nusidėvėjimo 
metodus ir įvertina pakeitimo įtaką, jei tokia yra, kuri pripažįstama perspektyviai. 
 
Remonto ir priežiūros išlaidos, susijusios su jau atiduotu į eksploataciją nekilnojamuoju turtu, įranga ir įrengimais, pridedamos prie apskaitinės 
nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės, jei jos pailgina turto naudingo tarnavimo laikotarpį ar pagerina jo naudingąsias savybes. Visos kitos 
patirtos remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pelne (nuostoliuose) tuo metu, kai jos yra patiriamos.  
 
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimo nuostoliai priskiriami Įmonės bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms. 
 
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai yra nurašomi juos pardavus arba kai iš jų naudojimo ar pardavimo nebesitikima jokios ekonominės naudos. 
Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl turto nurašymo (apskaičiuojamas kaip grynųjų pardavimo pajamų ir apskaitinės turto vertės skirtumas), 
yra įtraukiami į tų metų bendrųjų pajamų ataskaitą, kuriais turtas yra nurašomas. 
 
Nebaigta statyba apskaitoma įsigijimo verte. Ją sudaro statybos, statinių ir įrenginių vertė bei kitos tiesiogiai priskirtinos išlaidos. Nebaigtos statybos 
nusidėvėjimas neskaičiuojamas tol, kol statyba nėra baigta ir turtas nėra parengtas naudoti. 
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2.6. Nefinansinio turto vertės sumažėjimas 
 
Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo datą Įmonė peržiūri apskaitinę nematerialiojo turto bei nekilnojamojo turto, įrangos bei įrengimų vertę, kad 
nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Įmonė įvertina šio turto atsiperkamąją vertę tam, kad būtų 
galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma įvertinti turto atsiperkamosios vertės, Įmonė apskaičiuoja pajamas generuojančios 
turto grupės, kuriai šis turtas priklauso, atsiperkamąją vertę. Kai gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas, Įmonės turtas yra 
paskirstomas atskiriems pajamas generuojančio turto vienetams arba Įmonės turtas yra paskirstomas mažesnėms pajamas generuojančio turto 
vienetų grupėms, kurioms gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas. 
 
Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš tikrosios vertės atėmus pardavimo išlaidas ir naudojimo vertės. Nustatant naudojimo vertę, įvertinti būsimi pinigų 
srautai diskontuojami iki jų dabartinės vertės, naudojant ikimokestinę diskonto normą, kuri atspindi pinigų laiko vertės ir turtui būdingos rizikos 
dabartinius rinkos įvertinimus. 
 
Jeigu nustatoma, kad turto (ar pinigų srautus kuriančio vieneto) atsiperkamoji vertė yra mažesnė už turto apskaitinę vertę, turto (ar pinigų srautus 
kuriančio vieneto) apskaitinė vertė sumažinama iki jo atsiperkamosios vertės. Vertės sumažėjimo nuostoliai nedelsiant pripažįstami sąnaudomis. 
 
Jeigu vėliau vertės sumažėjimo nuostoliai atstatomi, turto (ar pinigų srautus kuriančio vieneto) apskaitinė vertė padidinama iki šio turto patikslintos 
atsiperkamosios vertės, tačiau taip, kad padidinta apskaitinė vertė neviršytų apskaitinės vertės, kuri būtų nustatyta, jeigu ankstesniais metais šiam 
turtui (ar pinigų srautus kuriančiam vienetui) nebūtų pripažinti vertės sumažėjimo nuostoliai. Vertės sumažėjimo nuostolių atstatymas nedelsiant 
pripažįstamas pajamomis. 
 
2.7. Finansinis turtas 
 
Įmonės finansinis turtas yra skirstomas į finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte pelne (nuostoliuose), investicijas, laikomas iki išpirkimo termino, 
suteiktas paskolas ir gautinas sumas ir finansinį turtą, skirtą parduoti. Visi finansinio turto įsigijimai ir pardavimai yra pripažįstami jų pirkimo 
(pardavimo) dieną. Iš pradžių finansinis turtas yra apskaitomas tikrąja verte, kuri yra lygi sumokėto atlyginimo tikrajai vertei, įtraukiant sandorio 
sudarymo sąnaudas, išskyrus finansinį turtą vertinamą tikrąja verte pelne (nuostoliuose). 
 
Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte pelne (nuostoliuose) 
 
Finansiniam turtui, vertinamam tikrąja verte pelne (nuostoliuose), priskiriamas turtas, skirtas parduoti, t. y. jeigu jis buvo įsigytas su tikslu parduoti jį 
artimiausioje ateityje. Pelnas arba nuostoliai iš šio turto vertės pasikeitimo pripažįstami pelne (nuostoliuose). 
 
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturi jokių finansinių instrumentų, vertinamų tikrąja verte pelne (nuostoliuose). 
 
Investicijos, laikomos iki išpirkimo termino 
 
Finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais ir fiksuota trukme klasifikuojamas kaip laikomas iki išpirkimo termino, 
jeigu Įmonė ketina ir gali jį laikyti iki išpirkimo termino pabaigos. Iki išpirkimo termino laikomos investicijos yra apskaitomos amortizuota savikaina. 
Pelnas arba nuostoliai pripažįstami pelne (nuostoliuose) tada, kai sumažėja tokių investicijų vertė, jos yra nurašomos arba yra amortizuojamos. 
 
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo jokių investicijų, laikomų iki išpirkimo termino. 
 
Paskolos ir gautinos sumos 
 
Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais, kuriuo neprekiaujama 
aktyvioje rinkoje. Gautinos sumos iš pradžių apskaitomos tikrąją verte atsižvelgiant į esamas aplinkybes. Paskolos ir gautinos sumos yra apskaitomos 
amortizuota savikaina naudojant faktinių palūkanų normos metodą, atėmus bet kokį vertės sumažėjimą. Pelnas arba nuostoliai pripažįstami pelne 
(nuostoliuose) tada, kai toks turtas yra nurašomas, sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas. Gautinų sumų vertės sumažėjimas yra apskaitomas, 
kai yra požymių, kad gautinų sumų vertė gali būti sumažėjusi, tada apskaitinė gautinų sumų vertė yra mažinama naudojant vertės sumažėjimų sąskaitą. 
Nuvertėjusios gautinos sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip nebeatgautinos. 
 
Apskaičiuotų palūkanų normos metodas yra metodas, skirtas finansinio turto ar įsipareigojimo amortizuotos savikainos apskaičiavimui ir palūkanų 
pajamų ar sąnaudų paskirstymui per atitinkamą laikotarpį. Apskaičiuotų palūkanų norma yra norma, kuri leidžia tiksliai diskontuoti būsimus mokėjimus 
grynaisiais pinigais per numatomą finansinio įsipareigojimo galiojimo laikotarpį arba, kai įmanoma, per trumpesnį laikotarpį. 
 
Finansinis turtas, skirtas parduoti 
 
Finansinis turtas, skirtas parduoti – tai finansinis turtas, kuris nėra išvestinė finansinė priemonė skirta parduoti ir kuris nepriskiriamas nė vienai iš trijų 
aukščiau paminėtų grupių. Po pirminio pripažinimo finansinis turtas, skirtas parduoti, finansinėse ataskaitose apskaitomas tikrąja verte. Nerealizuotas 
pelnas ar nuostoliai (išskyrus vertės sumažėjimo nuostolius bei užsienio valiutos keitimo pelną arba nuostolius), susiję su tikrosios vertės pasikeitimu, 
yra apskaitomi kitų bendrųjų pajamų straipsnyje tol, kol investicijos bus parduotos ar nebus pripažintas jų vertės sumažėjimas. Tada sukauptas pelnas 
arba nuostoliai, anksčiau apskaityti kitų bendrųjų pajamų straipsnyje, pripažįstami pelne (nuostoliuose). 
 
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturi jokio finansinio turto, skirto parduoti. 
 
2.8. Finansinio turto vertės sumažėjimas 
 
Finansinio turto sumažėjimas vertinamas kiekvienos finansinės būklės ataskaitos datą. 
 
Kai paaiškėja, kad Įmonė neatgaus visų suteiktų paskolų ir gautinų sumų pagal sutartus apmokėjimo terminus, finansinio turto, apskaityto amortizuota 
verte, vertės sumažėjimo ar blogų gautinų sumų nuostoliai yra pripažįstami pelne (nuostoliuose). Ankstesniais laikotarpiais pripažintų vertės 
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sumažėjimo nuostolių atstatymas apskaitomas, kai šių nuostolių sumažėjimas gali būti objektyviai pagrįstas po nurašymo atsitikusiais įvykiais. Toks 
atstatymas apskaitomas pelne (nuostoliuose). Tačiau padidėjusi apskaitinė vertė yra pripažįstama tik tiek, kad neviršytų amortizuotos vertės, kuri 
būtų buvusi, jei vertės sumažėjimas nebūtų buvęs apskaitytas.  
 
Kai yra objektyvių įrodymų, kad egzistuoja nekotiruojamo nuosavybės instrumento, kuris nėra apskaitytas tikrąja verte todėl, kad tikroji vertė negali 
būti patikimai įvertinta, vertės sumažėjimas, nuostolių suma įvertinama kaip skirtumas tarp apskaitinės vertės ir dabartinės apskaičiuotų pinigų srautų 
vertės, diskontuotos taikant panašaus finansinio turto rinkos grąžos normą. 
 
2.9. Atsargos 
 
Atsargos apskaitomos įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė. Savikaina nustatoma 
naudojant FIFO metodą. Grynąją galimo realizavimo vertę sudaro įvertinta pardavimo kaina, sumažinta su pardavimu susijusių patirtų išlaidų suma. 
 
2.10. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų 
sumą. Tokių investicijų terminas sutarties sudarymo datą lygus ar mažesnis nei 3 mėn., o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 
 
2.11. Skolos 
 
Skolinimosi išlaidos, tiesiogiai priskiriamos įsigijimui, turto, kuriam reikia laiko paruošti numatomam naudojimui ar pardavimui, statybai ar gamybai 
yra kapitalizuojamos kaip dalis atitinkamo turto savikainos. Visos kitos skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos. 
 
Skolos iš pradžių pripažįstamos gautų lėšų tikrąja verte, atėmus sandorio išlaidas. Vėliau jos apskaitomos amortizuota savikaina, o skirtumas tarp 
gautų lėšų ir sumos, kurią reikės sumokėti per skolos terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio pelną ar nuostolius. Skolos priskiriamos ilgalaikėms, jei iki 
finansinės būklės ataskaitos datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo, kad įsipareigojimas finansinės būklės ataskaitos datą pagal pobūdį buvo 
ilgalaikis. 
 
2.12. Dotacijos 
 
Dotacijos apskaitomos kaupimo principu, t.y. gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su 
dotacijomis susijusios sąnaudos. 
 
Dotacijos, susijusios su turtu 
 
Dotacijos, susijusios su turtu, apima dotacijas, kurios yra gautos ilgalaikio turto forma arba skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti. Dotacijos yra apskaitomos 
gauto turto tikrąja verte ir vėliau pripažįstamos pajamomis, mažinant turto nusidėvėjimo / amortizacijos sąnaudas, per atitinkamo ilgalaikio turto 
naudingo tarnavimo laikotarpį. 
 
Dotacijos, susijusios su pajamomis 
 
Dotacijos, susijusios su pajamomis, apima dotacijas, gautas išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visas kitas dotacijas, 
nepriskirtinas dotacijoms, susijusioms su turtu. Dotacija pripažįstama tada, kai ji faktiškai gaunama, arba kai yra pagrįstas užtikrinimas, kad ji bus 
gauta. 
 
2.13. Finansinė ir veiklos nuoma 
 
Nustatymas, ar sutartis yra nuomos sutartis, yra paremtas informacija sutarties pasirašymo datą. Yra vertinama, ar sutartis yra susijusi su specifiško 
turto naudojimu ir ar sutartis suteikia teisę naudoti turtą. 
 
Finansinis lizingas – Įmonė kaip nuomininkas 
 
Nuoma, kai Įmonė prisiima reikšmingą riziką ir naudą, susijusią su turto nuosavybe, yra laikoma finansine išperkamąja nuoma.  
 
Įmonė apskaito finansinę nuomą kaip turtą bei įsipareigojimus finansinės būklės ataskaitoje, kurių vertės yra lygios nuomojamo turto tikrajai vertei 
finansinės nuomos pradžioje arba minimalių finansinės nuomos mokėjimų dabartinei vertei, jei pastaroji yra mažesnė. Skaičiuojant minimalių 
finansinės nuomos mokėjimų dabartinę vertę naudojama diskonto norma yra finansinės nuomos mokėjimų palūkanų norma, kai ją galima išskirti, kitu 
atveju naudojama Įmonės bendra skolinimosi palūkanų norma. Tiesioginės pradinės išlaidos yra įtraukiamos į turto vertę. Finansinės nuomos 
mokėjimai yra padalinami tarp palūkanų sąnaudų ir neapmokėtų įsipareigojimų mažinimo. Palūkanos nustatomos taip, kad jų procentas nuo 
neapmokėto finansinės nuomos įsipareigojimų likučio kiekvieno mokėjimo metu būtų pastovus per visą finansinės nuomos laikotarpį. 
 
Finansinės nuomos būdu įsigytam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas, be to dėl finansinės nuomos kiekvieną ataskaitinį laikotarpį yra patiriamos 
finansinės sąnaudos pelne (nuostoliuose). Nusidėvėjimo skaičiavimo tvarka finansinės nuomos būdu įsigytam turtui yra analogiška kaip ir nuosavam 
turtui, tačiau toks turtas negali būti nudėvimas per ilgesnį nei lizingo laikotarpį, jei, pagal lizingo sutartį, sutarties laikotarpiui pasibaigus, nuosavybė 
nėra perduodama Įmonei. 
 
Veiklos nuoma – Įmonė kaip nuomininkas 
 
Turto, su kurio nuosavybe susijusią riziką bei naudą išlaiko nuomotojas, nuoma yra klasifikuojama kaip veiklos nuoma. Nuomos mokėjimai pagal 
veiklos nuomą yra pripažįstami išlaidomis tiesiniu būdu per nuomos laikotarpį ir yra įtraukiami į pelną (nuostolius).  
 
Bendra nuomotojo suteikiamų lengvatų nauda yra pripažįstama kaip nuomos sąnaudų sumažėjimas per nuomos laikotarpį tiesiniu metodu. 
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Jeigu pardavimo ir atgalinės nuomos sandorio rezultatas yra veiklos nuoma, ir akivaizdu, kad sandoris yra sudarytas tikrąja verte, bet koks pelnas ar 
nuostoliai yra apskaitomi iš karto. Jei pardavimo kaina yra žemesnė nei tikroji vertė, bet koks pelnas ar nuostoliai yra apskaitomi iš karto, išskyrus 
atvejus, kai nuostoliai kompensuojami žemesnėmis už rinkos kainas nuomos įmokomis ateityje. Tuomet jis atidedamas ir amortizuojamas proporcingai 
nuomos įmokomis per laikotarpį, kurį turtą numatoma naudoti. Jei pardavimo kaina viršija tikrąją vertę, suma, kuria viršijama tikroji vertė, yra 
atidedama ir amortizuojama per laikotarpį, kuriuo turtą numatoma naudoti. 
 
Veiklos nuoma – Įmonė kaip nuomotojas 
 
Turtas, skirtas veiklos nuomai, Įmonės finansinės būklės ataskaitoje yra apskaitomas priklausomai nuo jo prigimties. Veiklos nuomos pajamos yra 
pripažįstamos per nuomos laikotarpį tiesiniu metodu pelne (nuostoliuose) kaip kitos pajamos. Visos veiklos nuomos gavėjui suteiktos nuolaidos yra 
pripažįstamos tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį, mažinant nuomos pajamas. Pradinės tiesioginės išlaidos, patiriamos nuomos pajamoms uždirbti, 
yra įskaitomos į nuomojamo turto apskaitinę vertę. 
 
2.14. Išmokos darbuotojams 
 
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus kiekvienam darbuotojui, išeinančiam iš Įmonės sulaukus pensinio amžiaus, priklauso 
vienkartinė dviejų vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei vienus metus, - vieno vidutinio darbo 
užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. 
 
Anksčiau patirtos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pelne (nuostoliuose) iš karto, kai toks įsipareigojimas yra įvertinamas. Dėl išmokų sąlygų 
pakeitimo (sumažinimo arba padidinimo) atsiradęs pelnas ar nuostoliai pelne (nuostoliuose) pripažįstami iš karto. 
 
Išmokų darbuotojams įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės ataskaitoje ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitos 
sudarymo datą. Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų srautus, remiantis 
Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo 
laikotarpį, palūkanų norma.  
 
2.15. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 
 
Prekybos skolos pirminio pripažinimo metu vertinamos tikrąja verte, o vėliau vertinamos amortizuota savikaina, taikant faktinių palūkanų normos 
metodą. 
 
Daroma prielaida, kad kitų mokėtinų sumų nominali vertė ar savikaina yra artimos jų tikrajai vertei, jei tai trumpalaikiai įsipareigojimai. 
 
2.16. Atidėjiniai 
 
Atidėjinys apskaitomas tada, kai dėl įvykio praeityje Įmonė turi įsipareigojimą (teisinį ar neatšaukiamą), ir tikėtina, kad jam įvykdyti Įmonei bus 
reikalingi ekonominę naudą teikiantys ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.  
 
Suma pripažinta atidėjiniu yra geriausias įvertinimas, reikalingas padengti dabartinius ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimus, atsižvelgiant į rizikas ir 
neapibrėžtumus kylančius iš šio įsipareigojimo. Kai atidėjinys vertinamas naudojant numatomus pinigų srautus įsipareigojimui padengti, jo apskaitinė 
vertė yra dabartinė šių pinigų srautų vertė. 
 
Kai yra tikimasi, kad dalis ar visa ekonominė nauda reikalinga padengti atidėjinį bus atgauta iš trečiosios šalies, gautina suma yra prižįstama turtu jei 
yra tikrai aišku, kad kompensacija bus gauta ir kad gautina suma gali būti patikimai įvertinta. 
 
2.17. Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis 
 
Pelno mokestis 
 
Ataskaitinių ir praėjusių metų pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra apskaityti suma, kuri, tikimasi, bus atgauta iš arba sumokėta mokesčius 
administruojančiai institucijai. Skaičiuojant pelno mokestį yra naudojami tokie Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai ir mokesčio tarifai, kurie 
galioja balanso sudarymo datą. 2018 m. Įmonės pelnas apmokestinamas taikant Lietuvos Respublikoje galiojantį 15 proc. pelno mokesčio tarifą. 2017 
m. Įmonės pelnas nebuvo apmokestinamas remiantis Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 10 dalimi, pagal kurią oro navigacinių paslaugų pajamos 
priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms.  
 
Atidėtasis pelno mokestis 
 
Atidėtasis pelno mokestis apskaitomas balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra pripažįstami būsimų 
mokesčių tikslais, pažymint skirtumus tarp turimo turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos mokestinės bazės. 
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai yra pripažįstami visiems laikiniems skirtumams, kurie vėliau didins apmokestinamąjį pelną, o atidėtųjų mokesčių 
turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną. Toks turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei laikini 
skirtumai yra susiję su prestižu, arba jei nesusijusio su verslo jungimu sandorio metu pripažintas turtas ar įsipareigojimai nedaro įtakos nei 
apmokestinamojo, nei finansiniam pelnui ar nuostoliui. 
 
Atidėtojo pelno mokesčio turto apskaitinė vertė peržiūrima kiekvieną kartą sudarant finansinių ataskaitų rinkinį ir yra sumažinama, jeigu nėra tikėtina, 
kad ateityje bus gautas pakankamas apmokestinamas pelnas šiam turtui ar jo daliai realizuoti. Tokiu atveju atidėtojo pelno mokesčio turto suma 
sumažinama iki sumos, kuri tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną. 
 
Atidėtasis pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčio tarifus, kuriuos numatoma taikyti, kai bus realizuojamas susijęs atidėtojo pelno mokesčio 
turtas arba įvykdomas atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas. 
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Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai egzistuoja teisiškai pagrindžiama teisė sudengti ataskaitinio laikotarpio mokesčių 
turtą su ataskaitinio laikotarpio mokesčių įsipareigojimais ir kai atidėtasis pelno mokestis susijęs su ta pačia fiskaline institucija. 
 
Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis už ataskaitinį laikotarpį 
 
Ataskaitinio laikotarpio ir atidėtieji mokesčiai pripažįstami pajamomis ar sąnaudomis ir įtraukiami į laikotarpio grynąjį pelną ar nuostolį, išskyrus 
atvejus, kai mokestis atsiranda iš sandorio ar įvykio, kuris pripažįstamas tiesiogiai nuosavybėje arba kitose bendrosiose pajamose tą patį ar kitą 
laikotarpį. 
 
2.18. Pajamų pripažinimas 
 
Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įmonė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, ir kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą. Pardavimai 
apskaitomi atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas.  
 
Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos pristačius prekes ir perdavus riziką bei prekių nuosavybės teikiamą naudą. 
 
Paslaugų pajamos yra pripažįstamos, kai paslaugos yra suteiktos.  
 
Pajamos iš parduotų oro navigacijos paslaugų 
 
Pajamos nustatomos remiantis tarifais, kuriuos leidžiama taikyti teikiant maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugas. 
 
Pajamos iš maršruto oro navigacijos paslaugų apskaičiuojamos remiantis tarifais, kurie nustatomi vadovaujantis 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos 
Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema, ir Daugiašaliu susitarimu dėl 
maršruto rinkliavų. Maršruto rinkliava imama už suteiktas oro eismo paslaugas, orlaiviui skrendant valdomąja Lietuvos oro erdve. Maršruto rinkliavos 
dydis apskaičiuojamas pagal formulę R = W x P x D, kur: 
 

– R – maršruto rinkliavos dydis; 
– W – masės veiksnys (W = √(MTOM/50), MTOM – maksimali orlaivio kilimo masė suapvalinta įprasta tvarka iki vieno skaičiaus po kablelio); 
– P – maršruto rinkliavos vienetinis tarifas; 
– D – ortodrominis atstumas, padalytas iš 100. 

 
Pajamos iš parduotų oro navigacijos paslaugų (tęsinys) 
 
Pajamos iš terminalo oro navigacijos paslaugų apskaičiuojamos remiantis tarifais, kurie nustatomi vadovaujantis 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos 
Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema. Terminalo rinkliava imama 
už oro navigacijos paslaugas, suteiktas orlaiviams, tupiantiems oro uostuose. Terminalo rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal formulę T = I x W, kur: 

 
– T – terminalo rinkliavos dydis; 
– I – terminalo paslaugos vienetinis tarifas. 
– W – masės veiksnys ((W = (MTOM/50)0,7, MTOM – maksimali orlaivio kilimo masė suapvalinta įprasta tvarka iki vieno skaičiaus po kablelio). 

 
Įmonė taip pat teikia papildomas paslaugas, tai yra priešskrydinės oro navigacijos informacijos teikimas (susižinojimas) orlaivių įguloms, radiolokacinės 
informacijos teikimas Lietuvos kariuomenei, kitos įvairios paslaugos Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Palangos oro uostuose. 
 
Vadovaujantis 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 391/2013 rinkliavos už oro navigacijos paslaugas turėtų būti nustatomos taip, kad 
gaunamos pajamos padengtų patiriamas sąnaudas. Pajamų, kurios viršija faktines sąnaudas, dalis registruojama kaip atidėjiniai atitinkamai 
koreguojant Įmonėje pripažintas pajamas. Tuo atveju, kai Įmonės pajamos už oro navigacijos paslaugas nepadengia faktiškai šioms paslaugoms suteikti 
patirtų sąnaudų, mokėjimai, kurie bus gauti ateityje, Įmonėje apskaitomi kaip sukauptos gautinos pajamos atitinkamai koreguojant Įmonės paslaugų 
teikimo pajamas. 
 
2.19. Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas 
 
Rengiant finansines ataskaitas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei reikia padaryti tam tikrus 
sprendimus, prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui 
finansinių ataskaitų dieną ir kitais finansiniais metais. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima nusidėvėjimą 
(2.5 ir 6 pastabos), amortizaciją (2.4 ir 5 pastabos), nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nuvertėjimą (2.6 ir 6 pastabos), išmokas darbuotojams 
(2.14 ir 14 pastabos). Įvertinimai ir sprendimai yra nuolat vertinami ir priklauso nuo vadovybės patirties bei kitų veiksnių, įskaitant esamomis 
aplinkybėmis numatomus ateities įvykius. Apskaitinių įvertinimų pakeitimai yra apskaitomi tuo laikotarpiu, kuriuo įvertinimas yra peržiūrimas, jeigu 
pakeitimas turi įtakos tik tam laikotarpiui, arba pakeitimo laikotarpiu ir būsimaisiais laikotarpiais, jeigu pakeitimas turi įtakos ir esamam, ir būsimam 
laikotarpiui. 
 
2.20. Tikrosios vertės nustatymas 
 
Kai kuriuose Įmonės apskaitos principuose ir atskleidimuose reikalaujama nustatyti finansinio ir nefinansinio turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę. 
 
Tikroji vertė yra kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduotas turtas arba perleistas įsipareigojimas pagal įprastinį sandorį, sudaromą tarp rinkos 
dalyvių pagrindinėje rinkoje, o jei jos nėra – palankiausioje rinkoje, į kurią Įmonė gali patekti vertinimo dieną. Įsipareigojimo tikroji vertė parodo jo 
prievolių neįvykdymo rizikos poveikį.  
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Nustatydama turto ar įsipareigojimų tikrąją vertę, Įmonė remiasi prieinamais rinkos duomenimis, kiek įmanoma. Tikrosios vertės yra pateikiamos 
žemiau nurodytais trimis tikrosios vertės hierarchijos lygiais, remiantis vertinimo metoduose taikomais kintamaisiais: 

 1 lygis: aktyviosiose tokio paties turto arba įsipareigojimų rinkose kotiruojamos kainos (nepakoreguotos); 

 2 lygis: kiti kintamieji, išskyrus į 1 lygį įtrauktas kotiruojamas turto arba įsipareigojimų kainas, kurie stebimi tiesiogiai (t. y. kaip kainos) arba 
netiesiogiai (t. y. išvesti iš kainų); 

 3 lygis: turto arba įsipareigojimų kintamieji, nepagrįsti stebimais rinkos duomenimis (nestebimi kintamieji). 
 
Jei kintamieji, naudojami nustatant turto ar įsipareigojimo tikrąją vertę, gali būti priskiriami skirtingiems tikrosios vertės hierarchijos lygiams, tikrosios 
vertės hierarchijos lygis, kuriam priskiriama visa nustatyta tikroji vertė, turi būti nustatomas remiantis žemiausio lygio kintamuoju, reikšmingu 
nustatant visą tikrąją vertę. 
 
Įmonė pripažįsta tarp tikrosios vertės hierarchijos lygių perkeliamas sumas to ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kada pokytis įvyko. 
 
2.21. Neapibrėžtumai 
 
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose, išskyrus neapibrėžtus įsipareigojimus, susijusius su verslo jungimais. Jie yra 
aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža. 
 
Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus 
gautos pajamos arba ekonominė nauda. 
 
2.22. Poataskaitiniai įvykiai 
 
Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įmonės padėtį finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), 
finansinėse ataskaitose yra atspindimi. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 
 
3. 2017 metų finansinių ataskaitų perklasifikavimai 
 
Dotacijos, susijusios su SESAR projektais 
 
2017 m. Įmonė apskaitė dotacijas, susijusias su SESAR projektų sąnaudomis, bendrųjų pajamų ataskaitoje kitos veiklos pajamų straipsnyje, o sąnaudas, 
susijusias su finansuojamais SESAR ir CEF projektais, bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje. 2018 m. Įmonė perklasifikavo 2017 m. sąnaudas, 
susijusias su finansuojamais SESAR ir CEF projektais, iš bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnio į kitos veiklos sąnaudų straipsnį.  
 
Minėto perklasifikavimo poveikis 2017 m. bendrųjų pajamų ataskaitos eilutėms yra toks: 
 

  Klaidų taisymo įtaka 

Bendrųjų pajamų ataskaita 
Už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. 

 Kaip skelbta 
anksčiau 

 Perklasifika-
vimas 

 Pakoreguota 

PARDAVIMO PAJAMOS  28 757  -  28 757 

PARDAVIMO SAVIKAINA  (19 780)  -  (19 780) 

BENDRASIS PELNAS   8 977  -  8 977 

       

BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS  (7 908)  326  (7 582) 

KITOS VEIKLOS PAJAMOS  500  -  500 

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS  (48)  (326)  (374) 

VEIKLOS PELNAS  1 521  -   1 521 

       

FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS  36  -  36 

FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS  (5)  -  (5) 

GRYNASIS PELNAS  1 552  -  1 552 

       

KITOS BENDROSIOS PAJAMOS  1 927  -  1 927 

       

IŠ VISO BENDRŲJŲ PAJAMŲ   3 479  -  3 479 
 
Finansinės būklės, nuosavo kapitalo pokyčių bei pinigų srautų ataskaitoms minėtas perklasifikavimas įtakos neturėjo. 
 
4. Finansinės rizikos valdymas 
 
Įmonė vykdydama veiklą patiria finansinę riziką, t. y. kredito riziką, likvidumo riziką bei rinkos riziką (užsienio valiutos riziką, palūkanų normų riziką). 
Valdydama šias rizikas, Įmonė siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Įmonės finansinius veiklos rezultatus, įtaką. 
 
Kredito rizika 
 
Kadangi Įmonė dirba su daugeliu klientų, Įmonės prekybos partnerių koncentracija nėra didelė. Įmonės gautinos sumos iš dviejų pagrindinių pirkėjų 
2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 6,9 % bei 6,2 % atitinkamai (2017 m. gruodžio 31 d. atitinkamai sudarė 5,9 % bei 5,7 %) pirkėjų gautinų sumų.  
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Finansinio turto balansinė vertė parodo didžiausią galimą kredito riziką. Maksimali kredito rizika ataskaitų sudarymo dieną buvo: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Terminuotieji indėliai 2 000  5 000 

Pirkėjų įsiskolinimas 2 657  2 782 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 14 582  6 639 

Iš viso 19 239  14 421 

 
Įmonės gautinų sumų senėjimo analizė pateikiama 7 pastaboje. 
 
Maksimali pirkėjų įsiskolinimo kredito rizika pagal geografinius regionus ataskaitų sudarymo dieną buvo: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Lietuva 176  50 

ES šalys  1 444  1 413 

Kitos ne ES šalys 1 567  1 611 

Iš viso pirkėjų įsiskolinimas, bendrąja verte 3 187  3 074 

    

Vertės sumažėjimas abejotiniems pirkėjų įsiskolinimams (530)  (292) 

Iš viso 2 657  2 782 

 
Palūkanų normos rizika 
 
Įmonėje yra palūkanų normos koncentracijos rizikos nėra, nes 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo skolintų lėšų fiksuotomis ar 
kintamomis palūkanų normomis.  
 
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Įmonė taip pat nenaudojo jokių finansinių išvestinių priemonių, kurių paskirtis būtų valdyti palūkanų normos 
svyravimo riziką. 
 
Likvidumo rizika 
 
Likvidumo rizika reiškia, kad Įmonė gali nesugebėti laiku įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Įmonės požiūris į likvidumo valdymą yra kaip galima 
labiau užtikrinti, kad jos likvidumas visada bus pakankamas tam, kad būtų laiku vykdomi finansiniai įsipareigojimai tiek normaliomis, tiek įtemptomis 
sąlygomis, nepatiriant dėl to nepriimtinų nuostolių ir nerizikuojant pažeisti Įmonės reputacijos. Įmonė laikosi politikos nuolat turėti pakankamą kiekį 
pinigų ir jų ekvivalentų arba užsitikrinti finansavimą kredito linijomis ar paskolomis. 
 
Įmonės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto 
iš viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2018 m. gruodžio 31 d. yra 2,2 (2017 m. gruodžio 31 d. – 
3,9).  
 
Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinami Įmonės finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminai 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. pagal nediskontuotus 
sutartinius mokėjimus: 
 

 Iki 3 mėn. Nuo 3 iki 12 
mėn. 

Nuo 1 iki 5 
metų 

Po 5 metų Iš viso Apskaitinė 
vertė 

       

Prekybos skolos  1 497 - - - 1 497 1 497 

2018 m. gruodžio 31 d. likutis 1 497 - - - 1 497 1 497 

       

Prekybos skolos  669 - - - 669 669 

2017 m. gruodžio 31 d. likutis 669 - - - 669 669 

 
Užsienio valiutos rizika 
 
Įmonės piniginis turtas ir įsipareigojimai 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. yra išreikšti eurais, todėl Įmonė užsienio valiutos rizikos nepatiria. 
 
Įmonė daugiausia aptarnauja užsienio aviakompanijas, vykdančias tranzitinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje. Už suteiktas paslaugas 
aviakompanijos atsiskaito eurais. 
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5. Nematerialusis turtas 
 
Gruodžio 31 d. nematerialųjį turtą sudarė: 
 

 Licencijos  Programinė 
įranga 

 Kitas nemate-
rialusis turtas 

 Iš viso 

Įsigijimo vertė        

2016 m. gruodžio 31 d. 169  8 258  109  8 536 

- įsigijimai -  -  -  - 

- perleidimai ir nurašymai (14)  (7)  (39)  (60) 

- perklasifikavimai -  27  (27)  - 

2017 m. gruodžio 31 d. 155  8 278  43  8 476 

- įsigijimai -  78  -  78 

- perleidimai ir nurašymai (71)  (2)  -  (73) 

- perklasifikavimai -  -  -  - 

2018 m. gruodžio 31 d. 84  8 354  43  8 481 

        

Sukaupta amortizacija        

2016 m. gruodžio 31 d. 166  8 085  43  8 294 

- amortizacija 3  73  1  77 

- perleidimai ir nurašymai (14)  (7)  (1)  (22) 

2017 m. gruodžio 31 d. 155  8 151  43  8 349 

- amortizacija -  84  -  84 

- perleidimai ir nurašymai (71)  (2)  -  (73) 

2018 m. gruodžio 31 d. 84  8 233  43  8 360 

        

Likutinė vertė:        

2017 m. gruodžio 31 d. -  127  -  127 

2018 m. gruodžio 31 d. -  121  -  121 

 
Įmonės ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija buvo apskaityta pelne (nuostoliuose) šiuose straipsniuose: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Pardavimo savikaina 75  69 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 9  7 

Iš viso 84  76 

 
Gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Įmonės veikloje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo savikaina: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Licencijos 84  155 

Programinė įranga 8 151  8 035 

Kitas nematerialusis turtas 43  43 

Iš viso 8 278  8 233 
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6. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 
 
Gruodžio 31 d. nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė: 
 

 Pastatai ir 
statiniai 

 Įranga ir 
įrengimai 

 Transporto 
priemonės 

 Kitas turtas  Nebaigta statyba 
ir išankstiniai 
apmokėjimai 

 Iš viso 

Įsigijimo vertė            

2016 m. gruodžio 31 d. 13 419  38 904  765  980  8 871  62 939 

- įsigijimai -  295  23  37  10 203  10 558 

- perleidimai ir nurašymai (59)  (918)  (128)  (252)  -  (1 357) 

- perkėlimas iš nebaigtos 
statybos į nekilnojamąjį 
turtą, įrangą ir įrengimus 

25  871  -  -  (896)  - 

2017 m. gruodžio 31 d. 13 385  39 152  660  765  18 178  72 140 

- įsigijimai -  700  -  2  10 603  11 305 

- perleidimai ir nurašymai (13)  (165)  (82)  (8)  -  (268) 

- perkėlimas iš nebaigtos 
statybos į nekilnojamąjį 
turtą, įrangą ir įrengimus 

48  474  -  -  (522)  - 

2018 m. gruodžio 31 d. 13 420  40 161  578  759  28 259  83 177 

            

Perkainojimas            

2016 m. gruodžio 31 d. -  -  -  -  -  - 

- perkainojimas 1 927  -  -  -  -  1 927 

2017 m. gruodžio 31 d. 1 927  -  -  -  -  1 927 

- perkainojimas -  -  -  -  -  - 

- perleidimai ir nurašymai (18)  -  -  -  -  (18) 

2018 m. gruodžio 31 d. 1 909  -  -  -  -  1 909 

            

Vertės sumažėjimas            

2016 m. gruodžio 31 d. -  -  -  -  -  - 

- vertės sumažėjimas (1 282)  -  -  -  -  (1 282) 

- vertės sumažėjimo 
atstatymas 

-  -  -  -  -  - 

2017 m. gruodžio 31 d. (1 282)  -  -  -  -  (1 282) 

- vertės sumažėjimas -  -  -  -  -  - 

- vertės sumažėjimo 
atstatymas 

-  -  -  -  -  - 

2018 m. gruodžio 31 d. (1 282)  -  -  -  -  (1 282) 

            

Sukauptas nusidėvėjimas            

2016 m. gruodžio 31 d. 5 652  26 284  587  845  -  33 368 

- nusidėvėjimas 417  2 363  58  32  -  2 870 

- perleidimai ir nurašymai (17)  (902)  (126)  (237)  -  (1 282) 

- perklasifikavimai -  -  -  -  -  - 

2017 m. gruodžio 31 d. 6 052  27 745  519  640  -  34 956 

- nusidėvėjimas 758  2 292  56  25  -  3 131 

- perleidimai ir nurašymai (3)  (163)  (81)  (7)  -  (254) 

- perklasifikavimai -  -  -  -  -  - 

2018 m. gruodžio 31 d. 6 807  29 874  494  658  -  37 833 

            

Likutinė vertė:            

2017 m. gruodžio 31 d. 7 978  11 407  141  125   18 178  37 829 

2018 m. gruodžio 31 d. 7 240  10 287  84  101  28 259  45 971 

 
Gruodžio 31 d. Įmonės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimas buvo apskaitytas pelne (nuostoliuose) šiuose straipsniuose: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Pardavimo savikaina 2 975  2 666 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 156  204 

Iš viso 3 131  2 870 
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Gruodžio 31 d. visiškai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo Įmonės veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Pastatai ir statiniai 96  862 

Įranga ir įrengimai 15 148  14 138 

Transporto priemonės 249  313 

Kitas turtas 565  529 

Iš viso 16 058  15 842 

 
Gruodžio 31 d. nebaigtos statybos straipsnyje apskaitomi neužbaigti projektai, iš kurių pagrindiniai yra: 
 

Projektas  2018 m.  2017 m. 

 Apskaitinė 
vertė 

Numatomos 
užbaigimo 

išlaidos 

Numatomas 
projekto 

baigimo laikas 

 Apskaitinė 
vertė 

Numatomos 
užbaigimo 

išlaidos 

Numatomas 
projekto 

baigimo laikas 

Naujo administracinio ir RSVC 
pastato statyba bei oro navigacijos 
paslaugoms teikti įrangos 
įsigijimas 

 25 878 2 469 2019  16 400 11 999 2019 

Aerodromo eismo stebėjimo ir 
kontrolės sistemos (A-SMGCS) 
funkcionalumo išplėtimas 

 2 372 50 2019  1 771 1 024 2021 

Kiti  9    7   

Iš viso  28 259 2 519   18 178 13 023  

 
7. Pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos 
 
Gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimą ir kitas gautinas sumas sudarė: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Iš pirkėjų gautinos sumos (išskyrus gautinas sumas iš susijusių šalių), bendrąja verte 3 182  3 069 

Sukauptos pajamos 2 347  2 238 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 520  447 

Išankstiniai apmokėjimai, bendrąja verte 58  30 

Gautinos sumos iš susijusių šalių, bendrąja verte (22 pastaba) 5  5 

Kitos gautinos sumos, bendrąja verte 62  76 

 6 174  5 865 

Atimti: abejotinų iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas (530)  (292) 

Atimti: kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas -  - 

Iš viso 5 644  5 573 

 
Vertės sumažėjimo abejotiniems pirkėjų įsiskolinimams pasikeitimas per metus: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Sausio 1 d. 292  292 

Sudarymas 238  - 

Atstatymas -  - 

Gruodžio 31 d. 530  292 

 
Vertės sumažėjimo abejotiniems pirkėjų įsiskolinimams pasikeitimas yra įtrauktas į bendrąsias ir administracines sąnaudas. 
 
2006 m. rugsėjo 1 d. Lietuva ratifikavo Eurokontrolės konvenciją ir daugiašalį susitarimą dėl maršruto rinkliavų. Vadovaujantis šia sutartimi, pavesta 
Eurokontrolei taikyti sąskaitų už rinkliavas pateikimo ir pinigų surinkimo sistemą. Taip pat įmonė yra pasirašiusi dvišalį susitarimą su Eurokontrole dėl 
terminalo rinkliavų surinkimo. Eurokontrolės CRCO surenka 99.75 % pajamų už suteiktas paslaugas. 2018 m. gruodžio 31 d. gautina suma (bendrąja 
verte) iš Eurokontrolės sudarė 3 174 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. – 3 049 tūkst. eurų). 
 
Iš pirkėjų gautinų sumų apmokėjimo terminas yra 1 – 60 dienų. Vadovybės nuomone, iš pirkėjų gautinų sumų ir kitų gautinų sumų apskaitinės vertės 
yra artimos jų tikrosioms vertėms. Detalesnė informacija apie kredito riziką, susijusią su gautinomis sumomis, pateikiama 4 pastaboje. Informacija 
apie iš susijusių šalių gautinas sumas pateikiama 21 pastaboje. 
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Iš pirkėjų gautinų sumų senaties analizė gruodžio 31 d. pateikiama žemiau (atėmus vertės sumažėjimą): 
 

 Iš pirkėjų gautinos sumos, 
kurių mokėjimo terminas nėra 

praėjęs ir kurioms 
neapskaitytas  

vertės sumažėjimas 

Iš pirkėjų gautinos sumos, kurių apmokėjimo terminas jau praėjęs, tačiau 
vertės sumažėjimas neapskaitytas 

 

mažiau nei  
30 dienų 

30 – 90  
dienų 

 90 – 360  
dienų 

daugiau nei 360 
dienų 

Iš viso 

        

2018 m. 2 426 131 85  13 2 2 657 

2017 m. 2 201 121 128  94 238 2 782 

 
8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
Gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Pinigai banke 14 582  6 639 

Pinigai kasoje -  - 

Iš viso 14 582  6 639 

 
Gruodžio 31 d. Įmonė laisvas lėšas buvo investavusi į terminuotus indėlius banke: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Terminuotas indėlis Luminor banke (Eur),  terminas –  
2019 m. balandžio 18 d., 0 proc. palūkanų norma 

2 000  - 

Terminuotas indėlis Luminor banke (Eur),  terminas –  
2018 m. sausio 4 d., 0 proc. palūkanų norma 

-  3 000 

Terminuotas indėlis Luminor banke (Eur), terminas –  
2018 m. balandžio 14 d., 0 proc. palūkanų norma 

-  2 000 

 2 000  5 000 

Atimti: trumpalaikiai terminuoti indėliai (2 000)  (5 000) 

Iš viso ilgalaikių terminuotų indėlių -  - 

 
9. Kapitalas, privalomasis ir kiti rezervai 
 
a) Kapitalas 

 
Įmonė yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Įmonės savininko kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. buvo lygus 
14 913 tūkst. eurų (2017 m. gruodžio 31 d. – 14 923 tūkst. eurų). 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės 
nuosavybė, atitinkantis kapitalas sudarė 23 218 tūkst. eurų.  

 
b) Privalomasis rezervas 

 
Privalomas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. Į jį kasmet pervedami ne mažiau kaip 5 proc. grynojo 
paskirstytino pelno, kol privalomasis rezervas pasiekia 10 proc. savininko kapitalo vertės. Jis gali būti naudojamas vien tik būsimiems nuostoliams 
dengti. 2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas sudarė 2 155 tūkst. Eur. 
 
c) Kiti rezervai   
 
Kiti rezervai formuojami pagal Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nutarimą dėl pelno paskirstymo ir yra numatyti Įmonės 
įstatuose. Šie rezervai gali būti naudojami tik Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos patvirtintiems tikslams. 2018 m. gruodžio 31 d. 
kiti rezervai sudarė 6 849 tūkst. Eur (2017 m. gruodžio 31 d. –  5 797 tūkst. Eur). 
 
10. Pelno paskirstymo projektas  
 

 Suma 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje - 

Grynasis finansinių metų pelnas 4 329 

Pervedimai iš rezervų 3 719 

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 8 048 

Pelno paskirstymas: 
- pelno įmoka 

1 100 

- į rezervą investicijoms 6 928 

- į rezervą, naudojamą darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams 20 

- įsipareigojimams vykdyti, beviltiškoms skoloms ir netekimams nurašyti - 

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje - 
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11. Dotacijos 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d., dotacijų judėjimą sudarė: 
 

 Susijusių su pajamomis  Susijusių su ilgalaikio turto įsigijimais 

 2018 m.  2017 m.  2018 m.  2017 m. 

Sausio 1 d. 194  85  2 592  2 592 

Gautos dotacijos 194  296  3 319  - 

Pripažinta pajamomis pelne (nuostoliuose) (388)  (187)  -  - 

Gruodžio 31 d. -  194  5 911  2 592 

 
2016 m. Įmonė gavo dotaciją nekilnojamam turtui, įrangai ir įrengimams – skrydžių valdymo sistemai – įsigyti. 2016 m. spalio mėnesį pasirašyta 
finansavimo sutartis su Inovacijų ir tinklų programų vykdomąja įstaiga (INEA) maksimaliai gautinai 6 672 tūkst. eurų sumai. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
gautas finansavimas sudarė 5 409 tūkst. eurų (iki 2017 m. gruodžio 31 d. -  2 090 tūkst. eurų). 
 
2016 m. Įmonė gavo dotaciją nekilnojamam turtui, įrangai ir įrengimams – Vilniaus aerodromo patobulintos antžeminio eismo valdymo ir kontrolės 
sistemai (A-SMGCS) – modernizuoti. 2016 m. spalio mėnesį pasirašyta finansavimo sutartis su Inovacijų ir tinklų programų vykdomąja įstaiga (INEA) 
maksimaliai  gautinai 1 255 tūkst. eurų sumai. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. gautas finansavimas sudarė 502 tūkst. eurų (iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 502 
tūkst. eurų). 
 
12. Atidėjiniai 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. atidėjinius sudarė: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Atidėjiniai, susidarantys dėl Įmonės uždirbtų oro navigacijos paslaugų pajamų ir šioms 
pajamoms uždirbti patirtų sąnaudų skirtumo (ilgalaikė dalis) 

2 900  916 

Ilgalaikių atidėjinių iš viso 2 900  916 

    

Atidėjiniai, susidarantys dėl Įmonės uždirbtų oro navigacijos paslaugų pajamų ir šioms 
pajamoms uždirbti patirtų sąnaudų skirtumo (trumpalaikė dalis) 

916  509 

Atidėjiniai, susiję su teisminiais ginčais (23 pastaba) 225  - 

Trumpalaikių atidėjinių iš viso 1 141  509 

    

Iš viso 4 041  1 425 

 
Įsipareigojimas, kylantis įgyvendinant 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji 
mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema, 11-13 straipsnių nuostatas, pagal kurias rinkliavos už oro navigacijos paslaugas turėtų būti nustatomos 
taip, kad gaunamos pajamos padengtų nustatytąsias sąnaudas, tais atvejais, kai Įmonės faktiškai uždirbtos pajamos viršija arba yra mažesnės už 
nustatytąsias sąnaudas šioms pajamoms uždirbti ir yra taikomas eismo rizikos pasidalijimo mechanizmas, pagal Komisijos Įgyvendinimo reglamento 
(ES) Nr. 391/2013 nuostatas apskaičiuotos grąžintinos/susigrąžintinos sumos apskaitomos atidėjiniuose. 
 
Atidėjiniai, susiję su teisminiais ginčais, detaliai aprašyti 23 pastaboje. 
 
13. Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos 
 
Gruodžio 31 d. prekybos skolas ir kitas mokėtinas sumas sudarė: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Sukauptos sąnaudos 2 631  112 

Prekybos skolos (išskyrus mokėtinas sumas susijusioms šalims) 1 371  551 

Sukauptas atostogų rezervas 1 219  792 

Mokėtina Sodra 562  618 

Mokėtinos sumos susijusioms šalims (22 pastaba) 126  118 

Kitos mokėtinos sumos 5  10 

Iš viso 5 914  2 201 

Iš šios sumos:    

Priskiriama finansiniams įsipareigojimams 1 497  669 

Nepriskiriama finansiniams įsipareigojimams 4 417  1 532 

 
Finansinių įsipareigojimų, išskyrus gautas paskolas, terminai ir sąlygos yra tokios: 

a) Prekybos skoloms palūkanos netaikomos, jos paprastai padengiamos per 1 – 60 dienų. 
b) Kitoms mokėtinoms sumoms palūkanos netaikomos, jų vidutinis padengimo terminas yra 1 – 60 dienų. 
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14. Išmokos darbuotojams 
 

Gruodžio 31 d. išmokas darbuotojams sudarė: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Išmokos darbuotojams prie atostoginių pagal kolektyvinę sutartį 1 605  1 249 

Išmokos darbuotojams, išeinantiems į pensiją 730  1 012 

Jubiliejinės išmokos 495  480 

Iš viso 2 830  2 741 

Atimti ilgalaikius įsipareigojimus:    

Išmokos darbuotojams pagal kolektyvinę sutartį -  - 

Išmokos darbuotojams, išeinantiems į pensiją (598)  (658) 

Jubiliejinės išmokos (417)  (442) 

Iš viso trumpalaikių išmokų darbuotojams 1 815  1 641 

 
2018 m. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Įmonė apskaitė įsipareigojimus, susijusius su išmokomis darbuotojams, išeinantiems iš Įmonės suėjus pensiniam 
amžiui, išmokomis prie atostoginių pagal kolektyvinę sutartį, jubiliejinėmis išmokomis. Su šiais įsipareigojimais susijusios sąnaudos įtrauktos į pelną 
(nuostolius). 
 
Pagrindinės prielaidos, naudotos vertinant Įmonės išmokas darbuotojams, išeinantiems į pensiją, yra šios: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Diskonto norma 0,3 proc.  0,3 proc. 

Vidutinė metinė darbuotojų kaita 5,8 proc.  4,1 proc. 

Vidutinis metinis atlyginimų augimas 3 proc.  3 proc. 

 
15. Pardavimo pajamos  
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo pajamas sudarė: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Pajamos iš maršruto paslaugų 26 266  24 017 

Pajamos iš terminalo paslaugų 5 644  5 336 

Koregavimas dėl perteklinio/nepakankamo maršruto pajamų susigrąžinimo (1 712)  (199) 

Koregavimas dėl perteklinio/nepakankamo terminalo pajamų susigrąžinimo (679)  (397) 

Iš viso 29 519  28 757 

 
16. Pardavimo savikaina  
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo savikainą sudarė: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Darbo užmokestis, socialinis draudimas ir kitos išmokos darbuotojams 11 842  11 874 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 2 762  2 735 

Eurokontrolės narystės mokestis 1 164  1 165 

Draudimai 587  882 

Kitos 2 258  3 124 

Iš viso 18 613  19 780 
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17. Bendrosios ir administracinės sąnaudos  
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. bendrąsias ir administracines sąnaudas sudarė: 
 

 2018 m.  2017 m.* 
(pakoreguota) 

    

Darbo užmokestis, socialinis draudimas ir kitos išmokos darbuotojams 3 223  3 673 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimas -  1 283 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos informacijos teikimo sąnaudos 621  626 

Reguliuojančios institucijos sąnaudos 524  411 

Mokestis už valstybės kapitalą 298  299 

Vertės sumažėjimas abejotinoms pirkėjų skoloms 238  - 

Atidėjiniai, susiję su teisminiais ginčais 224  - 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 165  211 

Beviltiškų skolų nurašymas 104  12 

Draudimai 86  170 

Kitos 750  897 

Iš viso 6 233  7 582 

*pakoreguota, kaip aprašyta finansinių ataskaitų 3 pastaboje 
 
18. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. kitos veiklos pajamas (sąnaudas) sudarė: 
 

 2018 m.  2017 m.* 
(pakoreguota) 

    

KITOS VEIKLOS PAJAMOS    

    

Dotacijos, susijusios su SESAR projektais 388  187 

Dotacijos, susijusios su CEF projektais -  - 

Radiolokacinės informacijos pardavimas 209  193 

Kitos pajamos 152  120 

 749  500 

    

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS    

    

SESAR2020 projektų sąnaudos (dalinai finansuojamos ES lėšomis):    

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (608)  (222) 

Komandiruočių sąnaudos (226)  (28) 

Subkontraktorių sąnaudos (24)  (16) 

Kitos sąnaudos (23)  (1) 

    

SESAR diegimo programos projektų sąnaudos (dalinai finansuojamos ES lėšomis):    

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (53)  (49) 

Komandiruočių sąnaudos (13)  (10) 

Kitos sąnaudos (33)  - 

    

Kitos sąnaudos, susijusios su kitos veiklos pajamomis:    

Nusidėvėjimas (288)  - 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (32)  - 

Kitos -  (48) 

 (1 300)  (374) 

    

Kitos veiklos rezultatas (551)  126 
*pakoreguota, kaip aprašyta finansinių ataskaitų 3 pastaboje 

 
Įmonė vykdo SESAR 2020 (angl. Single European Sky ATM Research) programos projektus, skirtus pagerinti Europos oro eismo vadybos (toliau – OEV) 
tinklo funkcionalumą modernizuojant ir harmonizuojant OEV sistemas, kuriant, plėtojant, testuojant ir diegiant inovatyvius technologinius ir 
operacinius OEV sprendinius. SESAR 2020 programa yra administruojama SESAR bendros įmonės (SJU) ir dalinai finansuojama ES fondų lėšomis pagal 
didžiausią ES Mokslinių tyrimų ir inovacijų programą Horizon2020 – ES kompensuoja 70 proc. su SESAR projektais susijusių tinkamų tiesioginių ir 
netiesioginių Įmonės išlaidų. Netiesioginės finansuojamos išlaidos negali viršyti 25 proc. tiesioginių tinkamų Įmonės patirtų išlaidų atėmus 
subkontraktorių kaštus. 2018 m. ir 2017 m. gautas ir pajamomis pripažintas finansavimas ES lėšomis, susijęs su SESAR projektais, atitinkamai sudarė 
388 tūkst. eurų ir 187 tūkst. eurų. 
 
Įmonė taip pat vykdo projektus, siekiant įgyvendinti SESAR diegimo programos (angl. SESAR Deployment Programme) technologines užduotis.  Šie 
projektai iš dalies finansuojami pagal Europos infrastruktūros tinklų programą (angl. Connecting Europe Facility (CEF)) -  Įmonei kompensuojama 43 
proc. su projektais susijusių tinkamų Įmonės išlaidų. Įgyvendindama šiuos projektus Įmonė prisideda prie Europos oro eismo vadybos 
sistemos modernizavimo, sukuriant efektyvią oro eismo vadybos infrastruktūrą: Įmonė teiks duomenų ryšio paslaugas, taip pat bus apibrėžti duomenų 
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ryšio paslaugų reikalavimai bendram modeliui D, kurio tikslas kad Europoje veiktų vienas duomenų ryšio tinklas, bei yra plėtojama Baltijos FAB oro 
eismo vadybos sistema. 2018 m. ir 2017 m. finansavimo, susijusio su šiais projektais, Įmonė dar nebuvo gavusi, todėl kitos veiklos pajamų, susijusių 
su šiais projektais, nebuvo pripažinta. 
 
19. Pelno mokestis 
 
2018 m. Įmonės pelnas apmokestinamas taikant Lietuvoje galiojantį 15 proc. pelno mokesčio tarifą.  
 
2017 m. Įmonės pelnas nebuvo apmokestinamas remiantis Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnio 10 dalimi, pagal kurią oro navigacinių paslaugų 
pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms.  
 
2018 m. bendros pelno mokesčio sąnaudos gali būti suderintos su apskaitiniu pelnu prieš apmokestinimą: 
 

 2018 m. 

  

Pelnas prieš apmokestinimą 4 138 

Pelno mokestis, 15 proc. 621 

  

Neapmokestinamųjų pajamų įtaka (2) 

Apmokestinamojo pelno nemažinančių sąnaudų įtaka 92 

Atidėtojo pelno mokesčio įtaka (902) 

  

Pelno mokesčio sąnaudos (191) 

Efektyvus pelno mokesčio tarifas -4,6 proc. 

 
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) už gruodžio 31 d. pasibaigusius metus sudarė: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos 1 085  - 

Atidėtas pelno mokestis (1 276)  - 

Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) iš viso (191)  - 

 
20. Atidėtasis pelno mokestis 
 
Atidėtojo pelno mokesčio judėjimas per laikotarpį: 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Metų pradžioje -  - 

Pripažinta per pelną (nuostolį) 1 276  - 

Pripažinta kitų bendrųjų pajamų straipsnyje (223)  - 

Metų pabaigoje 1 053  - 

 
2018 m. atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai buvo apskaičiuoti taikant 15 proc. mokesčio tarifą. 
 
2018 m. pripažintą atidėtojo pelno mokesčio turtą ir įsipareigojimą sudaro: 
 

 2018 m. 

  

Atidėtojo pelno mokesčio turtas  

Atidėjiniai, susidarantys dėl Įmonės uždirbtų oro navigacijos paslaugų pajamų ir šioms pajamoms uždirbti patirtų 
sąnaudų skirtumo 

572 

Išmokų darbuotojams įsipareigojimai 425 

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perkainojimas 188 

Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas 80 

Kita 10 

Atidėtojo pelno mokesčio turto iš viso 1 276 

  

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas  

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perkainojimas (223) 

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo iš viso (223) 

  

Grynasis atidėtojo pelno mokesčio turtas (įsipareigojimas) 1 053 

 
Atidėtasis pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tokia apimtimi, kokia yra tikėtina, kad ateityje bus gautas apmokestinamasis pelnas. 
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20. Finansiniai ryšiai su Įmonės vadovais 
 

 2018 m.  2017 m. 

    

Įmonės vadovams per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais  138  169 

Vidutinis vadovų skaičius per metus 2  3 

 
2018 m. gruodžio 31 d. Įmonės vadovybę sudarė generalinis direktorius ir jo pavaduotojas. Vadovybės darbo užmokestį sudarė pastovioji ir kintamoji 
dalis. 2018 m. rugsėjo 25 d. Susisiekimo ministerijos sprendimu Įmonės generalinio direktoriaus pastoviosios darbo užmokesčio dalies koeficientas 
padidintas 9 proc. Atitinkamai padidėjo ir generalinio direktoriaus pavaduotojo darbo užmokestis. Kadangi 2018 m. Įmonė pasiekė jai nustatytus 
tikslus, Įmonės vadovybei buvo priskaičiuota ir sumokėta maksimali kintamoji darbo užmokesčio dalis, kuri sudarė 50 proc. pastoviosios darbo 
užmokesčio dalies. 2018 m. Įmonės vadovybei priskaičiuota ir išmokėta metinė premija už 2017 m. rezultatus sudarė 18 tūkst. eurų (2017 m. tokių 
premijų nebuvo). 
 
2017 m. gruodžio 31 d. Įmonės vadovybę sudarė generalinis direktorius ir jį pavadavę darbuotojai – strateginės plėtros direktorius ir oro eismo vadybos 
direktorius.  
 
2018 m. ir 2017 m. Įmonės vadovybei nebuvo suteikta jokių garantijų ar turto perleidimo.  
 
2018 m. Įmonės Valdybai priskaičiuota suma sudarė 55 tūkst. eurų (2017 m. – 37 tūkst. eurų). 
 
21. Susijusių šalių operacijos 
 
Per metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d., Įmonė vykdė operacijas, apimančias pirkimus bei pardavimus, su susijusioms šalimis. 
 
Žemiau pateikta lentelė atspindi operacijas su susijusiomis įmonėmis per laikotarpį pasibaigusį 2018 m. gruodžio 31 d.: 
 

Susijusi šalis  Gautinos 
sumos* 

 Mokėtinos 
sumos* 

 Pardavimai**  Pirkimai** 

         

Krašto apsaugos ministerija  2  -  611  2 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba  -  -  1  - 

BĮ Civilinės aviacijos administracija  3  -  44  524 

Lietuvos Hidrometeorologijos CRCO  -  63  34  621 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas  -  1  2  3 

VĮ Lietuvos oro uostai  -  62  94  495 

VĮ Lietuvos paštas  -  -  -  1 

VĮ Registrų centras  -  -  -  4 

VŠĮ Energetikų mokymo centras  -  -  -  1 

VŠĮ Vilniaus m. klinikinė ligoninė  -  -  -  5 

Savivaldybės įmonė Vilniaus atliekų sistemos 
administratorius 

 -  -  -  2 

SĮ Šiaulių oro uostas  -  -  2  - 

Iš viso  5  126  788  1 658 
*sumos pateikiamos su PVM 
** sumos pateikiamos be PVM 

 
Per metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., Įmonė vykdė operacijas, apimančias pirkimus bei pardavimus, su susijusioms šalimis. 
 
Žemiau pateikta lentelė atspindi operacijas su susijusiomis įmonėmis per laikotarpį pasibaigusį 2017 m. gruodžio 31 d.: 
 

Susijusi šalis  Gautinos 
sumos* 

 Mokėtinos 
sumos* 

 Pardavimai**  Pirkimai** 

         

Lietuvos kariuomenės (LK) Karinės oro pajėgos 
(KOP) 

 2  -  546  2 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba  -  -  1  - 

BĮ Civilinės aviacijos administracija  2  -  44  411 

Lietuvos Hidrometeorologijos CRCO  1  63  35  626 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas  -  -  2  8 

VĮ Lietuvos oro uostai  -  55  72  490 

VĮ Lietuvos paštas  -  -  -  3 

VĮ Registrų centras  -  -  -  1 

VŠĮ Energetikų mokymo centras  -  -  -  1 

VŠĮ Vilniaus m. klinikinė ligoninė  -  -  -  6 

VŠĮ Plačiajuostis internetas  -  -  1  - 

Iš viso  5  118  701  1 548 
*sumos pateikiamos su PVM 
** sumos pateikiamos be PVM 
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2018 m. ir 2017 m. vertės sumažėjimo abejotinoms gautinoms sumoms iš susijusių asmenų nebuvo. 
 
22. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei atidėjiniai, susiję su teisminiais ginčais 
 
Įmonė dalyvauja trijose bylose kaip atsakovas ir vienoje kaip ieškovas: 
 

- civilinė byla (Įmonė atsakovas) – buvusio Įmonės darbuotojo ieškinys dėl nušalinimo nuo darbo ir atleidimo iš darbo neteisėtumo, kuriuo 
prašoma pripažinti nušalinimą nuo darbo ir atleidimą iš darbo neteisėtais, grąžinti jį į darbą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už nušalinimo 
laikotarpį nuo 2016 m. spalio 25 d. iki 2016 m. lapkričio 2 d., priteisti vidutinį darbo užmokestį nuo 2016 m. lapkričio 3 d. (atleidimo data) iki 
teismo sprendimo įvykdymo datos, priteisti 2 000 eurų neturtinę žalą bei bylinėjimosi išlaidas. Ši byla 2017 m. sausio 3 d. nutartimi sustabdyta, 
kol įsiteisės galutinis sprendimas Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje, aprašytoje toliau; 
 

- administracinė byla (Įmonė atsakovas) – Įmonės darbuotojas, inicijavęs ir auksčiau nurodytą civilinę bylą, kreipėsi į Vilniaus apygardos 
administracinį teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu Įmonės įsakymą, kuriuo jam buvo panaikintas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta 
informacija. Pirmos instancijos teismas tenkino pareiškėjo skundą ir priėmė Įmonei nepalankų sprendimą, kurį Įmonė apskundė apeliacine 
tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo Įmonės apeliacinį skundą ir 2019 m. sausio 9 d. nutartimi panaikino formalų 
pirmosios instancijos teismo sprendimą. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas iš 
esmės neišnagrinėjo ginčo, pirmos instancijos teismo sprendimas panaikintas ir byla perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. 
Šioje byloje galimi nuostoliai - abiejų šalių bylinėjimosi išlaidos. Sprendimas šioje byloje turės įtakos anksčiau aprašytai civilinei bylai, nes 
aukščiau nurodyta byla sustabdyta tol, kol bus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje. 

 
2018 m. gruodžio 31 d. Įmonės vadovybės nuomone, tikimybė, kad Įmonė įsipareigojimus, susijusius su auksčiau minėtų bylų teismo 
sprendimais, bus įpareigota padengti savo turtu yra didesnė už tikimybę, kad to nebus. Atitinkamai 2018 m. gruodžio 31 d. Įmonė apskaitė 
atidėjinį 110 tūkst. eurų sumai galimiems su byla susijusiems įsipareigojimams padengti (12 pastaba); 

 

- civilinė byla (Įmonė atsakovas) – 2018 m. rugpjūčio 30 d. buvusio Įmonės darbuotojo ieškinys dėl neteisėto atleidimo iš darbo, kuriuo prašoma 
pripažinti darbuotojo teisę į rentą ir priteisti jam priklausančią rentą kaip negautas pajamas, taip pat priteisti vidutinį darbo užmokestį nuo 2018 
m. rugpjūčio 1 d. (atleidimo data) iki teismo įvykdymo datos, priteisti 10 000 eurų neturtinės žalos bei bylinėjimosi išlaidas. Šiuo metu byla 
nagrinėjama pirmoje instancijoje, vyksta parengiamieji posėdžiai; 
 
2018 m. gruodžio 31 d. Įmonės vadovybės nuomone, tikimybė, kad Įmonė įsipareigojimus, susijusius su auksčiau minėtos bylos teismo 
sprendimu, bus įpareigota padengti savo turtu yra didesnė už tikimybę, kad to nebus. Atitinkamai 2018 m. gruodžio 31 d. Įmonė apskaitė 
atidėjinį 114 tūkst. eurų sumai galimiems su byla susijusiems įsipareigojimams padengti (12 pastaba);      
 

- civilinė byla (Įmonė ieškovas) –  2019 m. sausio 15 d. Įmonė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 810 tūkst. eurų dydžio delspinigių priteisimo iš 
Įmonės naujo administracinio pastato statybos rangovų UAB “Eikos statyba” ir UAB “Irdaiva”. Kadangi pastato statybos darbai iki šių finansinių 
ataskaitų datos nėra baigti, rangovai vėluoja juos pabaigti jau daugiau kaip 6 mėn., Įmonės vadovybė tikisi, kad ieškinys bus patenkintas visiškai 
arba iš dalies. 

 
Įmonė nedalyvavo jokiose kitose teisminėse procedūrose, kurios, vadovybės nuomone, turėtų reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms ar 
informacija, apie kurias turėtų būti papildomai atskleista. 
 
23. Poataskaitiniai įvykiai 
 
Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių poataskaitinių įvykių, išskyrus 23 pastaboje aprašytus poataskaitinius 
įvykius, susijusius su teisminiais ginčais, kurie turėtų reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti. 
 


