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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. Įmonės pagrindiniai 
klientai yra užsienio aviakompanijos. Įmonės registruotosios būstinės adresas – B. Karvelio g. 25, Vilnius. 2020 m. gruodžio 31 d. 
Įmonėje dirbo 296 darbuotojai (2019 m. gruodžio 31 d. − 290). 
 
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, LR Aviacijos įstatymas bei kiti 
dokumentai. 
 
2. Reikšmingų apskaitos principų santrauka 
 
2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas 

Įmonės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS), priimtus taikyti 
Europos Sąjungoje (toliau – ES). Šios finansinės ataskaitos parengtos remiantis įsigijimo savikainos pagrindu. 
 
2.2. Dar neįsigalioję nauji standartai, pataisos ir išaiškinimai 

Ataskaitiniais metais Įmonė pradėjo taikyti visus naujus standartus, jų pataisas bei išaiškinimus, kurie yra aktualūs veiklai ir taikomi 
ataskaitiniams laikotarpiams, prasidėjusiems nuo 2020 m. sausio 1 d. Naujų standartų, jų pataisų ir išaiškinimų taikymas reikšmingos 
įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms neturėjo. 
 
Keletas naujų standartų, jų pataisų ir išaiškinimų įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d. prasidedantiems ar vėlesniems metiniams 
ataskaitiniams laikotarpiams, kuriuos leidžiama taikyti anksčiau, tačiau Įmonė, rengdama šias finansines ataskaitas, nusprendė jų 
netaikyti iš anksto. Įmonei aktualių naujų ir peržiūrėtų standartų bei jų išaiškinimų taikymo galima įtaka Įmonės finansinėms 
ataskaitoms pateikiama toliau.  
 
1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas. Įsipareigojimų priskyrimas trumpalaikiams ir ilgalaikiams įsipareigojimams“ pataisos 
(įsigalioja nuo arba po 2023 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais) 
 
Šiomis pataisomis patikslinama, kad įsipareigojimai skirstomi į trumpalaikius arba ilgalaikius, atsižvelgiant į teises, kurios egzistuoja 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Įsipareigojimai yra ilgalaikiai, jeigu ūkio subjektas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi esminę 
teisę atidėti įsipareigojimo įvykdymą ne mažiau nei 12 mėnesių. Gairėse nebereikalaujama, kad ši teisė būtų besąlyginė. Vadovybės 
lūkesčiai, susiję su tuo, ar ji vėliau pasinaudos teise atidėti įsipareigojimo įvykdymą, neturi įtakos įsipareigojimų klasifikavimui. Teisė 
atidėti įsipareigojimo įvykdymą egzistuoja tik tuomet, jeigu ūkio subjektas atitinka visas atitinkamas sąlygas ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje. Įsipareigojimas priskiriamas trumpalaikiam, jeigu sąlyga pažeidžiama finansinių ataskaitų parengimo datą arba iki šios 
datos, net jeigu iš paskolos davėjo po ataskaitinio laikotarpio pabaigos gaunamas tokios sąlygos atsisakymas. Priešingu atveju, paskola 
klasifikuojama kaip ilgalaikė, jeigu paskolos sąlyga pažeidžiama tik po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Be to, pataisomis patikslinami 
skolos, kurią įmonė gali  apmokėti konvertuodama ją į nuosavą kapitalą, klasifikavimo reikalavimai. „Apmokėjimas“ apibrėžiamas kaip 
įsipareigojimo išnykimas atsiskaičius pinigais, kitais ekonominę naudą teikiančiais ištekliais arba ūkio subjektui priklausančiomis 
nuosavybės priemonėmis. Numatyta išimtis konvertuojamoms priemonėms, kurios gali būti konvertuojamos į nuosavą kapitalą, 
tačiau tik toms priemonėms, kuomet konvertavimo pasirinkimo sandoris klasifikuojamas kaip nuosavybės priemonė kaip atskiras 
sudėtinės finansinės priemonės komponentas. Įmonės vadovybės preliminariu vertinimu, pataisų taikymas turės ribotą arba neturės 
jokios  įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms. 
 
Kitų naujų ar pakeistų standartų ar jų išaiškinimų, kurie dar neįsigaliojo ir kurie galėtų turėti įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms, 
nėra. 
 
2.3. Funkcinė ir finansinių ataskaitų pateikimo valiuta 

 
Įmonės funkcinė ir finansinių ataskaitų pateikimo valiuta yra euras. Finansinės ataskaitos sudaromos tūkstančių eurų tikslumu. 
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2.4. Ilgalaikis nematerialusis turtas 

 
Nematerialusis turtas iš pradžių yra pripažįstamas įsigijimo verte. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei yra tikėtina, kad Įmonė 
gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą ateityje ir, jei turto vertė gali būti patikimai įvertinta. Po pradinio pripažinimo 
nematerialusis turtas 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. Naudingo tarnavimo laikas, likvidacinės vertės ir amortizacijos metodas yra kasmet peržiūrimi užtikrinant, kad 
jie atitiktų numatomą ilgalaikio nematerialiojo turto naudojimo pobūdį. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra 3 metai. 
 
Naujos programinės įrangos įsigijimo išlaidos yra kapitalizuojamos ir pripažįstamos nematerialiuoju ilgalaikiu turtu, jei šios išlaidos 
nėra įrangos sudedamoji dalis. 
 
Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant numatomą ekonominę naudą iš turimų programinių sistemų veiklos, yra pripažįstamos 
laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir priežiūros darbai, sąnaudomis. 
 
2.5. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, išskyrus pastatus ir statinius, yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą 
nusidėvėjimą ir įvertintus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Pastatai ir statiniai yra apskaitomi perkainota verte, atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą bei nuostolį dėl vertės sumažėjimo. Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimo nuostoliai 
priskiriami bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms. 
 
Pradinę nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir tiesiogiai 
priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatuoti arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos, tokios kaip remonto ir 
eksploatacijos, patirtos turtui pradėjus veikti, paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo patirtos, pelne (nuostoliuose). 
 
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą per tokius naudingo tarnavimo laikotarpius: 

Grupė  Pogrupis  
Naudingo tarnavimo 
laikotarpis, metais 

1. Pastatai ir statiniai  
1.1. Pastatai 

1.2. Statiniai 

1.3.  

 40 

10 

 

 
2.  Mašinos ir įrengimai  

2.1. Tūpimo pagal prietaisus sistema ILS ir radiolokatoriai 

2.2. Skrydžių valdymo, kalbinio ryšio, AFT/AMHS ir duomenų ryšio įranga; 

elektros perdavimo įtaisai 

2.3. Kitos mašinos ir įrengimai 

 15 

 
10 
7 

3.  Transporto priemonės  
3.1. Lengvieji automobiliai ne senesni nei 5 m. 

3.2. Priekabos, puspriekabės  

 6 
6 

4.  Kitas turtas  

4.1. Baldai 

4.2. Ginklai 

4.3. Kompiuterinė technika ir mobiliojo ryšio priemonės 

4.4. Biuro, buitinė, TV technika ir kitas turtas 

 10 
15 
4 
7 
 

 
Kiekviena nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų dalis, kurios savikaina yra reikšminga bendros šio turto savikainos atžvilgiu, yra 
nudėvima atskirai per laikotarpį, atitinkantį jos ekonomiškai naudingą tarnavimo laikotarpį. 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. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos pardavimo savikainai ir bendrųjų 
ir administracinių sąnaudų straipsniams.  
 
Kai turtas parduodamas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra eliminuojami, o pardavimo pelnas ar nuostoliai 
apskaitomi pelne (nuostoliuose). 
 
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. 
 
Atsarginės dalys yra klasifikuojamos kaip nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, jei jos atitinka apibrėžimą, įskaitant reikalavimą 
naudoti daugiau nei vieną apskaitinį laikotarpį. Kitu atveju atsarginės dalys klasifikuojamos kaip atsargos.  
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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 nėra šio turto vertės sumažėjimo požymių. Jei tokių požymių yra, Įmonė įvertina šio turto 
atsiperkamąją vertę tam, kad būtų galima nustatyti vertės sumažėjimo nuostolių (jei tokių yra) sumą. Kai neįmanoma įvertinti turto 
vieneto atsiperkamosios vertės, Įmonė apskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai šis turtas priklauso, atsiperkamąją 
vertę.  
 
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. Finansinės priemonės 
 
Finansinis turtas 
 
Įmonės finansinį turtą sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai, pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos.  
 
Pirkėjų skolos pripažįstamos tada, kai jos atsiranda. Pirminio pripažinimo metu kitas finansinis turtas pripažįstamas tuomet, kai Įmonė 
tampa priemonės sutarties sąlygų šalimi. Finansinis turtas (išskyrus pirkėjų skolas be reikšmingo finansavimo komponento), jei jis 
nėra apskaitomas tikrąja verte pelne (nuostoliuose), iš pradžių vertinamas tikrąja verte, pridedant sandorio išlaidas, kurios tiesiogiai 
susijusios su įsigijimu arba išleidimu. Pirkėjų skolos be reikšmingos finansavimo dalies iš pradžių yra pripažįstamos sandorio kaina.  
 
Finansinis turtas suskirstomas į tris grupes pagal tai, kaip jis yra vertinamas: 

i. finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas amortizuota savikaina;  
ii. finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte kitose bendrosiose pajamose;  
iii. finansinis turtas, kuris vėlesniais laikotarpiais vertinamas tikrąja verte pelne (nuostoliuose).  

 
Finansinio turto klasifikavimas priklauso nuo finansinio turto valdymo verslo modelio (įvertinama, kokiu būdu įmonė valdo finansinį 
turtą siekdama generuoti pinigų srautus) ir nuo finansinio turto sutartinių pinigų srautų charakteristikų (ar sutartiniai pinigų srautai 
apima tik pagrindinės paskolos sumos ir palūkanų mokėjimus). 
  
Finansinis turtas yra apskaitomas amortizuota savikaina, jei tenkinamos abi šios sąlygos: 

  1) finansinis turtas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas – laikyti finansinį turtą siekiant surinkti sutartyje numatytus 
pinigų srautus; ir  
2) dėl finansinio turto sutarties sąlygų nustatytomis datomis gali atsirasti pinigų srautų, kurie yra tik pagrindinės sumos ir 
pagrindinės nepadengtosios sumos palūkanų mokėjimai.  

 
Finansinis turtas, neatitinkantis pirmiau nurodytų sąlygų, yra vertinamas tikrąja verte pelne (nuostoliuose) ir kitose bendrosiose 
pajamose. 
  
2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonė neturėjo finansinio turto, kuris vėlesniais laikotarpiais būtų vertinamas tikrąja verte pelne 
(nuostoliuose) ir kitose bendrosiose pajamose. 
  
Finansinis turtas, kuris vėliau įvertinamas amortizuota savikaina, yra apskaičiuojamas naudojant apskaičiuotų palūkanų normos 
metodą. Amortizuota savikaina yra sumažinama dėl vertės sumažėjimo nuostolių. Palūkanų pajamos, užsienio valiutos pasikeitimo 
pelnas ar nuostoliai bei vertės sumažėjimo nuostoliai yra apskaitomi pelne (nuostoliuose). Bet koks pripažinimo nutraukimo metu 
gautas pelnas ar nuostolis pripažįstamas pelne (nuostoliuose).  
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2.7. Finansinės priemonės (tęsinys) 
 
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 turto ar įsipareigojimo galiojimo laikotarpį 
arba, kai įmanoma, per trumpesnį laikotarpį. 
  
Finansinis turtas, vertinamas tikrąja verte pelne (nuostoliuose), iš pradžių pripažįstamas tikrąja verte pelne (nuostoliuose). Vėliau 
tikrosios vertės pelnas ir nuostoliai, įskaitant visas palūkanas ir dividendus, yra pripažįstami pelne (nuostoliuose) ir kitose bendrosiose 
pajamose.  
 
Finansinio turto pripažinimas yra nutraukiamas, kai:  

i. baigiasi teisės į finansinio turto piniginius srautus galiojimo laikas;  

ii. Įmonė išlaiko teisę į pinigų srautus, bet prisiima įsipareigojimą sumokėti visą sumą trečiajai šaliai pagal perleidimo 

sutartį per trumpą laiką;  

iii. Įmonė perleidžia savo teisę gauti pinigines įplaukas iš turto ir (arba): (a) perleidžia iš esmės visą su finansinio turto 

nuosavybe susijusią riziką ir naudą; (b) nei perleidžia, nei išlaiko su finansiniu turtu susijusios rizikos ir naudos, bet 

perleidžia šio turto kontrolę.  

 
Kai Įmonė perleidžia teises į turto pinigų srautus, bet nei perleidžia, nei išlaiko su to turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ir 
neperleidžia turto kontrolės, turtas yra pripažįstamas ta dalimi, su kuria Įmonė yra vis dar susijusi. 
 
Įmonė sumažina finansinio turto bendrąją apskaitinę vertę, jei negali pagrįstai tikėtis atgauti visą finansinį turtą arba jo dalį. 
Nurašymas yra pripažinimo nutraukimo įvykis.  
 
Finansiniai įsipareigojimai 
 
Įmonės finansinius įsipareigojimus sudaro gautos paskolos, prekybos ir kitos mokėtinos sumos.  
 
Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai yra pripažįstami tada, kai Įmonė tampa priemonės sutarties sąlygų šalimis.  
 
Finansiniai įsipareigojimai suskirstomi į dvi grupes pagal tai, kaip jie yra vertinami:  

i. finansiniai įsipareigojimai, kurie vėlesniais laikotarpiais vertinami amortizuota savikaina;  
ii. finansiniai įsipareigojimai, kurie vėlesniais laikotarpiais vertinami tikrąja verte pelne (nuostoliuose).  

 
Finansinis įsipareigojimas klasifikuojamas kaip vertinamas tikrąja verte pelne (nuostoliuose), jei jis yra laikomas prekybai, yra išvestinė 
finansinė priemonė arba laikomas tokia pirminio pripažinimo metu. Finansiniai įsipareigojimai, vertinami tikrąja verte pelne 
(nuostoliuose), vertinami tikrąja verte, o grynasis pelnas ir nuostoliai, įskaitant visas palūkanų išlaidas, pripažįstami pelne 
(nuostoliuose).  
 
Kiti finansiniai įsipareigojimai vėliau yra vertinami amortizuota savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. Palūkanų 
sąnaudos ir valiutos keitimo pelnas ar nuostoliai yra pripažįstami pelne (nuostoliuose). Bet koks pripažinimo nutraukimo pelnas ar 
nuostoliai taip pat pripažįstamas pelne (nuostoliuose).  
 
Įmonė nutraukia finansinių įsipareigojimų pripažinimą, kai jų sutartiniai įsipareigojimai yra įvykdyti arba atšaukiami arba baigiasi jų 
galiojimas. Įmonė taip pat nutraukia finansinio įsipareigojimo pripažinimą, kai pakeičiamos jo sąlygos, o pinigų srautai iš pakeisto 
įsipareigojimo yra visiškai kitokie. Tokiu atveju naujas finansinis įsipareigojimas pripažįstamas tikrąja verte pagal pakeistas sutarties 
sąlygas. 
  
Finansinio įsipareigojimo pripažinimo nutraukimo atveju skirtumas tarp nurašytos apskaitinės vertės ir sumokėto atlygio (įskaitant 
perleistą nepiniginį turtą arba prisiimtus įsipareigojimus) pripažįstamas pelne (nuostoliuose) pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų 
ataskaitoje.  
 
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos. Pirminio pripažinimo metu prekybos ir kitos mokėtinos sumos pripažįstamos tuomet, kai Įmonė 
tampa sutarties sąlygų šalimi. Prekybos ir kitos mokėtinos sumos pirminio pripažinimo metu vertinamos tikrąja verte pridedant 
tiesiogines sandorio sudarymo sąnaudas.  
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2.7. Finansinės priemonės (tęsinys) 
 
Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų sudengimas  
 
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai yra sudengiami tada ir tik tada, kai Įmonė turi teisiškai įgyvendinamą teisę įskaityti sumas 
ir ketina jas sudengti arba realizuoti turtą ir taip sudengti įsipareigojimą.  
 

2.8. Finansinio turto vertės sumažėjimas 
 
Amortizuota savikaina vertinamo finansinio turto vertės sumažėjimo nuostoliai yra įvertinami pagal tikėtinų kredito nuostolių (TKN) 
modelį. Kredito nuostoliai vertinami kaip visų grynųjų pinigų nuostolių dabartinė vertė (skirtumas tarp pinigų srautų, kuriuos Įmonė 
turi gauti pagal sutartį, ir pinigų srautų, kuriuos Įmonė tikisi gauti). TKN yra diskontuojami taikant apskaičiuotų palūkanų normą.  
 
Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įmonė perskaičiuoja ir registruoja tikėtinų kredito nuostolių atidėjinį nuostoliams, 
atsižvelgdamos į praeities įvykius, dabartines rinkos sąlygas ir ateities perspektyvas. Kiekvieno finansinio periodo pabaigoje Įmonė 
įvertina, ar nuo pirminio pripažinimo reikšmingai nepasikeitė finansinės priemonės kredito rizika.  
 
Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įmonė įvertina, ar finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertė yra 
sumažėjusi. Finansinio turto vertė yra sumažėjusi, kai įvyko vienas ar daugiau įvykių, turinčių neigiamą poveikį numatomiems 
būsimiems finansinio turto pinigų srautams. Toliau pateikti kriterijai, pagal kuriuos Įmonė nustato, ar yra objektyvių įrodymų, kad dėl 
vertės sumažėjimo buvo patirtas nuostolis:  

i. sandorio šalis patiria finansinių sunkumų, kuriuos įrodo jos finansinė informacija;  
ii. sutarties pažeidimo atveju, pavyzdžiui, įsipareigojimų nevykdymas ar vėlavimas sumokėti daugiau kaip 90 dienų;  
iii. sandorio šalis svarsto bankrotą ar finansinę reorganizaciją;  
iv. neigiamai pasikeičia sandorio šalies mokumo statusas dėl nacionalinės ar vietinės ekonomikos sąlygų pokyčių, kurie turi 

įtakos sandorio šaliai; arba  
v. dėl blogėjančių rinkos sąlygų žymiai sumažėja užstato, jei toks yra, vertė.  

 
Nuostoliai dėl finansinio turto, įvertinto amortizuota savikaina, yra atimami iš bendrosios tokio turto vertės. 
 
Bendroji finansinio turto apskaitinė vertė nurašoma, kai Įmonė neturi pagrįstų lūkesčių susigrąžinti visą turtą ar jo dalį. Neatgaunamas 
turtas yra nurašomas iš pripažintų nuostolių dėl vertės sumažėjimo, jei bus imtasi visų būtinų priemonių turtui susigrąžinti ir buvo 
nustatyta nuostolių suma. Anksčiau nurašytos ir vėlesniais laikotarpiais atgautos sumos įtraukiamos į nuostolių dėl vertės sumažėjimo 
sąskaitą pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje. 
 
2.9. Atsargos 
 
Pirminio pripažinimo metu atsargos yra apskaitomos įsigijimo savikaina. Vėlesniais laikotarpiais atsargos apskaitomos įsigijimo 
savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė. Savikaina nustatoma taikant FIFO 
metodą. Grynąją galimo realizavimo vertę sudaro įvertinta pardavimo kaina, sumažinta su pardavimu susijusių patirtų išlaidų suma. 
 
2.10. 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 vieneto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nepanaudota dotacijų dalis finansinės būklės ataskaitoje 
pateikiama būsimų laikotarpių pajamų straipsnyje. 
 
Dotacijos, susijusios su pajamomis 
 
Dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos 
dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijų, susijusių 
su pajamomis, suma pripažįstama panaudota dalimis tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba kiek apskaičiuojama 
negautų pajamų, kurioms kompensuoti skirta dotacija. Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripažįstamos pelne (nuostoliuose), kai 
patiriamos susijusios sąnaudos (ar negaunamos pajamos), kurioms kompensuoti buvo skiriama dotacija. 
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2.11. Nuoma 

 
Sudarius sutartį, Įmonė pirmiausia įvertina, ar sudaryta sutartis apima nuomą. Jei sutartis apima nuomą (ji suteikia teisę naudotis 
konkrečiu turtu tam tikru laikotarpiu už tam tikrą atlygį), tuomet taikomi toliau aprašyti apskaitos principai. 
 
Finansinė ir veiklos nuoma - Įmonė yra nuomininkas 
 
Įmonė pripažįsta teisę naudotis turtu ir nuomos įsipareigojimą prasidėjus nuomos laikotarpiui. Teisė naudotis turtu pirminio 
pripažinimo metu yra apskaitoma įsigijimo savikaina, kurią sudaro pirminė nuomos įsipareigojimo suma, sumažinta nuolaidų bei 
nuomos mokėjimų suma, kuri buvo sumokėta prieš prasidedant nuomos laikotarpiui arba pirmą nuomos laikotarpio dieną, bei 
padidinta susijusių tiesioginių išlaidų suma.  
 
Po pirminio pripažinimo teisė naudotis turtu yra nudėvima tiesiniu metodu per nuomos laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai nuomos 
laikotarpio pabaigoje turto nuosavybės teisė perduodama Įmonei arba, tikėtina, kad nuomos laikotarpio pabaigoje Įmonė pasinaudos 
galimybe turtą įsigyti. Tokiais atvejais teisė naudotis turtu nudėvima per turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Teisė naudotis turtu 
sumažinama vertės sumažėjimo suma (jei yra) ir atitinkamai koreguojama, jei pasikeitus aplinkybėms, perskaičiuojama nuomos 
įsipareigojimo suma. 
 
Nuomos įsipareigojimo suma pirminio pripažinimo metu vertinama dabartine nuomos įmokų, kurios dar nesumokėtos prasidėjus 
nuomos laikotarpiui, verte. Taikoma diskonto norma lygi nuomos sutartyje nurodytai palūkanų normai, jei ji pateikiama, arba vidutinę 
alternatyvią palūkanų normą, kurią Įmonė tikėtinai mokėtų skolintojui už paskolą, skirtą finansuoti nuomojamo turto įsigijimą.  
 
Trumpalaikė nuoma ir nuoma, kai nuomojamo turto vertė yra maža 
 
Įmonė pasirinko nepripažinti teisės naudotis turtu bei nuomos įsipareigojimo trumpalaikei nuomai bei nuomai, kai nuomojamo turto 
vertė yra maža. Tokios nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis pelne (nuostoliuose) proporcingai per visą nuomos laikotarpį. 
 
Veiklos nuoma – Įmonė yra nuomotojas 
 
Pagal nuomos sutartis gaunami mokėjimai (atėmus bet kurias nuomininkui suteiktas nuolaidas) pripažįstami pelne (nuostoliuose) 
tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį. 
 
2.12. Išmokos darbuotojams 
 
Išmokos darbuotojams, išeinantiems į pensiją 
 
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas 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. Taip pat Įmonėje galiojančioje kolektyvinėje sutartyje numatyta, 
kad Įmonėje dirbantiems skrydžių vadovams, kurių darbo sutartys nutraukiamos sulaukus 59 metų amžiaus (kai įgyjama teisė į rentą), 
priklauso dviejų vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka. Aktuariniai skaičiavimai yra atlikti siekiant įvertinti tokių išmokų 
įsipareigojimą. Įsipareigojimas apskaitomas dabartine verte, remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip 
ir išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma. Įmonė išėjimo į pensiją 
išmokų įsipareigojimo pokytį pripažįsta pelne (nuostoliuose). 
 
Jubiliejinės išmokos 
 
Kiekvienas darbuotojas pagal Įmonėje galiojančią kolektyvinę darbo sutartį turi teisę gauti jubiliejų išmokas. Aktuariniai skaičiavimai 
yra atlikti siekiant įvertinti tokių išmokų įsipareigojimą. Įsipareigojimas apskaitomas dabartine verte, remiantis Vyriausybės vertybinių 
popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir išmokos, ir kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, 
palūkanų norma. Įmonė jubiliejinių išmokų įsipareigojimo pokytį pripažįsta pelne (nuostoliuose). 
 
Kitos išmokos pagal kolektyvinę sutartį 
 
Kiekvienas darbuotojas pagal Įmonėje galiojančią kolektyvinę darbo sutartį turi teisę gauti nustatyto dydžio vienkartines metines 
išmokas. Įmonė atlieka skaičiavimus siekdama įvertinti tokių išmokų įsipareigojimą. Išmokų įsipareigojimo pokytis pripažįstamas pelne 
(nuostoliuose). 
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2.13. 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. Atidėjiniai yra peržiūrimi 
kiekvienos finansinės būklės ataskaitos sudarymo datą ir koreguojami, kad atspindėtų tiksliausią dabartinį įvertinimą. Tais atvejais, 
kai pinigų laiko vertės poveikis yra reikšmingas, atidėjinio suma yra išlaidų, kurių, tikėtina, reikės įsipareigojimui padengti, dabartinė 
vertė. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusį laiko tarpą, yra apskaitomas kaip palūkanų 
sąnaudos. 
 
2.14. Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis 
 
Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. 2020 m. ir 2019 m. standartinis Lietuvos Respublikos 
įmonėms taikomas pelno mokesčio tarifas buvo 15 proc. 
 
Atidėtieji mokesčiai apskaičiuojami įsipareigojimų metodu. Atidėtasis mokestis atspindi laikinųjų skirtumų tarp turto ir įsipareigojimų 
apskaitinės vertės ir jų mokesčių bazės grynąją mokestinę įtaką. Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra vertinami mokesčių 
tarifu, kuris, kaip tikimasi, bus taikomas laikotarpiu, kuriame bus realizuojamas turtas ar padengiamas įsipareigojimas, atsižvelgiant į 
mokesčių tarifus, kurie buvo priimti ar iš esmės priimti ataskaitų datą.  
 
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek, kiek Įmonės vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas 
artimiausioje ateityje atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes. Jei tikėtina, kad dalis atidėtojo mokesčio nebus realizuota, ši 
atidėtojo mokesčio dalis nėra pripažįstama finansinėse ataskaitose. Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami 
tarpusavyje, kai jie yra susiję su mokesčiais, nustatytais tų pačių institucijų, ir kuomet egzistuoja teisė padengti einamojo laikotarpio 
mokėtinus mokesčius grynąja verte.  
 
Pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos ar nauda apskaitomos per pelną (nuostolį), išskyrus tuos atvejus, kai jos  
susijusios su straipsniais, apskaitomais nuosavame kapitale. Tuomet atidėtieji mokesčiai apskaitomi kitose bendrosiose pajamose. 
 
2.15. Pajamų pripažinimas 
 
Įmonė pripažįsta pajamas tuo laiku ir tokia apimtimi, kad prekių ar paslaugų perdavimas klientams parodytų sumą, kuri atitinka atlygį, 
kurį Įmonė tikisi turėti mainais už tas prekes ar paslaugas. 
 

Pajamos Įmonėje pripažįstamos naudojantis 5 žingsnių modeliu: 
  
1 žingsnis – sutarčių su klientu identifikavimas. 
Sutartimi pripažįstamas susitarimas tarp dviejų ir (arba) daugiau šalių (priklauso nuo pirkimo / pardavimo sąlygų), kuriuo sukuriamos 
įgyvendintinos teisės ir įsipareigojimai (netaikoma, kai pasirašoma bendros įmonės sutartis). Sutartis, kuriai taikomas 15-asis TFAS, 
pripažįstama tik tuo atveju, kai yra tenkinami šie kriterijai: 

 • šalys sutartį patvirtino (raštu, žodžiu ar pagal kitą įprastą praktiką) ir yra įsipareigojusios vykdyti sutartimi numatytas prievoles;  
• yra galimybė identifikuoti kiekvienos šalies teises dėl perduotinų prekių ir (arba) paslaugų;  
• yra galimybė identifikuoti mokėjimo sąlygas, numatytas už perduotinas prekes ir (arba) paslaugas;  
• sutartis yra komercinio pobūdžio;  
• yra tikimybė gauti atlygį mainais už prekes ir (arba) paslaugas, kurios bus perduotos klientui.  

 
Sutartys su klientu gali būti sujungiamos ar atskiriamos į kelias sutartis, išlaikant buvusių sutarčių kriterijus. Toks sujungimas arba 
atskyrimas laikomas sutarties keitimu. 
  
2 žingsnis – veiklos įsipareigojimų sutartyse identifikavimas. 
 Sutartimi įtvirtintas pasižadėjimas perduoti prekes ir (arba) paslaugas klientui. Jeigu prekes ir (arba) paslaugas galima išskirti, 
įsipareigojimai pripažįstami atskirai. Kiekvienas įsipareigojimas identifikuojamas vienu iš dviejų būdų:  

• prekė ir (arba) paslauga yra atskira, arba  
• atskirų prekių ir (arba) paslaugų, kurios iš esmės yra vienodos ir perduodamos klientui pagal vienodą modelį, rinkinys. 

 
3 žingsnis – sandorių kainos nustatymas.  
Sandorio kaina gali būti fiksuota, kintama arba abiejų tipų kartu. Įmonės sudaryti sandoriai daugiausia apima paslaugas, teikiamas 
tam tikru momentu. Tokiems sandoriams taikomos fiksuotos kainos. Sandorio kaina koreguojama atsižvelgiant į pinigų laiko vertę, 
jeigu sutartis apima reikšmingą finansavimo komponentą, taip pat atsižvelgiant į bet kokį pirkėjui mokėtiną atlygį ir gautą nepiniginį 
atlygį, jei toks yra. Įmonė taiko šiuos pardavimo kainos skaičiavimo metodus: pakoreguotas rinkos vertinimo metodas, tikėtinų 
sąnaudų ir pelno maržos metodas bei likutinės vertės metodas. Panašūs sandoriai vertinami vienodai.   
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2.15. Pajamų pripažinimas (tęsinys) 
 
4 žingsnis – sandorių kainos priskyrimas veiklos įsipareigojimams.  
Veiklos įsipareigojimas – tai pažadas sutartyje su klientu perduoti klientui prekę ar paslaugą, kuri yra atskira, arba atskirų prekių ar 
paslaugų, kurios iš esmės yra vienodos ir perduodamos klientui pagal vienodą modelį, rinkinį. Sandorio kaina paskirstoma kiekvienam 
veiklos įsipareigojimui remiantis santykinėmis atskiromis prekės ar paslaugos, pažadėtos sutartyje, pardavimo kainomis. Jeigu 
sutartyse atskirai paslaugos ar prekės kaina nenurodoma (pavyzdžiui, viena kaina už du produktus), Įmonė ją nustato. Vertindama 
sandorio kainą Įmonė įvertina nuolaidą arba kintamą atlygio sumą, kuri susijusi tik su tam tikra sutarties dalimi.  
 
5 žingsnis – pajamų pripažinimas, kai Įmonė (į)vykdo veiklos įsipareigojimus.  
Įmonė pripažįsta pajamas tada, kai jos įvykdo veiklos įsipareigojimą perduodamos įsipareigotas prekes ar paslaugas pirkėjui (t. y. tada, 
kai pirkėjas įgyja minėtų prekių ar paslaugų kontrolę). Pripažįstama pajamų suma yra lygi sumai, kuri priskirta įvykdytam veiklos 
įsipareigojimui. Veiklos įsipareigojimas gali būti įvykdomas tam tikru momentu arba per tam tikrą laiką. Laikotarpis pripažįstamas 
kalendoriniu mėnesiu.  
 
Pajamų pripažinimas priklauso nuo to, ar įsipareigojimas įvykdomas per tam tikrą laiką (nepertraukiamai), ar tam tikru momentu. Bet 
kokiu atveju atsižvelgiama į kontrolės perdavimą. 
  
Pajamos pripažįstamos gauto arba gautino atlygio tikrąja verte. Pajamos mažinamos įvertintomis klientų grąžinimų, nuolaidų ir kitų 
panašių atidėjinių sumomis. Pajamos pripažįstamos, kai yra tikėtina, kad įmonė gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą ir pajamų 
suma gali būti patikimai įvertinta. Pardavimo pajamos pripažįstamos atėmus PVM ir nuolaidas, įskaitant sukauptas tikėtinas 
ataskaitinių metų nuolaidas. 
 
Įmonės pajamas daugiausia sudaro pajamos iš teikiamų maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugų. Įmonė taip pat teikia 
papildomas paslaugas -  priešskrydinės oro navigacijos informacijos teikimas orlaivių įguloms, radiolokacinės informacijos teikimas 
Lietuvos kariuomenei, kitos įvairios paslaugos Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Palangos oro uostuose. 
 
Pajamos iš maršruto oro navigacijos paslaugų apskaičiuojamos remiantis tarifais, kurie nustatomi vadovaujantis 2019 m. vasario 11 
d. Komisijos Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2019/317, 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 iki vieno skaičiaus po kablelio); 
P – maršruto rinkliavos vienetinis tarifas; 
D – ortodrominis atstumas, padalytas iš 100. 
 
Pajamos iš terminalo oro navigacijos paslaugų apskaičiuojamos remiantis tarifais, kurie nustatomi vadovaujantis 2019 m. vasario 11 
d. Komisijos Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2019/317, 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 iki vieno skaičiaus po kablelio). 
 
Vadovaujantis 2019 m. vasario 11 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2019/317 rinkliavos už oro navigacijos paslaugas turėtų būti 
nustatomos taip, kad gaunamos pajamos padengtų patiriamas sąnaudas. Grąžintinos sumos, kurios susidaro dėl pajamų, viršijančių 
faktines sąnaudas, registruojamos kaip sutartiniai įsipareigojimai atitinkamai mažinant pripažintas atitinkamų metų 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 sutartinis turtas atitinkamai didinant Įmonės paslaugų teikimo pajamas. 
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2.16. Sąnaudų pripažinimas 
 
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su 
jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų išlaidų neįmanoma 
tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu, ir jos ateinančiais laikotarpiais neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos 
sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.  
 
Sąnaudų dydis paprastai įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant PVM. Tais atvejais, kai numatytas ilgas 
atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą rinkos palūkanų 
norma.  
 
2.17. Sandoriai užsienio valiuta 
 
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų valiutų keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių 
sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto finansinio turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo finansinės būklės ataskaitos dieną yra 
apskaitomi pelne (nuostoliuose). Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą. Nepiniginis 
turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta, kurie apskaitomi istorine savikaina, yra įvertinami eurais sandorio dieną galiojančiu oficialiu 
valiutos keitimo kursu. Nepiniginis turtas ir įsipareigojimai užsienio valiuta, apskaitomi tikrąja verte, įvertinami eurais valiutos keitimo 
kursu, kuris buvo jų tikrosios vertės nustatymo dieną. 
 
2.18. Įvertinimų naudojimas rengiant finansines ataskaitas 
 
Rengiant finansines ataskaitas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybė turi priimti tam 
tikrus sprendimus, prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei 
neapibrėžtumų atskleidimui finansinių ataskaitų parengimo dieną ir kitais finansiniais metais.  
 
Sprendimai nuolat vertinami ir yra paremti vadovybės patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių prognozėmis, kurie, 
manoma, kad bus pagrįsti tam tikromis aplinkybėmis. Įvertinimų pasikeitimo įtaka yra apskaitoma 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. 
 
Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, apima nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 
nusidėvėjimą bei vertės sumažėjimą (2.5 ir 4 pastabos), išmokas darbuotojams (2.12 ir 12 pastabos), sutartinį turtą ir sutartinius 
įsipareigojimus, susidarančius dėl Įmonės uždirbtų oro navigacijos paslaugų pajamų ir šioms pajamoms uždirbti patirtų sąnaudų 
skirtumo (2.15 ir 10 pastabos), atidėtojo pelno mokesčio turto vertinimą (2.14 ir 19 pastabos), pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų 
sumų vertės sumažėjimą (2.8 ir 5 pastabos).  

 
2.19. 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.  
 
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. 
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2.20. Neapibrėžtumai 
 
Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. 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 gauta ekonominė nauda. 
 
2.21. 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.  
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3. Finansinės rizikos valdymas 
 
Finansinę riziką sudaro kredito rizika, likvidumo rizika bei rinkos rizika (užsienio valiutos rizika bei palūkanų normų rizika). Palūkanų 
rizika Įmonėje yra minimali, nes 2020 m. gruodžio 31 d. Įmonės paskolos likutis sudarė tik 2 608 tūkst. eurų, kuris bus grąžintas per 
15 mėnesių (iki 2022 m. kovo 31 d.) ir kuriam taikomos minimalios 1,5 proc. palūkanos, o 2019 m. Įmonė neturėjo skolintų lėšų. 
Užsienio valiutos rizikos Įmonė nepatiria, nes visas Įmonės turtas ir visi įsipareigojimai yra denominuoti eurais. Įmonės patiriamos 
kredito ir likvidumo rizikos taip pat yra minimalios. Valdydama šias rizikas, Įmonė siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti 
Įmonės finansinius veiklos rezultatus, įtaką. 
 

Kredito rizika 

 

Kadangi Įmonė turi daug klientų, Įmonės paslaugų pirkėjų koncentracija nėra didelė. Įmonės gautinos sumos iš dviejų pagrindinių 
pirkėjų 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 8,7 % bei 6,6 % atitinkamai (2019 m. gruodžio 31 d. – 6,8 % bei 5,8 %) pirkėjų įsiskolinimo.  
 
Finansinio turto balansinė vertė parodo didžiausią galimą kredito riziką. Maksimali kredito rizika ataskaitų sudarymo dieną buvo: 
 

  2020 m.  2019 m. 

    

Terminuotieji indėliai 2 000  2 000 

Pirkėjų įsiskolinimas 2 331  2 187 

Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai 12 075  19 102 

Iš viso 16 406  23 289 

 
Įmonės gautinų sumų senėjimo analizė pateikiama 5 pastaboje. 
 
Maksimali pirkėjų įsiskolinimo kredito rizika pagal geografinius regionus ataskaitų sudarymo dieną buvo: 

 

 2020 m.  2019 m. 

    

Lietuva 242  180 

ES šalys, išskyrus Lietuvą 862  1 217 

Kitos ne ES šalys 1 667  1 290 

Iš viso pirkėjų įsiskolinimas, bendrąja verte 2 771  2 687 

    

Vertės sumažėjimas abejotiniems pirkėjų įsiskolinimams (440)  (500) 

Iš viso 2 331  2 187 

 

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, 
nepatiriant dėl to nepriimtinų nuostolių ir nerizikuojant pažeisti Įmonės reputacijos. Įmonė laikosi politikos nuolat turėti pakankamą 
kiekį pinigų ir jų ekvivalentų ir, poreikiui esant, užsitikrinti finansavimą kredito linijomis ar paskolomis. 
 
2020 m. gruodžio 31 d. Įmonės likvidumo ir skubaus padengimo rodikliai yra 2,3 (2019 m. gruodžio 31 d. – 2,4).  
 
Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinami Įmonės finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminai 2020 m. ir 2019 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 

       
Gautos paskolos 532 1 583 523 - 2 638 2 608 
Prekybos skolos  149 - - - 149 149 

2020 m. gruodžio 31 d. likutis 681 1 583 523 - 2 787 2 737 
       
Prekybos skolos  316 - - - 316 316 

2019 m. gruodžio 31 d. likutis 316 - - - 316 316 
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4. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai 
 
Gruodžio 31 d. nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus sudarė: 
 

 
Pastatai ir 
statiniai  

Mašinos ir 
įrengimai  

Transporto 
priemonės  Kitas turtas  

Nebaigta statyba 
ir išankstiniai 
apmokėjimai  Iš viso 

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

- įsigijimai 21  355  -  45  1 902  2 323 
- perleidimai ir nurašymai (5 945)  (298)  -  (64)  -  (6 307) 
- perklasifikavimai 10 888  2 766  -  130  (13 796)  (11) 

2019 m. gruodžio 31 d. 18 384  42 984  578  870  16 366  79 182 
- įsigijimai 1  572  -  17  1 003  1 593 
- perleidimai ir nurašymai -  (890)  -  (166)  -  (1 056) 
- perklasifikavimai 223  (589)  -  1 065  (699)  - 

2020 m. gruodžio 31 d. 18 608  42 077  578  1 786  16 670  79 719 
            
Perkainojimas            
2018 m. gruodžio 31 d. 1 909  -  -  -  -  1 909 

- perkainojimas -  -  -  -  -  - 
- perleidimai ir nurašymai (139)  -  -  -  -  (139) 

2019 m. gruodžio 31 d. 1 770  -  -  -  -  1 770 
- perkainojimas -  -  -  -  -  - 
- perleidimai ir nurašymai -  -  -  -  -  - 

2020 m. gruodžio 31 d. 1 770  -  -  -  -  1 770 
            
Vertės sumažėjimas            
2018 m. gruodžio 31 d. (1 282)  -  -  -  -  (1 282) 

- vertės sumažėjimas -  -  -  -  -  - 
- vertės sumažėjimo atstatymas 1  -  -  -  -  1 

2019 m. gruodžio 31 d. (1 281)  -  -  -  -  (1 281) 
- vertės sumažėjimas -  -  -  -  -  - 
- vertės sumažėjimo atstatymas -  -  -  -  -  - 

2020 m. gruodžio 31 d. (1 281)  -  -  -  -  (1 281) 
            
Sukauptas nusidėvėjimas            
2018 m. gruodžio 31 d. (6 807)  (29 874)  (494)  (658)  -  (37 833) 

- nusidėvėjimas (915)  (2 338)  (53)  (27)  -  (3 332) 
- perleidimai ir nurašymai 2 511  297  -  63  -  2 871 

2019 m. gruodžio 31 d. (5 211)  (31 915)  (547)  (622)  -  (38 295) 
- nusidėvėjimas (769)  (2 397)  (21)  (47)  -  (3 234) 
- perleidimai ir nurašymai -  854  -  163  -  1 017 

   - perklasifikavimai (186)  1 208  -  (1 022)  -  - 

2020 m. gruodžio 31 d. (6 166)  (32 250)  (568)  (1 528)  -  (40 512) 
            
Likutinė vertė:            

2019 m. gruodžio 31 d. 13 662  11 069  31  248  16 366  41 376 

2020 m. gruodžio 31 d. 12 931  9 827  10  258  16 670  39 696 
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4. Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai (tęsinys) 

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

 2020 m.  2019 m. 

    

Pardavimo savikaina 2 423  2 709 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 508  339 

Kitos veiklos sąnaudos 303  284 

Iš viso 3 234  3 332 

 
Gruodžio 31 d. visiškai nusidėvėjusio, tačiau vis dar naudojamo Įmonės veikloje nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų įsigijimo 
savikaina: 

 2020 m.  2019 m. 

    

Pastatai ir statiniai 1 175  864 

Įranga ir įrengimai 18 888  17 321 

Transporto priemonės 555  277 

Kitas turtas 439  532 

Iš viso 21 057  18 994 

 
Gruodžio 31 d. nebaigtos statybos/išankstinių apmokėjimų už nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus straipsnyje apskaitomi nebaigti 

projektai ir gauti išankstiniai apmokėjimai už nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus, kuriuos sudarė: 

Projektas 

 2020 m.  2019 m. 

 

Apskaitinė 
vertė 

Numatomos 
baigimo 
išlaidos 

Numatomas 
projekto 

baigimo laikas 

 

Apskaitinė 
vertė 

Numatomos 
baigimo 
išlaidos 

Numatomas 
projekto baigimo 

laikas 

Skrydžių valdymo įrangos įsigijimas  13 716 - 2021 m. I ketv.  13 716 - 2020 m. I ketv. 
Vilniaus aerodromo eismo stebėjimo 
ir kontrolės sistemos (A-SMGCS) 
modernizavimas 

 

2 471 - 2021 m. I ketv. 

 

2 425 - 2020 m. I ketv. 
Kiti  483    225   

Iš viso  16 670    16 366   

 
 
5. Pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos 
 
Gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimą ir kitas gautinas sumas sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Iš pirkėjų gautinos sumos (išskyrus gautinas sumas iš susijusių šalių), bendrąja verte 2 769  2 684 
Sukauptos pajamos 983  2 191 
Būsimų laikotarpių laikotarpių sąnaudos 705  352 
Gautinos sumos, susijusios su ES lėšomis finansuojamais projektais 275  286 
Gautinos sumos iš susijusių šalių, bendrąja verte (21 pastaba) 2  3 
Kitos gautinos sumos, bendrąja verte 60  286 

 4 794  5 802 
    
Atimti: iš pirkėjų gautinų sumų vertės sumažėjimas (440)  (500) 

Iš viso 4 354  5 302 
    
Atimti: būsimų laikotarpių sąnaudų ilgalaikė dalis (262)  - 

Iš viso trumpalaikė pirkėjų įsisikolinimo ir kitų gautinų sumų dalis 4 092  5 302 
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5. Pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos (tęsinys) 
 
Vertės sumažėjimo abejotiniems pirkėjų įsiskolinimams pasikeitimas per metus: 
 

 2020 m.  2019 m. 

    

Sausio 1 d. 500  530 

Pripažinimas 161  108 

Panaudojimas (221)  (138) 

Gruodžio 31 d. 440  500 

 
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.  
 
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 3 pastaboje. Informacija apie iš susijusių šalių gautinas sumas pateikiama 21 pastaboje. 
 
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  

daugiau nei 90 
dienų Iš viso 

       
2020 m. 2 293 25 7  6 2 331 
2019 m. 2 128 25 23  11 2 187 
 
 
6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 
2020 m. gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė 12 075 tūkst. eurų piniginių lėšų, laikomų bankų atsiskaitomosiose 
sąskaitose (2019 m. gruodžio 31 d. – 19 102  tūkst. eurų). 
 
Gruodžio 31 d.  terminuotus indėlius banke sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Terminuotas indėlis Luminor banke (Eur),  terminas –  
2021 m. balandžio 18 d., 0,05 proc. palūkanų norma 2 000  - 
Terminuotas indėlis Luminor banke (Eur),  terminas –  
2020 m. balandžio 18 d., 0,1 proc. palūkanų norma -  2 000 

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

Iš viso ilgalaikių terminuotų indėlių -  - 
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7. Kapitalas, privalomasis ir kiti rezervai 
 
a) Kapitalas 
 
Įmonė yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Įmonės savininko kapitalas 2020 m. gruodžio 
31 d. sudarė 11 416 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 11 454 tūkst. eurų). 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. turtą, kuris pagal 
įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas sudarė 23 218 tūkst. eurų.  
 
2020 m. Įmonė perdavė valstybės įmonei „Lietuvos oro uostai“ patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus, 
kurių likutinė vertė perdavimo metu sudarė  38 tūkst. 2019 m. Įmonė perdavė valstybės įmonei „Lietuvos oro uostai“ bei BĮ Lietuvos 
transporto saugos administracijai patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus – pastatus ir statinius, kurių 
likutinė vertė perdavimo metu atitinkamai sudarė  3 261 tūkst. eurų ir 312 tūkst. eurų. 2020 m. ir 2019 m. minėtomis sumomis buvo 
sumažintas Įmonės savininko kapitalas bei perkainojimo rezervas (21 pastaba). 
 
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.  2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. privalomas rezervas sudarė 2 155 tūkst. eurų. 
 
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. 
2020 m. gruodžio 31 d. kiti rezervai sudarė 9 286 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. –  6 949 tūkst. eurų). 
 
 
8. Pelno paskirstymo projektas  
 

 Suma 

  
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje - 
Grynasis finansinių metų nuostolis (4 988) 
Pervedimai iš rezervų 9 413 
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 4 425 
Pelno paskirstymas: 

- pelno įmoka - 
- į rezervą investicijoms 4 425 
- į rezervą, naudojamą darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams - 

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

 
 
9. Būsimų laikotarpių pajamos 
 
Gruodžio 31 d., būsimų laikotarpių pajamas, susijusias su investiciniais projektais, finansuojamais ES lėšomis, sudarė: 
 

 
2019 m.  

gruodžio 31 d. 

 

Gauta  Grąžinta 

  Pripažinta 
pajamomis pelne 

(nuostoliuose) 

 
2020 m.  

gruodžio 31 d. 

           

Dotacija skrydžių valdymo įrangai 
įsigyti 6 672  -  - 

 
 -  6 672 

Dotacija Vilniaus aerodromo eismo 
stebėjimo ir kontrolės sistemos (A-
SMGCS) modernizavimui 1 045  -  - 

 

 -  1 045 

Kitos dotacijos 561  149  (90)   (197)  423 

 Iš viso 8 278  149  (90)   (197)  8 140 
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9. Būsimų laikotarpių pajamos (tęsinys) 

 
2018 m.  

gruodžio 31 d. 

 

Gauta 

  Pripažinta 
pajamomis pelne 

(nuostoliuose) 

 
2019 m.  

gruodžio 31 d. 

         

Dotacija skrydžių valdymo įrangai įsigyti 5 409  1 263   -  6 672 

Dotacija Vilniaus aerodromo eismo stebėjimo ir 
kontrolės sistemos (A-SMGCS) modernizavimui 502  543 

 
 -  1 045 

Kitos dotacijos -  561   -  561 

 Iš viso 5 911  2 367   -  8 278 

 
Gruodžio 31 d., būsimų laikotarpių pajamų, susijusių su investiciniais projektais, finansuojamais ES lėšomis, ilgalaikę ir trumpalaikę 
dalį sudarė: 

 2020 m.    2019 m.  

 Ilgalaikė dalis  Trumpalaikė dalis   Ilgalaikė dalis  Trumpalaikė dalis 

         

Dotacija skrydžių valdymo sistemai įsigyti 6 116  556   6 171  501 

Dotacija Vilniaus aerodromo patobulintos 
antžeminio eismo valdymo ir kontrolės sistemai  
(A-SMGCS) modernizuoti 958  87 

 

 967  78 

Kitos dotacijos 108  315   -  561 

 Iš viso 7 182  958   7 138  1 140 

 
Įmonė gavo ES finansavimą nekilnojamam turtui, įrangai ir įrengimams įsigyti. 2016 m. buvo pasirašytos finansavimo sutartys su 
Inovacijų ir tinklų programų vykdomąja įstaiga (INEA), pagal kurias iki 2019 m. gruodžio 31 d. gauta ES finansavimo suma skrydžių 
valdymo įrangos įsigijimui sudarė 6 672 tūkst. eurų, o Vilniaus aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistemos (A-SMGCS) 
modernizavimui – 1 045 tūkst. eurų. 
 
 
10. Sutartiniai įsipareigojimai 
 
Gruodžio 31 d. sutartinius įsipareigojimus sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
    
Sutartiniai įsipareigojimai, susidarantys dėl Įmonės uždirbtų oro navigacijos paslaugų 
pajamų ir šioms pajamoms uždirbti patirtų sąnaudų skirtumo (ilgalaikė dalis)  
(14 pastaba) -  2 438 
Sutartiniai įsipareigojimai, susidarantys dėl Įmonės uždirbtų oro navigacijos paslaugų 
pajamų ir šioms pajamoms uždirbti patirtų sąnaudų skirtumo (trumpalaikė dalis)  
(14 pastaba) 2 438  2 900 

Sutartinių įsipareigojimų iš viso 2 438  5 338 
 
Sutartinis turtas ir/ar įsipareigojimas atsiranda įgyvendinant 2019 m. vasario 11 d. Komisijos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 
2019/317, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema, pagal kurį 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. 2019/317 nuostatas apskaičiuojamos grąžintinos ar 
gautinos sumos, kurios atitinkamai apskaitomos kaip sutartiniai įsipareigojimai ar sutartinis turtas. 
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11. Prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos 
 
Gruodžio 31 d. prekybos skolas ir kitas mokėtinas sumas sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Sukauptos sąnaudos išmokoms darbuotojams 1 038  1 717 
Atostogų rezervas 1 022  1 226 
Nuomos įsipareigojimas (trumpalaikė dalis) 152  235 
Prekybos skolos (išskyrus mokėtinas sumas susijusioms šalims) 126  240  
Mokėtinos sumos susijusioms šalims (21 pastaba) 23  76 
Mokėtina Sodra -  308 
Kitos mokėtinos sumos 155  241 

Iš viso 2 516  4 043 
    
Atimti ilgalaikius įsipareigojimus:    
Sukauptos sąnaudos išmokoms darbuotojams (1 018)  - 

Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų 1 498  4 043 

    
Iš prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų:    
Priskiriama finansiniams įsipareigojimams 149  316 
Nepriskiriama finansiniams įsipareigojimams 2 367  3 727 
 
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. 

 
 
12. Išmokos darbuotojams 
 
Gruodžio 31 d. išmokas darbuotojams sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Išmokos darbuotojams pagal kolektyvinę sutartį 889  1 925 
Išmokos darbuotojams, išeinantiems į pensiją 712  422 
Jubiliejinės išmokos 374  544 

Iš viso 1 975  2 891 
    
Atimti ilgalaikius įsipareigojimus:    
Išmokos darbuotojams pagal kolektyvinę sutartį -  - 
Išmokos darbuotojams, išeinantiems į pensiją (601)  (294) 
Jubiliejinės išmokos (374)  (474) 

Iš viso trumpalaikių išmokų darbuotojams 1 000  2 123 

 
2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonė apskaitė įsipareigojimus, susijusius su išmokomis darbuotojams, nutraukiant darbo sutartį 
suėjus pensiniam amžiui, išmokomis pagal kolektyvinę sutartį bei jubiliejinėmis išmokomis. Su šiais įsipareigojimais susijusios 
sąnaudos įtrauktos į pelną (nuostolius). 
 
Pagrindinės prielaidos, naudotos vertinant Įmonės išmokas darbuotojams, išeinantiems į pensiją, bei jubiliejines išmokas, yra šios: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Diskonto norma 0,2 proc.  0,3 proc. 
Vidutinė metinė darbuotojų kaita 6,3 proc.  4,8 proc. 
Vidutinis metinis darbo užmokesčio augimas 3 proc.  3 proc. 
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13. Gautos paskolos 
 
2020 m. birželio mėn. Įmonė gavo 3 247 tūkst. eurų paskolą. Paskola buvo suteikta KfW IPEX-Bank GmbH , KBC Bank NV, HSBC Bank 
plc ir HSBC France bankų šalims narėms, tarpininkaujant Eurokontrolei. Metinė paskolos palūkanų norma lygi 1.5 proc. Paskolos 
grąžinimo terminas – 2022 m. kovo 31 d.  
 
Gruodžio 31 d. gautos paskolos likutį sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Ilgalaikė mokėtina paskolos dalis 522  - 
Trumpalaikė mokėtina paskolos dalis 2 086  - 

Iš viso 2 608  - 

 
 
14. Pardavimo pajamos  
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo pajamas sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Pajamos už suteiktas maršruto paslaugas 10 806  23 925 
Pajamos už suteitkas terminalo paslaugas 2 096  5 294 
Koregavimas dėl Įmonės uždirbtų pajamų už suteiktas maršruto paslaugas ir šioms 

pajamoms uždirbti patirtų sąnaudų skirtumo (10 pastaba) 1 708  (1 149) 
Koregavimas dėl Įmonės uždirbtų pajamų už suteiktas terminalo paslaugas ir šioms 

pajamoms uždirbti patirtų sąnaudų skirtumo (10 pastaba) 1 192  (373) 

Iš viso 15 802  27 697 

 
 
15. Pardavimo savikaina  
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. pardavimo savikainą sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Darbo užmokestis ir kitos išmokos darbuotojams (įskaitant soc. draudimo sąnaudas) 11 737  11 060 
Su darbo santykiais susijusių sukauptų sąnaudų ir išmokų darbuotojams pokytis (1 269)  1 340 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 2 432  2 814 
Draudimai 738  670 
Kitos sąnaudos 2 153  2 368 

Iš viso 15 791  18 252 

 
 
16. Bendrosios ir administracinės sąnaudos  
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. bendrąsias ir administracines sąnaudas sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Darbo užmokestis ir kitos išmokos darbuotojams (įskaitant soc. draudimo sąnaudas) 3 600  3 241 
Su darbo santykiais susijusių sukauptų sąnaudų ir išmokų darbuotojams pokytis (530)  343 
Nusidėvėjimas ir amortizacija 756  379 
Mokestis už valstybės turto panaudojimą patikėjimo teise 229  298 
Draudimai 150  127 
Audito ir konsultacijų sąnaudos 57  84 
Vertės sumažėjimas abejotinoms pirkėjų skoloms (60)  108 
Kitos sąnaudos 609  985 

Iš viso 4 811  5 565 
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17. Kitos veiklos pajamos (sąnaudos) 
 
Už metus, pasibaigusius gruodžio 31 d. kitos veiklos pajamas (sąnaudas) sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Kitos veiklos pajamos    
    
ES finansavimo pajamos, susijusios su Įmonės vykdomais projektais 253  964 
Radiolokacinės informacijos pardavimas 239  209 
Kitos pajamos 81  99 

Iš viso 573  1 272 
    
Kitos veiklos sąnaudos    
    
Su Įmonės vykdomais projektais (dalinai finansuojami ES lėšomis) susijusios sąnaudos:    
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (342)  (757) 
Kitos sąnaudos (104)  (216) 
    
Kitos sąnaudos, susijusios su kitos veiklos pajamomis:    
Nusidėvėjimas (303)  (284) 
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (15)  (23) 

Iš viso (764)  (1 280) 
    

Kitos veiklos pelnas (nuostolis) (191)  (8) 

 
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. 2020 m. pajamomis pripažintas 
finansavimas ES lėšomis, susijęs su SESAR projektais, sudarė 187 tūkst. eurų (2019 m. – 836 tūkst. eurų).  
 
 
18. Pelno mokestis 
 
Bendros pelno mokesčio sąnaudos gali būti suderintos su apskaitiniu pelnu prieš apmokestinimą: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Grynasis pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą (4 996)  4 066 
Pelno mokestis, 15 proc. (749)  610 
    
Neapmokestinamųjų pajamų įtaka (2)  (73) 
Apmokestinamojo pelno nemažinančių sąnaudų ir laikinųjų skirtumų įtaka 751  608 
Atidėtojo pelno mokesčio įtaka 9  (124) 

Pelno mokesčio sąnaudos 9  1 021 

Efektyvus pelno mokesčio tarifas (0,2 proc.)  25,1 proc. 
 
Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) už gruodžio 31 d. pasibaigusius metus sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos -  1 145 
Ankstesnių laikotarpių pelno mokesčio koregavimai (17)  (50) 
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis 9  (124) 

Pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) iš viso (8)  971 
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19. Atidėtasis pelno mokestis 
 
Atidėtojo pelno mokesčio judėjimas per laikotarpį: 
 2020 m.  2019 m. 

    
Metų pradžioje 1 259  1 053 
Pripažinta per pelną (nuostolį) (9)  124 
Pripažinta kitų bendrųjų pajamų straipsnyje -  82 

Metų pabaigoje 1 250  1 259 

 
2020 m. ir 2019 m. atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai buvo apskaičiuoti taikant 15 proc. mokesčio tarifą.  
 
Gruodžio 31 d. atidėtojo pelno mokesčio turtą ir įsipareigojimą sudarė: 
 
 2020 m.  2019 m. 

    
Atidėtojo pelno mokesčio turtas    
Mokestiniai nuostoliai, keliami į vėlesnius laikotarpius 1 337  - 
Sutartinis įsipareigojimas, susidarantis dėl Įmonės uždirbtų oro navigacijos paslaugų 
pajamų ir šioms pajamoms uždirbti patirtų sąnaudų skirtumo (10 pastaba) 366  801 
Išmokų darbuotojams įsipareigojimai 296  434 
Sukauptos sąnaudos 175  268 
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perkainojimas 171  184 
Kita 69  99 
Atidėtojo pelno mokesčio turto iš viso 2 414  1 786 
Atimti: nepripažinta atidėtojo pelno mokesčio turto dalis (1 045)  (386) 

Pripražinta atidėtojo pelno mokesčio turto dalis 1 369  1 400 
    
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas    
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perkainojimas (119)  (141) 
    

Grynasis atidėtojo pelno mokesčio turtas (įsipareigojimas) 1 250  1 259 

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

 2020 m.  2019 m. 

    

Įmonės vadovams per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais 107  142 

Vidutinis vadovų skaičius per metus 1  1,4 

 
2020 m. sausio – gruodžio mėn. bei 2019 m. birželio – gruodžio mėn. Įmonės vadovybę sudarė generalinis direktorius, o 2019 m. 
sausio – gegužės mėn. – generalinis direktorius ir jo pavaduotojas.  
 
Vadovybės darbo užmokestį sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. 2020 m. I, III ir IV ketvirčiais Įmonės vadovybei priskaičiuota kintamoji 
darbo užmokesčio dalis sudarė 30 proc., o 2020 m. II ketvirtį  bei 2019 m. buvo priskaičiuota ir sumokėta maksimali kintamoji darbo 
užmokesčio dalis, kuri sudarė 50 proc. pastoviosios darbo užmokesčio dalies. Taip pat 2020 m. Įmonės vadovybei buvo priskaičiuota 
metinė premija už 2019 m. rezultatus, kuri sudarė 15 tūkst. eurų (2019 m. už 2018 m. rezultatus – 20 tūkst. eurų). 2020 m. balandžio 
mėn. pasikeitė Įmonės generelinis direktorius. Pareigas palikusiam generaliniam direktoriui buvo priskaičiuota 13 tūkst. eurų išeitinė 
kompensacija. 
 
2020 m. ir 2019 m. Įmonės vadovybei nebuvo suteikta jokių garantijų, nebuvo perleista jokio turto.  
 
2020 m. Įmonės valdybos narių atlygis sudarė 84 tūkst. eurų (2019 m. – 90 tūkst. eurų).  
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21. Susijusių šalių operacijos 
 
Per metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d., Įmonė vykdė operacijas, apimančias pirkimus bei 
pardavimus, su susijusioms šalimis (t.y kitomis valstybės valdomomis įmonėmis). Žemiau pateikta lentelė atspindi operacijas su 
susijusiomis įmonėmis per metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.: 
 

Susijusi šalis  
Gautinos sumos 

(su PVM)  
Mokėtinos 

sumos (su PVM)  
Pardavimai  
(be PVM)  

Pirkimai  
(be PVM) 

         
Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgų aviacijos bazė  -  1  342  6 
LK KOP Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba  1  -  239  - 
VĮ Lietuvos oro uostai  -  20  82  338 
Lietuvos Hidrometeorologijos tarnyba  1  2  34  8 
BĮ Lietuvos transporto saugos administracija  -  -  33  - 
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras  -  -  3  - 
SĮ Šiaulių oro uostas  -  -  2  - 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas  -  -  1  8 
Neringos savivaldybės administracija  -  -  1  - 
VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra  -  -  -  49 
VŠĮ Vilniaus m. klinikinė ligoninė  -  -  -  6 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija  -  -  -  5 
LR Ryšių reguliavimo tarnyba  -  -  -  3 
VŠĮ Nauja kvalifikacija  -  -  -  3 
VĮ Registrų centras  -  -  -  1 
Respublikinis priklausomybės ligų centras  -  -  -  1 

Iš viso  2  23  737  428 

 
2020 m. Įmonė perdavė valstybės įmonei „Lietuvos oro uostai“ patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus, 
kurių likutinė vertė perdavimo metu sudarė 38 tūkst. eurų - šia suma buvo sumažintas Įmonės savininko kapitalas (7 pastaba). 
 
Žemiau pateikta lentelė atspindi operacijas su susijusiomis įmonėmis per metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.: 
 

Susijusi šalis  
Gautinos sumos 

(su PVM)  
Mokėtinos 

sumos (su PVM)  
Pardavimai  
(be PVM)  

Pirkimai  
(be PVM) 

         
VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra  -  10  619  34 
Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgų aviacijos bazė  -  1  389  2 
LK KOP Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba  2  -  209  - 
VĮ Lietuvos oro uostai  -  46  103  461 
BĮ Lietuvos transporto saugos administracija  -  -  41  - 
Lietuvos Hidrometeorologijos tarnyba  -  7  35  7 
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras  1  -  3  - 
SĮ Šiaulių oro uostas  -  -  2  - 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas  -  -  1  1 
VSAT prie LR VRM Aviacijos valdybos  -  -  1  - 
VŠĮ Vilniaus m. klinikinė ligoninė  -  -  -  6 
VĮ Registrų centras  -  -  -  4 
VŠĮ Energetikų mokymo centras  -  -  -  3 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija  -  -  -  3 
Informacinių technologijų tarnyba prie LR Krašto 

apsaugos ministerijos (KAM) 
 

-  -  -  1 
VĮ Lietuvos paštas  -  -  -  1 

Iš viso  3  64  1 403  523 

 
2019 m. Įmonė perdavė valstybės įmonei „Lietuvos oro uostai“ bei BĮ Lietuvos transporto saugos administracijai patikėjimo teise 
valdomus pastatus ir statinius, kurių likutinė vertė perdavimo metu atitinkamai sudarė  3 261 tūkst. eurų ir 312 tūkst. eurų. Minėtomis 
sumomis buvo sumažintas Įmonės savininko kapitalas bei perkainojimo rezervas (7 pastaba). 
 

2020 m. ir 2019 m. vertės sumažėjimo abejotinoms gautinoms sumoms iš susijusių asmenų apskaityta nebuvo.  
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22. Nuoma 
 
2019 m. Įmonė sudarė dvi apsaugos sistemų įrangos nuomos sutartis, galiojančias iki 2021 m. rugsėjo 1 d., pagal kurias apskaitė teisę 
naudotis turtu pagal 16 – ojo TFAS reikalavimus.  

 2020  2019  

     

Teisės naudotis turtu balansinė vertė sausio 1 d. 379  -  

Pripažinimas -  455  

Nusidėvėjimas (227)  (76)  

Teisės naudotis turtu balansinė vertė gruodžio 31 d. 152  379  

 
2019 m. Įmonė taip pat sudarė dvi mažos vertės kompiuterinės įrangos nuomos sutartis, pagal kurias kompiuterinė įranga nuomojama 
ne ilgesniam nei 3 metų laikotarpiui. Įmonė pasirinko tokiai mažos vertės įrangos nuomai nepripažinti teisės naudotis turtu bei 
nuomos įsipareigojimo ir pripažinti nuomos įmokas sąnaudomis pelne (nuostoliuose) proporcingai per visą nuomos laikotarpį. 2020 
m. mažos vertės kompiuterinės įrangos nuomos sąnaudos sudarė 91 tūkst. eurų (2019 m. – 70 tūkst. eurų). 
 
 
23. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei atidėjiniai, susiję su teisminiais ginčais 
 
2020 m. gruodžio 31 d. Įmonė dalyvavo šiose bylose su buvusiais Įmonės darbuotojais kaip atsakovas: 

(i) civilinė byla - 2020 m. liepos 10 d. darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės buvo nutraukta darbo sutartis su Įmonės darbuotoju. 
Darbuotojas, nesutikdamas su atleidimu iš darbo, 2020 m. liepos 28 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos 
prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus Darbo ginčų komisiją (toliau – DGK), prašydamas pripažinti 
atleidimą iš darbo neteisėtu, grąžinti į buvusį darbą bei priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 
atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. 2020 m. rugsėjo 29 d. DGK sprendimu buvusio darbuotojo ieškinys 
tenkintas iš dalies - atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu, darbo sutartis laikytina nutraukta DGK sprendimu jo įsiteisėjimo dieną, 
iš Įmonės priteista 25 588,89 Eur (neatskaičius mokesčių) suma vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką. Kiti 
buvusio darbuotojo prašymo reikalavimai netenkinti. Ir Įmonė, ir buvęs darbuotojas nesutikdami su DGK sprendimu pateikė ieškinius 
teismui. Buvęs darbuotojas ieškinyje teismui prašo pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu ir priteisti šešių vidutinio darbo užmokesčio 
dydžio kompensaciją už neteisėtą atleidimą iš darbo, vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo 
dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, taip pat penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio, neatskaičius mokesčių, 
bei 77,58 procento dviejų buvusio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio, atskaičius mokesčius, patirtą turtinę žalą; 
bylinėjimosi išlaidas. Įmonė ieškiniu apskundė DGK sprendimo argumentus, taip pat pateikė atsiliepimą į buvusio darbuotojo ieškinį 
toje pačioje byloje. Šiuo metu byla nagrinėjama pirmojoje instancijoje, bylos baigtis nežinoma; 

(ii) civilinė byla - 2020 m. liepos 22 d. darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės buvo nutraukta darbo sutartis su Įmonės darbuotoju. 
Darbuotojas, nesutikdamas su atleidimu iš darbo, 2020 m. rugpjūčio 7 d. kreipėsi į DGK, prašydamas pripažinti atleidimą iš darbo 
neteisėtu ir panaikinti Įmonės generalinio direktoriaus 2020 m. liepos 9 d. įsakymą, pripažinti neteisėtu būtinųjų darbo sąlygų 
pakeitimą ir panaikinti 2020 m. balandžio 29 d. darbo sutarties pakeitimą, kuriuo jis perkeltas į kitas pareigas, grąžinti jį į buvusias 
pareigas, o netenkinus šio reikalavimo – grąžinti į minėtu įsakymu pakeistas pareigas; tenkinus reikalavimą dėl grąžinimo į darbą - 
priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo neteisėto atleidimo iš darbo dienos, netenkinus reikalavimo 
dėl grąžinimo į darbą  - priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo neteisėto atleidimo iš darbo dienos bei 
12 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensaciją, taip pat įpareigoti Įmonę perleisti kaupiamojo gyvybės draudimo draudėjo 
funkcijas, priteisti iš 7 000 Eur dydžio neturtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki 
sprendimo visiško įvykdymo. 2020 m. rugsėjo 29 d. DGK sprendimu buvusio darbuotojo prašymai tenkinti iš dalies - atleidimas iš 
darbo pripažintas neteisėtu, darbo sutartis laikytina nutraukta DGK sprendimu jo įsiteisėjimo dieną, iš Įmonės priteista 20 854,83 Eur 
(neatskaičius mokesčių) suma vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką bei 37 186,22 Eur (neatskaičius mokesčių) 
kompensacija už neteisėtą atleidimą iš darbo. Kiti buvusio darbuotojo prašymo reikalavimai netenkinti. Ir Įmonė, ir buvęs darbuotojas 
nesutikdami su DGK sprendimu pateikė ieškinius teismui. Buvęs darbuotojas pateiktu ieškiniu teismui ginčija DGK sprendimą toje 
dalyje, kurioje atmesti jo reikalavimai, ir prašo papildomai priteisti iš Įmonės 40 181,59 Eur dydžio turtinę žalą, 7 000 Eur dydžio 
neturtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi 
išlaidas. Įmonė ieškiniu apskundė DGK sprendimo argumentus, taip pat pateikė atsiliepimą buvusio darbuotojo ieškinį toje pačioje 
byloje. Šiuo metu byla nagrinėjama pirmojoje instancijoje, bylos baigtis nežinoma. 
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23. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei atidėjiniai, susiję su teisminiais ginčais (tęsinys) 
 
2020 m. buvo baigtos šios bylos, susijusios su buvusiais Įmonės darbuotojais, kuriose Įmonė dalyvavo kaip atsakovas: 
 
-    civilinė byla – 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 buvo sustabdyta iki 2019 m. liepos 14 d., kol buvo priimtas galutinis sprendimas teismo nagrinėjamoje administracinėje 
byloje, aprašytoje toliau. 2020 m. gegužės 28 d. teismo sprendimu buvusio Įmonės darbuotojo ieškinys buvo iš dalies patenkintas ir 
jam iš Įmonės priteista 176 tūkst. eurų (įskaitant susijusius mokesčius) suma; 

 

- administracinė byla – buvęs Įmonės darbuotojas, inicijavęs ir aukščiau 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. 2019 m. liepos 14 d. teismas priėmė Įmonei nepalankų sprendimą, kuriuo panaikintas minėtas Įmonės 
įsakymas, ir įpareigojo Įmonę atlyginti buvusiam darbuotojui su šia byla susijusias 5 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidas; 
 

- civilinė byla – 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. 
2019 m. kovo 19 d. teismo sprendimu buvusio Įmonės darbuotojo ieškinys buvo iš dalies patenkintas ir jam iš Įmonės priteista 65 
tūkst. eurų (įskaitant susijusius mokesčius) suma. Ieškovas šį teismo sprendimą apskundė. 2020 m. vasario 25 d. teismo nutartimi 
ieškovui buvo papildomai iš Įmonės priteista 13 tūkst. eurų (įskaitant susijusius mokesčius) suma.  
 
2019 m. buvo baigta civilinė byla, kurioje Įmonė dalyvavo kaip 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” dėl vėlavimo pabaigti naujojo administracinio pastato statybos darbus. 2019 m. spalio 24 d. byla buvo baigta sudaryta taikos 
sutartimi, pagal kurią UAB “Eikos statyba” sumokėjo Įmonei 175 tūkst. eurų delspinigių. 
 
Įmonė nedalyvavo jokiose kitose teisminėse procedūrose, kurios, vadovybės nuomone, turėtų reikšmingos įtakos finansinėms 
ataskaitoms ar informacija, apie kurias turėtų būti papildomai atskleista. 
 
24. Veiklos tęstinumas ir COVID-19 krizės valdymas 

 
Įmonė imasi veiksmų tam, kad suvaldytų situaciją dėl COVID-19 pandemijos ir užtikrintų galimybę tęsti savo veiklą. Detalus Įmonės 
taikomų priemonių aprašymas pateikiamas žemiau. 
 
Darbuotojų skaičius 
2020 m. pavasarį pirmojo karantino metu dalis darbuotojų buvo prastovose, naujų darbuotojų įdarbinimo procesas buvo sustabdytas 
ir vėl pradėtas tik antroje metų pusėje kritinėms pozicijoms. 2020 m. pabaigoje buvo identifikuotos perteklinės funkcijos bei atleisti 
jas vykdantys darbuotojai, taip pat panaikinti visi laisvi ne kritinės svarbos etatai. 2021 m. planuojama užpildyti tik kritines laisvas ar 
atsilaisvinsiančias darbo pozicijas, taip pat svarstomos ir rengiamos kitos priemonės siekiant optimalaus personalo ir kompetencijų 
išteklių valdymo.  
 
Darbo užmokesčio ir kitų naudų darbuotojams sąnaudos 
Metinė kintama darbo užmokesčio dalis už įmonės rezultatus, lygi 10 proc. metinio darbuotojo pareiginio darbo užmokesčio, nebuvo 
mokama už 2020 m., taip pat nebus mokama ir už 2021 m. Derybų su profesinėmis sąjungomis metu sutarta dėl įsipareigojimo sutartu 
dydžiu didinti atlyginimus darbuotojams nuo 2021 m. sausio 1 d. atšaukimo, taip pat reikšmingos dalies (apie 50 proc. sąnaudų 
susijusių su šiais įsipareigojimais) kitų naudų darbuotojams, nustatytų Kolektyvinėje sutartyje, stabdymo ar sumažinimo nuo 2021 m. 
sausio 1 d. iki tol, kol skrydžių srautas ir įmonės pajamos atsistatys ir pasieks nustatytą lygį.  
 
Sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas) 
Įmonė 2020 m. maksimaliai sumažino veiklos sąnaudas – buvo sustabdyta dalis vykstančių ir planuojamų pirkimų ir iniciatyvų, kurios 
nebuvo būtinos pagrindinės veiklos vykdymui, sumažintas verslo kelionių ir personalo mokymų skaičius –  vyko tik būtinos, daugiausiai 
šalies viduje komandiruotės, personalo mokymai vyko tik tais atvejais, kai tai buvo susiję su specialistų (skrydžių vadovai, avionikos ir 
elektronikos specialistai ir inžinieriai ) licencijavimu. 2021 m. planuojama išlaikyti maksimalią sąnaudų kontrolę išlaikant sąnaudų 
sumą artimą 2020 m. Griežtą sąnaudų kontrolės politiką planuojama taikyti iki ryškesnio paslaugų paklausos atsigavimo ženklų 
rinkoje, arba iki pat metų pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kur neišvengiamas sąnaudų augimas, susijęs su paslaugų teikimo tęstinumo 
bei kokybės užtikrinimu, bei tais atvejais, kurių Įmonė nepajėgi kontroliuoti - rinkos kainų, įkainių augimo ir pan.   
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24. Veiklos tęstinumas ir COVID-19 krizės valdymas (tęsinys) 
 
Investiciniai projektai ir turto įsigijimai 
2020 m. buvo peržiūrėtas įmonės ilgalaikis investicijų planas – dauguma stambių projektų buvo sustabdyti arba perkelti į vėlesnius 
laikotarpius, mažesnės vertės turto įsigijimai taip pat įšaldyti arba atidėti, įsigyjant tik neatidėliotiną ir būtiną veiklos tęstinumui įrangą 
ar jos modernizavimą, detales ar kitą turtą. 2020 m. investicijų ir turto įsigijimų suma buvo beveik 80 proc. mažesnė nei planuota. 
Bendra 2020 – 2024 m. planuojama investicijų suma sumažinta apie 30 proc. lyginant su anksčiau parengtu to paties laikotarpio planu.  
 
Rinkliavos 
Dėl drastiško paslaugų paklausos kritimo Įmonė 2020 m. negavo ir 2021 m. negaus reikšmingos dalies pajamų, turinčių pilnai padengti 
Įmonės sąnaudas, susijusias su oro navigacijos paslaugų teikimu, tačiau didžiąją dalį (nuo 94 proc. iki 100 proc.) jų atgaus šio verslo 
sektoriaus ir Įmonės veiklą reglamentuojančių ES teisės aktuose įteisintų eismo rizikos ir sąnaudų rizikos pasidalinimo mechanizmų 
pagalba dalimis 2023 – 2029 m.  
 
Papildomas finansavimas 
Įmonė, būdama daugiašalio maršruto oro navigacijos sistemos dalimi, Lietuvai kaip šaliai – narei nusprendus, pasinaudojo 
Eurokontrolės pasiūlytu likvidumo palaikymo mechanizmu patraukliomis sąlygomis (žema palūkanų norma, visa administracinė našta 
tenka pačiai Eurokontrolei) – sindikuota paskola iš bankų konglomerato, skirta padengti šalių – narių oro navigacijos paslaugų teikėjų 
pinigų srauto trūkumą, kuris atsirado dėl kitos Eurokontrolės krizės laikotarpiu panaudotos priemonės, kuri buvo pasiūlyta ir skirta 
oro erdvės naudotojų likvidumo problemoms spręsti – 2020 vasario – gegužės mėn. sąskaitų už oro navigacijos paslaugas apmokėjimų 
terminus išdėliojant per ilgesnį laiko tarpą. Ši priemonė padėjo subalansuoti pinigų srautus, užtikrinti įmonės likvidumą ir pakankamą 
pinigų kiekį iki mažiausiai 2021 m. pabaigos net ir pesimistiniu sektoriaus raidos ir paslaugų paklausos scenarijumi. Be to, įmonė ieško 
galimybių finansuoti būsimus investicinius projektus ES fondų lėšomis, per valstybės paramos programas ir fondus, esant poreikiui 
kreipsis į Lietuvos komercines finansines institucijas dėl papildomo finansavimo produktų, kurių iki šiol neturėjo.  
 
25. Atgautinų sumų (nepadengtų sąnaudų oro navigacijos paslaugoms teikti dėl COVID-19 pandemijos metu susidariusių 

ypatingų aplinkybių ir ženkliai kritusio oro eismo) už 2020-2021 metų laikotarpį 2020 metams priskirtinos dalies vertinimas 
 
2020 m. lapkričio mėnesį ES lygiu įsigaliojo Europos Komisijos Įgyvendinimo reglamentas 2020/1627 „Dėl išskirtinių priemonių, dėl 
COVID-19 pandemijos taikomų Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistemos trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu 
(2020–2024 m.)“. Šiuo reglamentu nustatomos išskirtinės priemonės, kuriomis nukrypstama nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 
2019/317 nustatytos Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistemos trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu sistemos, 
proceso ir įgyvendinimo principų. 
 
Esminiai šio reglamento priėmimo tikslai ir juo įtvirtintos priemonės kai nukrypstama nuo reglamento 2019/317 ir įprastų oro 
navigacijos paslaugų teikimo finansavimo sistemos Bendro Europos dangaus erdvėje principų:  
 

• siekiant sumažinti didelį COVID-19 pandemijos poveikį oro erdvės naudotojams trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu, būtina 2020 ir 
2021 kalendoriniais metais taikyti specialias nuostatas dėl tikslinių veiklos rodiklių su ekonominiu efektyvumu susijusioje 
pagrindinėje veiklos srityje peržiūros Sąjungos ir vietos lygmenimis;  

• siekiant užtikrinti tinkamą veiklos rezultatų ir mokesčių sistemos taikymą trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu ir atsižvelgiant į tai, 
kad tikslinių veiklos rodiklių nustatymas yra orientuotas į ateitį, ekonominio efektyvumo tikslinių veiklos rodiklių peržiūra Sąjungos 
ir vietos lygmenimis turėtų apimti 2020 ir 2021 kalendorinių metų, kurie laikomi vienu laikotarpiu, nustatytąsias išlaidas;  

• taisyklės, kuriomis reglamentuojamos vėlyvo Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/317 numatytų veiklos rezultatų planų 
patvirtinimo pasekmės, turėtų būti pakoreguotos taip, kad būtų sušvelnintas didelis neigiamas finansinis poveikis, kurį šie 
mechanizmai priešingu atveju padarytų oro erdvės naudotojams, taip pat kad būtų išvengta per didelio vienetinių tarifų 
kintamumo trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu. Šiuo tikslu atitinkamas vienetinių tarifų koregavimas išimties tvarka turėtų būti 
atliekamas penkerių kalendorinių metų laikotarpiu;  

• Komisija turėtų priimti trečiojo ataskaitinio laikotarpio peržiūrėtus Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius ne vėliau kaip 2021 
m. gegužės 1 d; 

• Komisija pateiktus Įmonės veiklos rezultatų planus turėtų patvirtinti 2022 m. pradžioje; 

• Komisijai nustačius trečiojo ataskaitinio laikotarpio peržiūrėtus Sąjungos masto tikslinius veiklos rodiklius, valstybės-narės turėtų 
parengti veiklos rezultatų planus, į kuriuos būtų įtraukti trečiojo ataskaitinio laikotarpio peržiūrėti tiksliniai veiklos rodikliai; 

• galutinėje veiklos rezultatų planų redakcijoje nustatyti ekonominio efektyvumo tiksliniai veiklos rodikliai pagal Įgyvendinimo 
reglamento (ES) 2019/317 17 straipsnio 2 dalį turėtų būti taikomi atgaline data nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios. Tačiau jie 
turėtų turėti poveikį, susijusį su vienetinių tarifų koregavimu, tik vėlesniais kalendoriniais metais; 

• Nukrypdamos nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 12 straipsnio, valstybės-narės iki 2021 m. spalio 1 d. parengia ir 
Komisijai pateikia pagal to įgyvendinimo reglamento 10 straipsnį parengtus veiklos rezultatų planų projektus, į kuriuos įtraukti 
peržiūrėti tiksliniai veiklos rodikliai, kuriais užtikrinamas derėjimas su peržiūrėtais Sąjungos masto tiksliniais veiklos rodikliais; 

  



VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“ 
Įmonės kodas - 210060460, adresas – B. Karvelio g. 25, Vilnius 
 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. 
(visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip) 

36 

 
25. Atgautinų sumų (nepadengtų sąnaudų oro navigacijos paslaugoms teikti dėl COVID-19 pandemijos metu susidariusių 

ypatingų aplinkybių ir ženkliai kritusio oro eismo) už 2020-2021 metų laikotarpį 2020 metams priskirtinos dalies vertinimas 
(tęsinys) 

 

• Trečiojo ataskaitinio laikotarpio atžvilgiu koregavimo sumos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317 29 straipsnio 5 
dalies antrą pastraipą apskaičiuojamos remiantis veiklos rezultatų planų projektais, kurie Įgyvendinimo reglamento (ES) 
2019/317 17 straipsnio 1 dalyje nurodyti kaip tinkami vienetinių tarifų nustatymo reikmėms. 

• Įprastomis rinkos veikimo sąlygomis (kaip įmonė veikė iki 2020 metais prasidėjusios pandemijos) pagal 2019/317 29 straipsnio 5 
dalies antrą pastraipa – “Kai veiklos rezultatų planas patvirtinamas jau prasidėjus ataskaitiniam laikotarpiui, dėl bet kokio pajamų 
skirtumo, atsiradusio todėl, kad vietoj vienetinio tarifo arba tarifų, apskaičiuotų pagal patvirtintą veiklos rezultatų planą, taikytas 
vienetinis tarifas arba tarifai, apskaičiuoti pagal veiklos rezultatų plano projektą, pirmas vienetinio tarifo koregavimas atliekamas 
kitai metais po veiklos rezultatų plano patvirtinimo, o galutinis vienetinio tarifo koregavimas – po tų metų praėjus dvejiems 
metams.  

• Dėl pandemijos poveikio aviacijos rinkai ir drastiškai smukusio oro eismo Įmonės 2020 m. realiai gautos ir apskaitytos pajamos iš 
oro navigacijos paslaugų teikimo nepadengė apie 6 mln. eurų šių paslaugų teikimui faktiškai patirtų sąnaudų, vertinant skirtumą 
tarp šiuo metu rinkliavų tarifams (2020 ir 2021 m.) nustatyti naudojamo prieš ataskaitinio laikotarpio pradžią (2019 m.) teikto bet 
nepatvirtinto Lietuvos, kaip valstybės-narės, teikiamo Veiklos plano ir būsimo naujo Veiklos plano, kuriame bendro 2020-2021 m. 
laikotarpio nustatytosioms sąnaudoms ir paslaugų vienetų už 2020 m. skaičiai bus faktiniai, bei atsižvelgiant į visus iš praeitų 
laikotarpių (n-2, t.y. 2018 m.) persikeliančius tarifą įtakojančius korekcinius elementus.  

 
Šios ataskaitos rengimo ir išorės auditorių atliekamo finansinio audito metu Įmonė susiduria su dideliu neapibrėžtumu dėl šių sumų 
už 2020 m. tikslaus įvertinimo. Neapibrėžtumą nulemia, įskaitant bet neapsiribojant, šie esminiai veiksniai:  
 

• reglamento nustatytas neįprastas dviejų metų laikotarpis, kuris bus vertinamas kaip vienas periodas bei apims dalinai faktinius, o 
dalinai nustatytuosius (prognozuojamus) duomenis;  

• nėra patikimų oro eismo raidos prognozių tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiais;  

• nėra žinomi ir nėra nustatyti tiksliniai rodikliai ekonominio efektyvumo rodikliams (sąnaudų bazės) ES ir šalies lygiais, į kuriuos 
atsižvelgiant turės būti ir 2021 m. bus rengiamas ir teikiamas EK tvirtinimui naujas ataskaitinio laikotarpio veiklos planas;  

• nėra žinoma ar įmonės Savininko sprendimai bei lūkesčiai ir keliami tikslai Įmonei bus koreguojami dėl pandemijos poveikio 
aviacijos sektoriui ir kiek tai koreliuos su EK keliamais tikslais, bei kitų sistemos dalyvių, su kuriais teikiamas valstybės-narės Veiklos 
planas (kiti ONPT teikėjai – TKA, LHMT, Latvijos LGS, kuriam deleguotas paslaugų teikimas dalyje Lietuvos oro erdvės), sprendimai 
bei jų planuojami nustatytųjų sąnaudų dydžiai bei kaip tai įtakos bendrą Lietuvos teikiamą Veiklos planą. 

 
Atgautinų sumų vertinimo ir ataskaitos rengimo metu Įmonei buvo žinomi tik Europos Komisijai pavaldaus sistemos priežiūros organo 
Performance Review Body (PRB) rekomendaciniai pasiūlymai dėl atnaujintų tikslinių rodiklių ataskaitiniam laikotarpiui nustatymo 
įskaitant ir ekonominio efektyvumo sritį. Bendrai šioje situacijoje yra daug galimų scenarijų, tačiau pateikti PRB rekomendaciniai 
pasiūlymai (kadangi tai yra tik rekomendaciniai pasiūlymai jais remtis kaip pilnai patikimu įvertinimu negalime) pagal kuriuos bendro 
2020-2021 m. laikotarpio oro navigacijos paslaugų teikimo vienetiniai paslaugų tarifai (o tai reiškia – sąnaudos) ES lygiu turėtų būti 
adaptuotos prie aviacijos sektorių krečiančios krizės masto ir atitinkamai būtų:  

• A scenarijus – apie -9% mažesnės nei baziniais laikomų 2019 m. faktinės sąnaudos. Vertinama su prielaida, kad 2020 m. kapitalo 
kainos dalis sąnaudose bus nuspręsta netaikyti rengiant teikiamą veiklos planą, remiantis praeitos krizės (2009-2010 m.) praktika 
ir precedentu kaip elgėsi valstybė-narė reaguodama į tuometę krizės situaciją ir jos keliamas pasekmes, o 2021 metais kapitalo 
kainos dalis sąnaudose taikyta. Tokio scenarijaus atveju atgautina suma būtų apie  4,6 mln. Eur 

• B scenarijus – apie -15% mažesnės nei baziniais laikomų 2019 m. faktinės sąnaudos. Vertinama, kad 2020 m. ir 2021 m. kapitalo 
kainos dalis sąnaudose bus nuspręsta taikyti rengiant teikiamą Veiklos planą. Tokio scenarijaus atveju atgautina suma būtų apie 
2,4 mln. Eur 

 
Įmonės paskaičiuotas žemiau nurodytas scenarijus, kuriuo ir vadovaujasi įmonė kaip scenarijumi, kuriame yra labai tikėtina, kad 
pripažinta atgautina suma reikšmingai nesumažės, kai vėliau bus panaikinti aukščiau nurodyti neapibrėžtumai. 
  
Šiam scenarijui taikomos prielaidos: 

• Apie -30 % mažesnės nei bazinėmis laikomos 2018 - 2019 m.  vidutinės faktinės sąnaudos.  

• Vertinama, kad 2020 m. ir 2021 m. kapitalo kainos dalis sąnaudose bus nuspręsta taikyti rengiant teikiamą Veiklos planą. Tokio 
scenarijaus atveju atgautina suma būtų apie 0 Eur. 
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25. Atgautinų sumų (nepadengtų sąnaudų oro navigacijos paslaugoms teikti dėl COVID-19 pandemijos metu susidariusių 

ypatingų aplinkybių ir ženkliai kritusio oro eismo) už 2020-2021 metų laikotarpį 2020 metams priskirtinos dalies vertinimas 
(tęsinys) 

 
Remiantis finansinių ataskaitų sudarymo metu turima informaciją ir esančiais neapibrėžtumais įmonė mano, kad 2021 metais gali 
atgauti nuo 0 Eur iki 6 mln. Eur vertinant įvairius skirtingus scenarijus. Įmonė rengiant veiklos planą yra įpareigota laikytis Komisijos 
būsimų iškeltų tikslų bei jais vadovaujantis pateikti EK atnaujintą veiklos planą su naujausiomis Įmonės sąnaudų prognozėmis pilniems 
2021 m. bei bendru sąnaudų dydžiu per bendrą 2020-2021 m. laikotarpį. Atsižvelgiant į veiklos plano atitikimą būsimiems Komisijos 
iškeltiems rodikliams ir kai jis bus oficialiai patvirtintas 2022 metų pradžioje, Įmonė įvertins atgautinas sumas už dvimetį (2020-2021 
m.) laikotarpį ir pripažins jas pajamomis 2021 metais. 
 
Esant aukščiau pateiktiems dideliems neapibrėžtumams susijusiams su atliktu Įmonės vertinimu ir atsižvelgiant į IFRS 15 nuostatas 
dėl neapibrėžtumų kintamų pajamų dalyje, Įmonė pasirinko nepripažinti gautinų sumų ir sukauptų pajamų iš 2020 metų periodo, 
kadangi pagal šį scenarijų yra labai tikėtina, kad pripažinta atgautina suma reikšmingai nesumažės, kai vėliau bus panaikinti aukščiau 
nurodyti neapibrėžtumai. Pabrėžtina, kad 2020 metų periodas sudaro tik pusę reglamento nuostatomis sukurto dvimečio 2020-2021 
m. laikotarpio, kuris bus vertinamas bendrai. 
 
26. Poataskaitiniai įvykiai 
 
2021 m. sausio 19 d. M. Beliūnas buvo atšauktas iš generalinio direktoriaus pareigų. Nuo 2021 m. sausio 20 d. laikinai eiti generalinio 
direktoriaus pareigas, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus išrinktas Įmonės generalinis direktorius, buvo paskirta Teisės ir dokumentų 
valdymo skyriaus vadovė R. Četkauskienė. 
 
2021 m. vasario 26 d. Įmonė pradėjo teikti skrydžių valdymo paslaugas Lietuvos oro erdvėje naudojantis naująja skrydžių valdymo 
sistema bei modernizuota Vilniaus aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistema, kurių įsigijimo vertės atitinkamai sudarė 13 719 
tūkst. eurų ir 2 472 tūkst. eurų. 
 
Po finansinių metų pabaigos iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo neįvyko jokių kitų poataskaitinių įvykių, kurie turėtų reikšmingos 
įtakos finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti. 
 

 
* * * * 
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Santrauka  

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ (toliau – ON arba Įmonė) 2020–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 
metų veiklos ataskaita apibendrina svarbiausius ir esminės reikšmės Įmonės veiklai turinčius 2020 m. įvykius, vykdomą veiklą, 
informaciją apie valdymo ir priežiūros organus, misiją, viziją, vertybes, strategines veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius, galimybes ir 
grėsmes, 2020 m. veiklos ir finansinius rezultatus, darbuotojų rodiklius, darnaus vystymosi iniciatyvas, veiklos planus ir prognozes, 
skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi. 

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 laikomi svarbiais oro 
navigacijos teikėjų laukiančiais iššūkiais vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Tai turi įtakos ir ON veiklos planavimui. Daugiausiai dėmesio 
ketinta skirti: veiklos efektyvumo didinimui, taikant procesinį valdymą ir diegiant skaitmeninius sprendimus, socialinio dialogo 
stiprinimui ir naujos organizacinės kultūros formavimui, oro navigacijos paslaugų teikimo organizavimui, grindžiant aplinkosaugos 
principais bei teikiamų oro navigacijos paslaugų ir naujų paslaugų plėtojimui. 

ON veiklą ir strateginių planų įgyvendinimą 2020 m. reikšmingai pakoregavo pasaulinė COVID-19 pandemija. Ji lėmė paslaugų 
apimčių sumažėjimą, susilpnėjusią oro eismo vadybos rinkos dalyvių finansinę padėtį bei neapibrėžtumą dėl ateities. Eurokontrolės 
statistikos ir prognozių padalinys STATFOR numatė keletą atsigavimo nuo COVID-19 scenarijų, tačiau net ir labiausiai optimistinis 
scenarijus numato, kad 2019 m. skrydžių apimtys gali būti pasiektos tik 2026 m. Tai paskatino Įmonę peržiūrėti prioritetus ir 
pagrindiniu akcentu trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu laikyti veiklos tęstinumo užtikrinimą, darbo vietų išlaikymą, aukščiausio 
skrydžių saugos lygio užtikrinimą, kokybišką oro navigacijos paslaugų teikimą ir atitikimą teisės aktams.  

Siekdama tapti konkurencingiausia Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoja ir aviacijos sprendimų inovatore, ON 
suformavo keturias strategines veiklos kryptis: saugios aplinkos kūrimas, veiklos efektyvumo didinimas, vertės kūrimas, organizacinės 
kultūros tobulinimas ir nustatė šešis strateginius tikslus. ON strateginės kryptys ir tikslai buvo nustatyti taip, kad atitiktų Lietuvos 
Respublikos bei oro navigacijos paslaugų teikimo sritį reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, Baltijos FOEB 
plėtros strategiją iki 2025 m. bei strateginės reikšmės tarptautinius dokumentus, kurių pagrindiniai yra ICAO Pasaulio oro navigacijos 
planas, Europos oro erdvės architektūros studija (2019), Europos oro erdvės architektūros studijos įgyvendinimo planas (2019), 
Europos oro eismo vadybos pagrindinis planas (2020), CANSO Europos 2035 vizija (2019), Europos maršrutų tinklo gerinimo planas 
(2019), Europos tinklo veiklos planas (2019).  

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. 

ON 2020–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 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“ (2019 m. kovo 27 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 284 „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 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373, kuriuo 
nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų 
priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) 
Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011 reikalavimus. 
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Generalinės direktorėss įžanginis žodis 

 

Susitelkimas, veiklos tęstinumo užtikrinimas, geriausių 

sprendimų ieškojimas – žodžiai, lydėję nelengvus ir iššūkių 

nepagailėjusius 2020 metus. 

Nepaisant sudėtingos situacijos, o dažnai ir nežinomybės, VĮ „Oro 

navigacija“ darbuotojų atsakingo darbo ir požiūrio dėka pavyko ne tik 

išvengti COVID-19 židinių Įmonės viduje, bet ir kokybiškai bei 

nepertraukiamai teikti skrydžių saugą užtikrinančias paslaugas. 

2020 metais Įmonė ir toliau žengė į technologinio vystymosi bei 

strateginės reikšmės pokyčių etapą. Metų pradžioje VĮ „Oro 

navigacija“ pradėjo dalyvauti antrame Europos mokslinių tyrimų ir 

inovacijų plėtojimo programos etape. 

Rugsėjį pasirodžius Europos Parlamento ir Tarybos Bendro Europos 
Dangaus reglamento projektui SES2+, numatančiam Europos oro 
eismo vadybos sistemos liberalizavimo priemones, pradėtas nuoseklus 
pasirengimas planuojamai Europos oro eismo vadybos sistemos 
pertvarkai.  

Spalio mėnesį buvo įdiegta ir pradėta naudoti nauja aviacijos 
pranešimų perdavimo sistema LT-ON-AMHS. 

Skiriant vis daugiau dėmesio tvarumo ir energetinio žalumo 
aspektams, VĮ „Oro navigacija“ parengė energetinio efektyvumo 
didinimo planą,  patvirtino Energetikos politiką bei tapo Pažangios 
energijos klubo nare, taip prisijungdama prie „Energijos skirstymo 
operatoriaus“ iniciatyvos, kuria siekiama skatinti efektyvaus energijos 
vartojimo įpročius ir prisidėti prie greitesnio energijai imlių veiklos 
būdų pakeitimo labiau palankiais aplinkai.  

Net ir esant nuotoliniam darbui, Įmonės darbuotojai aktyviai įsitraukė 

į socialinės atsakomybės iniciatyvas, dalyvavo nuotoliniuose renginiuose ir siekė išlaikyti komandinę dvasią Įmonės viduje. Praėjusiais 

metais daug dėmesio buvo skiriama visuomenės švietimui bei informavimui apie  VĮ „Oro navigacija“ veiklą ir paskirtį.  

Dabar kaip niekad svarbu išlaikyti aiškią, į nuostolių minimizavimą, o netrukus, tikiu, ir į sėkmingus rezultatus, orientuotą kryptį, ieškoti 
geriausių ekonominių, technologinių ir organizacinių sprendimų, galinčių turėti įtakos greitesniam aviacijos sektoriaus atsigavimui. 

Dėkoju  kiekvienam darbuotojui už aukštus gebėjimus adaptuotis prie nelengvos ir itin dinamiškos situacijos. Vertinu visos komandos 
įsitraukimą, priimant geriausius Įmonės interesus atitinkančius sprendimus, padedančius stabilizuoti ir sumažinti pandemijos 
keliamus padarinius. Tikiu, kad ir 2021 metais mums nepritrūks drąsos bei darbščių rankų, einant pažangos ir vertę oro erdvės 
naudotojams kuriančiu keliu. 

 

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ 

 laikinoji generalinė direktorė 

Redvita Četkauskienė 
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Bendra informacija 

Įmonės pavadinimas - valstybės įmonė „Oro navigacija“
Adresas - Balio Karvelio g. 25, LT 02184 Vilnius, Lietuvos Respublika
Vadovas - laikinoji generalinė direktorė Redvita Četkauskienė
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.oronavigacija.lt
Socialiniai tinklai linkedin.com/company/oro-navigacija/

2020 m. pagrindiniai finansiniai rodikliai:
Pajamos - 15 802  tūkst. Eur
Grynasis nuostolis - 4 988 tūkst. Eur
Nuosavas kapitalas - 41 888 tūkst. Eur
Turtas - 59 565 tūkst. Eur

2020 m. pagrindiniai operaciniai rodikliai:
Bendras skrydžių skaičius - 125 155
Tranzitinių skrydžių skaičius - 93 401
Terminalinių skrydžių skaičius - 31 754

2020 m. pagrindiniai darbuotojų rodikliai:
Darbuotojų skaičius - 296
Vidutinis darbuotojo bruto mėnesinis darbo užmokestis - 4 492 Eur

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

2020 m. ON sukurta pridėtinė vertė:
296 darbo vietos
Aptarnautų skrydžių skaičius darbuotojui – 517
Darbuotojų ir darbdavio sumokėta socialinio draudimo mokesčių - 3 506 tūkst. Eur
Sumokėta gyventojų pajamų mokesčio - 3 154 tūkst. Eur
Priskaičiuota kitų mokesčių (mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise) - 229 tūkst. Eur
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Svarbiausi įvykiai 
 

2020 m. sausis 

 
ON pradėjo dalyvauti antrame Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtojimo programos etape (angl. – SESAR 2020, Wave 2). SESAR 
programa siekia pagerinti Europos OEV tinklo funkcionalumą modernizuojant ir harmonizuojant OEV sistemas, kuriant, plėtojant, 
testuojant ir diegiant inovatyvius technologinius ir operacinius OEV sprendinius. Europos OEV sistemos modernizavimas bus 
naudingas visai Europai ir jos piliečiams. Antrasis etapas tęsis iki 2022 metų gruodžio 31 d.  

2020 m. kovas 

 
Prasidėjus pasaulinei COVID-19 pandemijai, pradėjo smarkiai mažėti skrydžių apimtys ir tai turėjo neigiamos įtakos Įmonės veiklai 
visus 2020 m. 2020 m. kovo mėn. Lietuvoje įvedus karantiną Įmonei teko peržiūrėti ir darbo organizavimo principus. Įmonė ėmėsi 
visų įmanomų pastangų, siekdama tiek apsaugoti darbuotojų nuo viruso grėsmės ir padarinių, tiek užtikrinti Įmonės veiklos tęstinumą. 
Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir galimybes, didžiajai daliai darbuotojų buvo suteikta galimybė dirbti iš namų, kiti darbuotojai buvo 
išleisti į prastovas, kurios buvo apmokamos didesniu, nei nustatytas teisės aktuose, tarifu (50 – 75 proc.). 
 

2020 m. balandis 

 
Įmonės generaliniam direktoriui Mindaugui Gusčiui pasitraukus iš pareigų, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2020 m. 
balandžio 10 d.  laikinuoju Įmonės generaliniu direktoriumi paskyrė Įmonėje dirbusį Saugos ir saugumo departamento vadovą Marių 
Beliūną. 
 

2020 m. gegužė 

 
Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į bepiločių orlaivių (toliau – BO) saugaus naudojimo svarbą, o BO naudotojus – į galiojančias 
taisykles, ON, būdama Lietuvos Respublikos oro erdvės valdytoja, 2020 m. gegužės mėnesį pradėjo viešinimo kampaniją. Sukurtas ir 
dedikuotas polapis ON internetinėje svetainėje, kurioje vienoje vietoje pateikiama išsami informacija apie BO naudojimo taisykles, 
leidimus skraidyti, taikomus apribojimus, galiojančius reglamentus, svarbius kontaktus.  

2020 m. gegužės 7 d. įvyko Įmonės vadovybės, Įmonės valdybos, Prezidentūros bei Susisiekimo ministerijos atstovų nuotolinis 
susitikimas, kurio metu buvo aptartas strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios Įmonės veiklos stabilumas, esamų 
strateginių tikslų ir projektų tęstinumas, įvertintas turimas saugos ir saugumo rizikų valdymo mechanizmas.  
 

2020 m. liepa 

 

2020 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įmonės vadovui ir valdybai pateikė naują raštą dėl valstybės Įmonei 
keliamų tikslų ir lūkesčių. 
 

2020 m. rugpjūtis  

 

VĮ „Oro navigacija" ir VĮ Lietuvos oro uostai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria įtvirtintas operatyvus bendradarbiavimas saugos 
valdymo srityje. 

 

2020 m. rugsėjis 
 

 
Pasirodžius Europos Parlamento ir Tarybos Bendro Europos Dangaus reglamento projektui SES2+, kuris numato priemones, 
nukreiptas į Europos oro eismo vadybos sistemos liberalizavimą, pradėtas pasirengimas planuojamai Europos oro eismo vadybos 
sistemos pertvarkai, kurios pasekoje bus dalinai liberalizuojama oro navigacijos paslaugų rinka. Rengiama paslaugų teikimo 
koncepcija.   
 
Rugsėjo 10 dieną VĮ „Oro navigacija“ generaliniu direktoriumi buvo paskirtas Marius Beliūnas, konkursą į šias pareigas laimėjęs liepos 
mėnesį. 
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2020 m. spalis 
 
 

Parengtas ir su pagrindinėmis suinteresuotomis pusėmis (oro erdvės naudotojais, Lietuvos oro uostais, Lietuvos KOP) suderintas 
Perėjimo prie nustatytų charakteristikų navigacijos (PBN) Vilniaus skrydžių informacijos regione (SIR) planas, kuriame yra pateiktos 
priemonės, kurias planuoja realizuoti Lietuvos suinteresuotos šalys, siekdamos įgyvendinti 2018 m. liepos 18 d. Komisijos 
įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2018/1048, kuriuo nustatomi su nustatytų charakteristikų navigacija susiję oro erdvės naudojimo 
reikalavimai ir veiklos procedūros, bei susijusių ICAO ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas. 
 
Įdiegta ir pradėta naudoti nauja aviacijos pranešimų perdavimo sistema LT-ON-AMHS. AMHS iš esmės keičia aviacijos fiksuotą 
telekomunikacijų tinklą (AFTN), pagrįstą senomis telegrafo technologijomis. AMHS turi daug didesnį funkcionalumą, kuris apima 
adresų katalogą, padidina saugumą, o pranešimuose gali būti bet kokia skaitmeninė informacija, įskaitant tekstą, grafiką, atvaizdus, 
failus, duomenų bazes, garso ir vaizdo įrašus. Sistema užtikrina didesnį informacijos tikslumą ir saugumą, kas labai svarbu skrydžių 
valdymui, o ateityje taps svarbiu elementu įgyvendinant informacijos mainų visos oro eismo vadybos sistemos mastu (SWIM) 
koncepciją. 

Parengtas ir patvirtintas energetinio efektyvumo didinimo Įmonėje planas. 

 
2020 m. lapkritis 

 

Įmonė  prisijungė prie „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) iniciatyvos, kuria siekiama skatinti efektyvaus energijos vartojimo 
įpročius ir prisidėti prie greitesnio energijai imlių veiklos būdų pakeitimo labiau palankiais aplinkai. Narystė Pažangios energijos klube 
įprasmina Įmonės siekius vartoti atsakingiau, mažinti kaštus bei aplinkai daromą įtaką. 

Įmonė ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LHMT) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria 
įtvirtinamas bendradarbiavimas saugos valdymo srityje.  

Įmonė kartu su VšĮ Transporto kompetencijų agentūra ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba surengė tarptautinio susidomėjimo 
sulaukusį susitikimą su Lietuvos Respublikos oro erdvės naudotojais. Tai pirmas panašaus pobūdžio susitikimas, įvykęs virtualioje 
erdvėje. Darbotvarkė buvo sudaroma kartu su pačiais oro erdvės naudotojais. Susitikime tradiciškai buvo apžvelgti praėjusių metų 
rezultatai, pokyčiai aviacijos srityje bei aptarti iššūkiai, kylantys pandemijos akivaizdoje. Susitikime dalyvavo įvairūs oro erdvės 
naudotojai – oro bendrovių atstovai, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų, aeroklubų ir mokymo organizacijų atstovai. 

2020 m. lapkričio 5 d. po derybų su profesinės sąjungos atstovais, pasirašyta nauja Kolektyvinė sutartis, kuri įsigaliojo nuo 2021 m. 
sausio 1 d. ir galioja iki 2024 gruodžio 31 d. Dėl COVID – 19 poveikio aviacijos sektoriui, siekiant bendromis pastangomis užtikrinti 
Įmonės veiklos tęstinumą ir visų Įmonės darbuotojų gerovę, Įmonė sudarė papildomą susitarimą dėl Kolektyvinės sutarties atitinkamų 
naudų laikino stabdymo 2021 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui. 

 
2020 m. gruodis 

 

Atliktos konsultacijos su Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) atstovais dėl oro navigacijos paslaugų teikėjų nustatytų 
sąnaudų, planuojamų investicijų, paslaugų vienetų prognozių, rinkliavų politikos klausimais. Po konsultacijų Transporto Kompetencijų 
Agentūra patvirtino maršruto ir terminalo vienetinius tarifus 2021 metams. 
 
 
Svarbiausi įvykiai po ataskaitinio laikotarpio 
 

 

2020 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublios susisiekimo ministrui M.Skuodžiui iš pareigų atšaukus Įmonė generalinį direktorių Marių 
Beliūną, laikinąja Įmonės vadove nuo 2020 m. sausio 20 d. paskirta Įmonėje Teisės ir dokumentų valdymo skyriaus vadove dirbanti 
Redvita Četkauskienė.  

Sėkmingai užbaigtas projektas „EGNOS Lietuva”, trukęs 22 mėnesius. Įgyvendinus šį projektą, Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose 
pradedamos taikyti itin tikslaus artėjimo tūpti procedūros LPV. Šios procedūros svarbios ne tik skrydžių saugos, bet ir poveikio aplinkai 
aspektais.  Procedūros įsigaliijo 2020 m, birželio 18d. Vilniuje, įsigalios 2021 m. kovo 25 d. Palangoje, 2021 m. birželio 17 d. Kaune. 
Regiama projekto ataskaita Europos palydovinės navigacijos sistemų agentūros (angl. European GNSS Agency, GSA) daliniam 
finansavimui.  

2021 m. sausio 1 d. ON pradėjo dalyvauti trečiajame SESAR programos etape (angl. – SESAR Wave 3). ON prisidėda prie dviejų 
projektų: PJ32 „Virtual Centre” ir PJ34 „Collaborative U-space-ATM interface”.  Projektų trukmė – 24 mėn. Dalyvavimas 
finansuojamas iš Horizon 2020 fondo. 

Vasario 26 d. VĮ „Oro navigacija“ pradėjo teikti skrydžių valdymo paslaugas Lietuvos oro erdvėje naudojantis naująja skrydžių 
valdymo sistema. Ši sistema yra technologinio partnerystės projekto iTEC sudėtinė dalis. 
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1. Veiklos aprašymas 

1.1. Teikiamos paslaugos 

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: 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 konsorciumo2 ir technologinio Europos iTEC aljanso3 veikloje bei 
regioninėse iniciatyvose4. ON atstovai 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. 

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 regioną 5. 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. 2 pav.). 

 
 
 

 
 

 
2 pav. ON veiklos sritys ir teikiamos paslaugos 

 

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



VALSTYBĖS ĮMONĖ „ORO NAVIGACIJA“ 
Įmonės kodas - 210060460, adresas – B. Karvelio g. 25, Vilnius 

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

46 

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 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 programoje6 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 ir naujausių SESAR technologinių sprendinių plėtojimo. Nuo 2020 m. ON dalyvauja II programos etape ir 
vykdo penkis mokslinius/industrinius (inovacijų plėtojimo) projektus projektus:  PJ.05 – „Skaitmeninės aerodromo skrydžių valdymo 
bokšto technologijos“,  PJ.10 – „Atstumo tarp orlaivių valdymas ir skrydžių vadovo darbo įrankiai“, PJ.13 – „Bepiločių orlaivių 
integravimas į valdomą oro erdvę“, PJ.19 – „Turinio integravimas, veiklos vertinimo rodiklių vadyba ir verslo modelio parengimas“ ir 
PJ.20 – „OEV pagrindinio plano palaikymas“. 

 

 
 

3 pav. ON vykdyti SESAR 2020 programos II 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. 4 pav.). 

 
4 pav. ON turimi sertifikatai ir pažymėjimai 

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. Standartas galioja iki 2022 m. kovo 22 d. ON sertifikavimą atliko nacionalinio 
Italijos akreditacijos biuro „Accredia“ akredituota italų kompanija „Certification S.r.l.“.  

 

6 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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2. Įmonės valdymas 

2.1. Valdymo struktūra  

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. 
Oro transporto sektorius yra svarbus sėkmingam šalies vystymuisi, kadangi sudaro sąlygas kitiems šalies verslo subjektams sėkmingai 
plėtoti jų veiklą, didina Lietuvos piliečių mobilumą ir užtikrina Lietuvos pasiekiamumą oro transportu. 

Siekdama savo strateginių tikslų, atsižvelgdama į atliekamų funkcijų specifiką ir strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui, 
ON savo veiklos strategiją ir veiklos planus koordinuoja su kitomis Lietuvos oro transporto sektoriaus įmonėmis (VĮ Lietuvos oro 
uostai, nacionalinėmis priežiūros institucijomis (Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) ir VšĮ Transporto kompetencijų 
agentūra (TKA)) ir Lietuvos kariuomenės (LK) Karinėmis oro pajėgomis (KOP) (žr. 5 pav.). Oro transporto sektoriaus įmonių, kurių 
veiklą reguliuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos susiekimo ministerija, glaudūs tarpusavio santykiai užtikrina darnią Lietuvos oro 
transporto sektoriaus plėtrą.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijai pavaldžios civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos ir oro 

transporto įmonės 

Siekiant užtikrinti efektyvų Lietuvos Respublikos oro erdvės panaudojimą bei prisidėti prie Lietuvos Respublikos saugumo 
užtikrinimo, ON aktyviai bendradarbiauja su LK visais oro navigacijos paslaugų teikimo klausimais, kurio tikslas – užtikrinti tiek civilinių 
oro erdvės naudotojų saugą ir jų skrydžių efektyvumą, tiek ir valstybės apsaugos funkcijos vykdymą. Be minėtos veiklos ON kartu su 
LK atstovais bendradarbiauja įsigyjant bei diegiant bendriems tikslams naudojamą įrangą, vykdant bendras paieškos ir gelbėjimo 
pratybas, kartu rengiamasi didelėms NATO pratyboms bei nuolat užtikrinamas oro policijos misijos vykdymas. ON ir LK atstovai 
aktyviai bendradarbiauja dėl automatizuotos oro erdvės planavimo ir panaudojimo įrangos diegimo bei karinių ir civilinių bepiločių 
orlaivių integravimo į bendrąjį oro eismą Lietuvos Respublikos oro erdvėje. 

Aviacijos valstybinį valdymą pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje vykdo Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, 
Susisiekimo ministerija (SM), kariuomenės vadas, BĮ Lietuvos transporto saugos administracija ir VšĮ Transporto kompetencijų 
agentūra. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pertvarkyta 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 funkcijos perduotos dviems kitoms transporto sektoriaus įstaigoms: Lietuvos transporto saugos 
administracijai (LTSA) ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai (TKA) (žr. 4 pav.). CAA reorganizuota 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.), pavestos 
vykdyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pavaldžiai TKA, kurios veiklą skrydžių saugos užtikrinimo atžvilgiu aktyviai 
kontroliuoja Europos saugios aviacijos agentūra (EASA), kas padeda ir toliau išlaikyti aukštus skrydžių saugos rodiklius bei teikiamų 
paslaugų atitiktį ES reikalavimams. 
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6 pav. ON valdymo ir priežiūros struktūra 

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. 6 pav.). Įmonės savininko teises 
ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijos yra pateikiamos 1 lentelėje. 

1 lentelė. ON savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija ir funkcijos 
Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos – kompetencija ir funkcijos 

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. 

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.). 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 komitetas 

Steigėjas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Valdyba 

Generalinis direktorius
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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

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 ir saugumo 
departamentas

Saugos skyrius

Saugumo skyrius

Informacinės 
infrastruktūros 

saugumo skyrius

Veiklos architektūros 
skyrius

Vidaus audito tarnyba

Generalinio direktoriaus 
patarėjas

Komunikacijos vadovas

2.2. Įmonės struktūra 

2019 m. rugpjūčio 1 d. valdybos nutarimu Nr. VL-28 „Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ organizacinės struktūros nustatymo“ buvo 
patvirtinta ON organizacinė struktūra (žr. 7 pav.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L.e. Generalinės 
direktorės pareigas 
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Operacinės 
veiklos 

departamentas

Tomas Montvila

Techninės 
veiklos 

departamentas

Mindaugas Rudokas

Finansų ir 
administracijos 
departamentas

Audrius Radzevičius

Strateginės plėt-
ros ir inovacijų 
departamentas

Lina Liuberskytė

Saugos ir 
saugumo 

departamentas

Donatas Dačkevičius

Veiklos 
architektūros 

skyrius

Vidaus audito 
tarnyba

Diana Radžiūnienė

Generalinio 
direktoriaus 

patarėjas

Komunikacijos 
vadovė

Lina Nuobarienė

7 pav. ON organizacinė valdymo struktūra 
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2021 m. sausio mėn. laikinąja generaline direktore buvo paskirta Redvita Četkauskienė. Įmonės generalinio direktoriaus 
kompetencijos ir funkcijos yra pateikiamos 2 lentelėje. 

2 lentelė. ON generalinio direktoriaus kompetencija ir funkcijos 
Generalinio direktoriaus kompetencija ir funkcijos 

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. 

 

     
Lina Liuberskytė 
Strateginės plėtros ir inovacijų departemento 
vadovė 
 
VU ekonominės analizės ir planavimo programa 
Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis 
 

 

 
Redvita Četkauskienė 
L.e.p. Generalinė direktorė 
 
MRU Teisės ir valdymo programa 
Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis 

 

 

 
Audrius Radzevičius 
L.e. Finansų ir administracijos departemento  
vadovo pareigas 
 
VU verslo ekonomikos programa Ekonomikos 
magistro kvalifikacinis laipsnis 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lina Nuobarienė 
Komunikacijos vadovė 
 
MRU Bioteisės programos Teisės magistro 
kvalifikacinis laipsnis 

 

 

 
Mindaugas Rudokas 
Techninės veiklos departamento vadovas 
 
VGTU radioelektronikos specialybės mokslai, 
Radioelektronikos inžinieriaus kvalifikacija  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diana Radžiūnienė 
Vidaus audito tarnybos vadovė 
 
VU tarptautinio verslo programa Vadybos 
ir verslo administravimo 
Bakalauro kvalifikacinis laipsnis 

  
 

 
Tomas Montvila 
Operacinės veiklos departamento vadovas 
 
MRU Europos Sąjungos teisės programa, Teisės 
magistro kvalifikacinis laipsnis 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
Marius Beliūnas 
 Saugos ir saugumo departamento vadovas 
 
Lietuvos teisės universiteto Teisės ir policijos 
veiklos programa, Teisės magistro kvalifikacinis 
laipsnis 

 
 
 
 

8 pav. ON vadovybė 
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2.3. Valdyba 

2018 m. sausio 29 d. Susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtinta ON valdyba, kurios pirmininku 2018 m. vasario 15 d. 
posėdžio metu valdybos narių balsavimu išrinktas Dangirutis Janušas. ON valdyboje 2020 metų dalyvavo trys nepriklausomi valdybos 
nariai, du Susisiekimo ministerijos atstovai (skirtingais laikotarpiais) bei vienas ON darbuotojų atstovas. Valdybos nariai: Dangirutis 
Janušas, Gediminas Almantas, Mikas Jovaišas, Andrius Šniuolis (iki 2020 m. sausio 29 d.), Sergėjus Volkovas (nuo 2020 m. birželio 25 
d.) ir Vytautas Vaižmužis, darbuotojų atstovas. Valdybos nariai yra išrinkti ketverių metų kadencijai. Atranka vykdyta vadovaujantis 
Lietuvos respublikos vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės 
ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo 
patvirtinimo“. 

 
Dangirutis Janušas  Gediminas Almantas  Mikas Jovaišas 

     

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas 
valdybos narys  

2018-01-29 ─ 2022-01-29 
 

Dabartinės pareigos kitose institucijose 
UAB „Verslo konsultacijų spektras“ 

direktorius, NASDAQ First North Baltic 
sertifikuotas patarėjas, UAB „Toksika“ 

valdybos pirmininkas, Individuali verslo 
valdymo konsultacijų veikla 

 Nepriklausomas valdybos narys  
2018-01-29 ─ 2022-01-29 

 
Dabartinės pareigos kitose institucijose 

UAB „EPSO-G“ valdybos pirmininkas 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas 

 Nepriklausomas valdybos narys 
 2018-01-29 ─ 2022-01-29 

 
Dabartinės pareigos kitose institucijose 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ Veiklos 
architektūros ir pokyčių departamento 

Projektų valdymo skyriaus vadovas; nuo 
2020.02.17 l.e.p. Informacinių technologijų 

centro LG Digital direktorius 
 

Išsilavinimas 
Vilniaus universiteto Ekonomikos bakalauro 

laipsnis 
 

 Išsilavinimas 
Vilniaus universiteto Verslo teisės magistro 

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

magistro laipsnis 
 

 Išsilavinimas 
Vilniaus universiteto Vadybos ir verslo 

administravimo bakalauro laipsnis, 
Amsterdamo Universiteto (Nyderlandų 

Karalystė) Verslo studijų magistro laipsnis 

Darbo patirtis 
VĮ „Panevėžio regiono keliai“ , UAB „Vilniaus 
vandenys“, UAB „Glass LT“  valdybos narys 

 

 Darbo patirtis 
VĮ Lietuvos oro uostai generalinis direktorius  

ir valdybos narys, „ACI Europe“ valdybos 
narys, Kopenhagos oro uostas, įmonės 
socialinės atsakomybės (ĮSA) patarėjas 

 

 Darbo patirtis 
AB „Lietuvos paštas“ Verslo vystymo 

departamento vadovas 
AB „Lietuvos paštas“ Strategijos ir plėtros 

departamento vadovas 

 

Sergėjus Volkovas  Vytautas Vaižmužis 
   

 
 
 
 
 
 

Valdybos narys, Susisiekimo ministerijos 
atstovas 2020-06-25 ─ 2022-01-29 

 
Dabartinės pareigos kitose institucijose 
LR susisiekimo ministerijos Kelių ir oro 
transporto politikos grupės vyresnysis 

patarėjas ės vyresysis patarėjas 

  
 
 
 
 

Valdybos narys, Darbuotojų atstovas  
2018-01-29 ─ 2022-01-29 

 
Dabartinės pareigos 

VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo 
koordinacinio centro vadovas 

 
Išsilavinimas 

Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų 
fakulteto politikos mokslų bakalauro laipsnis; 
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų instituto lyginamosios 
politikos magistro laipsnis 

 Išsilavinimas 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

Antano Gustaičio aviacijos instituto Aviacijos 
inžinerija magistro laipsnis 

 

Darbo patirtis 
LR susisiekimo ministerijos Strateginio 

planavimo skyriaus vyr. specialstas 
 

 Darbo patirtis 
VĮ „Oro navigacija“ Aerodromų skrydžių 

valdymo centro vadovas 
VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo 

koordinacinio centro vadovas 
 

9 pav. ON valdyba 
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Nepriklausomų narių įtraukimas į ON valdybos sudėtį stiprina ON valdymą, nes pritraukiamos reikiamos kompetencijos. 
Įmonės valdybos kompetencija ir funkcijos yra pateikiamos 3 lentelėje. 

3 lentelė. Valdybos kompetencija ir funkcijos 

Valdybos kompetencija ir funkcijos 

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 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. 

2020 m.  įvyko 20 ON valdybos posėdžių, kurių metu buvo svarstyti 84 klausimai, susiję su šiomis sritimis: strateginės sesijos, 
kurių metu buvo svarstomos ON strateginės kryptys, tikslai, uždaviniai ir rodikliai, naujas ON 2021-2025 m. strateginio veiklos plano 
projektas, strateginės reikšmės projektų ir iniciatyvų pažanga, ketvirtiniai veiklos ir finansiniai rezultatai ir kiti ON įstatuose bei 
valdybos darbo reglamente numatyti ir valdybos kompetencijai priskirti klausimai (žr.10 pav.). Svarbiausi Valdybos darbai 2020 m. 
pateikti 4 lentelėje. 

 
10 pav. ON vykusių valdybos posėdžių datos, svarstytų klausimų skaičius ir posėdžių lankomumas 2020 m. 

4 lentelė. Svarbiausi Valdybos darbai 2020 m.  

Svarbiausi Valdybos darbai 2020 m. 
Svarbiausių dokumentų vertinimas (2020 m. kovo 18 d. pritarė 2019 m. metinės veiklos ataskaitai, vertino pasiūlymus dėl 2020-2024 m. strateginio 
veiklos plano atnaujinimo atsižvelgiant į COVID-19 poveikį, 2021-2025 m. strateginio veiklos plano projektą); 
Skatinimas Įmonės veikloje taikyti darnaus vystymo principus (teikė rekomendacijas dėl darnumo viešųjų pirkimų srityje, nusidėvėjusios įrangos 
antrinio panaudojimo galimybių, alternatyvių energijos šaltinių paieškos, akcentavo darnaus vystymo strategijos būtinumą, Etikos kodekso poreikį); 
Pasiūlymai dėl naujų finansavimo šaltinių  poreikio (svarstytas kredito linijos reikalingumas, 2020 m. birželio 22 d. pritarė skolinimosi planui pagal 
Europos saugios oro navigacijos organizacijos ekonominio gelbėjimo paketą); 
Rekomendacijos dėl svarbių rodiklių įtraukimo į ON generalinio direktoriaus veiklos vertinimo kriterijus 2020 m. (rekomenduota įtraukti 
normalizuotas vidutinės nuosavo kapitalo grąžos (ROE) rodiklio įvertį, triukšmo mažinimo rodiklį, skaitmenizuotų procesų skaičių); 
ON organizacinės struktūros keitimo analizė (Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus funkcijų praplėtimas, Finansų ir administracijos departamento 
funkcijų peržiūra, Vidaus audito tarnybos pavaldumo klausimai, Strateginės plėtros ir inovacijų departamento vykdomos veiklos prioritetai); 
Aktyvus dalyvavimas planuojant investicijas bei keičiant investicijų planą; 
Svarbiausių projektų vykdymo stebėsena (įskaitant Nuotolinio bokšto projektą, kurio tolesniam vystymui rekomenduota atlikti naują kaštų naudos 
analizę ir įvertinus jos rezultatus spręsti dėl tolimesnės projekto eigos; Skrydžių organizavimo žemutinėje oro erdvėje informacinės sistemos diegimo 
projektą, kurio vystymą palaiko, bet rekomenduoja išgryninti  veiklos modelį). 
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Valdybos narių atlygis nustatomas vadovaujantis 2018 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-

4207 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. Valdybos narių veiklos valandinis įkainis8  – 50 

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)." 2020 m. ON valdybos nariams išmokėtas 

bendras atlygis siekė 84 234 eurus (žr. 5 lentelę). 

5 lentelė. ON valdybos narių posėdžių lankomumas ir atlygis  2020 m. 

 Pozicija Kadencijos pradžia ir 
pabaiga 

Posėdžių 
lankomumas 

Atlygis, Eur 

Valdybos nariai 

Dangirutis Janušas Pirmininkas (nepriklausomas narys) 2018-01-29 – 2022-01-29 20 (100 proc.) 25 446 

Gediminas Almantas Nepriklausomas narys 2018-01-29 – 2022-01-29 19 (95 proc.) 18 585 

Mikas Jovaišas Nepriklausomas narys 2018-01-29 – 2022-01-29 20 (100 proc.) 18 371 

Andrius Šniuolis Narys (Susisiekimo ministerijos atstovas) 2018-01-29 – 2020-01-29 1 (50 proc.)  

Sergėjus Volkovas Narys (Susisiekimo ministerijos atstovas) 2020-06-25 - 2022-01-29 8 (100 proc.) 3 500 

Vytautas Vaižmužis Narys (darbuotojų atstovas) 2018-01-29 – 2022-01-29 20 (100 proc.) 18 332 
Pastaba: Atlygio stulpelyje nurodoma suma, kuri priskaičiuota (įskaitant visus mokesčius) kiekvienam valdybos nariui už 2020 m. atliktą darbą. Be 
lentelėje nurodyto atlygio kitų papildomų naudų 2020 m. valdybos nariai negavo.  

 

2.4. Audito komitetas 

Audito komiteto, kuris buvo sudarytas 2018 m. spalio mėn., veikla skirta valdybos interesų apsaugai stiprinti finansinės 
atskaitomybės srityje. Audito komitetą sudaro trys nariai, iš kurių du nepriklausomus narius renka Įmonės valdyba. Trečias narys – 
Audito komiteto pirmininkas – skiriamas iš nepriklausomų valdybos narių, tačiau juo negali būti Įmonės 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 atrinkti 
atsižvelgus į jų kompetenciją ir patirtį. Justas Krasuckis 2021 m. vasario 12 d. iš audito komiteto pasitraukė. 

 

Gediminas Almantas  Justas Krasuckis  Edita Malūkienė 
 
 
 
 

    

Audito komiteto pirmininkas, 
nepriklausomas narys  

2018-10-24 ─ 2022-01-29 
 

Dabartinės pareigos kitose institucijose 
 

UAB „EPSO-G“ valdybos pirmininkas 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas 

 

 Nepriklausomas audito komiteto narys  
2018-10-24 ─ 2021-02-12 

 
 

Dabartinės pareigos kitose institucijose 
 

UAB Norameda finansu vadovas 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

Audito komiteto narys 
 

 Nepriklausoma audito komiteto narė 
2018-10-24 ─ 2022-01-29 

 
 

Dabartinės pareigos kitose institucijose 
 

Buhalterinės apskaitos bendrovės „Gaudera“ 
direktorė, auditorė 

 

Išsilavinimas 
Vilniaus universiteto Verslo teisės magistro 

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

laipsnis 
 
 

  

Išsilavinimas 
Vilniaus universiteto Ekonomikos magistro 

laipsnis 

  

Išsilavinimas 
Vilniaus universiteto Gamybos ekonomikos ir 

valdymo bakalauro laipsnis, Vilniaus 
universiteto Verslo administravimo ir 

vadybos magistro laipsnis 

Darbo patirtis 
 

VĮ Lietuvos oro uostai generalinis direktorius  
ir valdybos narys, „ACI Europe“ valdybos 
narys, Kopenhagos oro uostas, įmonės 
socialinės atsakomybės (ĮSA) patarėjas 

 Darbo patirtis 
 

UAB „Interlux“ finansų direktorius, „Trilogy“ 
ir „Crossover for Work“ Finansų planavimo 

iroperacijų vadovas, „Euromedic 
International“ finansų direktorius 

 Darbo patirtis 
 

AB "Lifosa" audito komiteto pirmininkė, 
nepriklausoma narė, Nepriklausomo 

finansinio audito bei tarptautinių projektų 
audito darbo patirtis įvairiose organizacijose 

11 pav. ON audito komitetas  

 

7  „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“. 
8 Į valdybos nario valandinį įkainį neįskaičiuoti nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti bendrovė. 
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6 lentelė. Audito komiteto kompetencija ir funkcijos 
Audito komiteto kompetencija ir funkcijos 

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 Įstaigos 
tikrinimo metu nustatytus finansinių ataskaitų audito trūkumus ir padarytas išvadas pagal reglamento (ES) Nr. 537/2014 26 straipsnio 6 dalį; 
Peržiūrėti ir stebėti auditoriaus (auditorių) ar audito įmonių nepriklausomumą, kaip nustatyta Įstatymo9 4 straipsnyje ir Reglamento 6 straipsnyje, 
ypač dėl ne audito paslaugų teikimo audituojamai Įmonei pagal Reglamento 5 straipsnį tinkamumo.  
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. 

2020 m. įvyko 21 Audito komiteto posėdis, kurių metu buvo svarstyti 76 klausimai, patenkantys į Audito komiteto 
kompetenciją, numatytąValstybės įmonės "Oro navigacija" audito komiteto veiklos nuostatuose (žr. 6 lentelę). Audito komiteto narių 
dalyvavimas posėdžiuose pateiktas 12 paveiksle. 

 
12 pav. ON vykusių Audito komiteto posėdžių datos, svarstytų klausimų skaičius ir posėdžių lankomumas 2020 m. 

Audito komiteto narių atlygis, kaip ir valdybos narių atlygis, nustatomas vadovaujantis 2018 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-42010 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 nariams valandinis įkainis11 siekia 40 eurų). 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)." 2020 m. ON audito komiteto narių bendras atlygis siekė 14 216 Eur (žr. 7 lentelę). 

7 lentelė. ON Audito komiteto narių posėdžių lankomumas ir atlygis 2020 m. 

 Pozicija Kadencijos pradžia ir 
pabaiga 

Posėdžių 
lankomumas 

Atlygis, Eur 

Audito komiteto nariai  

Gediminas Almantas Pirmininkas (nepriklausomas narys) 2018-10-24 – 2022-10-24 20 (95 proc.) 5 080 

Justas Krasuckis Nepriklausomas narys 2018-10-24 – 2022-10-24 21 (100 proc.) 4 461 

Edita Malūkienė Nepriklausomas narys 2018-10-24 – 2022-10-24 21 (100 proc.) 4 675 
Pastaba. Atlygio stulpelyje nurodoma suma, kuri priskaičiuota (įskaitant visus mokesčius) kiekvienam audito komiteto nariui už 2020 m. atliktą darbą. 
Be lentelėje nurodyto atlygio kitų papildomų naudų 2020 m. audito komiteto nariai negavo. 
 

 

9 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas. 
10 „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“. 
11 Į Audito komiteto valandinį įkainį neįskaičiuoti nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti bendrovė. 
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3. Veiklos rezultatai 

3.1. Situacija oro transporto rinkoje  

2020 m. pandemijos COVID-19 pasekmes jautė visos aviacijos sektoriuje veikiančios įmonės. Europos oro bendrovės, oro 
uostai ir oro navigacijos paslaugų teikėjai bendrai prarado 56,2 mlrd. EUR.  

Lyginant su 2019 m., Europoje orlaiviais pervežta 1,7 mlrd. mažiau keleivių; atlikta 6,1 mln. mažiau skrydžių; bendras rinkos 
sumažėjimas siekė nuo 40 iki 73 proc. (vidutiniškai tai sudarė 55 proc.). 2020 m. pabaigoje nevykdė skrydžių 51 proc. Europoje esančių 
orlaivių; Europos aviacijos sektoriuje sumažėjo 191 tūkst. tiesioginių darbo vietų. Pasaulio regionuose 2020 m. buvęs skrydžių 
skaičiaus sumažėjimas, lyginant su 2019 m., pavaizduotas 13 pav. 

 

13 pav. Skrydžių srautų sumažėjimas skirtinguose Pasaulio regionuose 2020 m., lyginant su 2019 m. 

Šaltinis: Eurocontrol Aviation Intelligence Unit Think Paper #8 – 1 January 2021 

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva (Lietuvos oro erdvė) yra sudėtinė Europos oro eismo vadybos sistemos dalis, aviacijos 
sektoriaus praradimai skaudžiai palietė ir Lietuvos aviacijos sektorių, įskaitant ir Įmonę. Įmonės aptarnautų skrydžių skaičius 2020 m. 
buvo, beveik, 54 % mažesnis, lyginant su 2019 m. 2020 m. tarp Europos civilinės aviacijos konferencijos (angl. European Civil Aviation 
Conference, ECAC) valstybių Lietuvoje buvo stebimas vienas mažiausių skrydžių skaičiaus sumažėjimų. Daugiausia įtakos tam turi 
Lietuvos geografinė padėtis.  
 

 
 
 

14 pav. ECAC valstybėse skrydžių skaičiaus sumažėjimas 2020 m., lyginant su 2019 m. 

Šaltinis: Eurocontrol Aviation Intelligence Unit Think Paper #8 – 1 January 2021 

Nežiūrint į tai, jog pasaulyje jau pradėta vakcinacija nuo COVID-19, labai tikėtina, kad ji užtruks ir ribojimai keliauti dėl 
COVID-19 plitimo rizikos dar ilgai neleis aviacijos sektoriui pasiekti 2019 m. aptarnauto skrydžių srautų lygio.     
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3.2. ON veiklos rezultatų apžvalga 

Šioje dalyje pateikiami duomenys apie ON aptarnautus skrydžius, kuriems teikiamos visos oro navigacijos paslaugos. 2020 
m. dėl COVID-19 pandemijos ir jos pasekmių - drastiškai palietusių Europos aviacijos sektorių, Baltijos ir Šiaurės šalių regione12 
Lenkijos (PANSA), Latvijos (LGS), Suomijos (ANS Finland), Norvegijos (Avinor), Švedijos (LFV), Danijos  (Naviair) ir Lietuvos (ON) oro 
navigacijos paslaugų teikėjų aptarnautų skrydžių skaičius, lyginant su 2019 m. aptarnautų skrydžių skaičiumi, visose šiose valstybėse, 
išskyrus Norvegiją, sumažėjo daugiau kaip dvigubai. Didžiausią nuosmūkį patyrė Danijos oro navigacijos paslaugų teikėjas (-58,3 proc.) 
ir Lenkijos (PANSA) (-58,2 proc.). Norvegijoje skrydžių skaičiaus sumažėjimas buvo mažiausias (-41,4%). Lietuvos oro erdvėje 
aptarnautų skrydžių skaičius krito 53,5 proc., ir siekė 125 154 skrydžius (žr. 15 pav.). 

 
15 pav. Baltijos ir Šiaurės šalių regiono oro navigacijos paslaugų teikėjų aptarnautų skrydžių skaičius 2020 m. ir jų procentinis 

pokytis lyginant su 2019 m. (kairėje) ir Baltijos ir Šiaurės šalių regiono oro navigacijos paslaugų teikėjų kontroliuojama oro erdvė 

(km2) 2020 m. (dešinėje) 
Duomenų šaltinis: Pan-European ANS Performance data repository, Lietuvos (ON) – STATFOR. 

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. Pagal oro navigacijos paslaugų teikėjų 
aptarnautų skrydžių skaičių, tenkantį vienam kontroliuojamos oro erdvės km2, 2020 m. ON buvo pirma Baltijos ir Šiaurės šalių regione. 

2020 m. įmonės veiklos rezultatams įtaką padarė COVID-19 pandemija, su ja susiję ribojimai keliauti ir to pasėkoje drastiškai 
sumažėjęs, lyginant su 2018-2019 m., ON aptarnautų skrydžių, kuriems Lietuvos Respublikos oro erdvėje buvo suteiktos oro 
navigacijos paslaugos, skaičius. Teigiamas skrydžių skaičiaus pokytis, lyginant su  2019 m., buvo stebimas tik 2020 m. sausio ir vasario 
mėnesiais, nuo kovo mėnesio prasidėjo skrydžių skaičiaus mažėjimo tendencija, neigiamas pokytis buvo stebimas visus likusius 2020 
metus. Didžiausias skrydžių skaičiaus kritimas buvo 2020 m. balandį – net 80,5 proc. palyginus su 2019 m. balandžiu (žr. 16 pav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 pav. Lietuvos oro erdvėje aptarnautų skrydžių skaičiaus pokyčiai 2020 m. lyginant su 2019 m. 

 

12 Baltijos ir Šiaurės šalių regioną sudaro aštuonios šalys: Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija ir Lenkija. 
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2020 m. tranzitu13 skrido 93 401 orlaivis (74,63 proc. bendro skrydžių skaičiaus), o tai 110 892 skrydžiais arba 54,28 proc. 
mažiau nei per tą patį laikotarpį 2019 m. (žr. 17 pav.). 2020 m. terminalinių skrydžių14 skaičius siekė 31 753 (25,37 proc. bendro 
skrydžių skaičiaus), t. y. 33 134 skrydžiais arba 51,07 proc. mažiau nei 2019 m. 2020 m. pagrindiniai ON klientai buvo Latvijos „Air 
Baltic“; Rusijos Federacijos „Aeroflot“, "Sverdlovsk Air",  "Rossiya", "Pobeda"; Airijos "RyanAir"; Suomijos „Finnair“; Vokietijos 
„Lufthansa“; Lenkijos "LOT" ir Vengrijos "WizzAir" aviakompanijos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 pav. ON aptarnautų skrydžių skaičius (kairėje pusėje) ir skrydžių srautų struktūra (dešinėje pusėje) 2018–2020 m. 

Duomenų šaltinis: ON duomenys. 

2020 m. Lietuvos Respublikos oro erdvėje daugiausiai skrydžių atliko Latvijos „Air Baltic“, Rusijos Federacijos „Aeroflot“ ir 
Airijos „RyanAir“ aviakompanijos. Šių ir kitų septynių pagrindinių aviakompanijų vykdyti skrydžiai Lietuvos Respublikos oro erdve 
sudarė 43,7 proc. bendro skrydžių skaičiaus (žr. 18 pav.).  

 
 

18 pav. Pagrindinės aviakompanijos, vykdžiusios skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje 2018-2020 m. 

2020 m. penkios populiariausios tranzitinių maršrutų, jungiančių du oro uostus kitose šalyse, kryptys buvo: Kaliningrado 
Chabrovo (KGD) – Sankt Peterburgo Pulkovo (LED), Sankt Peterburgo Pulkovo (LED) – Kaliningrado Chabrovo (KGD), Kaliningrado 
Chabrovo (KGD) – Maskvos Demodedovo (UUDD), Maskvos Demodedovo (UUDD) –  Kaliningrado Chabrovo (KGD), Maskvos 
Šeremetjevo (SVO) – Kaliningrado Chabrovo (KGD).  Skrydžių populiariausiomis kryptimis dinamika 2018-2020 m. pavaizduota 19 pav.  

 

 

13 Tranzitiniai skrydžiai –  skrydžiai, kurių metu orlaiviai skrido Lietuvos Respublikos oro erdve, tačiau kilo/leidosi kitų šalių oro uostuose. 
14 Terminaliniai skrydžiai – skrydžiai, kurių metu orlaiviai skrido Lietuvos Respublikos oro erdve ir kilo/leidosi viename iš Lietuvos oro uostų. 
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19 pav. Populiariausi tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve maršrutai 2018-2020 m. 

Populiariausios orlaivių, skridusių Lietuvos Respublikos oro erdve 2020 m. sausio–lapkričio mėnesiais, skrydžių kryptys 
pavaizduotos 20 paveiksle. Pagrindinės skrydžių srautų kryptys šiuo laikotarpiu buvo: Europa–Europa kryptis (41 proc. bendro 
skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičiaus), Rusija–Rusija kryptis (iš Rusijos Federacijos pagrindinės teritorijos į Kaliningrado 
sritį ir atvirkščiai) (13 proc.), Rusija–Europa kryptis, (12 proc.), Europa-Rusija kryptis (12 proc.), Europa-Pietryčių Azija kryptis (6 proc.), 
Pietryčių Azija - Europa kryptis (6 proc.), Europa-Kinija kryptis (4 proc.), Kinija - Europa kryptis (3 proc.).  

  
 

20 pav. Populiariausios skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve kryptys 2020 m. sausio-lapkričio mėn. (kairėje pusėje) ir 

reikšmingiausi skrydžių skaičiaus pokyčiai pagal skirtingas kryptis 2020 m. sausio-lapkričio mėn. lyginant su 2019 m. sausio-lapkričio 

mėn.  (dešinėje pusėje). 
Šaltinis: Eurokontrolės CRCO duomenys. 

Dėl COVID-19 pandemijos, 2020 m. skrydžių skaičius Lietuvos Respublikos oro erdve pagrindinėmis kryptimis ženkliai 
sumažėjo: Europa-Europa kryptimi (-67 358 skrydžiais), Rusija-Europa (-19 566 skrydžiais), Europa-Rusija (-18 345 skrydžiais), Europa-
Kinija kryptimi (-2 741 skrydžiais), Kinija-Europa kryptimi (-2 310 skrydžiais), Rusija-Rusija (-1 949 skrydžiais), Pietryčių Azija-Europa  
(-1 328 skrydžiais), Europa- Pietryčių Azija kryptimi (-1 257 skrydžiais), Vidurio Rytai-Europa kryptimi (-732 skrydžiais), Afrika-Rusija 
kryptimi (-728 skrydžiais), Europa-Afrika kryptimi (-527 skrydžiais), Afrika-Europa kryptimi (-540 skrydžiais), Rusija-Afrika kryptimi  
(-576 skrydžiais) (žr. 20 pav.).  
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Daugiausiai skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje vykdė šios aviakompanijos: Latvijos „Airbaltic“, Rusijos Federacijos 
„Aeroflot“, Suomijos „Finnair“. Dėl Covid-19 pasekmių, tranzitinių skrydžių segmentas 2020 m. buvo labiau diversifikuotas nei 
terminalinių skrydžių, kadangi dešimties daugiausiai tranzitinių skrydžių vykdžiusių aviakompanijų dalis sudarė 33,9 proc., kai tuo 
tarpu 2019 m. - 56,2 proc. bendro tranzitinių skrydžių skaičiaus (žr. 20 pav.).  

2020 m. daugiausiai terminalinių skrydžių į/iš Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų (TOU) atliko šios aviakompanijos: 
Airijos „Ryanair“, Latvijos „Airbaltic“ ir Vengrijos "Wizz Air",. 2020 m. dešimties pagrindinių aviakompanijų vykdytų terminalinių 
skrydžių dalis sudarė labai panašią dalį: 2019 - 69,3 proc., o 2020 m. - 69,4 proc. bendro terminalinių skrydžių Lietuvos Respublikos 
TOU skaičiaus (žr. 21 pav.). 

21 pav. 2020 m. daugiausiai tranzitinių skrydžių vykdžiusių aviakompanijų skrydžių skaičius 2018–2020 m. (kairėje pusėje) ir        

2020 m. daugiausiai terminalinių skrydžių vykdžiusių aviakompanijų skrydžių skaičius 2018–2020 m. (dešinėje pusėje) 

Dėl COVID-19 pandemijos ir su susijusių keliavimo suvaržymų, 2020 m. bendras terminalinių skrydžių į/iš Lietuvos 
Respublikos tarptautinių oro uostų skaičius (su vietiniais skrydžiais) sudarė 50,2 proc., lyginant su 2019 duomenimis: Vilniaus TOU – 
-56,26 proc., Kauno TUO – -37,82 proc., Palangos TOU – -48,83 proc., Šiaulių TOU – -15,68 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu daugiausiai 
terminalinių skrydžių, 61 proc., Lietuvos Respublikoje vykdyta į/iš Vilniaus TOU (žr. 22 pav.). 

22 pav. Terminalinių skrydžių skaičius Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose 2018-2020 m. (kairėje pusėje) ir 

terminalinių skrydžių segmento struktūra pagal TOU 2020 m. (dešinėje pusėje) 

COVID-19 pandemija pakoregavo ir iki šiol kasmet didėjusius terminalinių skrydžių iš/į Lietuvos Respublikos tarptautinius 
oro uostus krypčių ir skrydžių skaičiaus pokyčius - sumažėjo ir krypčių skaičius, o ir vykdytų skrydžių skaičius sumažėjo per pusę, 
lyginant su 2019 m. duomenimis. Populiariausi skrydžiai iš/į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus yra į svarbiausius 
geografiškai artimiausius Europos jungiamųjų skrydžių centrus – oro uostus: Rygą, Londonas, Varšuvą, Kopenhagą, Oslą, Minską ir 
Maskvą. (žr. 23 pav.). 
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23 pav. Populiariausios terminalinių skrydžių kryptys iš Lietuvos tarptautinių oro uostų 2020 m. 

Pažymėtina, kad COVID-19 pandemijos pasekoje, 2020 m. skrydžių skaičius pagrindinėmis kryptimis iš / į Vilnių didžiaja 
dalimi sumažėjo 44 - 65 proc. Išskirtinumas - skrydžiai į /iš Minsko, kurie, lyginant su 2019 m. sumažėjo tik 26,4 proc.  Kauno oro uoste 
vienomis pagrindinėmis kryptimis buvo stebimas daugiau kaip 40 proc. skrydžių sumžėjimas, bet, tuo pačiu, iš / į Kelną sumažėjimas 
sudarė tik 3,8 proc, oiš / į Rygą - buvo stebimas beveik 2,7 proc. skrydžių skaičiaus augimas.  Palangos oro uoste pagrindinėmis 
kryptimis irgi buvo stebimas drastiškas skrydžių skaičiaus mažėjimas: nuo 34 iki 60 proc. Pažymėtina, kad 2020 m. Išaugo vietinių 
treniruočių instrumentinių skrydžių skaičius, kuris, lyginant su 2019 m., atliktų treniruočių instrumentinių skrydžių skaičiumi išaugo 
daugiau kai tris kartus. Šiaulių oro uostas 2020 m. išsiskyrė tuo, jog mažėjimo tendencijos buvo pačios mažiausios, o keliomis 
kryptymis buvo stebimas ženklus augimas ( Vysbadenas, Saragosa, Oksforšyras). Pagrinde, tai lėmė tik 11,55 proc sumažėjęs vietinių 
skrydžių skaičius, kuris dėl oro uosto specifikos sudaro pagrindinę šiame oro uoste atliekamų skrydžių dalį. 

3.3. Informacija apie kitas ON paslaugas 

Ankstesnėje dalyje pateikti duomenys tik apie skrydžius, kuriems valdomoje oro erdvėje buvo suteiktos oro eismo 
paslaugos. Daliai Įmonės aptarnautų orlaivių valdomoje oro erdvėje oro kelio H64 ruože Ninta - Adaxa dalis oro navigacijos paslaugų 
yra Lietuvos Respublikos deleguota Latvijos Respublikai, todėl šiuo ruožu skrendančiams orlaiviams dalį paslaugų teikia ON, o kitą 
dalį, įskaitant ir oro eismo paslaugas, - Latvijos oro navigacijos paslaugų teikėjas Latvijas Gaisa Satiksme (LGS. Nevaldomoje (G klasės 
oro erdvėje) ON taip pat teikia visas šiai klasei būtinas oro navigacijos paslaugas. Įmonė valdomoje oro erdvėje oro navigacijos 
paslaugas teikia ir bepiločiams orlaiviams. Taip pat, svarbią Įmonės vykdomų paslaugų dalį sudaro oro erdvės rezervacijos. 

2020 m. pandemija mažiausią įtaką turėjo nevaldomoje oro erdvėje atliktam skrydžių skaičiui (žr.23 pav.). Lyginant su 2019 
m. jų sumažėjimas buvo mažiausias (-10 proc.). Tai paaiškinama tuo, kad dauguma tokių skrydžių yra vietiniai bei vykdomi bendrosios 
aviacijos. Skrydžiai Area - Ninta ruože yra tranzitiniai, jų skaičius 2020 m. sumažėjo 59,3 proc. Pažymėtina, kad Area - Ninta ruože oro 
navigacijos paslaugų teikimas yra pasidalintas tarp ON ir LGS, ir, atsižvelgiant į šioje zonoje teikiamas oro navigacijos paslaugas, 
kiekvienas oro navigacijos paslaugų teikėjas, už joje suteiktas paslaugas gauna atitinkamą mokestinio tarifo dalį. Pagal 2019 m. vasario 
6 d. pasirašytą sutartį ON teikia oro eismo vadybos, oro navigacijos informacijos, paieškos ir gelbėjimo koordinavimo paslaugas, o 
LGS atsakinga už įspėjimo skelbimą avarijos metu, skrydžių valdymo, skrydžių srautų planavimo, ryšių, navigacijos, stebėjimo 
paslaugas.  

Bepiločių orlaivių (tiek civilinių tiek karinių), teikusių paraiškas skrydžiams valdomoje oro erdvėje, 2020 m. eismas kito 
nežymiai (žr.24 pav.). 
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24 pav. Pagrindinės Įmonės aptarnautų skrydžių grupės 2018-2020 m. (kairėje) ir ON aptarnautų bepiločiai skrydžiai 2018-2020 m. 

(dešinėje) 

Viena iš svarbiausių oro erdvės valdymo sričių -  specialios veiklos oro erdvės nustatymas ir vadyba. ON kaupia ir analizuoja 
oro erdvės valdymo vienetų (skrydžių centrų) valdomų specialios veiklos oro erdvių (angl. Airspace Manageable Area, toliau - zonos) 
panaudojimo informaciją. Prie zonų Lietuvoje priskiriamos tokios specialios veiklos oro erdvės – pavojingos, ribojamos, laikinai 
išskirtos, specialios sklandymo zonos ir rezervuojamoji oro erdvė. 2020 m. dėl galimos pandemijos įtakos mažėjo zonų panaudojimas 
virš 95 ir žemiau 95 skrydžių lygių (toliau – SL) - zonų žemiau 95 SL rezervacijų skaičius sumažėjo sąlyginai nedaug (3,64 proc), tuo 
tarpu zonų virš 95 SL rezervacijų skaičius sumažėjo net 13,8 proc. Aktyvacijų trukmė virš 95 SL pakito nežymiai (0,22 proc.), o trukmė 
žemiau 3,71 proc. Pav. 25 rodomos zonų aktyvacijų skaičius (kairėje) ir zonų aktyvacijų trukmė. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 pav. Specialios veiklos oro erdvės zonų aktyvacijų skaičius (kairėje) ir specialios veiklos oro erdvės zonų aktyvacijų trukmė 

(dešinėje) 2020 m. ir 2019 m. 
Pastaba: erdvės žemiau skrydžio lygio 95 neturi tiesioginės įtakos Europos oro eismo vadybos tinklui, tačiau gali turėti poveiki oro eismo paslaugų teikimo efektyvumui. 

 8 lentelėje pateikiama 2020 m.veiklos rezulaltų suvestinė.  

8 lentelė. ON 2020 m.veiklos rezulaltų suvestinė. 

Pavadinimas 2019 m. 2020 m. Pokytis, proc. 

Aptarnautų skrydžių skaičius 269 180 125 155 -53,5 

Tranzitinių skrydžių skaičius 204 293 93 401 -54,3 

Terminalinių skrydžių skaičius 64 887 31 754 -51,1 

Skrydžių skaičius oro kelio H64 ruože Ninta-Adaxa 32 829 13 352 -59,3 

Orlaiviai, kuriems suteiktos skrydžių informacijos paslaugos FIS 
(nevaldomoje oro erdvėje) 

20 185 18 142 -10,1 

Civilinių bepiločių orlaivių paraiškos skrydžiams valdomoje oro 
erdvėje 

37 36 -2,7 

Karinių bepiločių orlaivių paraiškos skrydžiams valdomoje oro erdvėje 27 27 0,0 

Specialios veiklos oro erdvės zonų  virš 95 SL aktyvacijų skaičius 2 167 1 868 -13,8 

Specialios veiklos oro erdvės zonų  žemiau 95 SL aktyvacijų skaičius 2 502 2 411 -3,6 
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4. Finansiniai rezultatai 

4.1. Pajamos 

Pajamas už oro navigacijos paslaugas sudaro maršruto ir terminalo rinkliavos, kurios padengia patirtas sąnaudas, susijusias 
su oro navigacijos paslaugų teikimu. 2020 m. ON veiklos pajamos palyginus su 2019 m. mažėjo 45,3 proc., grynasis rezultatas 
sumažėjo nuo 3 095 tūkst. eurų pelno 2019 metais iki 4 988 tūkst. eurų nuostolio 2020 m. (žr. 26 pav.).  

26 pav. Pajamų, sąnaudų, bendrojo ir grynojo pelno pokyčiai 2018-2020 m. (kairėje pusėje) bei šių finansinių rodiklių 
vykdymas 2020 m. (dešinėje pusėje) 

ON pajamas sudaro pagrindinės veiklos (pajamos už oro navigacijos paslaugas), finansinės veiklos ir kitos veiklos pajamos. 
Pagrindinės veiklos, teikiant maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugas, pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 96,4 proc. 
bendros ON pajamų sumos. 2020 m. pajamos už oro navigacijos paslaugas mažėjo 42,9 proc. (žr. 27 pav.). Kitos veiklos pajamos (oro 
navigacijos informacijos pardavimo ir kitos su aviacine veikla susijusios pajamos) 2020 m. sudarė 3 proc. bendrų ON veiklos pajamų 
(žr. 27 pav.). 

  

27 pav. Pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamų pokyčiai 2018-2020 m. 

2020 m. ženklų ON pagrindinės veiklos pajamų mažėjimą lėmė kardinaliai sumažėjusios skrydžių apimtys dėl kovai su 
pasauline pandemija COVID-19 taikytų apribojimų, ypač sienų pralaidumo ribojimų. Neigiamą įtaką ON pagrindinės veiklos pajamų 
mažėjimui taip pat turėjo ir sumažėję terminalo ir maršruto vienetiniai tarifai 2020 m. 

2020 m. Lietovos maršruto rinkliava buvo 36,81 Eur (2019 m. – 42,75 Eur), terminalo rinkliava –132,54 Eur (2019 m. – 
159,00 Eur) (žr. 28 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 
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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.  

2020 m. pagrindiniai ON klientai buvo šios aviakompanijos: Rusijos Federacijos „Aeroflot“ (1051 tūkst. Eur), Latvijos „Air 
Baltic“ (1002 tūkst. Eur), Airijos „Ryanair“ (936 tūkst. Eur), (žr. 28 pav.). Šios aviakompanijos moka tiek maršruto, tiek ir terminalo 
rinkliavas, kadangi skrydžius vykdo į/iš Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų. 2020 m. 27,7 proc. pagrindinės veiklos pajamų 
sudarė rinkliavos, priskaičiuotos šešiems pagrindiniams ON klientams (aviakompanijoms). 

 
 
 

28 pav. Terminalo ir maršruto paslaugų vienetiniai tarifai (atskaičius Eurokontrolės taikomą administracinį mokestį) 2018-
2020 m. (kairėje pusėje) ir pagrindiniai klientai (aviakompanijos) 2020 m. (dešinėje pusėje). 

Pastaba. Pajamos pagal klientus pateiktos prieš koregavimus 

ON pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugas, t. y. maršruto ir 
terminalo rinkliavos. 2020 m. pajamos už maršruto oro navigacijos paslaugas mažėjo 45,1 proc., pajamos už terminalo oro navigacijos 
paslaugas – 33,2 proc. Didžiausią ON pagrindinės veiklos pajamų dalį sudaro pajamos už maršruto oro navigacijos paslaugas (79,2 
proc.) (žr. 29 pav.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 pav.  Pagrindinės veiklos pajamų pokyčiai 2018-2020 m. 

2020 m. daugiausiai pajamų iš maršruto oro navigacijos paslaugų ON uždirbo iš Rusijos Federacijos ir Vidurio 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 ataskaitiniu laikotarpiu siekė 42,4 proc. bendrų pajamų 
už maršruto paslaugas sumos (žr. 24 pav.). 2020 m. ON pagrindiniai maršruto oro navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos) buvo 
Rusijos Federacijos „Aeroflot“ (1018 tūkst. Eur) ir Latvijos „Air Baltic“ (701 tūkst. Eur). Reikšmingas faktas yra dviejų oro bendrovių, 
kurios specializuojasi krovininų pervežime, atsiradimas 2020 m. pagrindinių marštuto paslaugų klientų dešimtuke. Jų pajamos sudarė 
net 18,5 proc. dešimtuko pajamų.  
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2020 m. ON pagrindiniai terminalo oro navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos) buvo žemų kaštų kategorijai (angl. 
low-cost) priskiriamos aviakompanijos: Airijos „Ryanair“ (442 tūkst. Eur), Latvijos „Air Baltic“ (301 tūkst. Eur), Vengrijos „Wizz Air“ 
(274 tūkst. Eur). Dešimties pagrindinių aviakompanijų rinkliavų už terminalo oro navigacijos paslaugas ataskaitinį laikotarpį suma 
siekė apie 79,5 proc. bendrų pajamų už šias paslaugas sumos (žr. 30 pav.).  

30 pav. Pagrindiniai terminalo oro navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos) (kairėje pusėje) ir maršruto oro 
navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos) 2020 m. (dešinėje pusėje). 

Pastaba. Pajamos pagal klientus pateiktos prieš koregavimus 

2020 m. ataskaitiniu laikotarpiu dešimties pagrindinių aviakompanijų už terminalo oro navigacijos paslaugas rinkliavų suma 
siekė 79,5 proc. bendros pajamų už šias paslaugas sumos, kai dešimties pagrindinių aviakompanijų rinkliavų už maršruto oro 
navigacijos paslaugas dalis siekė tik apie 42,4 proc. bendros pajamų už šias paslaugas sumos. 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. 

4.2. Sanaudos 

2020 m. ON sąnaudos mažėjo 18 proc., palyginus su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu, ir sudarė 21 367  tūkst. eurų. Didžiausią 
sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos bei amortizacijos ir nusidėvėjimo 
sąnaudos, kurios atitinkamai sudarė 68,3 proc. ir 16,3 proc. visų sąnaudų (žr. 31 pav.).  

31 pav.  Pagrindinių sąnaudų grupių pokyčiai 2018-2020 m. 

2020 m. darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos mažėjo 17,5 proc. Nuo 2019 m. 
sausio 1 d. Eurokontrolės narystės mokestį moka Įmonės priežiūros institucija VŠĮ Transporto kompetencijų agentūra. Nusidėvėjimo 
ir amortizacijos sąnaudos augo 0,4 proc. ir siekė 3 491 tūkst. eurų, o kitų sąnaudų, kurios bendroje struktūroje sudarė 11 proc., 
mažėjimas siekė 41,2 proc. Sąnaudos įrangos išlaikymui mažėjo 20,9 proc. dėl peržiūrimos ryšių, navigacijos ir stebėjimo įrangos 
priežiūros ir remontų organizavimo tvarkos.  
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4.3. Pelno įmokų politika 

Vykdydama veikla, įmonė 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. eurų pelno įmoką už 2017 m. veiklos rezultatus, o 2019 
m. ON sumokėjo  1 100 tūkst. eurų pelno įmoką už 2018 m. veiklos rezultatus, o 2020 m. – 1 185 tūkst. eurų pelno įmoką už 2019 m. 
veiklos rezultatus. 

4.4. Turtas 

2020 m. gruodžio 31 d. ON valdomo turto vertė siekė 59 565 tūkst. Eur, kurio didžiąją dalį (69,5 proc.) sudarė ilgalaikis 
turtas. 2020 m. pabaigoje ON valdomo turto vertė buvo 9 923 tūkst. Eur (14,3 proc.) mažesnė nei 2020 m. pabaigoje (žr. 32 pav.). 
2020 m. gruodžio 31 d. nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai sudarė 95,9 proc. viso ON ilgalaikio turto. 2020 m. nekilnojamojo 
turto, įrangos ir įrengimų balansinė vertė sumažėjo 1 680 tūkst. Eur. Atidėtojo pelno mokesčio turtas sudarė 3,0 proc. ilgalaikio turto. 
Trumpalaikį turtą daugiausia sudarė pinigai ir pinigų ekvivalentai (66,5 proc.), pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos (22,5 proc.), 
terminuoti indėliai (11 proc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 pav.  Turto pokyčiai 2018-2020 m. 

4.5. Kapitalas ir įsipareigojimai 

2020 m. gruodžio 31 d. ON savininko kapitalas sudarė 34 634 tūkst. Eur, nuosavas kapitalas – 41 888 tūkst. Eur ir sudarė 
70,3 proc. bendros nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sumos (žr. 33 pav.). Didžiausią mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalį sudarė 
būsimų laikotarpių pajamos – 46,0 proc., gauta paskola – 14,8 proc. ir sutartinis įsipareigojimas, susijęs su rinkliavomis, - 13,8 proc.  

 
 

 

 
 

 
33 pav.  Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pokyčiai 2018-2020 m. 

Būsimų laikotarpių pajamos, kurios yra susijusios su investiciniais projektais, finansuojamais ES lėšomis, sudarė 46,0 proc. 
visos ataskaitinių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumos. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. ON gauto finansavimo iš Inovacijų ir tinklų 
programų vykdomosios įstaigos (INEA) suma skrydžių valdymo įrangos įsigijimui sudarė 6 672 tūkst. eurų, o Vilniaus aerodromo eismo 
stebėjimo ir kontrolės sistemos (A-SMGCS) modernizavimui sudarė 1 045 tūkst. eurų. Kitų dotacijų suma siekė 423 tūkst. eurų. 
Įsipareigojimai, susiję su išmokomis darbuotojams, sudarė 11,2 proc. visų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų. Sutartinis įsipareigojimas, 
susidarantis dėl ON uždirbtų oro navigacijos paslaugų pajamų ir šioms pajamoms uždirbti patirtų sąnaudų skirtumo bendroje 
mokėtinų sumų ir įsipareigojimų struktūroje sudarė 13,8 proc,. likusi dalis – prekybos skolos ir kiti ilgalaikiai bei trumpalaikiai 
įsipareigojimai. 
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2020 m. birželio mėn. Įmonė pasinaudojo Eurokontrolės šalims narėms sukurtomis finansinės pagalbos priemonėmis, kurios 
sudarė 3 247 tūkst. eurų. Eurokontrolės finansavimo priemonė yra teikiama šaliai – narei pagal daugiašalį susitarimą dėl maršruto 
rinkliavų (angl. Multilateral agreement for route charges) ir vertintina kaip rinkliavų mokėjimo mechanizmo laikinas pakeitimas. . 
Taikoma metinė palūkanų norma lygi 1,5 proc. Numatytas grąžinimo terminas – 2022 m. kovo 31 d.   

4.6. Finansiniai santykiniai rodikliai 

 Pagal 2019 m. sausio 9 d. LRV nutarimą Nr. 12 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pelningumo rodiklių 2019–2021 
metams nustatymo” ON nustatyta siektina vidutinė metinė nuosavo kapitalo kaina 2019-2021 m. laikotarpiui siekia 3,7 proc. Dėl itin 
didelių skrydžių srautų pokyčių, stebimų ne tik Lietuvos Respublikos oro erdvėje, ir lėmusių ženklų pardavimo pajamų mažėjimą 2020 
m., pastebimas visų pelningumo rodiklių mažėjimas (žr. 34 pav.).  

 

34 pav. Pelningumo ir finansinio sverto rodikliai 2018-2020 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 pav. Turto apyvartumo bei bendrojo likvidumo ir finansinio sverto rodikliai 2018-2020 m. 

Pagal pasirašytą daugiašalę sutartį Lietuva patiki Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolei) apskaičiuoti 
ir savo vardu rinkti oro navigacijos rinkliavas. Eurokontrolė, kuri pagal daugiašalį susitarimą išrašo sąskaitas, surenka pinigus už 
suteiktas paslaugas bei vykdo įsiskolinimų kontrolę, pinigus už 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. 

ON likvidumo rodikliai 2020 m. prastėjo, lyginant su ankstesniais laikotarpiais. Bendrasis likvidumas sumažėjo iki 2,3 proc., 
o turto apyvartumas – iki 0,27 proc. (žr. 34 pav.). Pagrindinė priežastis – dėl reikšmingai sumažėjusių skrydžių skaičiaus įmonė uždirbo 
beveik trečdaliu mažiau pajamų. Vertinant ON kapitalo struktūrą (įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykį), matyti, kad 
įsipareigojimų dalis nagrinėjamu laikotarpiu mažėjo: 2020 m. įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis sudarė 42,2 proc., kai 2019 
m. 44,5 proc., įsipareigojimų ir turto santykis – 29,7.  

Apibendrinus ON finansinius santykinius rodiklius galima teigti, kad 2020 m. rezultatai dėl reikšmingai sumažėjusio skrydžių 
skaičiaus, lyginant su ankstesnių metų rezultatu, reikšmingai blogėjo (žr. 9 lentelę). 
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9 lentelė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2018-2020 m. 

Pavadinimas 2018 m.  2019 m.  2020 m.  

Pajamos, tūkst. Eur 30 285 29 163 16 388 

Bendrasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur 10 906 9 445 11     

Veiklos pelnas (nuostolis), tūkst. Eur 4 122 3 872 -4 991     

Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur 4 329 3 095 -4 988     

Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur 49 595 48 099 41 887 

Turtas, tūkst. Eur 69 376 69 488 59 565 

Bendrasis likvidumas 2,2 2,4 2,3 

Bendrasis pelningumas, proc. 36,9 34,1 0,1 

Veiklos pelningumas, proc. 14,0 14,0  -31,6 

Grynasis pelningumas, proc. 14,7 11,2 -31,6 

Turto grąža, proc. 6,2 4,5 -7,73 

Nuosavo kapitalo grąža, proc. 8,7 6,3 -11,09 

Turto apyvartumas 0,4 0,4 0,27 

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis, proc. 0 0 6,23 

Įsipareigojimų ir turto santykis, proc. 28,5 30,8 29,7 

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis, proc. 39,9 44,5 42,2 

 

4.7. Auditas 

ON finansines ataskaitas sudaro vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais. 2019-2020 m. ON 
finansinių ataskaitų auditą atliko BDO auditas ir apskaita, UAB (audito įmonės pažymėjimo Nr.001496). Vykdydama Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymą Nr 3-315 Dėl įgaliojimų suteikimo VĮ „Oro navigacija“  audito įmonei 
parinkti, ON atliko viešųjų pirkimų procedūras, o 2020 m. vasario 17 d. ON,  savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija 
(Susisiekimo ministerija)  ir BDO auditas ir apskaita, UAB pasirašė trišalę sutartį. Atlygis už 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų 
audito atlikimą atitinkamai sudaro 21 000 eurų ir 20 600 eurų (be PVM). 2017-2018  m. ON finansinių ataskaitų auditą atliko UAB 
„Main financial solutions“. Kitų, su finansinių ataskaitų auditu nesusijusių paslaugų, BDO auditas ir apskaita, UAB 2020 m. ir 2019 m. 
nesuteikė. 2021 m. Susisiekimo ministerija inicijuos viešąjį pirkimą, kurį atlikus bus išrinktas 2021 m. finansinių ataskaitų 
nepriklausomas auditorius. 
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5. Svarbiausi vykdomi investiciniai projektai  

ON investicinius projektus vykdo atsižvelgdama į 2020–2024 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 Bendrojo Europos dangaus tyrimų ir inovacijų programą SESAR (toliau – SESAR), 
įgyvendinimo progresas pateiktas 36 paveiksle. Paveiksle taip pat parodyti pirmojo SESAR etapo (SESAR 1, 2009-2016 m.) vykdyti 
uždaviniai, atskirai pateikiant uždavinius, priskirtus Komisijos Reglamento Nr. 716/2014 patvirtintam bendram bandomajam projektui 
(angl. Common Pilot Project, toliau – BBP) bei BBP nepriskirtus uždavinius. 

 

36 pav.  ON kartu su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių įgyvendinimo progresas 2020 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 37 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 pav.  ON kartu su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių įgyvendinimo progresas pagal kiekvieną iš keturių 
tobulinamų OEV sričių 2020 m. 

ON vykdomi/planuojami vykdyti investiciniai projektai tiesiogiai susiję su technologinių užduočių, nurodytų Europos OEV 
Pagrindinio plano 3 lygmens dokumente ir SESAR Diegimo valdytojo programoje. Svarbu pažymėti tai, kad Covid-19 stipriai paveikė 
Europos oro navigacijos paslaugų teikėjų finansinę padėtį, nėra aiškios ir sektoriaus atsigavimo prognozės, todėl dauguma oro 
navigacijos paslaugas teikiančios įmonės, tame tarpe ir ON, atliko  planuojamų ir vykdomų projektų peržiūrą juos prioritetizuojant bei 
ieškant galimybių įgyvendinti strategiškai svarbius projektus, mažesnę strateginę reikšmę įmonių plėtrai turinčius projektus perkeliant 
į vėlesnį laikotarpį arba mažinant jų apimtis. Pagrindiniai ON vykdomi/planuojami vykdyti investiciniai projektai 2015-2025 m. 
laikotarpiu pateikti 10.2 dalyje „Finansinės prognozės“.  
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6. Pagrindinės rizikos ir rizikos veiksniai 

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 standartų15, 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. 38 pav.). 

 
38 pav.  Rizikos valdymo principai 

Vadovaujantis COSO (angl. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)) ERM (angl. 
Enterprise Risk Management) sąranga, rizikos įmonėje grupuojamos į keturias pagrindines rizikų grupes (kategorijas): strateginės 
rizikos, operacinės rizikos, patikimumo rizikos, atitikties rizikos (žr. 39 pav.). 

 

15 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. 
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39 pav.  Rizikų klasifikavimo sistema 

 

 

40 pav.  Svarbiausios su ON veikla susijusios rizikos 

Svarbiausi rizikos veiksniai, galintys sukelti vienos iš strateginių rizikų – su oro eismo srautais susijusios rizikos – pasireiškimą 
yra pateikti 41 paveiksle. Rusijos Federacijoje registruotų aviakompanijų („Aeroflot“, „Rossiya“ ir kt.) vykdomų tranzitinių ir 
terminalinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje rinkos dalis pagal skrydžių skaičių ir pajamas už oro navigacijos paslaugas siekia 
apie 12-15 proc. (2020 m. – 17 proc.), tranzitinių skrydžių segmente – apie 40 proc. ( 2020 m. – 27 proc.) bendro tranzitinių skrydžių 
Lietuvos Respublikos oro erdvėje srauto. 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. 

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

Strateginės rizikos

Su oro eismo srautais 
susijusi rizika

Infliacijos rizika

Politinė/Reguliavimo rizika

Operacinės rizikos

Finansinė rizika

Imonės nuostoliai  dėl neįvykdytų 
tiekėjų įsipareigojimų, negautų 

prekių, pakartotinių įsigijimų kaštų

Su sąnaudų 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

Išorės tiekėjų paslaugų ir 
prekių trūkumo  rizika

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

 
10 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 eismo 
srautais susijusi 

rizika 

Konkretaus ataskaitinio laikotarpio šalies 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. 

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 oro navigacijos paslaugoms 
netaikomas eismo rizikos pasidalijimo 
mechanizmas, tačiau maršruto oro navigacijos 
paslaugoms eismo rizikos pasidalijimo 
mechanizmas yra taikomas. Dėl Covid 19 viruso 
sukeltos aviacijos krizės – derinamas šiuo metu 
pajamų padengimo mechanizmas su Europos 
Komisija, kadangi senąja tvarka nebus dengiamos 
negautos pajamos, dėl itin sumažėjusio oro srauto. 

Infliacijos rizika 

Didesnė/mažesnė nei konkretaus ataskaitinio 
laikotarpio šalies Veiklos rezultatų plane planuota 
infliacija tiesiogiai lemia faktinį realaus maršruto ir 
terminalo paslaugų rinkliavų dydžių pokytį. 

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. Tai turi būti įvykduta iki 2022 m. 
pabaigos, tačiau šiems pakeitimams dar turi pritarti 
Lietuvos Respublikos Seimas. 

Rizikos valdymo priemonės: dialogas su Įmonės 
savininku, naujienų sekimas, susijusių su Civilinės 
aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinės 
sistemos reforma, kitų politinėje ir reguliacinėje 
aplinkoje vykstančių pokyčių stebėsena. 

 

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: Įmonės naudojamiems 
finansiniams instrumentams taikomi kredito, rinkos 
ir likvidumo apribojimai, nustatyti kredito limitai 
pagal investavimo kryptis, investicijos 
diversifikuojamos pagal ūkio subjektus ir emitentus 
bei investicijų geografinį pasiskirstymą, yra 
nustatyti laisvų lėšų investavimo limitai, 
užtikrinamas nuolatinio finansinių rizikų valdymo 
proceso vykdymas. Rizikos valdymo priemonės 
apibrėžtos ON finansinės rizikos valdymo politikos 
apraše. 

 Įmonės nuostoliai  
dėl neįvykdytų 

tiekėjų 
įsipareigojimų, 

negautų prekių, 
pakartotinių 

įsigijimų kaštų 

Vėluojantis sudarytų pirkimo sutarčių įsipareigojimų 
vykdymas iš tiekėjų pusės, tiekėjo bankroto atveju 
neatgautos sumokėtos avansinės sumos gali sukelti 
nuostolius Įmonei. 

Rizikos valdymo priemonės: komunikavimas su 
tiekėjais, tinkamas sutarčių valdymas, būtinų 
atsargų ir priemonių užtikrinimas, teisminiai ginčai. 

Su oro 

eismo 

srautais 

susijusi 

rizika 

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
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Su sąnaudų plano 
nevykdymu susijusi 

rizika 

Didesnės nei konkretaus ataskaitinio laikotarpio šalies 
Veiklos rezultatų plane suplanuotos sąnaudos tiesiogiai 
lemia ON finansinius rezultatus, faktinį maršruto ir 
terminalo oro navigacijos 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: viešųjų pirkimų 
iniciavimo plane numatytu laiku kontrolė, skiriamas 
didelis dėmesys viešųjų pirkimų dokumentacijos 
kokybės užtikrinimui, planuojant pirkimus, juos 
apjungti, siekiama sudaryti ilgalaikes sutartis. 
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Investicinių 
projektų savalaikio 
įgyvendinimo rizika 

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

Pagal kokybės valdymo procedūroje VP-3-06 
„Projektų valdymas“ apibrėžtas rizikos valdymo 
priemones: projekto darbo grupė atlieka saugos 
vertinimus (esant poreikiui sudaroma atskira 
saugos vertinimo darbo grupė), projekto vadovas 
turi užtikrinti, kad būtų nustatoma, įvertinta ir 
valdoma bendroji projekto diegimo ir su juo 
susijusių sprendimų rizika. Papildomos rizikos 
valdymo priemonės: vieningas projektų valdymo 
principų laikymasis ON, investicijos 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: rizikos valdymo 
priemonės apibrėžtos ON Antikorupcinės politikos 
apraše, Antikorupcinės vadybos sistemos vadove, 
Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos 
apraše, ON korupcijos mažinimo plane. 
2018 m. ON įdiegė antikorupcinę vadybos sistemą 
pagal LST ISO 37001:2017 standartą. 2019 m. 
pradžioje sistema buvo oficialiai sertifikuota. 
Korupcijos rizikos ON valdomos vadovaujantis LST 
ISO 37001:2017 standartu. 

 Ekstremalių 
situacijų ir 

nenumatytų atvejų, 
veiklos tęstinumo 

rizika 

Ekstremalios situacijos ir nenumatyti atvejai gali 
sutrikdyti ON teikiamų paslaugų tęstinumą. 

Rizikos valdymo priemonės: generalinio 
direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės rengia 
nenumatytų atvejų planus, 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: planuojant bei įsigyjant 
išorės tiekėjų paslaugas ar išteklius atliekamas 
išorės tiekėjo paslaugų saugos rizikos vertinimas, 
esant poreikiui atliekamas išorės tiekėjo 
kvalifikacinis saugos auditas arba analizė, vykdomas 
saugos reikalavimų vykdymo monitoringas. Rizikos 
valdymo priemonės apibrėžtos SP402 „Išorės 
tiekėjų paslaugų saugos valdymas“. 

 
Išorės tiekėjų 

paslaugų ir prekių 
trūkumo  rizika 

Dėl pandemijos, pvz. Covid-19,  ir kaip atsako į ją 
pasirinktų priemonių taikymo įtakos ekonomikai, 
globalioms tiekimo grandinėms ir kitoms pramonės 
šakoms galimas paslaugų ar prekių trūkumas 

Rizikos valdymo priemonės: AAP rezervas, 
budinčios sutartys, Įrangos atsarginių dalių turimo 
rezervo įvertinimas, papildymas ir stebėsena, IS 
sutrikimų šalinimas šalinimą nuotoliniu būdu, TKA 
vykdomas nuotolinis sertifikavimo procesas. 

 

Kritinio personalo 
trūkumo rizika 

Dėl darbuotojų susirgimų arba karantino, naujų 
darbuotojų paruošimo sutrikimo, epidemijos Lietuvoje 
ar užsienyje gali sukelti kritinį personalo trūkumą, pvz. 
Covid-19 pandemijos metu. 

Rizikos valdymo priemonės:  nuotolinio darbo 
organizavimas (kur tai įmanoma), Įmonės 
darbuotojų komandiruočių į užsienio valstybes 
apribojimas bei svečių iš užsienio priėmimo į 
įmonės patalpas apribojimas,  pašalinių asmenų 
patekimo į įmonę ribojimas (arba draudimas) bei 
privalomas kaukių dėvėjimas lankytojams, 
darbuotojų judėjimo Įmonės patalpose ribojimas, o 
esant poreikiui vykdyti darbo funkcijas ne 
nuolatinėje darbo vietoje - privalomas AAP 
naudojimas, karantino metu ribojimas patekimas į 
skrydžių valdymo centrus, SSPDDS, žiniavietes ir 
AGKC. 

 Neatitikčių 
nustatytiems 

reikalavimams rizika 

Neatitikčių nustatytiems reikalavimams rizika gali 
sutrikdyti ON teikiamų paslaugų tęstinumą. 

Rizikos valdymo priemonės: saugos ir kokybės 
vadybos sistemos ir atitikties stebėsenos vidaus 
auditų vykdymas, nustatytų neatitikčių šalinimas 
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bei rekomendacijų įgyvendinimas, stebėjimas po 
audito. 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: planuojant bei įsigyjant 
išorės tiekėjų paslaugas ar išteklius atliekamas 
išorės tiekėjo paslaugų saugos rizikos vertinimas, 
esant poreikiui atliekamas išorės tiekėjo 
kvalifikacinis saugos auditas arba analizė, vykdomas 
saugos reikalavimų vykdymo monitoringas. Rizikos 
valdymo priemonės apibrėžtos SP402 „Išorės 
tiekėjų paslaugų saugos valdymas“. 
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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 priemonės: vykdomi saugos 
auditai, siekiant nustatyti problemas dar prieš joms 
paveikiant saugą, yra įdiegta privaloma bei 
savanoriška pranešimų apie saugos įvykius sistema, 
vykdomi saugos įvykio analizė ar tyrimai Rizikos 
valdymo procesas ir priemonės numatytos ON 
Saugumo vadove, 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: Įmonės 
kompiuteriuose yra įdiegtos ugniasienės, 
antivirusinės sistemos, užtikrinta pašto apsauga, 
įdiegtos IDS ir IPS sistemos, blokuojamas neleistinų 
programų paleidimas, leidžiamas tik patvirtintų 
aplikacijų paleidimas. 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: sudaryta streso 
valdymo programa, taikomos nuovargio rizikos 
valdymo priemonės – užtikrinamas darbuotojų 
darbo laiko organizavimas, suteikiant papildomas 
poilsio valandas, įrengti poilsio kambariai ir kt. 
Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos ON 
profesinės rizikos vertinimo nuostatuose. 

 

Įmonėje dėmesys COVID-19 pandemijos plėtimuisi pasaulyje ir jo padarinių analizei buvo skiriamas dar prieš karantino 
šalyje paskelbimą. Buvo atliktas rizikų, kurias galėjo sukelti pandemija Įmonėje, identifikavimas ir vertinimas, numatytos ir vykdomos 
rizikų suvaldymo priemonės. Nuo kovo mėnesio COVID-19 rizikos ir jų suvaldymo priemonės buvo periodiškai aptariamos vadovų 
susitikimų metu, Auditų komiteto ir Valdybos posėdžių metu. 

2020 m. kovo 12 d. buvo sudarytas Įmonės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – Centras), patvirtinti Centro 
nuostatai. Pagrindinis Centro tikslas – vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinti Vyriausybės ar savivaldybės ekstremalių 
situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų 
likvidavimą, padarinių šalinimą, darbuotojų ir turto gelbėjimą. Po karantino dėl  COVID–19 paskelbimo šalyje, Centro susitikimai tapo 
reguliarus, o susitikimų metu priimami sprendimai  buvo orientuoti į Įmonės rizikų, kurias galėjo sukelti pandemiją, suvaldymą.  

2020 m. kovo mėn. Lietuvoje įvedus karantiną Įmonė ėmėsi visų įmanomų priemonių, siekdama tiek apsaugoti darbuotojų 
nuo viruso grėsmės ir padarinių, tiek užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą. Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir galimybes didžiajai daliai 
darbuotojų buvo suteikta galimybė dirbti iš namų, o tiems, kam dirbti nuotoliniu būdu galimybės nėra, buvo suteikta prastova. 
Skrydžių vadovų pamainos buvo perplanuotos, kad jos nesidengtų tarpusavyje taip siekiant suvaldyti COVID-19 viruso atsiadimo riziką 
ir užtikrinti paslaugų tęstinumą. 

2020 m. itin didelis dėmesys buvo skirtas finansinės rizikos valdymui. Kadangi Eurokontrolė visoje kontroliuojamoje oro 
erdvėje savo naudotojams įvedė 6-9 mėn atidėjimus paslaugoms už kovo – birželio mėnesius, Įmonė pasinaudojo Eurokontrolės 
šalims narėms sukurtomis finansinės pagalbos priemonėmis. Tai sudarė 3,24 mln. Eur. Įmonė taip pat peržiūrėjo ir prioritetizavo 
suplanuotas investicijas. Visi nebūtini tiesioginiai veiklai pirkimai buvo sustabdyti, esami sumažinti iki minimalių sumų – tokiu būdu 
padidinant apyvartinį kapitalą. Atsižvelgiant į planuojamus skrydžių srautus bei atsigavimo scenarijus pasiruošta papildomų priemonių 
taikymui optimizuojant Įmonės kaštus, papildomų finansinių išteklių paieškoms.   
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7. Darbuotojai ir darbo užmokestis 

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. 

Siekiant sukurti ir palaikyti į bendro tikslo siekimą orientuotą ir vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, svarbu ugdyti 
darbuotojų vertybes šiomis elgsenos normos (žr. 42 pav.). 

 

42 pav.  ON vertybes ugdančios elgsenos normos 

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. 43 pav.).tyvinės a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 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. 44 pav.). 
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• Siekiame būti komanda: 
dirbame ir padedame 

kolegoms

• Dirbdami, galvojame 
kaip tai paveiks kitus
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• Dalinamės pasiekimais, 
informacija ir klaidomis

• Žinodami savo teises, 
vykdome pareigas

• Veikiame objektyviai ir 
garbingai

• Mes nevengiame 
priimti sprendimus
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• Esame atviri pokyčiams, 
nebijome keistis

• Kuriame nebijodami 
klysti

• Siūlome naujus 
sprendimų būdus ir 
priimame iššūkius

Korporatyvinės atsakomybės politika

Žmogiškųjų išteklių valdymo politika 

Kolektyvinė sutartis

Darbuotojų 
darbo 

apmokėjimo 
ir skatinimo 

taisyklės

Pensinio ir 
pensinio 
anuiteto 

draudimų 
tvarkos 
aprašas

Naujų 
darbuotojų 
adaptacijos 
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aprašas

Lygių 
galimybių ir 
jos vykdymo 

priežiūros 
principų 

įgyvendinim
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Saugumo 
instrukcijos 
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Kokybės 
valdymo 

procedūra 
VP-3-01 

„Personalo 
valdymas“

Kokybės 
valdymo 

procedūra 
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„Darbuotojų 
ugdymas“

Streso 
valdymo 

programa

Nuovargio 
rizikos 

valdymo 
tvarkos 
aprašas
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44 pav.  ON Korporatyvinės atsakomybės politikos principai darbuotojų teisių srityje ir Žmogiškųjų išteklių valdymo politikos 
principaitsakpolitika 

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: 2020 m. darbuotojų 
kompetencijų ugdymui buvo skirta 161,2 tūkst. Eurų (2019 m. - 399,6 tūkst. Eurų,2018 m. – 256,7 tūkst. eurų), iš kurių 62,63 proc. 
sudarė Operacinės veiklos departamentui skirtos lėšos. 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. 

2020 m. gruodžio 31 d. ON dirbo 296 darbuotojas, kurių didžioji dalis dirbo centrinėje ON buveinėje, įskaitant Regiono 
skrydžių valdymo centrą (RSVC) ir Vilniaus aerodromų skrydžių valdymo centrą (ASVC). 76,68 proc. visų ON darbuotojų turi aukštąjį 
išsilavinimą, du ON darbuotojai turi technologijų mokslų srities daktaro laipsnį (žr. 45 pav.). Nuo 2017 m. iki 2020 m. bendras 
darbuotojų skaičius sumažėjo 13 darbuotojų. ON kasmet daugėja studijuojančių studentų, kurie siekia įgyti aukštąjį išsilavinimą, todėl 
įmonėje dirba ir darbuotojai, turintys tik vidurinį išsilavinimą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 pav.  Darbuotojų skaičius ir jų išsilavinimas 2018-2020 m. 

 

Korporatyvinės atsakomybės politikos principai darbuotojų teisių srityje

Siekti, kad ON ir kitos verslo organizacijos 
remtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į 

veiksmingas bendras derybas

Siekti panaikinti bet kokį privalomąjį ar 
priverstinį darbą

Siekti panaikinti diskriminaciją, susijusią su 
įdarbinimu ir profesija

Žmogiškųjų išteklių valdymo politikos principai
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30,4 proc. ON darbuotojų 2020 metų pabaigoje buvo skrydžių vadovai, kurių didžioji dalis (68,9 proc.) dirbo Regiono 
skrydžių valdymo centre ir Vilniaus aerodromų skrydžių valdymo centre. 44,59 proc. visų ON darbuotojų ON pradėjo dirbti per 
pastarąjį dešimtmetį. Dirbančių moterų ON buvo 100. ON vadovaujantys darbuotojai (aukščiausiosios ir viduriniosios grandies 
vadovai, įskaitant laikinai einančius vadovų pareigas) sudarė 9,46 proc. bendro darbuotojų skaičiaus, o vadovaujančios moterys – 
trečdalį visų vadovaujančių ON darbuotojų.  

Daugiausia 2020 m. dirbusių ON darbuotojų (69 proc) patenka į 30-59 metų amžiaus kategoriją, 58 proc. darbuotojų ON 
dirba daugiau nei 10 metų. Darbuotojų skaičius pagal jų amžių ir darbo patirtį ON pateikiami 46 pav.  

46 pav.  Darbuotojų skaičius pagal jų amžių (kairėje pusėje) (proc.) ir darbo patirtį ON (dešinėje pusėje) 2020 m. 

ON daugiausiai darbuotojų dirba Operacinės veiklos departamente (47,29 proc.) ir Techninės veiklos departamente (22,29 
proc.). ON daugiausia darbuotojų, kurie vykdo su oro eismo valdymu susijusias funkcijas. ON administravimo funkcijas vykdo 25,4 
proc. darbuotojų (žr. 47 pav.). 

 

 

 

 

 

 
 

47 pav.  Darbuotojų skaičius pagal departamentus (kairėje pusėje) ir vykdomas funkcijas (dešinėje pusėje) 2020 m. 
 

Pastaba: paveikslo kairėje pusėje pateiktai administracijai priskiriami: Generalinis direktorius, Komunikacijos vadovas, Vidaus audito tarnyba ir veiklos architektūros 
skyrius; kairėje pusėje pateiktą administravimo funkciją vykdo darbuotojai, nepriskirti kitoms paveiksle pateiktoms funkcijoms, t.y. Finansų ir administracijos, Strateginės 
plėtros ir inovacijų bei Saugos ir saugumo departamentų darbuotojai.  

Kolektyvinė sutartis nustato darbuotojų ir darbdavio tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, šalių suderintas papildomas naudas 
darbuotojams. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, 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 dalis. Įmonės valdybos tvirtinamos 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.  2020 m. lapkričio 5 d. po derybų su profesinės sąjungos atstovais, pasirašyta nauja Kolektyvinė sutartis, kuri 
įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2024 gruodžio 31 d. Dėl COVID – 19 poveikio aviacijos sektoriui, siekiant bendromis 
pastangomis užtikrinti Įmonės veiklos tęstinumą ir visų Įmonės darbuotojų gerovę, Įmonė sudarė papildomą susitarimą dėl 
Kolektyvinės sutarties atitinkamų naudų laikino stabdymo 2021 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui. 

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. Iki 2019 m. 

rugsėjo 30 d. kintamas darbo užmokestis priklausė nuo kiekvieno darbuotojo asmeninių veiklos vertinimo rodiklių ir buvo mokamas 

kas ketvirtį bei nuo Įmonės metinių veiklos vertinimo rodiklių ir mokama kartą metuose. 2019 m. spalio 1 d. kintama darbo 

užmokesčio dalis buvo modifikuota – liko tik kintamas darbo užmokestis, priklausantis nuo Įmonės metinių veiklos rodiklių. 
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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. 

Įmonės vadovui pareiginis darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais ir LR susisiekimo ministro 
įsakymais. Įmonės generalinio direktoriaus 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. 

Įmonės departamentų vadovų ir departamento vadovo pavaduotojo pareiginis darbo užmokestis sudaro 70 – 90 procentų 
Įmonės generalinio direktoriaus pareiginio darbo užmokesčio. Įmonės departamento vadovų ir departamento vadovo pavaduotojo 
kintamojo darbo užmokesčio dalį, kuri gali būti iki 50 proc. jų pareiginio darbo užmokesčio dydžio, įsakymu nustato generalinis 
direktorius. Įmonės departamentų 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 ir gali sudaryti nuo 0 iki 10 proc. darbuotojui priklausančio metinio pareiginio darbo užmokesčio. 
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. 

2020 m. bendras darbuotojų darbo užmokesčio fondas siekė 14 784  tūkst. Eur (2019 m. – 14 385 tūkst. Eur), vidutinis 
mėnesinis darbuotojo darbo užmokestis – 4 492 (žr. 10 lentelę). Oro navigacijos paslaugos yra nepertraukiamai teikiamos 24/7 rėžimu 
ir daugiau kaip 50 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 departamentus yra pateiktas 16 lentelėje. Kadangi didžioji dalis 
(64,2 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 vienas didžiausių ON. 
Visų lygių vadovai ir skrydžių vadovai yra priskiriami kategorijai darbuotojų, kurių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra didžiausi. 

11 lentelė. Darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis ir bendras darbo užmokesčio fondas 2018-2020 m.  

 Rodikliai  2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Pastovioji darbo užmokesčio dalis, tūkst. Eur 11 391 12 104 14 086 

Kintamoji darbo užmokesčio dalis, tūkst. Eur 2 646 2 281 698 

Bendras darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur 14 037 14 385 14 784 

Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis, Eur 4 254 4 407 4 492 

Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis (be vadovybės), Eur 4 246 4 387 4 476 

Vidutinis vadovybės mėnesinis darbo užmokestis, Eur 7 390 8 228 7 862 
Pastaba. Į darbo užmokesčio fondą neįtraukiamos darbdavio socialinio draudimo įmokos, atidėjiniai ir sukaupimai, susiję su darbo užmokesčiu, projektams priskir iamo 
darbo užmokesčio sąnaudos. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitė darbo užmokesčio mokesčius reglamentuojantys teisės aktai, pateiktos 2018 m. darbo 
užmokesčio sumos palyginamumo tikslais buvo indeksuotos 1.289 koeficientu. 2020 m. ir 2019 m. kintamoji darbo užmokesčio dalis mažėjo dėl pasikeitusios darbuotojų 
darbo apmokėjimo sistemos – dalis kintamojo darbo užmokesčio už 2019 m. buvo priskaičiuota ir išmokėta 2020 m. sausio mėn. kintamasis darbo užmokestis už 2020 m. 

rezultatus nebuvo mokamas. Įmonės vadovybei priskiriama generalinis direktorius ir jo pavaduotojas. 

12 lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis pareiginis darbo užmokestis pagal užimamas pareigas 2018-2020 m.  

Kategorija 2018 m.  2019 m.  2020 m.  

I lygio vadovai – generalinis direktorius 6 678 7 224 6 534 

II lygio vadovai – departamentų vadovai 5 955 6 225 5 721 

III lygio vadovai – struktūrinių padalinių vadovai 3 184 3 473 4 052 

Skrydžių vadovai:    

Vilnius 3 271 3 501 4 070 

Kaunas 2 572 2 783 3 106 

Palanga 2 480 2 546 3 046 

Šiauliai 2 249 2 596 2 892 

Oro eismo vadybos specialistai 2 952 3 116 3 569 

Techninės įrangos aptarnavimo specialistai 2 120 2 381 2 710 

Kiti darbuotojai 1 687 1 920 2 217 
Pastaba. 2018 m. darbo užmokesčio sumos padaugintos iš 1,289 koeficiento, kad būtų palyginamos su 2019 m. ir 2020 m. sumomis dėl darbo užmokesčio mokestinės 
reformos, įgyvendintos 2019 m. sausio 1 d.  

2020 m. ON generalinio direktoriaus darbo užmokestį sudarė pastovioji ir kintamoji darbo užmokesčio dalys (žr. 12 lentelę). 
Kadangi daugelio 2020 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-14 patvirtinti ON 2020 m. veiklos 
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rodiklių dydžiai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti 2020 m. buvo vykdomi, išskyrus 
rodiklį, susijusį su suteiktų oro navigacijos paslaugų skaičiumi (skrydžių skaičiumi) vienam darbuotojui (vidutiniam sąlyginiui), kurio 
įgyvendinimo Įmonė negalėjo užtikrinti dėl objektyvių priežasčių – pokyčių aviacijos sektoriuje, kuriuos sukėlė pasaulinė COVID-19 
pandemija, ON generaliniam direktoriui buvo priskaičiuota ir sumokėta mažesnė nei maksimali kintamoji darbo užmokesčio dalis, 
siekusi 30 proc. pastoviosios darbo užmokesčio dalies, išskyrus 2020 m. II ketv., kurį buvo paskirta ir sumokėta maksimali kintamoji 
darbo užmokesčio dalis (žr. 13 lentelę).  

13 lentelė. ON generalinio direktoriaus mėnesinis darbo užmokestis 2018 – 2020 m., Eur 

Rodikliai 2018.01.01-
2018.09.24 

2018.09.25-
2018.12.31 

2019.01.01-
2019.12.31 

2020.01.01- 
2020.03.31 

2020.04.01-
2020.06.30 

2020.06.30- 
2020.12.31 

Pastovioji darbo užmokesčio dalis 4 362 4 755 4 816 4 900 4 900 4 900 

Kintamoji darbo užmokesčio dalis 2 181 2 377 2 408 1 470 2 450 1 470 

Bendras darbo užmokestis 6 543 7 132 7 224 6 370 7 350 6 370 
Pastaba. 2018 m. darbo užmokesčio sumos padaugintos iš 1,289 koeficiento, kad būtų palyginamos su 2019 m. ir 2020 m. sumomis dėl darbo 
užmokesčio mokestinės reformos, įgyvendintos 2019 m. sausio 1 d.  

14 lentelė. Veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti 2020 m. 

Rodikliai Kintamosios 
atlyginimo 
dalies dydis, 
proc. 

Planas/ 
Faktas 

2020 m. 2020 m. 
I ketv. 

2020 m. 
II ketv. 

2020 m. 
III ketv. 

2020 m. 
IV ketv. 

Oro erdvės naudotojų vėlavimai dėl 
įmonės teikiamų paslaugų 
(minutės/skrydžiai)* 

10 
Planas ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

Faktas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sąnaudų dydis, tūkst. Eur** 20 
Planas ≤28 379 ≤7 371 ≤14 562 ≤21 123 ≤28 379 

Faktas 21 367 6 009 11 865 16 948 21 367 

Suteiktų oro navigacijos paslaugų 
skaičius (skrydžių skaičius) vienam 
darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), 
vnt.** 

20 

Planas ≥964 ≥198 ≥458 ≥738 ≥964 

Faktas 517 184 249 392 517 

Pastabos: 
* Pateikiamos vidutinės laikotarpio reikšmės. 
** Pateikiamos suminės ketvirtinių rodiklių reikšmės. IV ketv. reikšmė pateikta remiantis faktiniais ON duomenimis 2021-01-27. 

15 lentelė. ON generaliniam direktoriui priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais, 2018-2020 m., Eur 

 2018 m. sausis - gruodis 2019 m. sausis - gruodis 2020 m. sausis - gruodis 

Darbo užmokestis 80 896 88 344 79 649 

Metinė premija už praėjusių metų rezultatus 15 267 19 265 14 700 

Išeitinė kompensacija - - 12 820 

Iš viso 96 163 107 609 107 169 
Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitė darbo užmokesčio mokesčius reglamentuojantys teisės aktai, pateiktos 2018 m. darbo užmokesčio sumos 
palyginamumo tikslais buvo indeksuotos 1.289 koeficientu.  

16 lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal departamentus 2018-2020 m., Eur 

Departamentai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Vidaus audito tarnyba 4 468 3 895 3 549 

Veiklos architektūros skyrius - 4 141 3 752 

Operacinės veiklos departamentas 4 937 4 990 4 923 

Techninės veiklos departamentas 3 871 3 826 3 717 

Finansų ir administracijos departamentas 2 998 3 177 3 097 

Strateginės plėtros ir inovacijų departamentas 3 317 3 582 3 434 

Saugos, kokybės ir saugumo departamentas 3 631 3 622 3 374 
Pastaba. Skaičiuojant darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį pagal departamentus nebuvo įtraukti departamentų vadovų darbo užmokesčiai. Atsižvelgiant į tai, kad 
nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitė darbo užmokesčio mokesčius reglamentuojantys teisės aktai, pateiktos 2018 m. darbo užmokesčio sumos palyginamumo tikslais buvo 
indeksuotos 1.289 koeficientu. 
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8. Darnaus vystymo iniciatyvos 

ON vykdomos socialinės, aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos iniciatyvos 2018 m. 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. 

Pažymėtina, kad darnus Įmonės vystymasis yra neatskiriama saugių ir efektyvių oro navigacijos paslaugų teikimo dalis, todėl 
darnaus vystymosi iniciatyvos ar su tuo susijusios priemonės, jau šiandien yra integruotos į Įmonės strateginį veiklos planą. 
Atsižvelgdama į misiją, viziją, strateginius tikslus ir vertybes, ON darnaus vystymosi principus realizuoja vykdydama kryptingą veiklą 
keturiose 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. 

ON savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie jos vykdytas ar vykdomas iniciatyvas skirtingose darnaus vystymosi 
srityse bei Korporatyvinės atsakomybės politikos aprašą. Svarbiausios ON vykdytos/vykdomos iniciatyvos skirtingose socialinės 
atsakomybės srityse 2020 m. apibendrintos 49 paveiksle. 

Detalesnė informacija apie ON vykdomos iniciatyvas skirtingose socialinės atsakomybės srityse ir iniciatyvų veiksmingumo 
vertinimą bus teikiama 2020 m. ON Socialinės atsakomybės ataskaitoje. Ši Sociainės atsakomybės ataskaita rengiama vadovaujantis 
Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative (GRI)) gairėmis. 

 

 

 

 

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 
diskriminaciją, susijusią su 

įdarbinimu ir profesija

Aplinkosaugos sritis

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

prevencines programas, 
užtikrinančias aplinkos apsaugą

7 principas. Imtųsi iniciatyvų 
aplinkosauginei atsakomybei 

didinti

8 principas. Skatintų aplinkai 
palankių technologijų plėtojimą

Korupcijos prevencijos 
sritis

9 principas. ON ir kitos verslo 
organizacijos turi vykdyti 

korupcijos prevencijos 
priemones ir savo pavyzdžiu 

skatinti antikorupcinę kultūrą
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49 pav.  Svarbiausios 2020 m. ON vykdytos iniciatyvos skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse 

2020 m. kovo mėn. Lietuvoje įvedus karantiną Įmonė ėmėsi visų įmanomų pastangų, siekdama tiek apsaugoti
darbuotojų nuo viruso grėsmės ir padarinių, tiek užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą. Atsižvelgiant į darbo
pobūdį ir galimybes didžiajai daliai darbuotojų buvo suteikta galimybė dirbti iš namų, o tiems, kam dirbti
nuotoliniu būdu galimybės nėra, buvo suteikta prastova, kuri apmokama padidintu – 50 proc. tarifu.
Nuotolinio darbo galimybė Įmonėje pratęsta iki 2021 m. kovo 31 d.

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.

2020 m. kovo mėnesį Lietuvoje įvedus karantiną, Įmonė ėmėsi visų įmanomų pastangų, siekdama tiek
apsaugoti darbuotojus nuo viruso grėsmės ir padarinių, tiek užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą. Atsižvelgiant į
darbo pobūdį didžiajai daliai darbuotojų buvo suteikta galimybė dirbti nuotoliniu būdu ištisus 2020 metus.
Darbuotojams, dėl kurių darbo pobūdžio nuotolinis darbas buvo neįmanomas, Įmonės organizavo ir
užtikrinimo saugų darbą jų darbo vietose, suteikė ir užtikrino visas reikiamas apsaugos nuo COVID -19
infekcijos priemones, pakeitė darbo organizavimo, patekimo į Įmonės patalpas taisykles – jas lanksčiai pritaikė
prie pasikeitusios situacijos.

Nepaisant pasikeitusio ir mišraus darbo organizavimo pobūdžio, 2020 metais buvo stengiamasi puoselėti
organizacinę kultūrą ir didinti darbuotojų įsitraukimą, organizuojant vidinės komunikacijos renginius ir
socialinės atsakomybės veiklas. Praėjusiais metais darbuotojai buvo kviečiami nuotoliniu būdu dalyvauti
naujose tradicijose ir iniciatyvose (Guest ON us, Arčiau, Secret Santa, protmūšiuose, susitikimuose su įmonės
generaliniu direktoriumi ir kt.), tradiciniuose švenčių minėjimuose, profesinėms šventėms paminėti skirtose
iniciatyvose, taip pat paramos vaikams akcijose (Maltiečių organizuotas projektas, TV3 išsipildymo akcija).

2020 m. lapkričio 5 d. po derybų su profesinės sąjungos atstovais, pasirašyta nauja Kolektyvinė sutartis, kuri
įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2024 gruodžio 31 d. Dėl COVID – 19 poveikio aviacijos sektoriui,
siekiant bendromis pastangomis užtikrinti Įmonės veiklos tęstinumą ir visų Įmonės darbuotojų gerovę, Įmonė
sudarė papildomą susitarimą dėl Kolektyvinės sutarties atitinkamų naudų laikino stabdymo 2021 m. sausio 1
d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

Įmonėje nebuvo toleruojama netinkamas, nekorektiškas darbuotojų elgesys su kitais darbuotojais. Paaiškėjus
tokiems atvejams, Įmonėje buvo imamasi visų priemonių, padedančių užtikrinti darbuotojams saugią darbo
aplinką, orų ir korektišką tarpusavio bendradarbiavimą..

2020 m. ON prisijungė prie „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) iniciatyvos, kuria siekiama skatinti
efektyvaus energijos vartojimo įpročius ir prisidėti prie greitesnio energijai imlių veiklos būdų pakeitimo
labiau palankiais aplinkai. Diegdama naują technologinę įrangą ON ypatingą dėmesį kreipia į energijai taupius
sprendinius ir CO2 emisiją mažinančias priemones: LED šviestuvus, aukšto efektyvumo vėdinimo, vėsinimo ir
šildymo sistemas su geoterminiais gruntas-vanduo šilumos siurbliais, aukšto naudingumo elektros teikimo
šaltinius

2020 m. įvykdyta dauguma priemonių, numatytų bendrame ON ir VĮ Lietuvos oro uostai triukšmo mažinimo
plan, įskaitant artėjimo tūpti ir išskridimo schemų peržiūrą ir atnaujinimą, naujų maršrutų rengimą
atsižvelgiant į nuoseklaus orlaivių kilimo operacijų koncepciją, tikslesnį skridimą įgalinančių artėjimo tūpti
procedūrų LPV, LNAV, VNAV įvedimą, ribojimus treniruočių skrydžiams, švietėjišką darbą viešoje erdvėje,
susitikimus su gyventojais. 2021 m. daugiau dėmesio planuojama skirti priemonių monitoringo procedūroms.

Įmonė, organizuodama viešųjų pirkimų procedūras užtikrino, kad kartu su pirkimo dokumentais teikiamas
Antikorupcinės politikos aprašas, su kuriuo tiekėjai privalo susipažinti ir įsipareigoti laikytis jos nuostatų. Už
Antikorupcinės politikos aprašo nuostatų nesilaikymą ar pažeidimą yra galimybė nutraukti sutartį. Iki 2021 m.
balandžio 30 d. įmonė planuoja pakeisti antikorupcinės politikos aprašą ir parengti antikorupcinės politikos
priedą, kuriame bus pateikti veiklos partnerių įsipareigojimai.

2020 m. įmonėje sėkmingai atliktas priežiūros auditas pagal ISO 37001 standarto reikalavimus ir pratęstas
2019 m. įgytas sertifikato galiojimas. Kaip žinia, 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.

Žmogaus teisių 

sritis 

Darbuotojų teisių 

sritis 

Aplinkosaugos 

sritis 

Korupcijos 

prevencijos sritis 
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9. Strategijos įgyvendinimas ir jos atnaujinimas 

9.1. 2020–2024 m. Įmonės strategijos įgyvendinimas 

Pagrindinis ON 2020 m. veiklos dokumentas  - 2020 m. sausio 15 d. Susiekimo ministro patvirtintas 2020–2024 m. strateginis 
veiklos planas. Įmonės viziją – tapti konkurencingiausiu Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoju ir aviacijos sprendimų inovatoriumi, 
o plane numatyti tikslai, uždaviniai, kuriais siekdama užtikrinti aukščiausius teikiamų oro navigacijos paslaugų saugos, kokybės, 
aplinkosaugos ir ekonominio efektyvumo standartus. Vertinant 2020–2024 m. strateginio veiklos plano rodiklių vykdymą 2020 m., 
strateginių krypčių, tikslų ir uždavinių rodiklių vykdymas bei Europos Komisijos patvirtintų pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo 
rodiklių vykdymas yra pateiktas 1 priede. 
 

9.2 Savininko lūkesčiai  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 665 tvarka Susisiekimo ministerija parengė ir pateikė Įmonei 2020 metų 
liepos mėn. patvirtintą lūkesčių laišką. Jame apibrėžti valstybės įmonei „Oro navigacija“ keliami tikslai, veiklos kryptys ir bendri 
lūkesčiai dėl veiklos principų. 

Įmonės paskirtis – oro eismo valdymo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos 
Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams, taip pat virš teritorinių vandenų bei Baltijos jūros oro erdvės, kuri įeina į Vilniaus 
skrydžių informacijos regioną. 

Susisiekimo ministerija tikisi, jog Įmonė veiklą vystys šiomis kryptimis: 

Lietuvos pasiekiamumas oro transportu. Įmonė privalo savo kompetencijos ribose prisidėti prie susisiekimo oro transportu 
gerinimo. 

Triukšmo mažinimas. Įmonė, kartu su partneriais privalo prisidėti prie  aviacijos keliamo triukšmo ir  taršos mažinimo 
Lietuvos oro uostuose.  

Inovacijos. Įmonė turėtų teikti prioritetus inovatyviems technologiniams sprendimams vystyti, kuriais būtų sukuriama 
pridėtinė vertė keleiviams, Įmonės klientams ir pačiai Įmonei, užtikrinama sauga. 

Lyderystė. Susisiekimo ministerija tikisi, jog Įmonė investuodama į naujas technologijas, modernius darbo metodus, 
žmogiškųjų resursų valdymą taps konkurencingiausia Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoja ir aviacijos spendimų inovatore. 

Juridinės formos keitimas. Siekiant didinti veiklos efektyvumą ir įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (toliau – EBPO) rekomendacijas, Įmonę numatyta pertvarkyti į akcinę bendrovę. Įmonės pertvarkymą planuojama 
vykdyti ne anksčiau kaip 2022 metais, todėl atitinkamai ir Įmonė savo veiklą turėtų planuoti ir atlikti visus parengiamuosius darbus 
Įmonės pertvarkos procesams įgyvendinti iki šios datos. 

Skaidrumas ir rizikos valdymas. Susisiekimo ministerija tikisi, kad Įmonės veikla yra ir toliau bus paremta skaidrumo ir 
atsakomybės principu. Įmonėje turi būti įdiegtos tokios atsparumo korupcijai priemonės ir procesai, kurie užtikrintų, kad Įmonės 
veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai. Įmonėje viešieji pirkimai turi būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų 
pirkimų įstatymo ir kitų norminių teisės aktų nuostatomis. Įmonė turi užtikrinti, kad būtų viešai skelbiama visa informacija nurodyta 
Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairėse. Įmonėje turi būti nuolat tobulinama rizikų valdymo sistema. 

Efektyvumas. Įmonė, siekdama užtikrinti efektyvų ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą turi didinti veiklos 
procesų efektyvumą, diegti inovatyvius skaitmeninius sprendimus. Savo veikloje turėtų vadovautis gerąja tvaraus ir subalansuoto 
vystymosi praktika, į savo strategiją turėtų integruoti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi principus aplinkosauginiu, socialiniu ir 
ekonominiu aspektais ir siekti užtikrinti technologijų naudojimą ir atsparios klimato kaitos pokyčiams infrastruktūros plėtrą.  

Geroji valdysena. Įmonė, atsižvelgdama į VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ teikiamas rekomendacijas valdysenai 
gerinti, turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą ir siekti, kad Valstybės valdomų įmonių gerojo 
valdymo indekso vertinimo metinėse ataskaitose Įmonė būtų vertinama ne žemesniu kaip A įvertinimu. Įmonė taip pat privalo 
vadovautis EBPO rekomendacijomis ir gerosiomis praktikomis. 

Socialinė atsakomybė ir darbuotojų įsitraukimas. Įmonė privalo vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius skaidrumo, 
valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus. Susisiekimo ministerija tikisi, kad Įmonėje bus stiprinamas socialinis dialogas 
su socialiniais partneriais ir darbuotojų atstovais, palaikoma vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, dedamos pastangas didinti 
darbuotojų įsitraukimą, darbuotojų motyvaciją ir profesinį  augimą. 

Susisiekimo ministerija tikisi, kad valstybėje kilus ekstremalioms situacijoms ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms, 
darančioms reikšmingą poveikį visuomenės gerovei ir saugumui, Įmonė bus socialiai atsakinga ir ieškos galimybių prisidėti prie 
valstybės veiksmų kovojant su šių situacijų ir aplinkybių padariniais. 
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9.3. Įmonės strategija 

Siekdama tapti konkurencingiausiu Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoju ir aviacijos sprendimų inovatoriumi, ON 
suformavo keturias strategines kryptis ir nustatė septynis strateginius tikslus. ON strateginės kryptys ir tikslai buvo nustatyti taip, kad 
atitiktų Bendro Europos dangaus koncepciją, Europos oro erdvės architektūros studijos (2019) ir Europos oro erdvės architektūros 
studijos įgyvendinimo plano (2019), Europos oro eismo vadybos pagrindinio plano (2020), CANSO Europos 2035 vizijos (2019) 
nuostatas, Baltijos FOEB plėtros strategiją iki 2025 m. Formuojant ON strategines kryptis ir tikslus, buvo atsižvelgta į oro erdvės 
naudotojų ir visuomenės lūkesčius bei ON savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 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. 2021–2025 m. laikotarpiui 
ON suformulavo šias ilgalaikes strategines kryptis ir išsikėlė šiuos strateginius tikslus (žr. 50 pav.). 

 

 

50 pav.  ON strateginės kryptys ir tikslai 2021–2025 m. laikotarpiui 

Suformulavus ilgalaikes ON strategines kryptis ir išsikėlus strateginius tikslus, buvo nustatyti strateginiai uždaviniai, kurie 
leistų pasiekti užsibrėžtus tikslus. ON strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapis 2021–2025 m. laikotarpiui pateiktas 17 lentelėje. 

17 lentelė. ON strateginės kryptys, tikslai ir uždaviniai 2021-2025 m. laikotarpiui 

Strateginės 

kryptys 

Strateginiai tikslai Strateginiai uždaviniai BSC pjūvis 

Saugios 

aplinkos 

kūrimas 

Gerinti teikiamų paslaugų saugą, 

kokybę ir saugumą, diegiant 

inovatyvius SKAITMENINIUS 

sprendimus 

Mažinti oro navigacijos paslaugų keliamą saugos riziką orlaivių 

avarijoms ir aviacijos incidentams 

Klientai ir 

paslaugos 

Užtikrinti oro erdvės naudotojų pasitenkinimą 

Efektyviai teikti oro eismo vadybos, oro navigacijos informacijos, 

paieškos ir gelbėjimo koordinavimo paslaugas 

Efektyviai teikti ryšių, navigacijos ir stebėjimo (RNS) paslaugas 

Užtikrinti duomenų perdavimo tinklų ir informacinių sistemų 

kibernetinį saugumą 

Veiklos 

efektyvumo 

didinimas 

Optimizuoti veiklos sąnaudas Užtikrinti optimalią darbuotojų struktūrą  

Vidiniai procesai 

Didinti darbo našumą ir kokybę 
Didinti veiklos procesų efektyvumą ir gerinti jų kokybę 

Taikyti korporatyvinės valdysenos principus 

Vertės kūrimas 

Užtikrinti TVARIĄ Įmonės veiklą, 

mažinant neigiamą oro erdvės 

naudotojų ir Įmonės veiklos poveikį 

aplinkai ir visuomenei 

Kartu su partneriais prisidėti prie triukšmo mažinimo Lietuvos 

tarptautiniuose oro uostuose  

Finansiniai 

rezultatai 

Didinti energijos suvartojimo efektyvumą 

Užtikrinti PASLAUGŲ PLĖTRĄ, 

generuojančią grąžą savininkui bei 

konkurencingumą rinkos 

liberalizacijos sąlygomis 

Užtikrinti tvarų Įmonės finansų valdymą  

Misija

Vizija

Strateginės 
kryptys

Strateginiai 
tikslai

Saugiai, kokybiškai ir efektyviai teikti oro navigacijos 
paslaugas

Konkurencingiausias Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytojas ir aviacijos sprendimų inovatorius

Saugios 
aplinkos 
kūrimas

Gerinti teikiamų 
paslaugų saugą, 

kokybę ir 
saugumą, 
diegiant 

inovatyvius
SKAITMENINIUS

sprendimus

Veiklos efektyvumo didinimas

Optimizuoti 
veiklos 

sąnaudas

Didinti darbo 
našumą ir 

kokybę

Vertės kūrimas

Užtikrinti 
TVARIĄ Įmonės 
veiklą, mažinant 

neigiamą oro 
erdvės 

naudotojų ir 
Įmonės veiklos 
poveikį aplinkai 
ir visuomenei

Užtikrinti 
PASLAUGŲ 

PLĖTRĄ, 
generuojančią 

grąžą savininkui 
bei 

konkurencingu
mą rinkos 

liberalizacijos 
sąlygomis

Plėtoti ir stiprinti 
Įmonės 

strateginius 
ryšius bei 

BENDRADAR-
BIAVIMĄ

nacionaliniu ir 
tarptautiniu 

lygiu

Organizaci-nės 
kultūros 

tobulinimas

Stiprinti 
SOCIALINĮ IR 

VIDINĮ 
DIALOGĄ, 
užtikrinant 
orientaciją į 

bendro tikslo 
siekimą
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Strateginės 

kryptys 

Strateginiai tikslai Strateginiai uždaviniai BSC pjūvis 

Plėtoti ir stiprinti Įmonės strateginius 

ryšius bei BENDRADARBIAVIMĄ 

nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu 

Didinti Įmonės tarptautinę įtaką bei ekspertiškumą 

Organizacinės 

kultūros 

tobulinimas 

Stiprinti SOCIALINĮ IR VIDINĮ DIALOGĄ, 

užtikrinant orientaciją į bendro tikslo 

siekimą 

Motyvuojančios aplinkos darbe kūrimas  
Žmogiškieji 

ištekliai 

Pastaba. Pateiktas strateginių krypčių, tikslų ir uždavinių eiliškumas nenurodo jų svarbos ir reikšmingumo kitų atžvilgiu.  

Siekdama tapti konkurencingiausia Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoja ir aviacijos sprendimų inovatore, ON 
daugiausiai dėmesio skirs šiems strateginės reikšmės pokyčiams: veiklos efektyvumo didinimui, taikant procesinį valdymą ir diegiant 
skaitmeninius sprendimus, socialinio dialogo stiprinimui ir organizacinės kultūros tobulinimui, oro navigacijos paslaugų teikimo 
organizavimui, grindžiant aplinkosaugos principais bei teikiamų oro navigacijos paslaugų ir naujų paslaugų plėtojimui.  

Atsižvelgiant į tai, jog Covid-19 pandemijos sukeltos aviacijos krizės ir atsigavimo nuo šios pandemijos periodas turi 
reikšmingos įtakos aviacijos sektoriaus vystymuisi ne tik trumpuoju, bet ir ilguoju laikotarpiu, Įmonė strategijos laikotarpį vertina kaip 
galimybę pasiruošti šio sektoriaus atsigavimui atlikdama reikiamas investicijas tiek į Įmonės vidines sistemas, didinančias 
skaitmenizacijos lygį ir leidžiančias automatizuoti procesus, tiek į sistemas, tiesiogiai lemiančias Įmonės teikiamų paslaugų kokybę, 
saugą ir patikimumą.   

Planuodama investicijas Įmonė atsižvelgia tiek į sektoriaus raidos prognozes, tiek į suinteresuotųjų šalių lūkesčius, todėl 
prioritetą planuojama skirti inovatyviems ir patikimiems investiciniams sprendimams, padėsiantiems užtikrinti įmonės teikiamų oro 
navigacijos paslaugų saugą ir kokybę, modernizuoti valdomą infrastruktūrą, skaitmenizuoti procesus, užtikrinti darnią plėtrą bei 
konkurencingumą ilguoju laikotarpiu. Taip pat strateginiu laikotarpiu dėmesys bus skiriamas ir aplinkosaugos reikalavimų 
užtikrinimui, sektoriaus įmonių bendradarbiavimo stiprinimui bei veiklos efektyvumo didinimui, prisidedant prie strategiškai svarbios 
Europos OEV sistemos vystymo. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos keliamus lūkesčius, Įmonė atliks 
būtinus veiksmus,  susijusius su Įmonės teisinio statuso keitimu. 

Siekiant stiprinti Įmonės poziciją ir veiklą tarptautinėje aplinkoje, Įmonė sustiprins tarptautinį bendradarbiavimą, dalinimąsi 
gerąja praktika, planuojant strategiškai svarbias ilgalaikes investicijas, nukreiptas į skaitmenizavimo didinimą, geresnį darbuotojų, jų 
kompetencijų ir  technologinių išteklių panaudojimą ir efektyvesnių bendrų sprendimų taikymą ne tik Įmonės, bet ir tarptautiniu 
mastu. Tai sudarys tvirtą pagrindą siekiant užtikrinti tvarią Įmonės veiklą vidutiniu ir ilguoju periodu.  

Svarbiausios programos, kuriomis Įmonė sieks užtikrinti kryptingą strateginių tikslų įgyvendinimą, pateiktos 51 pav.  

 

51 pav.  Strateginės reikšmės programos vidutiniu ir ilgu laikotarpiu 

Paslaugų plėtros programa (PPP). Tai programa nukreipta į Įmonės teikiamų paslaugų ilgalaikės plėtros galimybių identifikavimą, 
nustatant Įmonės konkurencinį pranašumą. Šia programa bus siekiama sėkmingai pasiruošti oro navigacijos paslaugų teikimo rinkos 

liberalizacijai.

Žmogiškųjų išteklių valdymo programa (ŽIVP). Įmonė, įgyvendindama šią programą, sieks tobulinti organizacinę kultūrą, užtikrinant 
mikroklimato gerėjimą,  stiprinant socialinį dialogą, užtikrinti tinkamą lyderių ugdymą, sudarant sąlygas kompetencijų kėlimui bei 

sukuriant palankias sąlygas karjeros galimybėms.

Komunikacijos programa (KP). Tai priemonė, kurios pagalba bus palaikoma ir viešinama Įmonės veikla ir tobulinamas 
organizacijos veikimo mechanizmas, formuojamas Įmonės įvaizdis.

Darnaus vystymosi programa (DVP). Užtikrinti tvarią Įmonės veiklą, mažinant neigiamą oro erdvės naudotojų ir Įmonės veiklos 
poveikį aplinkai ir visuomenei.

Tartptautinio bendradarbiavimo programa (TBP). Įgyvendindama programoje keliamus uždavinius, Įmonė 
sieks plėtoti ir stiprinti Įmonės strateginius ryšius bei bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, didinti Įmonės

tarptautinę įtaką bei ekspertiškumą. Ši progrmama yra reikšminga sėkmingam Įmonės pasirengimui oro navigacijos paslaugų 
rinkos liberalizacijai.

Skaitmenizavimo programa (DIGI-ON). Tai programa, užtikrinsianti koordinuotą, nuoseklų ir tvarų skaitmeninių sprendinių 
įgyvendinimą nuo IT architektūros sukūrimo iki sprendimų diegimo, prisidedant prie vidinių procesų efektyvumo didinimo bei 

klientų (vidinių ir išorinių) patirties gerinimo
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Atsižvelgiant į tarptautinėje oro navigacijos paslaugų rinkoje vykstančius pokyčius bei numatomą rinkos liberalizaciją, 
pagrindinis iššūkis siekiant užtikrinti įmonės konkurencingumą tarptautiniu lygiu bus tinkamas Įmonės pasirengimas šiems pokyčiams. 
Sėkmingam pasirengimui Įmonė rengia paslaugų plėtros programą (numatyta 3.2.1.1. priemonė iki 2021 m. IV ketv. parengti ilgalaikę 
Įmonės teikiamų oro navigacijos paslaugų plėtros programą), kurioje bus pateikiama oro navigacijos paslaugų vystymo koncepcija iki 
2040 metų. Programos rengimo etape numatyta:  

1. Įvertinti esamą kiekvienos Įmonės teikiamos oro navigacijos paslaugos teikimo modelį (paslaugos organizavimas, įranga, 
naudojamos procedūros, dabartinės atitinkamų Įmonės padalinių atsakomybės ribos ir kt.).  

2. Parengti Įmonės teikiamų oro navigacijos paslaugų vystymo (iki 2040 metų) koncepcijos prielaidas ir aukšto lygio plėtros 
scenarijus.  

3. Parengti koncepcijos aukšto lygio plėtros scenarijų privalumų ir įtakos paslaugų teikimui analizę.  
4. Pagal parengtus scenarijus parengti operacinės aplinkos aprašymą bei aukšto lygio reikalavimus įrangos, procedūrų, personalo 

tobulinimui / pakeitimams. 

Šios programos parengimas ir aiškaus priemonių plano sudarymas leis Įmonei laiku priimti reikiamus sprendimus, suderinti 

juos su suinteresuotomis šalimis bei operatyviai pasiekti užsibrėžtus tikslus kryptingai rengiantis numatomiems rinkos pokyčiams. 
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10. Prognozės  

10.1 Veiklos rezultatų prognozės 

2020 m. lapkričio mėn. Eurokontrolės STATFOR padalinys pateikė naujausias vidutinės trukmės skrydžių srautų skaičiaus 

prognozes (2020-2024 metams). Šių prognozių pagrindas - atsigavimo nuo COVID-19 pasekmių scenarijai. Kuriant scenarijus buvo 

įvertinta: COVID-19 antros bangos stiprumas, ribojimų ir socialinės distancijos reikalavimų griežtumas ir trukmė, galimybės ir skiepų 

nuo COVID-19 veiksmingumas, įtaka ekonomikai: nuo staigaus atsigavimo iki finansinės krizės, valstybės pagalbos skirtumai ir 

bankrotų aviacijos sektoriuje rizikos, potencialiai sumažėjęs poreikis keliauti (ne tik verslo klientų, dėl platesnio video susitikimų 

naudojimo praktikos, bet ir poilsiautojų (pvz. priklausančių rizikos grupėms)). 

Atsižvelgiant į vakcinos nuo COVID-19 (plataus) prieinamumo keliaujantiems žmonėms prognozuojamą datą ir šios vakcinos 
veiksmingumą, Eurokontrolės STATFOR padalinys numatė 3 (tris) situacijos vystymosi scenarijus: 1 (pirmasis) scenarijus - vakcina taps 
plačiai prieinama keliaujantiems žmonėms (arba COVID-19) pandemijos pabaiga) nuo 2021 m. vidurio. Pagal šį scenarijų į 2019 m. 
skrydžių lygį yra grįžtama 2024 m.; 2 (antrasis) scenarijus - vakcina taps plačiai prieinama keliaujantiems žmonėms (arba COVID-19) 
nuo 2022 m. vidurio. Pagal šį scenarijų į 2019 m. skrydžių lygį, tikėtina, yra grįžtama 2026 m.; 3 (trečiasis) scenarijus - vakcina nėra 
efektyvi, COVID-19 pandemija užsitęsia, žemas žmonių pasitikėjimas kelionėmis lėktuvais. Pagal šį scenarijų į 2019 m. skrydžių lygį, 
tikėtina, yra grįžtama 2029 m.   

Įmonės nuomone, labiausiai tikėtinu yra laikytinas 2 (antrasis) STATFOR scenarijus, todėl Įmonės skrydžių ir finansinėms 
prognozėms apsibrėžti buvo vadovaujamasi šio scenarijaus prognozuojamais dydžiais.  

Remiantis Eurokontrolės STATFOR padalinio pateiktomis vidutinės trukmės skrydžių srautų prognozėmis, 2020-2024 m. 
periodo pabaigoje skrydžių skaičius pagal realistinį scenarijų Lietuvos Respublikos oro erdvėje dėl prognozuojamo gana lėto 
atsigavimo nuo COVID-19 pandemijos, sudarys –1,1 proc., lyginant su 2019 m. (žr. 52 pav.). 

 

   

52 pav.  Skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičiaus (kairėje pusėje) ir skrydžių skaičiaus pokyčio (dešinėje pusėje) prognozė 

2020-2024 m. 
Duomenų šaltinis: EUROCONTROL Five-Year forecast 2020-2024 European Flight Movements and Service Units  Three Scenarios for Recovery from 

COVID-19, STATFOR November 2020 

Atsižvelgiant į stebimas ilgametes skrydžių srautų tendencijas Lietuvos Respublikos oro erdvėje, prognozuojama, kad 2021-
2025 m. tranzitinių skrydžių skaičius sudarys apie 80 proc. bendro skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičiaus. Eurokontrolės 
dėl COVID-19 vykstančių pokyčių Tinklo valdytojo oro erdvėje - drastiškai sumažėjusių skrydžių srautų, parengtų prognozių pagrindu, 
numatoma, kad aviacijos sektorius dėl COVID-19 pasekmių Europoje praras apie 140 mlrd. EUR pajamų. Be to, numatoma, kad 
atsigavimas bus labai laipsniškas. 

 Dėl neapibrėžtumo, susijusio su Covid-19 pandemijos eiga ir pasekmėmis aviacijos sektoriui, Eurokontrolės STATFOR 
padalinio pateikta maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugų vienetų skaičiaus prognozė 2020-2024 m. buvo atnaujinta tik 2020 
m. lapkričio mėn. Būtent remiantis šiomis prognozėmis buvo rengiamos įmonės finansinės prognozės planuojamam periodui. 

10.2 Finansinės prognozės 

Pajamų prognozė. Planuojant oro navigacijos paslaugų pajamas ir sąnaudas 2021-2025 m. laikotarpiui, 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 (maršruto oro navigacijos paslaugų teikimo nustatytųjų vieneto išlaidų vidutinio realaus metinio pokyčio 
mažėjimo) vykdymą, todėl įvertinami infliacijos ir kainų indekso prognozuojami pokyčiai 2021-2025 m.  
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Oro navigacijos paslaugų vienetiniai tarifai (rinkliavų dydžiai) nustatomi vadovaujantis ICAO, ES ir Eurokontrolės dokumentais 
ir visada yra derinami su oro erdvės naudotojais daugiašalių konsultacijų būdu. Oro navigacijos paslaugų rinkliavos vienetiniai tarifai 
yra apskaičiuojami ir tvirtinami kasmet, 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, V-VI skyrių 22-28 straipsniais bei VII-IX priedais. Preliminarūs nominalūs terminalo ir maršruto oro navigacijos 
paslaugų Lietuvos Respublikos oro erdvėje vienetiniai tarifai 2021-2025 m. bei prognozuojamos suteiktų maršruto ir terminalo oro 
navigacijos paslaugų skaičiaus prognozės pateikiamos žemiau esančiuose paveiksluose. 

   

53 pav.  Maršruto oro navigacijos paslaugų vienetų ir terminalo oro navigacijos paslaugų vienetų skaičiaus prognozė 2021-2025 m. 
(kairėje pusėje) bei preliminarūs nominalūs terminalo ir maršruto oro navigacijos paslaugų Lietuvos Respublikos oro erdvėje 

vienetiniai tarifai 2021-2025 m. (dešinėje pusėje) 

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 nustatomos taip, kad gaunamos pajamos padengtų patiriamas sąnaudas.  

Pajamos už maršruto oro navigacijos paslaugas apskaičiuojamos dauginant prognozuojamą maršruto oro navigacijos paslaugų 
vienetų skaičių iš maršruto paslaugų vienetinio tarifo, įvertinus koregavimus dėl perteklinio/nepakankamo maršruto oro navigacijos 
paslaugų pajamų susigrąžinimo (žr. 18 lentelę). Analogiškai skaičiuojamos pajamos už terminalo oro navigacijos paslaugas (žr. 18 
lentelę). 

18 lentelė. Pajamų už maršruto oro navigacijos paslaugas prognozė 2021-2025 m. 
Straipsniai 2021 2022 2023 2024 2025 

Maršruto oro navigacijos paslaugų vienetų skaičius, tūkst. vnt. 352,1 483,0 538,0 594,0 605,9 

Maršruto oro navigacijos paslaugų vienetinis tarifas, Eur 34,66 47,30 46,64 43,57 43,79 

Pajamos už maršruto oro navigacijos paslaugas, tūkst. Eur 12 203 22 845 25 094 25 878 26 532 

Koregavimas dėl perteklinio/nepakankamo maršruto oro navigacijos 

paslaugų pajamų susigrąžinimo, tūkst. Eur 
9 488      -       -1 627     -1 627     -1 627     

Pajamos už maršruto oro navigacijos paslaugas, įvertinus koregavimus, 

tūkst. Eur 
21 691      22 845      23 467      24 252      24 905     

19 lentelė. Pajamų už terminalo oro navigacijos paslaugas prognozė 2021-2025 m. 
Straipsniai 2021 2022 2023 2024 2025 

Terminalo oro navigacijos paslaugų vienetų skaičius, tūkst. vnt. 20,0 28,0 31,0 35,0 35,7 

Terminalo oro navigacijos paslaugų vienetinis tarifas, Eur 139,22 176,58 168,13 152,55 153,29 

Pajamos už terminalo oro navigacijos paslaugas, tūkst. Eur 2 784  4 944      5 212      5 339     5 473     

Koregavimas dėl perteklinio/nepakankamo terminalo oro navigacijos 

paslaugų pajamų susigrąžinimo, tūkst. Eur 
1 761      -       -136     -136     -136     

Pajamos už terminalo oro navigacijos paslaugas, įvertinus koregavimus, 

tūkst. Eur 
4 545      4 944      5 076      5 204      5 337     

2021-2025 m. prognozuojamas pagrindinės veiklos pajamų už oro navigacijos paslaugas augimas tiesiogiai susijęs su 2021-
2025 m. prognozuojamas pagrindinės veiklos pajamų už oro navigacijos paslaugas augimas tiesiogiai susijęs su prognozuojamu 
skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje ir paslaugų vienetų skaičius augimu – atsigavimu po Covid-19 sukeltos aviacijos krizės, bei 
didėsiančiomis sąnaudomis, siekiant užtikrinti aukštą skrydžių saugos lygį, augant skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje srautui 
(žr. 20 lentelę). Prognozuojama, kad 2021-2025 m. pajamos už oro navigacijos paslaugas sudarys apie 97-99 proc., kitos veiklos 
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pajamos – 1-3 proc., finansinės veiklos pajamos – 0,05 proc. bendrų ON pajamų sumos. 

20 lentelė. ON pajamų prognozė 2021-2025 m., tūkst. Eur 

Straipsniai 2021 2022 2023  2024  2025  

Pagrindinės veiklos pajamos  26 236      27 789      28 544      29 455      30 242     

Kitos veiklos pajamos  832      1 014      370      370      371     

Finansinės veiklos pajamos  17      17      17      17      17     

Visos pajamos  27 085      28 820      28 931      29 842      30 630     

 

   Sąnaudų prognozė. 2021-2025 m. ON sąnaudos planuotos, atsižvelgiant į planuojamą atsigavimą po Covid-19 sukeltos 
aviacijos sektoriaus krizės. Prognozuojant ON personalo sąnaudas 2021-2025 m., remiamasi prielaidomis, kad minėtu laikotarpiu ON 
dirbs 301-307 darbuotojai, o personalo išlaidos 2021 m. nedidės, 2022 m. augs 20,7 proc., 2023-2025 m. prognozuojamas 
nuosaikesnis augimas, vidutiniškai sieksiantis 1,5 proc. (žr. 54 pav.). 

 

54 pav.  Darbuotojų skaičiaus ir personalo sąnaudų prognozė (kairėje pusėje) bei darbuotojų skaičiaus pagal atliekamas funkcijas16 
prognozė (dešinėje pusėje) 2021-2025 m. 

2021-2025 m. laikotarpiu didžiausią prognozuojamų ON sąnaudų dalį sudarys personalo sąnaudos (apie 64 proc.), 
nusidėvėjimas ir amortizacija – apie 16 proc. (žr. 21 lentelę). 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 darbuotojus darbo rinkoje, bei dėl Covid-19 taikytų priemonių ženklų personalo sąnaudų 
sumažėjimą 2020 m., lyginant su 2019 m. (daugiau kaip -13,5 proc.),  2025 m. ON personalo sąnaudos didės kone ketvirtadaliu, 
lyginant su 2020 m. patirtomis personalo sąnaudomis. Spartesnis nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų didėjimas 2021-2025 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 
2019-2021 m. 

 

16  Prie administravimo funkcijas vykdančių darbuotojų priskiriami ir darbuotojai, susiję su oro navigacijos informacijos paslaugomis, paieškos ir 

gelbėjimo koordinavimo paslaugomis. 
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21 lentelė. ON sąnaudų prognozė 2021-2025 m., tūkst. Eur 

Straipsniai 2021 2022 2023  2024  2025  

Personalo sąnaudos  14 459      17 456      17 722      17 845      18 233     

Operacinės sąnaudos  4 818      5 009      5 337      5 983      6 396     

Įrangos išlaikymas  1 368      1 186      1 701      2 341      2 593     

Ryšiai  359      339      339      367      377     

Energija ir komunalinės  445      442      442      442      462     

Personalo veiklos sąnaudos  353      472      577      571      598     

Biuro išlaikymas  746      622      678      645      666     

Konsultacinės ir kitos paslaugos  244      171      203      181      262     

Draudimas  353      379      380      386      386     

Mokesčiai  274      274      274      274      274     

Kitos sąnaudos  569      985      545      548      550     

 

Veiklos rezultatų prognozė. Nors ON yra priskirta valstybės įmonių kategorijai, kurių pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, 
o visuomenės interesų tenkinimas ir valstybės pavestų komercinių funkcijų vykdymas, prognozuojama, kad Įmonė pelningai veikti 
pradės nuo 2022 m., kai aviacijos sektorius ir skrydžių apimtys atsigaus po Covid-19 sukeltų padarinių aviacijos sektoriui (žr. 22 
lentelę). 

22 lentelė. ON bendrųjų pajamų prognozė 2021-2025 m., tūkst. Eur 

Straipsniai 2021 2022  2023  2024  2025  

Pardavimo pajamos  26 236      27 789      28 544      29 455      30 242     

Pardavimo savikaina  17 547      20 247      20 930      21 604      22 201     

Bendrasis pelnas  8 690      7 542      7 614      7 852      8 042     

Bendrosios ir administracinės sąnaudos  4 369      4 954      5 947      6 240      6 428     

Kitos veiklos pajamos  832      1 014      370      370      371     

Kitos veiklos sąnaudos  1 082      1 318      481      370      371     

Veiklos pelnas  4 071      2 284      1 556      1 612      1 614     

Finansinės veiklos rezultatas -73     -105     -165     -195     -195     

Finansinės veiklos pajamos  17      17      17      17      17     

Finansinės veiklos sąnaudos  90      122      182      212      212     

Pelnas prieš pelno mokestį  3 998      2 179      1 391      1 417      1 419     

Pelno mokestis  -       -155      169      200      197     

Grynasis pelnas po pelno mokesčio  3 998      2 334      1 222      1 217      1 222     

 

2021-2025 m. didžiąją ON turto dalį (apie 73-85 proc.) sudarys ilgalaikis turtas, beveik visas (95 proc.) ON valdomas ilgalaikis 
turtas bus materialusis turtas (žr. 18 lentelę). Didžiausią ON valdomo trumpalaikio turto dalį sudarys pinigai ir pinigų ekvivalentai (51-
70 proc.), per vienerius metus gautinos sumos (30-50 proc.). ON finansinio sverto lygis 2021-2025 m. laikotarpiu bus itin žemas 
(nuosavas kapitalas sudarys apie 73-78 proc. bendros nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sumos). Pažymėtina tai, jog 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, II priedo nuostatomis, būtina 
konsultuotis su oro erdvės naudotojais dėl oro navigacijos paslaugų teikimo finansavimo paskolų palūkanų normų, įskaitant paskolų 
sumas, trukmę ir kitą svarbią informaciją apie jas. ON 2021-2025 m. finansinės būklės prognozės prielaidos apibendrintos 55 
paveiksle. 
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55 pav.  2021-2025 m. ON finansinės būklės prognozės prielaidos  

23 lentelė. ON finansinės būklės prognozė 2021-2025 m., tūkst. Eur 

Straipsniai 2021 2022  2023  2024  2025  

Turtas      

Ilgalaikis turtas  49 930      52 989      52 992      50 844      49 548     

Nematerialusis turtas  266      2 687      2 950      2 667      2 384     

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai  39 603      39 988      41 517      41 471      42 275     

Teisė naudotis turtu  -        -        -        -        -       

Sutartinis turtas  8 811      8 811      7 049      5 287      3 524     

Po vienerių metų gautinos sumos  -        -        -        -        -       

Atidėtojo pelno mokesčio turtas  1 250      1 503      1 476      1 419      1 365     

Trumpalaikis turtas  10 270      11 554      13 428      16 040      16 627     

Pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos  4 085      4 964      5 291      5 227      5 295     

Terminuoti indėliai - - - - - 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  6 185      6 590      8 137      10 812      11 332     

Turto iš viso  60 200      64 543      66 419      66 884      66 176     

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai      

Nuosavas kapitalas  45 884      48 218      49 440      50 656      50 677     

Savininko kapitalas  34 634      34 634      34 634      34 634      34 634     

Privalomasis rezervas  2 155      2 155      2 155      2 155      2 155     

Perkainojimo rezervas (rezultatai)  561      502      447      393      342     

Kiti rezervai  4 423      8 533      10 927      12 203      12 273     

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)  4 111      2 394      1 277      1 271      1 273     

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai  14 317      16 325      16 980      16 228      15 499     

Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai  9 539      10 818      10 194      9 369      8 554     

Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
 4 778      5 507      6 786      6 859      6 945     

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso  60 200      64 543      66 419      66 884      66 176     

 

24 lentelė. ON pinigų srautų prognozė 2021-2025 m., tūkst. Eur 

Eil. 

Nr. 

Straipsniai 2021 

planas 

2022 

planas 

2023 

planas 

2024 

planas 

2025 

planas 

I. PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS      

I.1. Grynasis pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 3 998 2 179 1 391 1 417 1 419 
 

Nepiniginių straipsnių atstatymas:      

Turtas

Ilgalaikio turto vertės pokyčius lems įmonės investicijos, nukreiptos į inovacijas ir turto atstatymą (žr. 17 lentelę) bei 
nusidėvėjimas (amortizacija)  

Ilgalaikio turto neplanuojama perduoti VĮ „Turto bankas“ ar kitoms valstybės įmonėms
Per vienerius metus gautinos sumos (pirkėjų įsiskolinimas) kis proporcingai pagrindinės veiklos pajamoms (17-20 

proc. pagrindinės veiklos pajamų)

Nuosavas 
kapitalas ir 

įsipareigojimai

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai (atostoginių kaupimai nepanaudotoms atostogoms) didėja DU 
kitimo dydžiu

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (KDU už įmonės rezultatus) siekia 7-8 proc. pareiginio DU fondo
Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis kasmet augs ir sieks apie 0,1.
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Eil. 

Nr. 

Straipsniai 2021 

planas 

2022 

planas 

2023 

planas 

2024 

planas 

2025 

planas 

I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 3 811 4 176 4 481 4 598 4 582 

I.3. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas 72 104 -16 -16 -16 

I.4. (Pelnas) nuostolis, gautas perleidus ir nurašius nekilnojamąjį 

turtą, įrangą ir įrengimus 
     

I.5. Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas)      

I.6. Kiti nepiniginiai straipsniai      
 

Apyvartinio kapitalo pasiketimai      

I.7. Sutartinio turto (padidėjimas) sumažėjimas -8 811  1 762 1 762 1 762 

I.8. Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) 

sumažėjimas 
-31 -879 -327 63 -68 

I.9. Prekybos skolų ir kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas) 
75 -11 181 22 46 

I.10. Išmokų darbuotojams padidėjimas (sumažėjimas) 5 1 260 60 70 70 

I.11. Sutartinio įsipareigojimo padidėjimas (sumažėjimas) -2 438     

I.12. Sumokėtos palūkanos -88 -120    

I.13. Sumokėtas pelno mokestis   -98 -142 -143 
 

GRYNIEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -3 407 6 709 7 434 7 775 7 652 

II. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI      

II.1. Nematerialiojo turto bei nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 

įsigijimas 
-4 613 -7 798 -7 103 -5 115 -5 948 

II.2. Nematerialiojo turto bei nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų 

perleidimo įplaukos 
     

II.3. Gautos palūkanos ir delspinigiai 16 16 16 16 16 

II.4. Pinigų susigrąžinimas iš terminuotųjų indėlių 2 000     
 

GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -2 597 -7 782 -7 087 -5 099 -5 932 

III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI      

III.1. Gautos paskolos 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 

III.2. Grąžintos paskolos -2 086 -522 -1 000 -1 000 -1 000 

III.3. Gautos dotacijos ir subsidijos 200  200   

III.4. Grąžintos dotacijos ir subsidijos      

III.5. Sumokėta pelno įmoka     -1 201 

III.6. Sumokėtos nuomos (išskyrus trumpalaikę ir mažos vertės turto 

nuomą) įmokos 
     

IV. Grynieji finansinės veiklos pinigai 114 1 478 1 200  -1 201 

V. Grynasis pinigų ir pinigų srautų  padidėjimas (sumažėjimas) -5 889 405 1 547 2 675 519 

VI. Pinigai  laikotarpio pradžioje 12 075 6 186 6 590 8 137 10 813 

VII. Pinigai  laikotarpio pabaigoje 6 186 6 590 8 137 10 813 11 332 

 

Įvertinus pajamų ir sąnaudų prognozes, vykdomus/planuojamus vykdyti investicinius projektus, atlikta įmonės finansinės 
būklės prognozė 2021-2025 m. Pagrindinių veiklos rezultatų ir finansinės būklės rodiklių prognozė minėtu laikotarpiu pateikta 56 
paveiksle. 
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56 pav.  2021-2025 m. ON finansinės būklės prognozės prielaidos  
 

Išorinių veiksnių įtakos įmonės veiklos rezultatams modeliavimas. Viena svarbiausių galinčių pasireikšti rizikų yra su oro 
eismo srautais susijusi rizika, išorinių specifinių veiksnių įtakos įmonės veiklos rezultatams modeliavimas atliekamas šios rizikos 
atžvilgiu. 

Su eismo srautais susijusios rizikos pasidalijimo mechanizmas yra numatytas 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, 27 straipsnyje. Pagal su oro eismo srautais susijusios rizikos 
pasidalijimo mechanizmą rizika, kad pajamos keisis dėl nukrypimų nuo veiklos rezultatų plane pateiktos paslaugų vienetų prognozės, 
yra pasidalijama tarp oro navigacijos paslaugų teikėjų ir oro erdvės naudotojų pagal šias nuostatas17: 1) jeigu paslaugos vienetų 
skaičius neviršija arba nesumažėja daugiau kaip ± 2 proc., visą su eismu susijusią riziką prisiima oro navigacijos paslaugų teikėjas; 2) 
jeigu paslaugos vienetų skaičius neviršija arba nesumažėja daugiau kaip ± 10 proc., tuomet taikomas rizikos pasidalijimo 
mechanizmas: 30 proc. su eismu susijusios rizikos prisiima oro navigacijos paslaugų teikėjas, 70 proc. – oro erdvės naudotojai; 3) jeigu 
paslaugos vienetų skaičius viršija arba sumažėja daugiau kaip ± 10 proc., visa oro navigacijos paslaugų teikėjo negautų pajamų suma 
susigrąžinama iš oro erdvės naudotojų arba visos papildomos pajamos perleidžiamos oro erdvės naudotojams (žr. 57 pav.). 

 

57 pav.  Su oro eismo srautais susijusios rizikos pasidalijimo mechanizmas 

 

17 Jei per tam tikrus n metus faktinis paslaugų vienetų skaičius nuo tų n metų veiklos rezultatų plane pateiktos prognozės nukrypsta ne daugiau kaip 

2 %, visos dėl to gautos papildomos pajamos arba dėl negautų pajamų patirtas nuostolis tenka atitinkamam oro navigacijos paslaugų teikėjui arba 

teikėjams. Jei per tam tikrus n metus faktinis paslaugų vienetų skaičius daugiau kaip 2 % viršija tų n metų veiklos rezultatų plane pateiktą paslaugų 

vienetų prognozę, 70 % atitinkamo oro navigacijos paslaugų teikėjo arba teikėjų papildomų pajamų, gautų dėl 2 % perviršio, palyginti su faktinio 

paslaugų vienetų skaičiaus ir tos prognozės skirtumu, perleidžiama oro erdvės naudotojams, pakoreguojant vienetinius tarifus n+2 metais. Jei per tam 

tikrus n metus faktinis paslaugų vienetų skaičius yra daugiau kaip 2 % mažesnis už tų n metų veiklos rezultatų plane pateiktą paslaugų vienetų 

prognozę, 70 % atitinkamo oro navigacijos paslaugų teikėjo arba teikėjų pajamų, prarastų dėl 2 % perviršio, palyginti su faktinio paslaugų vienetų 

skaičiaus ir tos prognozės skirtumu, iš oro erdvės naudotojų susigrąžinama pakoreguojant vienetinius tarifus n+2 metais. Jei per tam tikrus n metus 

faktinis paslaugų vienetų skaičius yra mažesnis negu 90 % tų n metų veiklos rezultatų plane pateiktos paslaugų vienetų prognozės, visa atitinkamo oro 

navigacijos paslaugų teikėjo arba teikėjų pajamų suma, prarasta dėl 10 % perviršio, palyginti su faktinio paslaugų vienetų skaičiaus ir tos prognozės 

skirtumu, iš oro erdvės naudotojų susigrąžinama pakoreguojant vienetinius tarifus n+2 metais. Jei per tam tikrus n metus faktinis paslaugų vienetų 

skaičius viršija 110 % tų n metų veiklos rezultatų plane pateiktos paslaugų vienetų prognozės, visos atitinkamo oro navigacijos paslaugų teikėjo arba 

teikėjų papildomos pajamos, gautos dėl 10 % perviršio, palyginti su faktinio paslaugų vienetų skaičiaus ir tos prognozės skirtumu, perleidžiamos oro 

erdvės naudotojams, pakoreguojant vienetinius tarifus n+2 metais. 
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Kadangi su oro eismo srautais susijusios rizikos pasidalijimo mechanizmas yra taikomas tik maršruto oro navigacijos 
paslaugoms, o terminalo oro navigacijos paslaugoms šios rizikos pasidalijimo mechanizmas nėra taikomas, t.y. visa oro navigacijos 
paslaugų teikėjo negautų pajamų suma susigrąžinama iš oro erdvės naudotojų arba visos papildomos pajamos perleidžiamos oro 
erdvės naudotojams, todėl išorinių veiksnių įtakos įmonės veiklos rezultatams modeliavimas atliekamas tik maršruto oro navigacijos 
paslaugų atžvilgiu. Išorinių veiksnių poveikio vertinimas atliekamas nevertinant pasaulinės pandemijos protrūkių ir su jais susijusių 
politinių sprendimų taikyti sienų pralaidumo ribojimus. Atsižvelgiant į Įmonės ekspertų dalyvavimą dėl rengiamų reglamentų, 
susijusių su rinkos liberalizavimu ir numatomų terminų, iki 2025 m. paslaugų portfelio pokyčiai nėra numatomi. Kitų pagrindinių 
veiksnių modeliavimas pateikiamas žemiau esančiame paveiksle. 

 

 

58 pav.  Galimi išorinių veiksnių įtakos įmonės veiklos rezultatams scenarijai 

 

Investicijos ir jų finansavimo šaltiniai. 2021-2025 m. laikotarpiu ON daugiausiai investuos į materialųjį turtą (kitą įrangą, 
prietaisus, įrankius ir įrenginius) – apie 90-98 proc. bendros investicijų sumos (žr. 25 lentelę ir 59 pav.). 2021-2025 m. laikotarpiu ON 
investicijas finansuos naudodama nuosavas bei skolintas lėšas. 

25 lentelė. ON investicijų ir jų finansavimo šaltinių prognozė 2021-2025 m., tūkst. Eur 

Investicijos / Finansavimo šaltiniai 2021 2022 2023 2024 2025 

Nematerialusis turtas 266  2 526      621      178      200     

Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai  4 347      5 272      6 482      4 937      5 748     

Pastatai ir statiniai  70      -        -        -        -       

Mašinos ir įrengimai  4 097      5 272      6 482      4 937      5 748     

Transporto priemonės  180      -        -        -        -       

Kitas turtas   -        -        -        -        -       

Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai  -       - - - - 

Iš viso investicijų 4 613      7 798      7 103      5 115      5 948     

Finansavimo šaltiniai      

Nuosavos lėšos  2 413      5 798      4 903      4 115      4 948     

Paskolos  2 000      2 000      2 000      1 000      1 000     

Valstybės biudžetas - - - - - 

ES lėšos  200      -        200     - - 

Pagrindiniai ON vykdomi/planuojami vykdyti investiciniai projektai 2020-2026 m. laikotarpiu apibendrinti 26 ir 27 lentelėse. 
ON vykdomi/planuojami vykdyti investiciniai projektai tiesiogiai susiję su technologinių užduočių, nurodytų Europos OEV Pagrindinio 
plano 3 lygmens dokumente (2019) ir SESAR Diegimo valdytojo programoje (2018). 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, nuostatomis, Bendro Europos dangaus Veiklos 
rezultatų schemoje ir Europos OEV Pagrindiniame plane nustatytomis veiklos rezultatų vertinimo sritimis, visų ON 
vykdomų/planuojamų vykdyti investicinių projektų efektyvumas vertinamas pagal jų poveikį šioms veiklos rezultatų vertinimo sritims: 
sauga, pajėgumas, aplinkos apsauga ir  ekonominis efektyvumas, todėl 59 paveiksle pateiktas Įmonės planuojamų investicijų 
pasiskirstymas pagal sritis bei planuojamas įgyvendinti strateginės reikšmės programas. 

 

Galimi išorinių veiksnių įtakos įmonės veiklos rezultatams scenarijai

Scenarijus 1

Teigiamas Tinklo valdytojo 
taikomų priemonių, skirtų 

spręsti oro erdvės pralaidumo 
ir skrydžių vėlavimų Europoje 

problemas, poveikis

Maršruto oro navigacijos 
paslaugų vienetų skaičiaus 

augimas +10 proc.

Scenarijus 2

Spartesnis nei prognozuota 
pasaulio, Europos ir Rusijos 

ekonomikos augimas

Maršruto oro navigacijos 
paslaugų vienetų skaičiaus 

augimas +5 proc.

Scenarijus 3

Lėtesnis nei prognozuota 
pasaulio, Europos ir Rusijos 

ekonomikos augimas

Maršruto oro navigacijos 
paslaugų vienetų skaičiaus 

mažėjimas -5 proc.

Scenarijus 4

Rusijos ekonomikos augimo 
lėtėjimas (ar recesija)

Maršruto oro navigacijos 
paslaugų vienetų skaičiaus 

mažėjimas -10 proc.
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59 pav.  ON investicijų struktūra pagal sritis (kairėje pusėje) ir jų pasiskirstymas pagal įmonėje planuojamas įgyvendinti programas 
(dešinėje pusėje) 2020-2026 m. 

Dėl oro navigacijos paslaugų svarbos skrydžių saugai ir kitoms veiklos rezultatų vertinimo sritims visų ON 
vykdomų/planuojamų vykdyti investicinių projektų, susijusių su technologinių užduočių įgyvendinimu, kaštų-naudos (angl. Cost-
Benefit Analysis (CBA)) ir investicinių projektų efektyvumo rodiklių vertinimas yra atliekamas Bendro Europos dangaus zonos mastu. 
Todėl tradiciniai investicinių projektų efektyvumo rodikliai (atsipirkimo laikas, grynoji dabartinė vertė (angl. Net Present Value (NPV)), 
vidinė grąžos norma (angl. Internal Rate of Return (IRR)) atskirų ON vykdomų/planuojamų vykdyti investicinių projektų atveju nėra 
papildomai vertinami, išskyrus atvejus, kai planuojama ilgalaikė kompleksinė investicinė programa iš esmės keičianti įmonės teikiamų 
oro navigacijos paslaugų organizavimo modelį arba planuojama bendra ilgalaikė investicinė programa, galinti turėti įtakos įmonės 
teikiamų oro navigacijos paslaugų teikimo modeliui. 

26 lentelė. Pagrindiniai ON vykdomi/planuojami vykdyti investiciniai projektai 2020-2026 m. laikotarpiu 

Projekto pavadinimas Projekto aprašymas 
Projekto 

vertė, Eur 

Investavimo 

laikotarpis 

Strateginis uždavinys/ 

priemonė 
Būklė 

Paslaugų plėtros programa 

„Oras-žemė“ radijo ryšio 

įrangos atnaujinimas 

Planuojamas radijo ryšio „Oras-žemė“ 

įrangos atnaujinimas pagal naujus 

reikalavimus 

316 000 2021 

1.1.2.5. Gerinti žemė-oras 

ryšio aprėptį žemutinėje 

(G klasės) oro erdvėje 

Vykdomas 

FIS radijo ryšio gerinimas 

Skrydžių informacijos paslaugoms (FIS) 

naudojamo radijo ryšio gerinimas, 

pastatant nuotolines radijo stotis Alytuje 

ir Šakiuose, bei Telšių ir Šilutės rajonuose 

140 000 2021 

1.1.2.2. Optimizuoti ON 

ryšių, navigacijos ir 

stebėjimo paslaugų 

teikimą ir jos 

infrastruktūrą 

Vykdomas 

inNOVA testinė platforma 
Technologinis poreikis.  Paslaugų saugos 

ir kokybės užtikrinimas 
760 000 2021-2022 

1.1.1.8. Didinti oro eismo 

vadybos, oro navigacijos 

informacijos, paieškos ir 

gelbėjimo koordinavimo 

paslaugų teikimo 

veiksmingumą 

Vykdomas 

iTEC vystymas 
Skrydžių valdymo sistemos (iTEC) 

plėtojimas 
110 000* 2021-2027 

1.1.1.1. Kartu su 

strateginiais partneriais 

plėtoti ir diegti oro eismo 

valdymo sistemos iTEC 

funkcionalumus 

Vykdomas 

Modernios aerodromų 

skrydžių valdymo įrangos 

diegimas** 

Vieninga, šiuolaikiška ir centralizuota 

aerodromų skrydžių valdymo sistema, 

leidžianti teikti aerodromų skrydžių 

valdymo paslaugas optimaliausiu būdu  

8 360 000 2021-2026 
1.1.1.9. Modernizuoti 

skrydžių valdymo įrangą 
Planuojamas 

Skrydžių organizavimo 

žemutinėje oro erdvėje 

(iki 95 skrydžio lygio) 

informacinė sistema 

Inovacija. Žemutinės oro erdvės 

interaktyvios oro eismo valdymo sistemos 

diegimas, apimantis technologinio 

sprendinio ir teisinės aplinkos kūrimą. 

Sistemos įdiegimas numatomas iki 2022 

m. IV ketv. 

1 820 000 2022-2025 

1.1.1.6. Įdiegti skrydžių 

organizavimo žemutinėje 

oro erdvėje (iki 95 skrydžių 

lygio) informacinę sistemą 

(apimančią ir bepiločių 

skrydžių operacijas) 

Vykdomas 

Daugiajutiklinės sistemos 

WAM studija ir diegimas 

Stebėjimo paslaugų gerinimas, kitos 

stebėjimo paslaugų įrangos rezervavimas 
4 000 000 2022-2024 

1.1.2.3. Pagerinti 

stebėjimo padengimo 

lauką žemutinėje oro 

Planuojamas 

2%

56%

42%

Žalinimas Inovacija Turto modernizacija

23 653 

tūkst. EUR 

500 1 356

15 506
12 659
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Projekto pavadinimas Projekto aprašymas 
Projekto 

vertė, Eur 

Investavimo 

laikotarpis 

Strateginis uždavinys/ 

priemonė 
Būklė 

erdvėje ir didinti 

naudojamų stebėjimo 

priemonių įvairovę, 

siekiant mažinti stebėjimo 

paslaugos tęstinumo riziką 

DIGI-ON 

Oro navigacijos 

informacijos valdymo 

sistema (Statinė dinaminė 

ONIS duomenų bazė) 

Inovacija. Reikalavimas pagal reglamentą 800 000 2021-2022 

1.1.1.8. Didinti oro eismo 

vadybos, oro navigacijos 

informacijos, paieškos ir 

gelbėjimo koordinavimo 

paslaugų teikimo 

veiksmingumą 

Planuojamas 

Skrydžių vadovų darbo 

grafikų planavimo ir 

sudarymo sistema 

(Rostering tool) 

Inovacija. Paslaugų teikimo efektyvumo 

didinimas 
56 000 2021-2022 

1.1.1.4. Įdiegti 

automatizuotą skrydžių 

vadovų darbo grafikų 

planavimo ir sudarymo 

sistemą 

Vykdomas 

Personalo valdymo 

modulis, PVIS 

Inovacija. Įmonės vidinių procesų 

gerinimo įrankis, skirtas optimizuoti laiko 

sąnaudas 

200 000 2022 

2.1.2.1. Įdiegti 

skaitmenizuotą Personalo 

valdymo informacinę 

sistemą (PVIS) ir kitas 

efektyvaus dokumentų 

valdymo priemones 

Planuojamas 

Automatinė priešskrydinė 

informacijos sistema 

(SMART Home briefing PĮ) 

Inovacija. Paslaugų teikimo efektyvumo 

didinimas 
300 000 2023 

1.1.1.7. Skaitmenizuoti oro 

navigacijos informacijos 

duomenis ir įgyvendinti 

nuotolinės žiniavietės 

(„home briefing“) 

skaitmeninį sprendinį 

Planuojamas 

Darnaus vystymosi programa 

Saulės jėgainė 
Inovacija. Žaliosios energetikos 

sprendimai 
500 000 2021-2023 

3.1.2.1. Diegti energijos 

vartojimo efektyvumą 

didinančias priemones 

Planuojamas 

Pastaba. Mėlyna spalva sužymėti prioritetiniai projektai. 
*Sprendimai dėl tolimesnio iTEC vystymo bus priimami atsižvelgiant į iTEC aljanso mastu atliktų kaštų naudos analizių rezultatus, įmonės ekspertų atliktus saugos, rizikų ir 
kitus būtinus vertinimus bei suderinus sprendimų priėmimą su suinteresuotomis šalis bei priežiūros institucijomis.  
**Modernios aerodromų skrydžių valdymo įrangos sprendinys bus parinktas atsižvelgiant į nepriklausomų ekspertų atliktos kaštų  naudos analizės rezultatus, atliktą 
poveikio ir rizikų vertinimą skrydžių saugai bei įvertinus įmonės ekspertų išvadas dėl šiuo metu naudojamos ir planuojamos diegti sistemos bei įrangos veikimo. Planuojamas 
įgyvendinti sprendinys turės užtikrinti Kauno, Palangos skrydžių valdymo įrangos bei kalbinio ryšio sistemų atnaujinimą. 
 

27 lentelė. Pagrindinės ON vykdomos/planuojamos vykdyti investicijos į turto modernizaciją 2020-2026 m. 

Projekto pavadinimas 
Projekto 

vertė, Eur 

Investavimo 

laikotarpis 

Strateginis uždavinys/ 

priemonė Būklė 

Aerodromo skrydžių valdymo treniruoklis 1 800 000 2021-2023 

1.1.1.8. Didinti oro eismo 

vadybos, oro navigacijos 

informacijos, paieškos ir 

gelbėjimo koordinavimo 

paslaugų teikimo 

veiksmingumą 

Vykdomas 

Vilniaus SVC, ILS/DME KTT 02 ir ILS/DME KTT 20 

keitimas 
986 677 2021-2022 

1.1.2.4. Modernizuoti 

navigacijos priemones, 

pagal galimybes taikant 

palydovines technologijas 

Vykdomas 

Palangos SVC, ILS/DME KTT 19 keitimas 712 306 2021-2023 

1.1.2.4. Modernizuoti 

navigacijos priemones, 

pagal galimybes taikant 

palydovines technologijas 

Vykdomas 

Vilniaus, Kauno ir Palangos pelengatorių 

keitimas 
511 000 2023 

1.1.2.4. Modernizuoti 

navigacijos priemones, 
Planuojamas 
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Projekto pavadinimas 
Projekto 

vertė, Eur 

Investavimo 

laikotarpis 

Strateginis uždavinys/ 

priemonė Būklė 

pagal galimybes taikant 

palydovines technologijas 

Vilniaus DVOR/DME keitimas 794 000 2024 

1.1.2.4. Modernizuoti 

navigacijos priemones, 

pagal galimybes taikant 

palydovines technologijas 

Planuojamas 

Vilniaus PSR/MSSR keitimas 3 500 000 2024-2025 

1.1.2.4. Modernizuoti 

navigacijos priemones, 

pagal galimybes taikant 

palydovines technologijas 

Planuojamas 

Kauno ILS/DME KTT 26 keitimas 855 000 2025 

1.1.2.4. Modernizuoti 

navigacijos priemones, 

pagal galimybes taikant 

palydovines technologijas 

Planuojamas 

Kauno PSR/MSSR keitimas 3 500 000 2025-2026 

1.1.2.4. Modernizuoti 

navigacijos priemones, 

pagal galimybes taikant 

palydovines technologijas 

Planuojamas 

 

Suprasdama suinteresuotųjų šalių lūkesčius socialinėje ir įmonių valdymo srityje, Įmonės numatomos taikyti priemones, 
siekia, kiek tai yra įmanoma aviacijos sektoriuje, atsižvelgti į susijusius ESG (angl. -  environmental, social, governance) veiksnius, t.y. 
prioritetai yra teikiami su tvarumo užtikrinimu susijusiems projektams ir projektams, susijusiems su „žalumo“ didinimu. Taip pat 
planuodama investicijas Įmonė sieks įgyvendinti ir prioritetą teikti tinkamai įvertintiems bei patikimiems inovatyviems 
technologiniams sprendiniams, kurie leis sudaryti palankias sąlygas Įmonės konkurencingumui ilguoju laikotarpiu numatomos rinkos 
liberalizacijos kontekste. Nepaisant to, kad egzistuoja didelis neapibrėžtumas dėl skrydžių srauto atsigavimo, Įmonė, įgyvendindama 
strategiškai svarbius projektus, sieks tinkamai technologiškai pasiruošti sektoriaus atsigavimui.  
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11. Skaidrumo gairių nuostatų laikymasis  

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. 31 lentelę). ON taip pat glaudžiai bendrauja su VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ atstovais ir atsižvelgia į jų 
teikiamas rekomendacijas ir pastabas. Nepaisant to, kad Įmonės teisinis statusas yra valstybės įmonė ir Įmonei nėra privaloma 
užtikrinti NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekse nustatytų informacijos atskleidimo nuostatų laikymosi, Įmonė 
siekdama užtikrinti kaip įmanoma didesnį skaidrumą, atskleidžia šių nuostatų laikymąsi (28 lentelė). 

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

Nr. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
užtikrinimo gairių aprašo punktas (Aprašas) 

Vykdymas 
Taip/Ne/ 
Netaikoma 

Pastabos 

II skyrius. Valstybės valdomos įmonės informacijos atskleidimas 

1. 5. Valstybės valdomos įmonės interneto svetainėje turi būti skelbiami šie duomenys ir informacija: 

5.1. pavadinimas; 
Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

5.2. kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi 
duomenys apie įmonę; 

Taip 
Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

5.3. buveinė (adresas); 
Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

5.4. teisinis statusas, jeigu valstybės valdoma įmonė 
pertvarkoma, reorganizuojama (nurodomas 
reorganizavimo būdas), likviduojama, yra 
bankrutuojanti ar bankrutavusi; 

Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

5.5. valstybei atstovaujančios institucijos pavadinimas ir 
nuoroda į jos interneto svetainę; 

Taip 
Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

5.6. veiklos tikslai, vizija ir misija; 
Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

5.7. struktūra; 
Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

5.8. vadovo duomenys; 
Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

5.9. valdybos pirmininko ir narių duomenys, jeigu pagal 
įstatus sudaroma valdyba; 

Taip 
Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

5.10. stebėtojų tarybos pirmininko ir narių duomenys, 
jeigu pagal įstatus sudaroma stebėtojų taryba; 

Netaikoma 
Stebėtojų taryba Įmonėje nesudaryta. 

5.11. komitetų pavadinimai, jų pirmininkų ir narių 
duomenys, jeigu sudaromi komitetai; 

Taip 
Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

5.12. valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų 
nominalių verčių suma (eurais euro cento tikslumu) ir 
dalis (procentais) valstybės valdomos bendrovės 
įstatiniame kapitale; 

Netaikoma 

Įmonės teisinis statusas yra valstybės įmonė, ne bendrovė, 
todėl netaikoma. 

5.13. vykdomi specialieji įpareigojimai, kurie nustatomi 
pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 
ministro patvirtintas rekomendacijas: nurodomas 
specialiųjų įpareigojimų tikslas, einamaisiais 
kalendoriniais metais jiems vykdyti skirti valstybės 
biudžeto asignavimai ir teisės aktai, kuriais valstybės 
valdomai įmonei pavesta vykdyti specialųjį įpareigojimą, 
nustatomos specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos ir 
(arba) reguliuojama kainodara; 

Netaikoma 

Įmonė specialiųjų įpareigojimų nevykdo. 

5.14. informacija apie socialinės atsakomybės 
iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus ar 
planuojamus investicinius projektus. 

Taip 
Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

2. 6. Siekiant viešumo dėl valstybės valdomose įmonėse 
sudaromų valdymo ir priežiūros organų, taip pat 
komitetų narių profesionalumo, skelbiami šie Aprašo 
5.8–5.11 papunkčiuose nurodytų asmenų duomenys: 
vardas, pavardė, einamų pareigų pradžios data, kitos 
einamos vadovaujamosios pareigos kituose juridiniuose 
asmenyse, išsilavinimas, kvalifikacija, profesinė patirtis. 
Jeigu Aprašo 5.9–5.11 papunkčiuose nurodytas asmuo 
yra išrinktas ar paskirtas kaip nepriklausomas narys, tai 
papildomai nurodoma prie jo duomenų. 

Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

3. Valstybės valdomos įmonės interneto svetainėje turi būti skelbiami šie jos dokumentai: 

7.1. įstatai; 
Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
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Nr. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
užtikrinimo gairių aprašo punktas (Aprašas) 

Vykdymas 
Taip/Ne/ 
Netaikoma 

Pastabos 

7.2. valstybei atstovaujančios institucijos raštas dėl 
valstybės tikslų ir lūkesčių valstybės valdomoje įmonėje 
nustatymo; 

Taip 
Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

7.3. veiklos strategija arba jos santrauka tais atvejais, jei 
veiklos strategijoje yra konfidencialios informacijos ar 
informacijos, kuri laikoma komercine (gamybine) 
paslaptimi; 

Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

7.4. atlyginimų politiką, apimančią valstybės valdomos 
įmonės vadovo darbo užmokesčio ir valstybės 
valdomoje įmonėje sudaromų kolegialių organų bei 
komitetų narių atlygio nustatymą, detaliau apibūdintą 
Bendrovių valdysenos kodekse, nustatantis 
dokumentas; 

Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

7.5. valstybės valdomos bendrovės metiniai ir tarpiniai 
pranešimai, valstybės įmonės metinės ir tarpinės veiklos 
ataskaitos už ne trumpesnį kaip 5 metų laikotarpį; 

Taip 
Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

7.6. ne trumpesnio kaip 5 metų laikotarpio metinių ir 
tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir metinių 
finansinių ataskaitų auditoriaus išvados. 

Taip 
Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

 8. Jeigu valstybės valdoma bendrovė yra patronuojanti 
bendrovė, jos interneto svetainėje turi būti skelbiama 
įmonių grupės struktūra, taip pat dukterinių bendrovių 
ir paskesnių eilių dukterinių bendrovių Aprašo 5.1–5.3 
papunkčiuose nurodyti duomenys, interneto svetainių 
adresai, patronuojančios bendrovės valdomų akcijų 
dalis (procentais) jų įstatiniame kapitale, taip pat 
metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir 
konsoliduotieji metiniai pranešimai. 

Netaikoma 

Įmonės teisinis statusas yra valstybės įmonė, ne bendrovė, 
todėl netaikoma. 

 9. Jeigu valstybės valdoma bendrovė yra kitų nei Aprašo 
8 punkte nurodytų juridinių asmenų dalyvė, jos 
interneto svetainėje turi būti skelbiami tų juridinių 
asmenų Aprašo 5.1–5.3 papunkčiuose nurodyti 
duomenys ir jų interneto svetainių adresai. 

Netaikoma 

Įmonės teisinis statusas yra valstybės įmonė, ne bendrovė, 
todėl netaikoma. 

4. 10. Pasikeitę ar paskelbti klaidingi Aprašo 5 ir 6 
punktuose, 7.1–7.4 papunkčiuose, 8 ir 9 punktuose 
nurodyti duomenys, informacija ir dokumentai turi būti 
nedelsiant pakeičiami ir interneto svetainėje. 

Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/ yra nuolat atnaujinama. 

5. 11. Valstybės valdomos įmonės metinių finansinių 
ataskaitų rinkinys, valstybės įmonės metinė veiklos 
ataskaita, taip pat valstybės valdomos įmonės metinių 
finansinių ataskaitų auditoriaus išvada valstybės 
valdomos įmonės interneto svetainėje turi būti 
paskelbti per 10 darbo dienų nuo valstybės valdomos 
įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio 
patvirtinimo. 

Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

6. 12. Valstybės valdomos įmonės tarpinių finansinių 
ataskaitų rinkiniai ir valstybės įmonės tarpinės veiklos 
ataskaitos valstybės valdomos įmonės interneto 
svetainėje turi būti paskelbti ne vėliau kaip per 2 
mėnesius pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. 

Taip 

Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 

7. 13. Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai skelbiami PDF 
formatu ir sudaromos techninės galimybės juos 
išsispausdinti. 

Taip 

Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai viešai skelbiami PDF 
formatu Įmonės internetinėje svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/, sudaromos techninės galimybės juos 
išspausdinti. 

III skyrius. Finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos ataskaitų rengimas 

8. 14. Valstybės valdomos įmonės apskaitą tvarko taip, kad 
užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal 
tarptautinius apskaitos standartus. Taip 

Įmonė apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos 
standartus. 

https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
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Nr. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
užtikrinimo gairių aprašo punktas (Aprašas) 

Vykdymas 
Taip/Ne/ 
Netaikoma 

Pastabos 

9. 15. Be metinių finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės 
įmonė rengia 3, 6 ir 9 mėnesių tarpinių finansinių 
ataskaitų rinkinius. 

Taip 
Įmonė rengia metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei 3, 6, 9 ir 
12 mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius ir skelbia 
juos Įmonės internetinėje svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

10. 16. Valstybės įmonė, pagal Lietuvos Respublikos 
finansinių ataskaitų audito įstatymą priskiriama viešojo 
intereso įmonėms, be metinės veiklos ataskaitos, 
papildomai rengia 6 mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą. 

Taip 

Įmonė rengia metinę veiklos ataskaitą bei 6 mėnesių tarpinę 
veiklos ataskaita ir skelbia jas Įmonės internetinėje 
svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

11. 17. Valstybės įmonės metinėje veiklos ataskaitoje, be Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme arba Lietuvos 
Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatytų turinio reikalavimų, papildomai turi būti pateikiama: 

17.1. trumpas valstybės valdomos įmonės verslo 
modelio aprašymas; Taip 

Verslo modelio aprašymas pateikiamas skyriuje „VEIKLOS 
APRAŠYMAS“. 

17.2. informacija apie svarbius įvykius, įvykusius per 
finansinius metus ir po jų (iki metinės veiklos ataskaitos 
parengimo) ir turėjusius esminę reikšmę valstybės 
valdomos įmonės veiklai; 

Taip 

Informacija apie svarbius įvykius, įvykusius per finansinius 
metus ir po jų (iki metinės veiklos ataskaitos parengimo) ir 
turėjusius esminę reikšmę Įmonės veiklai, pateikiama 
skyriuje „SVARBIAUSI ĮVYKIAI“. 

17.3. valstybės valdomos įmonės veiklos strategijoje 
numatytų tikslų įgyvendinimo rezultatai; 

Taip 

Įmonės veiklos strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimo 
rezultatai pateikiami skyriuje „VEIKLOS PLANAI IR 
PROGNOZĖS. ĮMONĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS“. 

17.4. pelningumo, likvidumo, turto apyvartumo, skolos 
rodikliai; Taip 

Pelningumo, likvidumo, turto apyvartumo ir skolos rodikliai 
pateikiami skyriuje „FINANSINIAI REZULTATAI. FINANSINIAI 
SANTYKINIAI RODIKLIAI“. 

17.5. specialiųjų įpareigojimų vykdymas; 
Netaikoma 

Įmonė specialiųjų įpareigojimų nevykdo. 

17.6. investicijų politikos įgyvendinimas, vykdomi ir 
planuojami investiciniai projektai bei investicijos per 
ataskaitinius metus; 

Taip 

Informacija apie investicijų politikos įgyvendinimą, 
vykdomus ir planuojamus investicinius projektus bei 
investicijas per ataskaitinius metus pateikiama skyriuje 
„SVARBIAUSI VYKDOMI INVESTICINIAI PROJEKTAI“. 

17.7. valstybės valdomoje įmonėje taikomos rizikos 
valdymo politikos įgyvendinimas; Taip 

Informacija apie taikomos rizikos valdymo politikos 
įgyvendinimą pateikiama skyriuje „PAGRINDINĖS RIZIKOS IR 
RIZIKOS VEIKSNIAI“. 

17.8. dividendų politikos įgyvendinimas valstybės 
valdomose bendrovėse; 

Taip 
Informacija apie pelno įmokų politiką pateikiama skyriuje 
„PELNO ĮMOKŲ POLITIKA“. 

17.9. atlyginimų politikos įgyvendinimas; 
Taip 

Informacija apie atlyginimų politikos įgyvendinimą 
pateikiama skyriuje „DARBUOTOJAI IR DARBO 
UŽMOKESTIS“. 

17.10. bendras metinis darbo užmokesčio fondas, 
vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas 
pareigas ir (arba) padalinius; Taip 

Bendras metinis darbo užmokesčio fondas, vidutinis 
mėnesinis darbo užmokestis pagal einamas pareigas 
atskleidžiamas skyriuje „DARBUOTOJAI IR DARBO 
UŽMOKESTIS“. 

17.11. informacija apie Aprašo II ir III skyrių nuostatų 
laikymąsi: nurodoma, kaip jos įgyvendinamos, kokių 
nuostatų nesilaikoma, ir paaiškinama kodėl. Taip 

informacija apie Aprašo II ir III skyrių nuostatų laikymąsi 
pateikiama skyriuje „SKAIDRUMO GAIRIŲ NUOSTATŲ 
LAIKYMASIS“. 

https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
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Nr. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo 
užtikrinimo gairių aprašo punktas (Aprašas) 

Vykdymas 
Taip/Ne/ 
Netaikoma 

Pastabos 

12. 18. Valstybės įmonėms, kurioms neprivalomas 
socialinės atsakomybės ataskaitos rengimas, 
rekomenduojama metinėje veiklos ataskaitoje pateikti 
informaciją, susijusią su aplinkosaugos, socialiniais ir 
personalo, žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su 
korupcija ir kyšininkavimu klausimais. 

Taip 

informacija, susijusi su aplinkosaugos, socialiniais ir 
personalo, žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su korupcija ir 
kyšininkavimu klausimais, pateikiama skyriuje „DARNAUS 
VYSTYMOSI INICIATYVOS“. Taip pat Įmonė rengia ir 
internetinėje svetainėje https://www.ans.lt/lt/ skelbia 
Korporatyvinės atsakomybės ataskaitą. 

13. 19. Jeigu Aprašo 17 punkte nurodyta informacija 
laikoma valstybės valdomos įmonės komercine 
(gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija, 
valstybės valdoma įmonė gali tokios informacijos 
neatskleisti, tačiau atitinkamai valstybės įmonės 
metinėje veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta, kad ši 
informacija neatskleidžiama, ir nurodyta neatskleidimo 
priežastis. 

Taip 

Įmonė aprašo 17 punkte nurodytą informaciją pateikia 
metinėje veiklos ataskaitoje, kuri yra skelbiama Įmonės 
internetinėje svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

14. 20. Valstybės įmonės metinėje veiklos ataskaitoje gali 
būti pateikiama ir kita šiame Apraše nenurodyta 
informacija. 

Taip 

 

 21. Valstybės valdoma bendrovė, kuri yra patronuojanti 
bendrovė, konsoliduotajame metiniame pranešime, o 
jeigu pagal teisės aktus ji neprivalo rengti 
konsoliduotojo metinio pranešimo, – savo metiniame 
pranešime pateikia įmonių grupės struktūrą, taip pat 
kiekvienos dukterinės bendrovės Aprašo 5.1–5.3 
papunkčiuose nurodytus duomenis, valdomų akcijų dalį 
(procentais) dukterinės bendrovės įstatiniame kapitale, 
finansinių metų finansinius ir nefinansinius veiklos 
rezultatus. Jeigu valstybės valdoma bendrovė, kuri yra 
patronuojanti bendrovė, rengia konsoliduotąjį metinį 
pranešimą, jam mutatis mutandis taikomi Aprašo 17 
punkto reikalavimai. 

Netaikoma 

Įmonės teisinis statusas yra valstybės įmonė, ne bendrovė, 
todėl netaikoma. 

15. 22. Valstybės įmonės tarpinėje veiklos ataskaitoje 
pateikiamas trumpas valstybės valdomos įmonės verslo 
modelio aprašymas, ataskaitinio laikotarpio finansinių 
veiklos rezultatų analizė, informacija apie per ataskaitinį 
laikotarpį įvykusius svarbius įvykius, taip 
pat pelningumo, likvidumo, turto apyvartumo, skolos 
rodiklius ir jų pokyčius, palyginti su atitinkamu praėjusių 
metų laikotarpiu. 

Taip 

Įmonės tarpinėje veiklos ataskaitoje pateikiamas trumpas 
valstybės valdomos įmonės verslo modelio aprašymas, 
ataskaitinio laikotarpio finansinių veiklos rezultatų analizė, 
informacija apie per ataskaitinį laikotarpį įvykusius svarbius 
įvykius, taip pat pelningumo, likvidumo, turto apyvartumo, 
skolos rodiklius ir jų pokyčius, palyginti su atitinkamu 
praėjusių metų laikotarpiu. Įmonės tarpinės veiklos 
ataskaitos skelbiamos interneto svetainėje 
https://www.ans.lt/lt/. 
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29 lentelė. NASDAQ Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos kodekse nustatytų informacijos atskleidimo nuostatų laikymasis ON 
 

Nr. NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ  BENDROVIŲ 
VALDYSENOS KODEKSAS (9 principas: informacijos atskleidimas) 

Vykdymas 
Taip/Ne/ 

Netaikoma 

Pastabos 

1. 9.1. Nepažeidžiant bendrovės konfidencialios informacijos ir komercinių paslapčių tvarkos, taip pat asmens duomenų tvarkymą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, bendrovės viešai atskleidžiama informacija turėtų apimti, įskaitant, bet neapsiribojant: 

9.1.1. bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus; Taip Informacija atskleidžiama Įmonės metinėse ir 6 mėnesių 
tarpinėse veiklos ataskaitose, kurios yra viešai skelbiamos 
bei Įmonės internetinėje svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

9.1.2. bendrovės veiklos tikslus ir nefinansinę informaciją; Taip Informacija atskleidžiama Įmonės metinėse ir 6 mėnesių 
tarpinėse veiklos ataskaitose, kurios yra viešai skelbiamos 
bei Įmonės internetinėje svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

9.1.3. asmenis nuosavybės teise turinčius bendrovės akcijų 
paketą ar jį tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai, ir (ar) kartu su 
susijusiais asmenimis valdančius, taip pat įmonių grupės 
struktūrą bei jų tarpusavio ryšius, 
nurodant galutinį naudos gavėją; 

Netaikoma Įmonės teisinis statusas yra valstybės įmonė – Įmonės 
kapitalas nėra sudarytas iš akcijų, todėl netaikoma. Įmonės 
savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerija – ši informacija viešai skelbiama 
Įmonės internetinėje svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

9.1.4. bendrovės priežiūros ir valdymo organų narius, kurie 
iš jų yra laikomi nepriklausomais, bendrovės vadovą, jų 
turimas akcijas ar balsus bendrovėje bei dalyvavimą kitų 
bendrovių valdysenoje, 
jų kompetenciją, atlygį; 

Taip Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje 
svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

9.1.5. esamų komitetų pranešimus apie jų sudėtį, posėdžių 
skaičių ir narių dalyvavimą posėdžiuose per praėjusius 
metus, taip pat apie pagrindines savo veiklos kryptis ir 
veiklos rezultatus; 

Taip Informacija atskleidžiama Įmonės metinėse ir 6 mėnesių 
tarpinėse veiklos ataskaitose, kurios yra viešai skelbiamos 
Įmonės internetinėje svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

9.1.6. galimus numatyti esminius rizikos veiksnius, 
bendrovės rizikos valdymo ir priežiūros politiką; 

Taip Informacija atskleidžiama Įmonės metinėse ir 6 mėnesių 
tarpinėse veiklos ataskaitose, kurios yra viešai skelbiamos 
Įmonės internetinėje svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

9.1.7. bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis; Taip Informacija apie Įmonės vykdytas operacijas, apimančias 
pirkimus bei pardavimus, su susijusioms šalimis (t. y kitomis 
valstybės valdomomis įmonėmis) yra atskleidžiama Įmonės 
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Įmonės finansinės 
ataskaitos yra viešai skelbiamos Įmonės internetinėje 
svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

9.1.8. pagrindinius klausimus, susijusius su darbuotojais ir 
kitais interesų turėtojais (pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių 
politika, darbuotojų dalyvavimas bendrovės valdysenoje, 
skatinimas bendrovės akcijomis ar akcijų opcionais, 
santykiai su kreditoriais, tiekėjais, vietos bendruomene ir 
kt.); 

Taip Informacija atskleidžiama Įmonės metinėse ir 6 mėnesių 
tarpinėse veiklos ataskaitose, kurios yra viešai skelbiamos 
Įmonės internetinėje svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

9.1.9. bendrovės valdysenos struktūrą ir strategiją; Taip Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje 
svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

9.1.10. socialinės atsakomybės politikos, kovos su korupcija 
iniciatyvas ir priemones, svarbius vykdomus ar planuojamus 
investicinius projektus. 

Taip Informacija atskleidžiama Įmonės metinėse ir 6 mėnesių 
tarpinėse veiklos ataskaitose, kurios yra viešai skelbiamos 
bei Įmonės internetinėje svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

2. 9.2. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.1 punkte 
nurodytą informaciją, rekomenduojama bendrovei, kuri yra 
patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu, atskleisti informaciją 
apie visos įmonių grupės konsoliduotus rezultatus. 

Netaikoma Įmonės teisinis statusas yra valstybės įmonė, ne bendrovė 
(nėra patronuojanti kitų bendrovių atžvilgiu), todėl 
pateikiama informacija tik apie VĮ „Oro navigacija“ veiklos ir 
finansinius rezultatus, kurie yra viešai skelbiami Įmonės 
interneto svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 

3. 9.3. Atskleidžiant 9.1 rekomendacijos 9.1.4 punkte 
nurodytą informaciją, rekomenduojama pateikti 
informaciją apie bendrovės priežiūros ir valdymo organų 
narių, bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir 
potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų paveikti jų 
sprendimus. Taip pat rekomenduojama atskleisti 
bendrovės priežiūros ir valdymo organų narių, bendrovės 
vadovo iš bendrovės gaunamą atlygį ar kitokias pajamas, 
kaip tai detaliau reglamentuojama 7 principe. 

Taip Informacija viešai skelbiama Įmonės internetinėje 
svetainėje https://www.ans.lt/lt/. 
 

4. 9.4. Informacija turėtų būti atskleidžiama tokiu būdu, kad 
jokie akcininkai ar investuotojai nebūtų diskriminuojami 
informacijos gavimo būdo ir apimties atžvilgiu. Informacija 
turėtų būti atskleidžiama visiems ir vienu metu. 

Taip Skelbtina informacija yra atskleidžiama visiems vienu metu, 
nėra diskriminacijos informacijos pateikimo būdu ar 
apimties atžvilgiu. 
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https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
https://www.ans.lt/lt/
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1 priedas 2020–2024 m. Strateginio veiklos plano rodiklių vykdymas 2020 m. 

1 lentelė. ON strateginių tikslų rodiklių vykdymas 2020 m.  
Strateginė kryptis Strateginis tikslas Strateginio tikslo rodiklis Tikslinės 

rodiklio 
reikšmės 

Įgyvendinimas Atsakingi už 
įgyvendinimą 

2020 m. 
2020 m. 
I ketv. 

2020 m. II 
ketv. 

2020 m. III 
ketv. 

2020 m. 

1. Klientų 
pasitenkinimo 
didinimas 

1.1. Didinti paslaugų 
konkurencingumą, 
diegiant inovatyvius 
skaitmeninius 
sprendimus 

Vidutinė vieno skrydžio maršrutinio 
OESV užlaikymo, siejamo su oro 
navigacijos paslaugomis, trukmė 
minutėmis* 

≤ 0,05 0 0 0 0 

Operacinės 
veiklos 

departamento 
vadovas 

Vidutinė vieno skrydžio atvykimo 
OESV užlaikymo, siejamo su 
terminalo ir oro uosto oro 
navigacijos paslaugomis ir nulemto 
paskirties oro uoste taikomų tūpimo 
apribojimų, trukmė minutėmis 

≤ 0,03 0 0 0 0 

Operacinės 
veiklos 

departamento 
vadovas 

2. Veiklos 
efektyvumo 
didinimas 

1.2. Gerinti teikiamų 
oro navigacijos 
paslaugų saugą, 
kokybę ir saugumą 

Oro navigacijos paslaugų kokybės 
lygis 

≥ 4,2 - - - 4 
Veiklos 

architektūros 
skyriaus vadovas 

Saugos valdymo veiksmingumo 
lygis* 

≥ C 

Saugos 
kultūros  ir 
užtikrinimo - 
B, kiti D 

Saugos 
kultūros  ir 
užtikrinimo - 
B, kiti D 

Saugos 
kultūros -    
B,  
kiti D 

Saugos 
kultūros -    
B,  
kiti D 

Saugos ir 
saugumo 

departamento 
vadovas 

2.1. Didinti veiklos 
procesų efektyvumą, 
diegiant inovatyvius 
skaitmeninius 
sprendimus 

Aptarnautų skrydžių skaičius, 
tenkantis vienam darbuotojui 

≥ 910 184 249 

 
 
392 
 
 

517 

Finansų ir 
administracijos 
departamento 

vadovas 

Maršruto oro navigacijos paslaugų 
teikimo nustatytųjų vieneto išlaidų 
vidutinis realus metinis pokytis, proc. 

≥ -1,2 - - - 58,54 

Finansų ir 
administracijos 
departamento 

vadovas 

3. Vertės kūrimas 

3.1. Mažinti neigiamą 
oro erdvės naudotojų 
ir įmonės veiklos 
poveikį aplinkai ir 
visuomenei 

Vidutinis tikrosios trajektorijos 
horizontalaus maršrutinio skrydžio 
veiksmingumas, proc. 

≤ 1,90 1.80 1.96 1.93 1,89 

Operacinės 
veiklos 

departamento 
vadovas 

3.2. Užtikrinti nuosavo 
kapitalo grąžą 

Vidutinė nuosavo kapitalo grąža 
(ROE), proc.** 

≥ 3,7 -2,1 -10,9 -14,89% -11,09% 

Strateginės 
plėtros ir inovacijų 

departamento 
vadovas 

4. Naujos 
organizacinės 
kultūros 
formavimas 

4.1. Stiprinti socialinį 
dialogą ir palaikyti į 
bendro tikslo siekimą 
orientuotą ir 
vertybėmis grįstą 
organizacinę kultūrą 

Mikroklimato įvertis ≥ 3,0 2,8***                                                         

Finansų ir 
administracijos 
departamento 

vadovas 

Pastabos: 
* Oro navigacijos paslaugų teikėjams taikomi pagrindiniai ir kiti veiklos rezultatų vertinimo rodikliai, pažymėti mėlyna spalva, yra nustatyti 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, 1 straipsnio, 1 priedo 2 skirsnyje. 
** 2019 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 12 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pelningumo rodiklių 2019–2021 metams nustatymo“ 
patvirtintos siektinos vidutinės nuosavo kapitalo grąžos tikslinės reikšmės 2019–2021 m. laikotarpiui. 2022-2024 m. nuosavo kapitalo grąžos reikšmės yra projekcinės. 
*** Mikroklimato tyrimas (anketavimas) buvo atliekamas 2019 m. gruodžio mėn. Mikroklimato tyrimo rezultatai buvo pateikti 2020 m.  

 

2 lentelė. ON strateginių uždavinių rodiklių vykdymas 2020 m. 

Strateginė 
kryptis 

Strateginis tikslas 
Strateginis 
uždavinys 

Strateginio uždavinio 
rodiklis 

Tikslinės Įgyvendinimas  

rodiklio 
reikšmės 
2020 m. 

2020 m. 
I ketv. 

2020 m. II 
ketv. 

2020 m. 
III ketv. 

2020 m. 
Atsakingi už 

įgyvendinimą 

1. Klientų 
pasitenkinimo 
didinimas 

1.1. Didinti 
paslaugų 
konkurencingumą, 
diegiant 
inovatyvius 
skaitmeninius 
sprendimus 

1.1.1. Efektyviai teikti 
oro eismo vadybos, 
oro navigacijos 
informacijos, paieškos 
ir gelbėjimo 
koordinavimo 
paslaugas 

Maršruto oro navigacijos 
paslaugų teikimo 
efektyvumas* 

≥ 1,2 0,90 0.32 
 

0.61 
 

0,58 

Operacinės 
veiklos 

departamento 
vadovas 

Terminalo oro navigacijos 
paslaugų teikimo 
efektyvumas* 

≥ 0,8 0,76 0.27 0.56 0,52 

Operacinės 
veiklos 

departamento 
vadovas 

1.1.2. Efektyviai teikti 
ryšių, navigacijos ir 

RNS paslaugas teikiančių 
darbuotojų darbo 
efektyvumas, proc. 

≥ 45    - 
Techninės veiklos 

departamento 
vadovas 
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Strateginė 
kryptis 

Strateginis tikslas 
Strateginis 
uždavinys 

Strateginio uždavinio 
rodiklis 

Tikslinės Įgyvendinimas  

rodiklio 
reikšmės 
2020 m. 

2020 m. 
I ketv. 

2020 m. II 
ketv. 

2020 m. 
III ketv. 

2020 m. 
Atsakingi už 

įgyvendinimą 

stebėjimo (RNS) 
paslaugas 

1.2. Gerinti 
teikiamų oro 
navigacijos 
paslaugų saugą, 
kokybę ir saugumą 

1.2.1. Mažinti oro 
navigacijos paslaugų 
keliamą saugos riziką 
orlaivių avarijoms ir 
aviacijos incidentams 

OEV saugos lygis 
(saugos įvykių, susijusių 
su oro eismo valdymu, 
padarinių klasė AA)** 

1 1 1 1 1 

Operacinės 
veiklos 

departamento 
vadovas 

OEV saugos lygis 
(saugos įvykių, susijusių 
su oro eismo valdymu, 
padarinių klasė A)** 

≥ 
0,999999 

1 1 1 1 

Operacinės 
veiklos 

departamento 
vadovas 

OEV saugos lygis 
(specifinių (techninių) 
saugos įvykių padarinių 
klasė AA)** 

1 1 1 1 1 
Techninės veiklos 

departamento 
vadovas 

OEV saugos lygis 
(specifinių (techninių) 
saugos įvykių padarinių 
klasė A)** 

1 1 1 1 1 
Techninės veiklos 

departamento 
vadovas 

1.2.2. Užtikrinti 
reikiamą oro erdvės 
pralaidumą ir 
teikiamų oro 
navigacijos paslaugų 
kokybę 

Bendras oro navigacijos 
paslaugų gavėjų pagrįstų 
pretenzijų skaičius 

≤ 6 0 0 0 0 
Veiklos 

architektūros 
skyriaus vadovas 

1.2.3. Užtikrinti 
duomenų perdavimo 
tinklų ir informacinių 
sistemų kibernetinį 
saugumą 

Užkardytų incidentų 
skaičius/Bendras 
incidentų skaičius, proc. 

≥ 99,9 100 100 100 100 

Saugos ir 
saugumo 

departamento 
vadovas 

2. Veiklos 
efektyvumo 
didinimas 

2.1. Didinti veiklos 
procesų 
efektyvumą, 
diegiant 
inovatyvius 
skaitmeninius 
sprendimus 

2.1.1. Taikyti 
korporatyvinės 
valdysenos principus 

VšĮ Stebėsenos ir 
prognozių agentūros VVĮ 
gerojo valdymo indeksas 

A A 

Strateginės 
plėtros ir inovacijų 

departamento 
vadovas 

2.1.2. Didinti veiklos 
procesų efektyvumą ir 
gerinti jų kokybę 

Investicijų finansinio 
plano vykdymas, proc. 

≥ 70 24 16 
 

21 
 

 
20 

 

Strateginės 
plėtros ir inovacijų 

departamento 
vadovas 

Skrydžių vadovų darbo 
efektyvumas, proc. 

≥ 65  65 - - 

Operacinės 
veiklos 

departamento 
vadovas 

Bendro darbuotojų ir 
skrydžių vadovų skaičiaus 
santykis 

≤ 3,3 3,3 3,3 3,22 3,3 

Finansų ir 
administracijos 
departamento 

vadovas 

Išorės priežiūros 
institucijų ir vidaus 
kontrolės nustatytų 
pasikartojančių veiklos 
trūkumų santykis, proc. 

≤ 20 0 5,88 3,57 3,03 
Veiklos 

architektūros 
skyriaus vadovas 

3. Vertės 
kūrimas 

3.1. Mažinti 
neigiamą oro 
erdvės naudotojų 
ir įmonės veiklos 
poveikį aplinkai ir 
visuomenei 

3.1.1. Kartu su 
partneriais prisidėti 
prie triukšmo 
mažinimo Lietuvos 
tarptautiniuose oro 
uostuose 

Bendro su partneriais 
vykdomo triukšmo 
mažinimo plano 
priemonių įgyvendinimas, 
proc. ** 

100 80 87 85 95 

Operacinės 
veiklos 

departamento 
vadovas 

3.1.2. Vykdyti kitas 
aplinkosaugos 
iniciatyvas 

Sunaudojamos 
„žaliosios“ energijos 
kiekis/Bendras 
sunaudojamos energijos 
kiekis, proc. 

0 0 0 0 0 
Techninės veiklos 

departamento 
vadovas 

3.2. Užtikrinti 
nuosavo kapitalo 
grąžą 

3.2.1. Plėtoti 
komercinių paslaugų 
teikimą bei stiprinti ir 
plėtoti strateginį 
bendradarbiavimą 

Kitos veiklos pajamų dalis 
bendroje pajamų 
struktūroje, proc.**** 

≥ 1,5 2,5 4 4,09 3,5 

Strateginės 
plėtros ir inovacijų 

departamento 
vadovas 

3.2.2. Formuoti 
ilgalaikę teikiamų 
paslaugų plėtojimo 
strategiją 

Ilgalaikių paslaugų 
plėtojimo strategijų 
skaičius, vnt. 

≥ 1 
Ren-

giama 
Ren- 

giama 
Ren-

giama 
1 

Strateginės 
plėtros ir inovacijų 

departamento 
vadovas 
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Strateginė 
kryptis 

Strateginis tikslas 
Strateginis 
uždavinys 

Strateginio uždavinio 
rodiklis 

Tikslinės Įgyvendinimas  

rodiklio 
reikšmės 
2020 m. 

2020 m. 
I ketv. 

2020 m. II 
ketv. 

2020 m. 
III ketv. 

2020 m. 
Atsakingi už 

įgyvendinimą 

4. Naujos 
organizacinės 
kultūros 
formavimas 

4.1. Stiprinti 
socialinį dialogą ir 
palaikyti į bendro 
tikslo siekimą 
orientuotą ir 
vertybėmis grįstą 
organizacinę 
kultūrą 

4.1.1. Didinti 
darbuotojų 
įsitraukimą 

Darbuotojų įsitraukimo 
įvertis***** 

- - - - - 

Finansų ir 
administracijos 
departamento 

vadovas 

4.1.2. Užtikrinti tvarų 
socialinį dialogą su 
socialiniais partneriais 
ir darbuotojais 

Bendras dalinimosi 
informacija įvertinimas 

≥ 3,0 - - - - 

Finansų ir 
administracijos 
departamento 

vadovas 
Pastabos: 
Pateiktas strateginių krypčių, tikslų, uždavinių ir strateginės reikšmės projektų ir iniciatyvų (priemonių) eiliškumas nenurodo jų svarbos ir reikšmingumo kitų atžvilgiu. 
* 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo 
tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) 
Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011, nustato papildomus griežtesnius reikalavimus oro navigacijos paslaugų teikėjams, 
susijusius su skrydžių vadovų pamainų planavimu, nuovargio ir streso valdymu, todėl gali lemti reikšmingus maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugų teikimo 
efektyvumo rodiklių pokyčius, todėl šių rodiklių tikslinės reikšmės bus tikslinamos 2020 m., rengiant 2021-2025 m. strateginį veiklos planą. 
** 2018 m. gruodžio 27 d. CAA patvirtinti 2017-2021 m. priimtini oro eismo vadybos saugos lygiai. 2022-2024 m. oro eismo vadybos saugos lygių reikšmės yra projekcinės. 
*** Bendrame 2018-2020 m. su partneriais vykdomo triukšmo mažinimo plane ON turės įgyvendinti 15 priemonių: 2018 m. – 3 priemones, 2019 m. – 5 priemones, 2020 
m. – 7 priemones. VĮ “Lietuvos oro uostai” įdiegus triukšmo matavimo sistemą, šio strateginio uždavinio rodiklis gali būti keičiamas į triukšmo lygio rodiklį. 
**** Kita veikla apibrėžiama kaip veikla, kuriai nėra taikomos 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, nuostatos. 2020 m I ketv. pateikta visų  kitai 
veiklai priskiriamų pajamų dalis bendroje pajamų struktūroje. 
***** Naujai nustatytas strateginio uždavinio rodiklis, kurio tikslinė reikšmė bus nustatoma 2020 m. rugsėjo mėn., atlikus darbuotojų įsitraukimo tyrimą. 
 

3 lentelė. Pagrindinių ON veiklos rezultatų vertinimo rodiklių vykdymas 2020 m. 
Veiklos 
rezultatų 
vertinimo sritis 

Rodiklio 
taikymo 
aprėptis 

Pagrindiniai veiklos rezultatų vertinimo rodikliai Tikslinė 
rodiklio 
reikšmės 
2020 m. 

Įgyvendinimas 

2020 m. 
I ketv. 

2020 m. 
II ketv. 

2020 m. 
III ketv. 

2020 m. 

Sauga LT/ON 
Saugos valdymo veiksmingumo 
lygis 

Saugos politika ir tikslai ≥ C D D D D 

Saugos rizikos valdymas ≥ C D D D D 

Saugos užtikrinimas ≥ C B B D D 

Saugos skatinimas ≥ C D D D D 

Saugos kultūra ≥ B B B B B 

Pajėgumas LT/ON 
Vidutinė vieno skrydžio maršrutinio OESV užlaikymo, siejamo 
su oro navigacijos paslaugomis, trukmė minutėmis 

≤ 0,05 0 0 0 0 

Aplinkos 
apsauga 

LT/ON 
Vidutinis tikrosios trajektorijos horizontalaus maršrutinio 
skrydžio veiksmingumas, proc. 

≤ 1,90 1.8 1.96 1.93 1,8 

Ekonominis 
efektyvumas 

LT 
Maršruto oro navigacijos paslaugų teikimo nustatytųjų vieneto 
išlaidų vidutinis realus metinis pokytis, proc. 

≤ -0,8    - 

ON 
Maršruto oro navigacijos paslaugų teikimo nustatytųjų vieneto 
išlaidų vidutinis realus metinis pokytis, proc. 

≤ -1,2    58,54 

Pastabos: 
* 2019 m. spalio 1 d. EK pateiktame 2020–2024 m. Lietuvos oro navigacijos veiklos rezultatų plano projekte numatytos pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 
tikslinės reikšmės. 
** Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis nustatytas Lietuvai (LT) ir (arba) įmonei (ON).  
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