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Santrauka
Valstybės įmonės „Oro navigacija“ (toliau – ON) 2019–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2019 metų 6 mėnesių veiklos ataskaita apibendrina svarbiausius 2019 m. pirmą pusmetį įvykius ir esminės
reikšmės veiklai turinčius įvykius, vykdomą veiklą, informaciją apie valdymo ir priežiūros organus, misiją,
viziją, vertybes, strategines veiklos kryptis, tikslus ir uždavinius, galimybes ir grėsmes, 2019 m. pirmo
pusmečio veiklos ir finansinius rezultatus, darbuotojų rodiklius, darnaus vystymosi iniciatyvas, veiklos planus
ir prognozes, skaidrumo gairių nuostatų laikymąsi.
2018 m. gruodžio mėn. ON atnaujino strateginį veiklos planą, misiją, viziją, strategines kryptis ir tikslus
ir parengė 2019–2023 m. strateginį veiklos planą. Remiantis išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizės
rezultatais, buvo apibrėžta ON vizija – tapti konkurencingiausiu Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoju ir
aviacijos sprendimų inovatoriumi.
Siekdama tapti konkurencingiausiu Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoju ir aviacijos sprendimų
inovatoriumi, ON suformavo keturias strategines veiklos kryptis: klientų pasitenkinimo didinimas, veiklos
efektyvumo didinimas, vertės kūrimas ir naujos organizacinės kultūros formavimas ir nustatė šešis
strateginius tikslus, kurie atitiktų bendro Europos dangaus koncepciją, naujai rengiamo Europos OEV
Pagrindinio plano (2019 m.) nuostatas, Baltijos FOEB plėtros strategiją iki 2025 m.
Formuojant ON strategines kryptis ir tikslus, buvo atsižvelgta į oro erdvės naudotojų, visuomenės ir ON
steigėjo lūkesčius dėl ON veiklos krypčių, keliamų tikslų ir veiklos principų. Nustačius strategines ON veiklos
kryptis, numatyti strateginiai tikslai ir uždaviniai jiems pasiekti bei rodikliai pasiektiems rezultatams vertinti,
įvardinti strateginės reikšmės projektai ir iniciatyvos strateginiams uždaviniams įgyvendinti.
Europos oro erdvės architektūros pokyčiai, konkurencijos Europos oro navigacijos paslaugų rinkoje
stiprėjimas, naujos kartos oro erdvės dalyviai (bepiločiai orlaiviai) bei oro eismo vadybos sistemos
modernizacija ir skaitmenizacija bus vieni svarbiausių oro navigacijos teikėjų laukiančių iššūkių vidutiniu ir
ilguoju laikotarpiu. Vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu ON daugiausiai dėmesio skirs šiems strateginės reikšmės
pokyčiams: oro navigacijos paslaugų sistemų modernizacijai ir skaitmenizacijai, diegiant nuotolinių
aerodromų skrydžių valdymo technologijas, modernizuojant navigacijos priemones, pagal galimybes taikant
palydovines technologijas, veiklos efektyvumo didinimui, skaitmenizuojant vidinius procesus, ON teisinės
formos keitimui ir naujos organizacinės kultūros formavimui, siekiant sukurti ir palaikyti į bendro tikslo
siekimą orientuotą ir vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą.
ON 2019–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metų 6 mėnesių 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 2011 m. spalio 17
d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1035/2011, kuriuo nustatomi bendrieji oro navigacijos
paslaugų teikimo reikalavimai ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 482/2008 ir (ES) Nr. 691/2010
reikalavimus.
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Valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus įžanginis
žodis
2019 m. pradžia žymėjo keletą svarbių tarptautinių istorinių įvykių šalies ir įmonės istorijoje. 2019 m.
vasario mėn. ON ir Latvijos oro navigacijos paslaugų teikėjas LGS bei šių šalių oro navigacijos paslaugas
prižiūrinčios organizacijos pasirašė susitarimus, pagal kuriuos pasidalintos atsakomybės dėl oro navigacijos
paslaugų teikimo oro kelio ruože virš Baltijos jūros neutraliųjų vandenų. Taip išspręstos ilgus metus trukusios
Lietuvos ir Latvijos derybos dėl oro navigacijos paslaugų teikimo šiame oro kelio ruože. 2019 m. kovo mėn.
įmonė ir aviacinės įrangos gamintoja Ispanijos bendrovė Indra pasirašė Bendradarbiavimo memorandumą,
kuriuo susitarė įvertinti galimybes ateityje kurti Kompetencijų centrą Vilniuje bei nustatė veiklos sritis, kuriose
ketinama bendradarbiauti. Įmonė kartu su Indra planuoja užsiimti moksliniais tyrimais, technologinio aljanso
iTEC produktų, tokių kaip oro eismo vadybos sistemos, pritaikymu kitų oro navigacijos paslaugų teikėjų
poreikiams, naujų funkcionalumų testavimu bei mokymais.
2019 m. kovo mėn. ON tapo pirmąja valstybės įmone, kurios įdiegta antikorupcinė vadybos sistema
pagal ISO 37001 standartą buvo oficialiai sertifikuota sertifikavimo kompanijos, turinčios akreditaciją
sertifikuoti įmones pagal minėtą standartą. Siekiant įmonėje įdiegti antikorupcinės vadybos sistemą pagal LST
ISO 37001:2017 „Antikorupcijos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą 2017‐2018
metais įmonėje buvo atlikti vidaus teisės aktų, viešųjų pirkimų, darbo organizavimo pakeitimai, 2018 m. ON
komandą papildė grėsmių prevencijos specialistas.
Siekdama stiprinti socialinį dialogą įmonėje, 2019 m. gegužės mėn. įmonė, valstybės įmonės ,,Oro
navigacija“ profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos skrydžių vadovų asociacija, Palangos skrydžių valdymo
centro profesinė sąjunga ir Kauno skrydžių vadovų profesinė sąjunga pasirašė susitarimą sėkmingam
socialiniam dialogui vykdyti ir palaikyti. Partneriai siekia bendros vizijos kaip palaikyti pusiausvyrą tarp įmonės
sėkmės ir sklandaus tarpusavio bendradarbiavimo.
2019 m. ON aktyviai dalyvavo įvairiose socialinėse iniciatyvose, visuomeniniuose renginiuose, siekė
stiprinti komandinę dvasią įmonėje. 2019 m. gegužės mėn. įmonės darbuotojai aktyviai prisidėjo prie LR
susisiekimo ministerijos iniciatyvos „Važiuoji vienas? Pavežk kaimyną!“, kurios tikslas skatinti darnaus
judrumo kultūrą šalyje, sveikesnį ir mažiau nuo automobilių priklausomą gyvenimo būdą, mažinti transporto
spūstis ir oro taršą miestuose. 2019 m. gegužės mėn. įmonės specialistai dalyvavo renginyje „Europos diena
2019“, Vilniuje. Renginio lankytojai galėjo pamatyto ON mobilųjį aerodromo skrydžių valdymo bokštą,
pasikalbėti su įmonės atstovais apie ON teikiamas paslaugas bei dalyvauti viktorinose. 2019 m. gegužės mėn.
ON darbuotojai dalyvavo komandos formavimo praktiniame seminare Rukloje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vaidoto mechanizuotame pėstininkų batalione.
2019 m. ON toliau stiprino bendradarbiavimą su šalies aukštosiomis mokyklomis. 2019 m. vasario mėn.
ON, siekdama stiprinti bendradarbiavimą su mokslo įstaigomis, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus
Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjumi. Organizacijos sutarė bendradarbiauti organizuojant
bendrus renginius, ekskursijas, seminarus, mokymus ir kitas iniciatyvas). 2019 m. kovo mėn. ON dalyvavo
VGTU karjeros dienose ir pristatė įmonės veiklą, pasiūlė praktikos vietas besidomintiems studentams.
Siekdama tapti konkurencingiausia Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytoja ir aviacijos sprendimų
inovatore, ON ateityje planuoja daug dėmesio skirti šiems strateginės reikšmės pokyčiams: oro navigacijos
paslaugų sistemų modernizacijai ir skaitmenizacijai, veiklos efektyvumo didinimui bei naujos organizacinės
kultūros formavimui. ON vadovybė dėkoja kiekvienam darbuotojui už svarų indėlį, siekiant ON padaryti dar
geresne ir sėkmingesne. Tikime, kad savo žiniomis, patirtimi ir nuoširdžiu darbu galime bent maža dalimi
prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo.

Valdybos pirmininkas
Dangirutis Janušas

Generalinis direktorius
Mindaugas Gustys
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Bendra informacija

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

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

2019 m. 6 mėn. pagrindiniai finansiniai rodikliai:
Pajamos ‐ 13 642 tūkst. Eur
Grynasis pelnas ‐ 1 799 tūkst. Eur
Nuosavas kapitalas ‐ 50 287 tūkst. Eur
Turtas ‐ 67 773 tūkst. Eur

2019 m. 6 mėn. pagrindiniai operaciniai rodikliai:
Bendras skrydžių skaičius ‐ 126 256
Tranzitinių skrydžių skaičius ‐ 95 133
Terminalinių skrydžių skaičius ‐ 31 123

2019 m. 6 mėn. pagrindiniai darbuotojų rodikliai:
Darbuotojų skaičius ‐ 281
Vidutinis darbuotojo bruto mėnesinis darbo užmokestis ‐ 4 448 Eur

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

2019 m. 6 mėn. ON sukurta pridėtinė vertė:
Sukurtos 281 darbo vietos
Darbuotojų ir darbdavio sumokėta socialinio draudimo ir susijusių mokesčių ‐ 1 609,78 tūkst. Eur
Sumokėta gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ‐ 1 419,60 tūkst. Eur
Priskaičiuota kitų mokesčių (pelno mokesčio, mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
ir kitų mokesčių) ‐ 322 tūkst. Eur
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Valdyba

Dangirutis Janušas
Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Ekonomikos bakalauro laipsnis
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis
Dabartinės pareigos kitose institucijose
UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius, NASDAQ First North Baltic sertifikuotas patarėjas
UAB „Toksika“ valdybos pirmininkas,
Individuali verslo valdymo konsultacijų veikla
Darbo patirtis
VĮ „Panevėžio regiono keliai“ , UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Glass LT“ valdybos narys

Gediminas Almantas
Nepriklausomas valdybos narys
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Verslo teisės magistro laipsnis
Berno universiteto (Šveicarija) Tarptautinio ir Europos verslo teisės magistro laipsnis
Dabartinės pareigos kitose institucijose
UAB „EPSO‐G“ valdybos pirmininkas
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas
Darbo patirtis
VĮ "Lietuvos oro uostai" generalinis direktorius ir valdybos narys
„ACI Europe“ valdybos narys
Kopenhagos oro uostas, įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) patarėjas

Mikas Jovaišas
Nepriklausomas valdybos narys
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis
Amsterdamo Universiteto (Nyderlandų Karalystė) Verslo studijų magistro laipsnis
Dabartinės pareigos kitose institucijose
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Veiklos architektūros ir pokyčių departamento Projektų valdymo skyriaus vadovas
Darbo patirtis
AB „Lietuvos paštas“ Verslo vystymo departamento vadovas
AB „Lietuvos paštas“ Strategijos ir plėtros departamento vadovas

Andrius Šniuolis
Susisiekimo ministerijos atstovas
Išsilavinimas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto Aviacijos inžinerija bakalauro laipsnis
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Leitenanto laipsnis
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Oro transporto įmonių organizavimo ir vadybos magistro laipsnis
Dabartinės pareigos kitose institucijose
Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos departamento direktorius
VĮ „Lietuvos oro uostai“ valdybos narys
Darbo patirtis
LR susisiekimo ministerijos Strateginio planavimo skyriaus vadovas
UAB „Detonas“, VĮ "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos narys

Vytautas Vaižmužis
Darbuotojų atstovas
Išsilavinimas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos instituto Aviacijos inžinerija magistro laipsnis
Dabartinės pareigos kitose institucijose
VĮ „Oro navigacija“ Aerodromų skrydžių valdymo centro vadovas
Darbo patirtis
VĮ „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centro vadovas
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Audito komitetas

Gediminas Almantas
Audito komiteto pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Verslo teisės magistro laipsnis
Berno universiteto (Šveicarija) Tarptautinio ir Europos verslo teisės magistro laipsnis
Dabartinės pareigos kitose institucijose
UAB „EPSO‐G“ valdybos pirmininkas
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas
Darbo patirtis
VĮ "Lietuvos oro uostai" generalinis direktorius ir valdybos narys
Kopenhagos oro uostas, įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) patarėjas

Justas Krasuckis
Audito komiteto narys
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Ekonomikos magistro laipsnis
Dabartinės pareigos kitose institucijose
UAB „HEADEX“ Finansų direktorius
VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ Audito komiteto narys
Darbo patirtis
UAB „Interlux“ finansų direktorius
„Trilogy“ ir „Crossover for Work“ Finansų planavimo ir operacijų vadovas
„Euromedic International“ finansų direktorius

Edita Malūkienė
Audito komiteto narė
Išsilavinimas
Vilniaus universiteto Gamybos ekonomikos ir valdymo bakalauro laipsnis
Vilniaus universiteto Verslo administravimo ir vadybos magistro laipsnis
Dabartinės pareigos kitose institucijose
Buhalterinės apskaitos bendrovės „Gaudera“ direktorė, auditorė
Darbo patirtis
AB "Lifosa", audito komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė
Nepriklausomo finansinio audito bei tarptautinių projektų audito darbo patirtis įvairiose organizacijose
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Administracija

Mindaugas Gustys
Generalinis direktorius
VU Bankininkystės programa Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis

Marius Beliūnas
Generalinio direktoriaus patarėjas
Lietuvos teisės universiteto Teisės ir policijos veiklos programa Teisės magistro
kvalifikacinis laipsnis

Nerijus Maleckas
Operecinės veiklos departamento vadovo pavaduotojas, laikinai
einantis Operacinės veiklos departamento vadovo pareigas
VGTU Aviacinių įmonių organizavimo ir valdymo programos Vadybos magistro
kvalifikacinis laipsnis

Darius Okunevičius
Techninės veiklos departamento vadovas
VGTU Automobilių kelių specialybės mokslai Statybos inžinieriaus kvalifikacija

Jolanta Verikaitė
Finansų ir administracijos departamento vadovė
VU Ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis

Tomas Tamašauskas
Strateginės plėtros ir inovacijų departamento vadovas
VGTU Telekomunikacijų inžinerijos programa Elektros inžinerijos magistro laipsnis

Tomas Montvila
Saugos, kokybės ir saugumo departamento vadovas
MRU Europos Sąjungos teisės programa Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

Pastaba. Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. Tomas Montvila pradėjo eiti Operacinės veiklos departamento vadovo pareigas, Marius Beliūnas – Saugos,
kokybės ir saugumo departamento vadovo pareigas, Redvita Četkauskienė, Teisės ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė, laikinai eiti Finansų ir
administracijos departamento vadovės pareigas.
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Svarbiausi įvykiai
2019 m. vasario mėn. ON ir Latvijos oro navigacijos paslaugų
teikėjas LGS bei šių šalių oro navigacijos paslaugas
prižiūrinčios organizacijos ‐ Transporto kompetencijų
agentūra ir Latvijos Civilinės aviacijos agentūra ‐ pasirašė
susitarimus, pagal kuriuos pasidalintos atsakomybės dėl oro
navigacijos paslaugų teikimo oro kelio ruože virš Baltijos
jūros neutraliųjų vandenų. Taip išspręstos ilgus metus
trukusios Lietuvos ir Latvijos derybos dėl oro navigacijos
paslaugų teikimo šiame oro kelio ruože. Pagal naują, 2019
m. vasario 6 d. pasirašytą, sutartį oro kelio H64 ruože „Area
Ninta“ ON teiks oro eismo vadybos, oro navigacijos
informacijos bei paieškos ir gelbėjimo koordinavimo
paslaugas. Tuo tarpu LGS bus atsakinga už įspėjimo skelbimą
avarijos metu, skrydžių valdymo, skrydžių srautų planavimo,
ryšių, navigacijos, stebėjimo paslaugas

2019 m.
vasaris

2019 m.
kovas

2019 m. kovo mėn. ON ir aviacinės įrangos gamintoja
Ispanijos bendrovė Indra pasirašė Bendradarbiavimo
memorandumą, kuriuo susitarė įvertinti galimybes ateityje
kurti kompetencijų centrą Vilniuje bei nustatė veiklos sritis,
kuriose ketinama bendradarbiauti

2019 m. kovo mėn. ON tapo pirmąja valstybės įmone, kurios
įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal ISO 37001
standartą buvo oficialiai sertifikuota sertifikavimo
kompanijos, turinčios akreditaciją sertifikuoti įmones pagal
minėtą standartą. Siekiant „Oro navigacijoje“ įdiegti
antikorupcinės vadybos sistemą pagal LST ISO 37001:2017
„Antikorupcijos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo
gairės“ standartą 2017‐2018 metais įmonėje atlikti vidaus
teisės aktų, viešųjų pirkimų, darbo organizavimo pakeitimai.
„Oro navigacijos“ komandą papildė grėsmių prevencijos
specialistas. 2018 m. rugpjūčio pabaigoje minėta sistema
buvo įdiegta

2019 m.
kovas

2019 m.
gegužė

2019 m. gegužės mėnesį įmonė, valstybės įmonės ,,Oro
navigacija“ profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos skrydžių
vadovų asociacija, Palangos skrydžių valdymo centro
profesinė sąjunga ir Kauno skrydžių vadovų profesinė
sąjunga pasirašė susitarimą sėkmingam socialiniam dialogui
vykdyti ir palaikyti. Partneriai siekia bendros vizijos kaip
palaikyti pusiausvyrą tarp įmonės sėkmės ir sklandaus
tarpusavio bendradarbiavimo

Esminės reikšmės veiklai turintys įvykiai, pasibaigus 2019 m. pirmam pusmečiui:

- 2019 m. birželio mėn. buvo vykdomi naujosios oro eismo valdymo sistemos iTEC vietos bandymai
(SAT). 2019 m. liepos 12 d. po sėkmingų sistemos bandymų gamintojas „Indra“ naują oro eismo valdymo
sistemą iTEC perdavė ON. 2019 m. toliau vyks darbuotojų mokymai, bus rengiami dokumentai įrangos
sertifikavimui, taip pat vykdomi kiti sistemų integravimo ir testavimo darbai. Skrydžių valdymo paslaugas
Lietuvos Respublikos oro erdvėje, naudojantis naująja oro eismo valdymo sistema, planuojama pradėti teikti
nuo 2019 m. gruodžio 9 d.;
- 2019 m. rugpjūčio 1 d. valdybos nutarimu Nr. VL‐28 „Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“
organizacinės struktūros nustatymo“ buvo patvirtinta nauja organizacinė struktūra. Nuo 2019 m. rugsėjo 1
d. organizacinės struktūros pokyčiai tokie: įsteigtas Veiklos architektūros skyrius, tiesiogiai pavaldus
generaliniam direktoriui, panaikinta Vilniaus oro navigacijos informacijos žiniavietė; panaikintos generalinio
direktoriaus pavaduotojo ir generalinio direktoriaus patarėjo pareigybės; Saugos, kokybės ir saugumo
departamentas pervadintas į Saugos ir saugumo departamentą; Saugos ir kokybės vadybos skyrius
pervadintas į Saugos skyrių.
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Veiklos aprašymas
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 (FOEB), apimantį šių šalių oro erdves ir susitarė dėl
bendro oro navigacijos paslaugų teikimo organizavimo Baltijos FOEB oro erdvėje. ON aktyviai plėtoja
strateginės partnerystės ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius: glaudžiai bendradarbiauja su Lenkijos oro
navigacijos paslaugų teikėju (PANSA) ir kitų funkcinių oro erdvės blokų oro eismo paslaugų teikėjais,
Baltarusijos (BELAERONAVIGATSIA) ir Ukrainos (UkSATSE) oro navigacijos paslaugų teikėjais, siekiant
išspręsti/sumažinti neigiamą regioninių iššūkių poveikį ir kurti pridėtinę vertę oro erdvės naudotojams,
aktyviai dalyvauja B4 konsorciumo 2 ir technologinio Europos iTEC aljanso 3 veikloje bei regioninėse
iniciatyvose 4 . ON atstovai aktyviai dalyvauja ICAO Europos ir Šiaurės Atlanto biuro, Europos saugios oro
navigacijos organizacijos (Eurokontrolės), Civilinės oro navigacijos paslaugų organizacijos (CANSO) ir kitų
tarptautinių organizacijų darbo grupėse.
Baltijos ir Šiaurės šalių regione5 Lietuvos (ON), Latvijos (LGS), Estijos (EANS) ir Suomijos (ANS Finland)
oro navigacijos paslaugų teikėjai aptarnauja apie 200 000 – 270 000 skrydžių kasmet, Lenkijos (PANSA),
Švedijos (LFV), Danijos (NAVIAR) ir Norvegijos (Avinor) oro navigacijos paslaugų teikėjai – apie 600 000 – 800
000 skrydžių kasmet. Baltijos ir Šiaurės šalių regione ON yra septinta pagal aptarnaujamų skrydžių skaičių,
nors jos kontroliuojama oro erdvė yra viena mažiausių (76 126 km2), palyginus su kitais oro navigacijos
paslaugų teikėjais regione (žr. 2 pav.). Tačiau pagal oro navigacijos paslaugų teikėjų aptarnautų skrydžių
skaičių, tenkantį vienam kontroliuojamos oro erdvės km2, ON yra antra Baltijos ir Šiaurės šalių regione.
1

Pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir Civilinės aviacijos administracijos (CAA) išduotą pažymėjimą ON yra vienintelė įmonė Lietuvos
Respublikoje, kuriai suteikta teisė teikti oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro
erdve skrendantiems orlaiviams. ICAO bei ES prie oro navigacijos paslaugų priskiria ir meteorologijos informacijos teikimo paslaugas aviacijos sektoriui,
tačiau šios funkcijos pavestos kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms/organizacijoms.
2
B4 konsorciumą sudaro keturi Centrinės ir Rytų Europos oro navigacijos paslaugų teikėjai (ON (Lietuva), PANSA (Lenkija), ANS CR (Čekijos Respublika)
ir LPS (Slovakijos Respublika)).
3
Europos iTEC (angl. Interoperability through European Collaboration) aljansas – tai oro navigacijos paslaugų teikėjų partnerystės projektas, kuriuo
siekiama bendrai plėtoti skrydžių valdymo sistemas, užtikrinant visišką jų tarpusavio suderinamumą bei pridėtinės vertės gavimą pasinaudojant
naudojamų skydžių valdymo sistemų vienodumu. Europos iTEC aljanso narėmis yra didžiausi Europos oro navigacijos paslaugų teikėjai: ENAIRE
(Ispanija), DFS (Vokietija), NATS (Jungtinė Karalystė), AVINOR (Norvegija), LVNL (Nyderlandai), PANSA (Lenkija) bei technologinis partneris – skrydžių
valdymo sistemų gamintojas „Indra“.
4
Gate One iniciatyvoje, kurioje bendradarbiauja 14 Centrinės ir Rytų Europos oro navigacijos paslaugų teikėjų.
5
Baltijos ir Šiaurės šalių regioną sudaro aštuonios šalys: Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija ir Lenkija.
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133 825

410 000

288 398

731 000
380 392

111 757

627 000

77 400
95 900

142 545

158 000

333 112

76 126

126 256

412 836

334 000

2 pav. Baltijos ir Šiaurės šalių regiono oro navigacijos paslaugų teikėjų aptarnautų skrydžių skaičius (kairėje pusėje) ir
jų kontroliuojama oro erdvė (km2) (dešinėje pusėje) 2019 m. pirmą pusmetį
Duomenų šaltinis: Pan‐European ANS Performance data repository

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

Oro navigacijos paslaugų teikimas

Oro eismo valdymas

Oro eismo paslaugos

Skrydžių
Įspėjimo
informacijos informacijos
paslaugos
paslaugos

Oro erdvės
valdymo
paslaugos

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos
Oro eismo
srautų
valdymo
paslaugos

Ryšių
paslaugos

Navigacijos
paslaugos

Oro
Paieškos ir
navigacijos
gelbėjimo
informacijos koordinavimo
paslaugos
paslaugos

Stebėjimo
paslaugos

Skrydžių
valdymo
paslaugos

3 pav. ON veiklos sritys ir teikiamos paslaugos

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

6

Vilniaus skrydžių informacijos regionas – tai oro erdvė, esanti virš šalies sausumos ir dalies Baltijos jūros (76 126 km2).
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orlaivius, kurio skrydžių vadovai besileidžiančių orlaivių valdymą iš Regiono skrydžių valdymo centro perima,
kai orlaivis būna vidutiniškai už 50 km nuo Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centro. Kauno aerodromo
skrydžių valdymo centras yra atsakingas už į Kauną atskrendančius ir iš jo išskrendančius orlaivius, Palangos
skrydžių valdymo centras teikia oro navigacijos paslaugas vakarinėje Lietuvos Respublikos oro erdvės dalyje.
Šiaulių skrydžių valdymo centras yra atsakingas už į Šiaulius atskrendančius ir iš jo išskrendančius civilinius ir
karinius orlaivius.
ON taip pat rengia ir platina navigacinę informaciją: Lietuvos oro navigacijos informacinį rinkinį (AIP) –
pagrindinį aviacijos dokumentą – kuriame skelbiamos Skrydžių taisyklės, Oro eismo paslaugų taisyklės bei kita
būtina informacija. Šiuo dokumentu būtina naudotis rengiantis tarptautiniams ar vietiniams, komerciniams
ar privatiems skrydžiams. Oro navigacijos informacijos skyrius taip pat rengia ir platina Vilniaus skrydžių
informacijos regiono Vizualiųjų skrydžių žemėlapį ir Lietuvos Respublikos aerodromų informacinį rinkinį
(skrydžiams pagal vizualiųjų skrydžių taisykles) lietuvių ir anglų kalbomis.
ON kaip B4 konsorciumo narė dalyvauja SESAR 2020 programoje 7 ir vykdo mokslinius/industrinius
(inovacijų plėtojimo) projektus bei prisideda prie ateities Europos oro eismo vadybos (OEV) sistemos vizijos
kūrimo, naujojo ilgalaikio Europos OEV Pagrindinio plano rengimo (2019 m.) ir naujausių SESAR technologinių
sprendinių plėtojimo. ON sėkmingai dalyvauja SESAR 2020 programos I etape (2016‐2019 m.) ir vykdo šešis
mokslinius/industrinius (inovacijų plėtojimo) projektus: PJ.05 – „Nuotolinis skrydžių valdymo bokštas keliems
oro uostams“, PJ.06 – „Laisvai pasirenkamų maršrutų oro erdvės diegimas žemiau 310 skrydžio lygio“, PJ.14
– „Ateities ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos“, PJ.19 – „Naujos Europos oro eismo vadybos sistemos
gairės“, PJ.20 – „Europos oro eismo vadybos pagrindinio plano palaikymas“ ir PJ.22 – „Bendros duomenų
valdymo sistemos projektavimas (žr. 4 pav.).

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

ON įdiegta kokybės vadybos sistema užtikrina kokybišką, tikslų ir darnų visos įmonės darbą, garantuoja
visų įmonėje vykstančių procesų skaidrumą ir aiškumą, tiksliai padalina atsakomybę tarp darbuotojų bei
skatina nuolatinį įmonės veiklos procesų tobulinimą ir užtikrina veiklos efektyvumą. ON kokybės vadybos
sistema atitinka kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“, kuris
yra žinomas ir pripažintas tarptautiniu mastu, reikalavimus ir yra oficialiai sertifikuota tarptautinės
sertifikavimo kompanijos (žr. 5 pav.).
Siekiant ON įdiegti antikorupcinės vadybos sistemą pagal ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos
sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą 2017‐2018 m. ON buvo atlikti vidaus teisės aktų,
viešųjų pirkimų, darbo organizavimo pakeitimai. 2018 m. rugpjūčio mėn. Antikorupcinės vadybos sistema
buvo įdiegta. 2019 m. kovo mėn. ON tapo pirmąja valstybės įmone, kurios įdiegta antikorupcinė vadybos
sistema pagal ISO 37001:2016 standartą buvo oficialiai sertifikuota sertifikavimo kompanijos, turinčios
akreditaciją sertifikuoti įmones pagal minėtą standartą. ON sertifikavimą atliko nacionalinio Italijos
akreditacijos biuro „Accredia“ akredituota italų kompanija „Certification S.r.l.“.

7
SESAR (angl. Single European Sky ATM Research) 2020 programa – tai bendro Europos dangaus oro eismo vadybos (OEV) tyrimų programa. Ši
programa siekia pagerinti Europos OEV tinklo funkcionalumą modernizuojant ir harmonizuojant OEV sistemas, kuriant, plėtojant, testuojant ir diegiant
inovatyvius technologinius ir operacinius OEV sprendinius.
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Oro navigacijos paslaugų teikėjo
pažymėjimas

Skrydžių vadovų mokymo
organizacijos pažymėjimas

ISO 9001:2015 sertifikatas

ISO 37001:2016 sertifikatas

5 pav. ON turimi sertifikatai ir pažymėjimai

2016‐2018 m. skrydžių, kuriems Lietuvos Respublikos oro erdvėje buvo suteiktos oro navigacijos
paslaugos, skaičius didėjo vidutiniškai 5,4 proc. kasmet. Minėtu laikotarpiu tranzitiniai skrydžiai8 sudarė apie
76 proc. bendro skrydžių skaičiaus, likusią dalį (apie 24 proc.) sudarė terminaliniai skrydžiai9. 2019 m. pirmą
pusmetį bendras skrydžių, kuriems Lietuvos Respublikos oro erdvėje buvo suteiktos oro navigacijos
paslaugos, skaičius mažėjo 0,13 proc. palyginti su 2018 m. pirmu pusmečiu ir pasiekė 126,256 tūkst. 2019 m.
pirmą pusmetį terminalinių skrydžių skaičius siekė 31 123, t.y. 0,08 proc. mažiau nei 2018 m. pirmą pusmetį.
2016‐2019 m. ON pagrindinės veiklos pajamos (už oro navigacijos paslaugas) sudarė apie 98 proc., kitos
veiklos pajamos (oro navigacijos informacija ir kitos su aviacine veikla susijusios pajamos) – apie 1,7 proc.,
finansinės veiklos pajamos – apie 0,3 proc. bendros pajamų sumos. ON pagrindines veiklos pajamas sudaro
pajamos už maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugas. Didžiausią ON pagrindinės veiklos pajamų dalį
sudaro pajamos už maršruto oro navigacijos paslaugas (apie 80 proc.). 2016‐2019 m. pagrindiniai ON klientai
buvo Latvijos „Air Baltic“, Suomijos „Finnair“, Rusijos Federacijos „Aeroflot“, Vokietijos „Lufthansa“ ir Airijos
„Ryanair“ aviakompanijos. Pagrindiniai ON veiklos ir finansiniai rodikliai 2016‐2019 m. apibendrinti 1
lentelėje.

1 lentelė. Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai 2016‐2019 m.
Pavadinimas
Pajamos, tūkst. Eur
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
Veiklos pelnas, tūkst. Eur
Grynasis pelnas, tūkst. Eur
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur
Turtas, tūkst. Eur
Bendrasis likvidumas
Bendrasis pelningumas, proc.
Veiklos pelningumas, proc.
Grynasis pelningumas, proc.
Turto grąža, proc.
Nuosavo kapitalo grąža, proc.
Aptarnautų skrydžių skaičius
Darbuotojų skaičius
Aptarnautų skrydžių skaičius, tenkantis vienam darbuotojui

8
9

2016

2017

2018

29 077
8 697
1 860
1 890
42 565
51 053
4,7
30,8
6,6
7,6
3,7
4,4
230 947
306
755

29 293
8 977
1 521
1 552
46 017
55 170
4,0
31,2
5,3
5,4
2,8
3,4
243 022
313
776

30 285
10 906
4 122
4 329
49 595
69 376
2,2
36,9
14,0
14,7
6,2
8,7
265 911
285
918

2019 m.
6 mėn.
13 642
5 281
1 756
1 799
50 287
67 773
3,0
38,7
12,9
13,2
5,3
7,2
126 256
281
469

Tranzitinis skrydis – orlaivio skrydis Lietuvos Respublikos oro erdve, kylant ir tupiant kitos šalies oro uoste.
Terminalinis skrydis – orlaivio skrydis Lietuvos Respublikos oro erdve, kylant ir (ar) tupiant viename iš Lietuvos Respublikos oro uostų.
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Valdymo struktūra, valdymo ir priežiūros organai
Aviacijos valstybinį valdymą pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje vykdo Vyriausybė, Krašto
apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, kariuomenės vadas, BĮ Lietuvos transporto saugos
administracija ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūra. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pertvarkoma civilinės
aviacijos priežiūros sistema, siekiant sukurti profesionalią, inovatyvią, į verslo poreikius orientuotą aviacijos
priežiūros sistemą bei išlaikyti aukštus Lietuvos skrydžių saugos rodiklius. Civilinės aviacijos administracijos
(CAA) vykdytos funkcijos10 perduodamos dviem kitoms transporto sektoriaus įstaigoms: Lietuvos transporto
saugos administracijai (LTSA) ir VšĮ Transporto kompetencijų agentūrai (TKA). CAA reorganizuojama
prijungimo būdu prijungiant ją prie LTSA ir šiai įstaigai pavedant vykdyti dalį iki šiol CAA vykdytų aviacijos
valstybinio valdymo funkcijų, tokių kaip valstybės atstovavimas tarptautinėje aviacijos bendruomenėje,
teisėkūra, administracinių sankcijų skyrimas, keleivių teisių apsauga, aviacijos triukšmo valdymas ir oro vežėjų
finansinė priežiūra. Didžiąją dalį CAA vykdytų funkcijų Aviacijos įstatymo pakeitimo įstatymu (2018 m. spalio
18 d. Nr.XIII‐1564), t.y., civilinės aviacijos priežiūros paslaugos (licencijavimas, sertifikavimas, auditavimas ir
kt.), pavedama vykdyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pavaldžiai TKA, kurios veiklą skrydžių
saugos užtikrinimo atžvilgiu aktyviai kontroliuos Europos saugios aviacijos agentūra (EASA). Ši kontrolė padės
ir toliau išlaikyti aukštus skrydžių saugos rodiklius bei teikiamų paslaugų atitiktį ES reikalavimams. Civilinės
aviacijos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos Lietuvos Respublikoje pateiktos 6 paveiksle.

Lietuvos Respublikos vyriausybė

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Lietuvos transporto saugos
administracija

VšĮ Transporto kompetencijų
agentūra

VĮ “Oro navigacija”

6 pav. Civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos Lietuvos Respublikoje

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

Audito komitetas

Valdyba

Generalinis direktorius
7 pav. ON valdymo ir priežiūros struktūra

2018 m. sausio mėn. buvo suformuota nauja profesionali ir nepriklausoma ON valdyba. 2018 m. sausio
29 d. Susisiekimo ministro įsakymu patvirtinta naujoji ON valdyba, kurios pirmininku 2018 m. vasario 15 d.
posėdžio metu valdybos narių balsavimu išrinktas Dangirutis Janušas. ON valdyboje dalyvauja trys
nepriklausomi valdybos nariai, kurie sudaro 3/5 ON valdybos narių, vienas Susisiekimo ministerijos atstovas
bei vienas ON darbuotojų atstovas. Valdybos nariai: Dangirutis Janušas, Gediminas Almantas, Mikas Jovaišas,
Andrius Šniuolis ir Vytautas Vaižmužis. Valdybos nariai yra išrinkti ketverių metų kadencijai. Nepriklausomų
narių pritraukimas į ON valdymo organus sustiprina ON valdymą pritraukiant reikiamas kompetencijas bei
atskiriant nuosavybės funkcijų įgyvendinimą nuo sektorių, kuriose veikia VVĮ, politikos formavimo.
2019 m. pirmą pusmetį įvyko 10 valdybos posėdžių, kurių metu buvo svarstyti 39 klausimai, susiję su
šiomis sritimis: strateginės reikšmės projektų ir iniciatyvų pažanga, ketvirtiniai veiklos ir finansiniai rezultatai
ir kiti ON valdybos darbo reglamente numatytos kompetencijos klausimai (žr. 8 pav.).

7

7

Svarstytų klausimų skaičius

6

6

6
5

5

Dangirutis Janušas

1000

Gediminas Almantas

1000

Vytautas Vaižmužis

1000

Mikas Jovaišas

90 10

5

5
4
3
2
2
1

1

1

1

Andrius Šniuolis

50

50

2019‐06‐26

2019‐06‐14

2019‐06‐14

2019‐05‐29

2019‐05‐09

2019‐04‐16

2019‐03‐20

2019‐02‐13

2019‐01‐31

2019‐01‐23

0
0
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Faktiškai dalyvautų posėdžių skaičius

40

60

80

100

Proc.
Nedalyvautų posėdžių skaičius

8 pav. ON vykusių valdybos posėdžių datos, svarstytų klausimų skaičius ir valdybos narių posėdžių lankomumas

Vadovaujantis EBPO Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis ir įgyvendinant gerąją korporatyvinio
valdymo praktiką, 2018 m. spalio mėn. buvo sudarytas Audito komitetas – valdybos patariamasis organas,
kurio pagrindinis uždavinys – didinti finansų priežiūros efektyvumą. Audito komiteto veikla skirta valdybos
interesų apsaugai stiprinti, kiek tai susiję su finansine atskaitomybe. Nepriklausomus narius renka įmonės
valdyba. Trečias narys – Audito komiteto pirmininkas – skiriamas iš nepriklausomų valdybos narių, tačiau jis
negali būti valdybos pirmininkas. Audito komitetas sudaromas ketverių metų kadencijai. ON valdybos
sprendimu Audito komiteto pirmininku paskirtas nepriklausomas valdybos narys Gediminas Almantas, o
nepriklausomais Audito komiteto nariais – Edita Malūkienė ir Justas Krasuckis, kurie pasirinkti įvertinus jų
kompetenciją ir patirtį.
15

2019 m. pirmą pusmetį įvyko 5 Audito komiteto posėdžiai, kurių metu buvo svarstyti 23 klausimai,
susiję su Audito komiteto darbo reglamente numatyta kompetencija (žr. 9 pav.). Visi Audito komiteto nariai
dalyvavo visuose 2019 m. pirmą pusmetį vykusiuose Audito komiteto posėdžiuose.

5

Svarstytų klausimų skaičius

5
4

5

5

4

4

Edita Malūkienė

1000

Justas Krasuckis

1000

Gediminas Almantas

100

3
2
1

2019‐05‐29

2019‐04‐16

2019‐03‐20

2019‐02‐27

2019‐01‐23

0
0
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Faktiškai dalyvautų posėdžių skaičius

40

60

80

100

Proc.
Nedalyvautų posėdžių skaičius

9 pav. ON vykusių Audito komiteto posėdžių datos, svarstytų klausimų skaičius ir Audito komiteto narių posėdžių
lankomumas

Valdybos ir Audito komiteto narių atlygis nustatomas vadovaujantis 2018 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3‐420 11 patvirtintu Akcinių bendrovių, kurių valstybei
nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos
reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašu,
kuriame nustatytas valandinis įkainis ir maksimalios apmokamos valandos per metus. Audito komiteto ir
valdybos nariams įkainis12 ir apmokamų valandų skaičius skiriasi (valdybos narių veiklos valandinis įkainis –
50 eurų, Audito komiteto narių – 40 eurų). Pagal Aprašo 12 p., „Valdybos nario arba valdybos pirmininko
metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/5 dalies
atitinkamos valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės
premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).“ Pagal Aprašo 28 p., „Komiteto nario arba
komiteto pirmininko metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą komiteto nario veiklą
negali viršyti 4/75 dalies atitinkamos valstybės įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir
kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).“ 2019 m. pirmą
pusmetį ON valdybos nariams išmokėtas bendras atlygis siekė 28 500 Eur, Audito nariams – 5 020 Eur (žr. 2
lentelę).

2 lentelė. ON valdybos ir Audito komiteto narių posėdžių lankomumas ir išmokėtas atlygis 2019 m. pirmą pusmetį
Valdybos nariai

Pozicija

Kadencijos pradžia ir
Posėdžių
Išmokėtas
pabaiga
lankomumas atlygis, Eur
Dangirutis Janušas
Pirmininkas (nepriklausomas narys)
2018‐01‐29 – 2022‐01‐29
10
8 550
Gediminas Almantas Nepriklausomas narys
2018‐01‐29 – 2022‐01‐29
10
5 700
Mikas Jovaišas
Nepriklausomas narys
2018‐01‐29 – 2022‐01‐29
9
5 537,5
Andrius Šniuolis
Narys (Susisiekimo ministerijos atstovas) 2018‐01‐29 – 2022‐01‐29
5
3 112,5
Vytautas Vaižmužis Narys (darbuotojų atstovas)
2018‐01‐29 – 2022‐01‐29
10
5 600
11

„Dėl akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos
reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
12
Į Audito komiteto ir valdybos nario valandinį įkainį neįskaičiuoti nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti
bendrovė.
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Valdybos nariai

Pozicija

Kadencijos pradžia ir
pabaiga

Audito komiteto
nariai
Gediminas Almantas Pirmininkas (nepriklausomas narys)
Justas Krasuckis
Nepriklausomas narys
Edita Malūkienė
Nepriklausomas narys

Posėdžių
Išmokėtas
lankomumas atlygis, Eur

2018‐10‐24 – 2022‐10‐24
2018‐10‐24 – 2022‐10‐24
2018‐10‐24 – 2022‐10‐24

5
5
5

2 160
1 440
1 420

Pastaba. 2019 m. išmokėto atlygio stulpelyje nurodoma suma, kuri išmokėta (atskaičius visus mokesčius) kiekvienam valdybos nariui už 2019 m. atliktą
darbą.

Siekiant ON valdymo darnumo, veiklos operatyvumo, veiksmingumo ir ekonominio efektyvumo, 2018
m. buvo pakeista ON organizacinė valdymo struktūra ir suformuoti penki departamentai (Operacinės veiklos,
Techninės veiklos, Finansų ir administracijos, Strateginės plėtros ir inovacijų, Saugos, kokybės ir saugumo)
(žr. 10 pav.).

Generalinis direktorius

Operacinės veiklos
departamentas

Generalinio direktoriaus
pavaduotojas

Vidaus audito tarnyba

Generalinio direktoriaus
patarėjas

Komunikacijos vadovas

Techninės veiklos
departamentas

Finansų ir administracijos
departamentas

Strateginės plėtros ir
inovacijų departamentas

Saugos, kokybės ir saugumo
departamentas

Oro eismo vadybos
skyrius

Skrydžių valdymo
sistemų priežiūros
skyrius

Finansinės apskaitos
skyrius

Strateginės plėtros ir
tarptautinių programų
skyrius

Saugos ir kokybės
vadybos skyrius

Regiono skrydžių
valdymo centras

Energetikos ir
inžinerinės
infrastruktūros skyrius

Ekonominės analizės ir
viešųjų pirkimų skyrius

Projektų valdymo ir
inovacijų vystymo
skyrius

Saugumo skyrius

Aerodromų skrydžių
valdymo centras

Ryšių, navigacijos ir
stebėjimo tarnyba

Žmogiškųjų išteklių
valdymo skyrius

Kompetencijų centras

Informacinės
infrastruktūros
saugumo skyrius

Vilniaus aerodromo
skrydžių valdymo
centras

Vilniaus grupė

Teisės ir dokumentų
valdymo skyrius

Kauno skrydžių
valdymo centras

Kauno grupė

Eksploatacijos skyrius

Palangos skrydžių
valdymo centras

Palangos grupė

Šiaulių skrydžių
valdymo centras

Oro navigacijos
informacijos skyrius
Vilniaus oro naviga‐
cijos informacijos
žiniavietė

Skrydžių srautų
planavimo ir duomenų
dorojimo skyrius
Aeronautikos gelbėjimo
koordinacinis centras

10 pav. ON organizacinė valdymo struktūra, patvirtinta valstybės įmonės „Oro navigacija“ valdybos 2018 m. rugpjūčio
29 d. nutarimu Nr. VL‐27
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2019 m. rugpjūčio 1 d. valdybos nutarimu Nr. VL‐28 „Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“
organizacinės struktūros nustatymo“ buvo patvirtinta nauja ON organizacinė struktūra (žr. 11 pav.). Nuo 2019
m. rugsėjo 1 d. organizacinės struktūros pokyčiai tokie:
‒ įsteigtas Veiklos architektūros skyrius, tiesiogiai pavaldus generaliniam direktoriui;
‒ panaikinta Vilniaus oro navigacijos informacijos žiniavietė;
‒ panaikintos generalinio direktoriaus pavaduotojo ir generalinio direktoriaus patarėjo pareigybės;
‒ Saugos, kokybės ir saugumo departamentas pervadintas į Saugos ir saugumo departamentą;
‒ Saugos ir kokybės vadybos skyrius pervadintas į Saugos skyrių.

Generalinis direktorius

Operacinės veiklos
departamentas

Veiklos architektūros
skyrius

Vidaus audito tarnyba

Generalinio direktoriaus
patarėjas

Komunikacijos vadovas

Techninės veiklos
departamentas

Finansų ir administracijos
departamentas

Strateginės plėtros ir
inovacijų departamentas

Saugos ir saugumo
departamentas

Oro eismo vadybos
skyrius

Skrydžių valdymo
sistemų priežiūros
skyrius

Finansinės apskaitos
skyrius

Strateginės plėtros ir
tarptautinių programų
skyrius

Saugos skyrius

Regiono skrydžių
valdymo centras

Energetikos ir
inžinerinės
infrastruktūros skyrius

Ekonominės analizės ir
viešųjų pirkimų skyrius

Projektų valdymo ir
inovacijų vystymo
skyrius

Saugumo skyrius

Aerodromų skrydžių
valdymo centras

Ryšių, navigacijos ir
stebėjimo tarnyba

Žmogiškųjų išteklių
valdymo skyrius

Kompetencijų centras

Informacinės
infrastruktūros
saugumo skyrius

Vilniaus aerodromo
skrydžių valdymo
centras

Vilniaus grupė

Teisės ir dokumentų
valdymo skyrius

Kauno skrydžių
valdymo centras

Kauno grupė

Eksploatacijos skyrius

Palangos skrydžių
valdymo centras

Palangos grupė

Šiaulių skrydžių
valdymo centras

Oro navigacijos
informacijos skyrius
Skrydžių srautų
planavimo ir duomenų
dorojimo skyrius
Aeronautikos gelbėjimo
koordinacinis centras

11 pav. ON organizacinė valdymo struktūra, patvirtinta valstybės įmonės „Oro navigacija“ valdybos 2019 m. rugpjūčio
1 d. nutarimu Nr. VL‐28
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Misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys
Siekdama užtikrinti aukščiausius teikiamų oro navigacijos paslaugų saugos, kokybės, aplinkosaugos ir
ekonominio efektyvumo standartus, ON išsikėlė ambicingą viziją tapti konkurencingiausiu Baltijos jūros
regiono oro erdvės valdytoju ir aviacijos sprendimų inovatoriumi.

Misija

Saugiai, kokybiškai ir efektyviai teikti oro navigacijos paslaugas

Vizija

Konkurencingiausias Baltijos jūros regiono oro erdvės valdytojas ir aviacijos sprendimų inovatorius
Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą ON grindžia šiomis pamatinėmis vertybėmis:

esame inovatyvūs
dirbame kaip
komanda
Vertybės
Mes

veikiame atvirai ir
atsakingai

elgiamės tinkamai

Įgyvendinant misiją ir siekiant vizijos, ON nustatė šias strategines veiklos kryptis:

Didinti Įmonės veiklos
Strateginės
veiklos
kryptys

Klientų pasitenkinimo
didinimas
efektyvumą
ir

Konkurencingiausias
Baltijos jūros regiono oro
erdvės valdytojas ir
aviacijos sprendimų
inovatorius

konkurencingumą
Veiklos efektyvumo
didinimas
Vertės kūrimas
Naujos organizacinės kultūros formavimas

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

• Dalinamės pasiekimais,
informacija ir klaidomis
• Žinodami savo teises,
vykdome pareigas
• Veikiame objektyviai ir
garbingai
• Mes nevengiame priimti
sprendimus

Mes esame inovatyvūs

• Žinome kodėl, kaip ir ką
darome
• Jei nežinome, mokomės
• Darome daugiau negu
tikimasi

Mes veikiame atvirai ir
atsakingai

• Siekiame būti komanda:
dirbame ir padedame
kolegoms
• Dirbdami, galvojame kaip
tai paveiks kitus
• Kuriame draugišką
aplinką
• Esame diplomatiški ir
taktiški vieni kitų
atžvilgiu

Mes elgiamės tinkamai

Mes dirbame kaip
komanda

Siekiant sukurti ir palaikyti į bendro tikslo siekimą orientuotą ir vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą,
svarbu ugdyti darbuotojų vertybes šiomis elgsenos normos (žr. 13 pav.).

• Esame atviri pokyčiams,
nebijome keistis
• Kuriame nebijodami
klysti
• Siūlome naujus
sprendimų būdus ir
priimame iššūkius

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

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

Klientų pasitenkinimo didinimas

Didinti paslaugų
konkurencin‐
gumą, diegiant
inovatyvius
skaitmeninius
sprendimus

Gerinti teikiamų
oro navigacijos
paslaugų saugą,
kokybę ir
saugumą

Veiklos
efektyvumo
didinimas

Vertės kūrimas

Naujos organi‐
zacinės kultūros
formavimas

Didinti veiklos
procesų
efektyvumą,
diegiant
inovatyvius
skaitmeninius
sprendimus

Prisidėti prie
triukšmo
mažinimo Lietuvos
tarptautiniuose oro Užtikrinti nuosavo
kapitalo grąžą
uostuose ir
vykdyti kitas
aplinkosaugos
iniciatyvas

Sukurti ir palaikyti
į bendro tikslo
siekimą
orientuotą ir
vertybėmis grįstą
organizacinę
kultūrą

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

Suformulavus ilgalaikes ON strategines kryptis ir išsikėlus strateginius tikslus, buvo nustatyti
strateginiai uždaviniai, kurie leistų pasiekti užsibrėžtus tikslus. ON strateginių tikslų ir uždavinių žemėlapis
pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. ON strateginės kryptys, tikslai ir uždaviniai 2019–2023 m. laikotarpiui
Strateginės
kryptys
Klientų
pasitenkinimo
didinimas

Strateginiai tikslai

Strateginiai uždaviniai

BSC pjūvis

Didinti paslaugų konkurencingumą,
diegiant inovatyvius skaitmeninius
sprendimus

Efektyviai teikti oro eismo vadybos,
Efektyviai teikti ryšių, navigacijos
oro navigacijos informacijos, paieškos
ir stebėjimo (RNS) paslaugas
ir gelbėjimo koordinavimo paslaugas
Užtikrinti duomenų
Mažinti oro navigacijos Užtikrinti reikiamą oro
perdavimo tinklų ir
paslaugų keliamą saugos erdvės pralaidumą ir
informacinių
riziką orlaivių avarijoms teikiamų oro navigacijos
sistemų kibernetinį
ir aviacijos incidentams
paslaugų kokybę
saugumą

Klientai ir
paslaugos

Gerinti teikiamų oro navigacijos
paslaugų saugą, kokybę ir saugumą

Veiklos
efektyvumo
didinimas

Didinti veiklos procesų efektyvumą,
diegiant inovatyvius skaitmeninius
sprendimus

Taikyti korporatyvinės valdysenos
principus

Didinti veiklos procesų
efektyvumą ir gerinti jų kokybę

Vertės
kūrimas

Prisidėti prie triukšmo mažinimo
Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose
ir vykdyti kitas aplinkosaugos
iniciatyvas

Kartu su partneriais prisidėti prie
triukšmo mažinimo Lietuvos
tarptautiniuose oro uostuose

Užtikrinti ON teikiamų oro
navigacijos paslaugų atitikimą
aplinkosaugos reikalavimams

Naujos organi‐
zacinės
kultūros
formavimas

Užtikrinti nuosavo kapitalo grąžą

Plėtoti komercinių paslaugų teikimą bei stiprinti ir plėtoti strateginį
bendradarbiavimą

Sukurti ir palaikyti į bendro tikslo
siekimą orientuotą ir vertybėmis
grįstą organizacinę kultūrą

Didinti darbuotojų įsitraukimą

Vidiniai
procesai

Finansiniai
rezultatai

Žmogiškieji
ištekliai

Pastaba. Pateiktas strateginių krypčių, tikslų ir uždavinių eiliškumas nenurodo jų svarbos ir reikšmingumo kitų atžvilgiu.
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Stipriosios ir silpnosios ON veiklos sritys bei išorinės galimybės ir grėsmės, galinčios turėti įtakos ON
veiklai ir plėtrai ateityje apibendrintos 15 paveiksle.

Išorinės
galimybės

Europos Sąjungos plėtra
Ukrainos ir Rusijos Federacijos abipusiai draudimai naudotis šių šalių oro erdvėmis
Tvarus šalies ir pasaulio ekonomikos vystymasis
Žemų kaštų kategorijai priskiriamų aviakompanijų plėtra
Lietuvos tarptautinių oro uostų plėtra
Elektroninės prekybos plėtra
Didėjantys emigracijos ir imigracijos srautai Lietuvoje
Oro eismo vadybos (OEV) sistemos modernizacija ir skaitmenizacija
Naujos kartos oro erdvės dalyviai (bepiločiai orlaiviai)

Geopolitinė įtampa keliuose pasaulio regionuose
Europos oro erdvės architektūros pokyčiai
Neapibrėžtumas dėl būsimų tarptautinės prekybos santykių
Naftos ir kuro kainų pokyčiai
Konkurencijos Europos oro navigacijos paslaugų rinkoje stiprėjimas
Skrydžių vadovų stoka Europoje
Reikiamos kvalifikacijos specialistų stoka Lietuvoje
Aviakompanijų sprendimai rinktis didesnius orlaivius
Europos oro uostų pralaidumo apribojimai
Orlaivių techninių charakteristikų pokyčiai
Klimato ir oro sąlygų pokyčiai
Tarptautinės reguliavimo aplinkos pokyčiai
Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinės sistemos reforma

ON
stiprybės

Išorinės
grėsmės

Aukšti teikiamų paslaugų standartai
Stiprūs strateginės partnerystės ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai
Aukštas ON teikiamų paslaugų kokybės ir saugos lygis
Aukšti finansinės apskaitos standartai
Efektyvus darbuotojų reikiamų kompetencijų ugdymas
Efektyvus teisinių klausimų sprendimas
Aiškiai struktūrizuoti viešųjų pirkimų procesai ir procedūros

Neefektyvus terminalo oro navigacijos paslaugų teikimas žemo oro eismo intensyvumo oro uostuose Lietuvoje
Reikšminga personalo sąnaudų dalis bendroje ON sąnaudų struktūroje
Komercinio požiūrio į paslaugų teikimą stoka
Bendros rizikų valdymo praktikos stoka
Nepakankamai efektyvus projektų valdymas
ON organizacinės kultūros pokyčiai, nepakankamai veiksmingas socialinis dialogas
Bepiločių orlaivių keliama grėsmė skrydžių saugai
Strateginio požiūrio į žmogiškųjų išteklių valdymą stoka
Ribotos finansinės galimybės pritraukti reikiamos kvalifikacijos specialistus
Vidaus teisės aktų rengimo procesų sudėtingumas, ilgai trunkantys viešųjų pirkimų procesai ir procedūros
Nepakankamai efektyvi ryšių, navigacijos ir stebėjimo (RNS) ir skrydžių valdymo sistemų priežiūra
Nepakankamai funkcionali dokumentų valdymo sistema
Ilgai trunkantys dokumentų rengimo ir tvirtinimo procesai

ON
silpnybės

15 pav. Išorinės galimybės ir grėsmės bei ON stiprybės ir silpnybės (SSGG)
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Veiklos rezultatai
2019 m. pirmą pusmetį bendroje Europos dangaus zonoje13 skrydžių skaičius didėjo 1,9 proc. palyginus
2018 m. pirmu pusmečiu ir siekė daugiau kaip 5,31 mln. skrydžių. Nuosaikų skrydžių skaičiaus augimą
bendroje Europos dangaus zonoje lėmė didėjusi paklausa oro transporto paslaugoms ir palanki tarptautinė
aplinka. Padidėjusi paklausa oro transporto paslaugoms padidino orlaivių keleivių vietų užimtumą ir bendras
keleivių skaičius pasiekė rekordines aukštumas. Tinklo valdytojo (angl. Network Manager) pradėtas įgyventi
Septynių priemonių planas, skirtas spręsti oro erdvės pralaidumo ir skrydžių vėlavimų Europoje problemas,
lėmė skrydžių vėlavimų mažėjimą 6,2 proc. (1,91 minutės/skrydžiui). Tačiau minėto plano priemonių
įgyvendinimas lėmė vidinių skrydžių srautų Europoje perskirstymą ir turėjo neigiamą poveikį kai kurių
Europos šalių (įskaitant ir Lietuvą) oro navigacijos paslaugų teikėjams. Be to, oro transporto keliamos
aplinkosaugos problemos tampa vis aktualesnės (2019 m. pirmą pusmetį CO2 emisija padidėjo 3,5 proc.).
2019 m. pirmą pusmetį skrydžių skaičiaus didėjimas Baltijos FOEB oro erdvėje buvo vienas sparčiausių
bendroje Europos dangaus zonoje ir siekė daugiau kaip 4,8 proc. Minėtu laikotrapiu Baltijos ir Šiaurės šalių
regione14 Lenkijos (PANSA), Latvijos (LGS), Estijos (EANS) ir Suomijos (ANS Finland) oro navigacijos paslaugų
teikėjų aptarnautų skrydžių skaičius augo sparčiausiai palyginus su 2018 m. pirmu pusmečiu, tačiau Lietuvos
(ON) kontroliuojamoje oro erdvėje skrydžių srautas išliko beveik nepakitęs (žr. 16 pav.).
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16 pav. Skrydžių skaičiaus skirtingų FOEB oro erdvėse (kairėje pusėje) bei Baltijos ir Šiaurės šalių regiono oro
navigacijos paslaugų teikėjų kontroliuojamose oro erdvėse (dešinėje pusėje) pokytis 2019 m. pirmą pusmetį
Duomenų šaltinis: Pan‐European ANS Performance data repository

2019 m. pirmo pusmečio ON veiklos rezultatams reikšmingą įtaką turėjo Tinklo valdytojo (angl.
Network Manager) pradėtas įgyventi Septynių priemonių planas, skirtas spręsti oro erdvės pralaidumo ir
skrydžių vėlavimų Europoje problemas, tarptautinė aplinka bei veiksniai, susiję su kai kurių aviakompanijų ir
oro navigacijos paslaugų teikėjų veikla. Palyginti su 2018 m. pirmu pusmečiu, bendras skrydžių, kuriems
Lietuvos Respublikos oro erdvėje buvo suteiktos oro navigacijos paslaugos, skaičius 2019 m. pirmą pusmetį
mažėjo 0,13 proc. ir pasiekė 126,256 tūkst. Iš jų tranzitu skrido 95 133 orlaiviai (75,3 proc. bendro skrydžių
skaičiaus), o tai 186 skrydžiais arba 0,2 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2018 m. 2019 m. pirmą pusmetį
terminalinių skrydžių skaičius siekė 31 123, t.y. 0,08 proc. mažiau nei 2018 m. pirmą pusmetį.
13
Bendro Europos dangaus zona (angl. Single European Sky area (SES area)) apibrėžiama kaip šalys, dalyvaujančios bendrame ES oro navigacijos
paslaugų teikimo veiklos rezultatų plane. Antrame ataskaitiniame laikotarpyje bendro Europos dangaus zonai priklauso 28 ES šalys, Norvegija,
Šveicarija.
14
Baltijos ir Šiaurės šalių regioną sudaro aštuonios šalys: Lietuva, Latvija, Estija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija ir Lenkija.
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17 pav. ON aptarnautų skrydžių skaičius (kairėje pusėje) ir skrydžių srautų struktūra (dešinėje pusėje) 2017–2019 m.

2019 m. pirmą pusmetį Lietuvos Respublikos oro erdvėje daugiausiai skrydžių atliko Latvijos „Air
Baltic“, Rusijos Federacijos „Aeroflot“ ir Suomijos „Finnair“ aviakompanijos. Šių ir kitų septynių pagrindinių
aviakompanijų vykdyti skrydžiai Lietuvos Respublikos oro erdve sudarė 58 proc. bendro skrydžių skaičiaus (žr.
18 pav.). 2019 m. pirmą pusmetį penkios populiariausios tranzitinių maršrutų, jungiančių du oro uostus kitose
šalyse, kryptys buvo: Paryžiaus Šarlio de Golio (CDG) – Maskvos Šeremetjevo (SVO), Maskvos Šeremetjevo
(SVO) – Kaliningrado Chabrovo (KGD), Kaliningrado Chabrovo (KGD) – Maskvos Šeremetjevo (SVO), Maskvos
Šeremetjevo (SVO) – Frakfurto (FRA), Sankt Peterburgo Pulkovo (LED) – Kaliningrado Chabrovo (KGD) (žr. 18
pav.). 2019 m. pirmą pusmetį dažniausiai Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantys orlaiviai jungė Rusijos
Federacijos sostinės ir didžiausius Vakarų Europos oro uostus.

18 pav. Pagrindinės aviakompanijos, vykdžiusios skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdvėje (kairėje pusėje) ir
populiariausios tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve kryptys (dešinėje pusėje) 2017‐2019 m.

Populiariausios orlaivių, skridusių Lietuvos Respublikos oro erdve 2019 m. pirmą pusmetį, skrydžių
kryptys pavaizduotos 19 paveiksle. 2019 m. pirmą pusmetį pagrindinės skrydžių srautų kryptys buvo: Europa–
Europa kryptis (49 proc. bendro skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičiaus), Europa–Rusija–Europa
kryptis (29 proc.), Rusija–Rusija kryptis (iš Rusijos Federacijos pagrindinės teritorijos į Kaliningrado sritį ir
atvirkščiai) (8 proc.), Europa‐Pietryčių Azija‐Europa kryptis (4 proc.). 2019 m. pirmą pusmetį skrydžių Lietuvos
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Respublikos oro erdve skaičius reikšmingiausiai didėjo tokiomis kryptimis (pažymėta žalia spalva): Rusija –
Europa (+1 402 skrydžiai), Europa – Rusija (+719 skrydžiai), Rusija – Rusija (+786 skrydžiai) (žr. 19 pav.). Pats
reikšmingiausias skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve sumažėjimas yra Pietryčių Azija – Europa (‐1 530
skrydžių) ir Europa – Europa (‐871 skrydžių) kryptimis.

19 pav. Populiariausios skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve kryptys 2018 m. (kairėje pusėje) ir reikšmingiausi
skrydžių skaičiaus pokyčiai pagal skirtingas kryptis 2018 m. lyginant su 2017 m. (skrydžių skaičius) (dešinėje pusėje)
Šaltinis: Eurokontrolės CRCO duomenys

Nors 2019 m. pirmą pusmetį bendra Lietuvos Respublikos oro erdve orlaivių nuskrista distancija didėjo
3 proc., tačiau bendra skridusių orlaivių masė mažėjo 4 proc. palyginus su 2018 m. pirmu pusmečiu. Minėtu
laikotarpiu vidutinė orlaivių nuskrista distancija didėjo 3,2 proc., o vidutinė skridusių orlaivių masė mažėjo
4,2 proc. 2019 m. pirmą pusmetį maršruto ir terminalo paslaugų vienetų skaičius išliko beveik nepakitęs.
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20 pav. Bendra Lietuvos Respublikos oro erdve orlaivių nuskrista distancija ir bendra skridusių orlaivių masė (kairėje
pusėje) bei maršruto ir terminalo paslaugų vienetų skaičius (dešinėje pusėje) 2017‐2019 m.
Šaltinis: Eurokontrolės CRCO duomenys

2019 m. pirmą pusmetį tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje mažėjimas siekė 0,2 proc.
Daugiausiai skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje vykdė šios aviakompanijos: Rusijos Federacijos
„Aeroflot“, Suomijos „Finnair“, Latvijos „Air Baltic“. Tranzitinių skrydžių segmentas yra labiau diversifikuotas
24

nei terminalinių skrydžių, kadangi dešimties daugiausiai tranzitinių skrydžių vykdžiusių aviakompanijų dalis
sudarė 58 proc. bendro tranzitinių skrydžių skaičiaus (žr. 21 pav.). Daugiausiai terminalinių skrydžių į/iš
Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų (TOU) atliko žemų kaštų (angl. low‐cost) aviakompanijų
kategorijai priskiriamos aviakompanijos: Airijos „Ryanair“ ir Latvijos „Air Baltic“, kurios 2019 m. tęsė verslo
plėtrą ir didino skrydžių krypčių skaičių į/iš Lietuvos Respublikos TOU. 2019 m. Lietuvoje registruotos
aviakompanijos „Small Planet Airlines“ bankrotas ir Vengrijos „Wizzair“ reisų iš VTOU skaičiaus mažėjimas
lėmė bendro terminalinių skrydžių skaičiaus mažėjimą, nes net kitai Lietuvoje registruotai aviakompanijai
„Getjet Airlines“ nepavyko kompensuoti „Small Planet Airlines“ pasitraukimo iš rinkos. 2019 m. pirmą
pusmetį dešimties pagrindinių aviakompanijų vykdytų terminalinių skrydžių dalis sudarė net 72 proc. bendro
terminalinių skrydžių Lietuvos Respublikos TOU skaičiaus (žr. 21 pav.).

21 pav. Daugiausiai tranzitinių skrydžių vykdžiusių aviakompanijų (kairėje pusėje) ir terminalinių skrydžių vykdžiusių
aviakompanijų (dešinėje pusėje) skrydžių skaičius 2017–2019 m.

2019 m. pirmą pusmetį bendras terminalinių skrydžių į/iš Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų
skaičius mažėjo 0,08 proc.: Vilniaus TOU – 0,4 proc., Palangos TOU – 2,0 proc., Šiaulių TOU – 6,0 proc., tačiau
Kauno TOU skrydžių skaičius didėjo 5,5 proc. Daugiausiai terminalinių skrydžių Lietuvos Respublikoje
vykdoma iš Vilniaus TOU (apie 70 proc.) (žr. 22 pav.).
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22 pav. Terminalinių skrydžių skaičius Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose (kairėje pusėje) ir
terminalinių skrydžių segmento struktūra pagal TOU (dešinėje pusėje) 2017‐2019 m.
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Kasmet didėjantys emigracijos ir imigracijos srautai Lietuvoje lemia terminalinių skrydžių iš/į Lietuvos
Respublikos tarptautinius oro uostus krypčių ir skaičiaus pokyčius (pvz., skrydžiai į/iš Jungtinės Karalystės,
Norvegijos, Ukrainos ir pan.). Populiariausi skrydžiai iš/į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus yra į
svarbiausius geografiškai artimiausius Europos jungiamųjų skrydžių centrus – oro uostus: Rygą, Varšuvą,
Taliną, Helsinkį, Kopenhagą bei dažniausias lietuvių emigracijos kryptis: Londoną, Oslą ir kitus miestus (žr. 23
pav.).

2019 I pusmetis

23 pav. Populiariausios terminalinių skrydžių kryptys iš Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų 2017‐2019 m.
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Finansiniai rezultatai
Pajamos. Pajamas už oro navigacijos paslaugas sudaro maršruto ir terminalo rinkliavos, kurios
padengia patirtas sąnaudas, susijusias su oro navigacijos paslaugų teikimu. 2019 m. pirmą pusmetį ON
pagrindinės veiklos pajamos mažėjo 9,3 proc., bendrasis pelnas – 11,5 proc. palyginus su 2018 m. tuo pačiu
laikotarpiu (žr. 24 pav.). Pagrindinės veiklos, teikiant maršruto ir terminalo oro navigacijos paslaugas, pajamos
sudarė 98,4 proc. visų pajamų.
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24 pav. Pardavimo pajamų, pardavimo savikainos (kairėje pusėje) bei bendrojo ir grynojo pelno (dešinėje pusėje)
pokyčiai 2017‐2019 m.

ON pajamas sudaro pagrindinės veiklos (pajamos už oro navigacijos paslaugas), finansinės veiklos ir
kitos veiklos pajamos. 2019 m. pirmą pusmetį pajamos už oro navigacijos paslaugas mažėjo 9,3 proc. ir sudarė
98,4 proc. bendros ON gautų pajamų sumos (žr. 25 pav.). Kitos veiklos pajamos (oro navigacijos informacijos
pardavimo ir kitos su aviacine veikla susijusios pajamos) 2019 m. pirmą pusmetį sudarė 1,6 proc. bendrų ON
veiklos pajamų (žr. 25 pav.).
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25 pav. Pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamų pokyčiai 2017‐2019 m.

2019 m. pirmą pusmetį ON pagrindinės veiklos pajamų mažėjimui neigiamą įtaką turėjo beveik nekitęs
skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve srautas bei maršruto ir terminalo paslaugų vienetų skaičius. Per
minėtą laikotarpį bendra Lietuvos Respublikos oro erdve orlaivių nuskrista distancija didėjo 3 proc., tačiau
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bendra skridusių orlaivių masė mažėjo 4 proc. palyginus su 2018 m. pirmu pusmečiu. Neigiamą įtaką ON
pagrindinės veiklos pajamų mažėjimui turėjo ir mažėjantys terminalo ir maršruto vienetiniai tarifai 2019 m.
2019 m. ON teikiamoms paslaugoms maršruto rinkliava buvo 42,75 Eur (2018 m. – 43,59 Eur),
terminalo rinkliava – 159,00 Eur (2018 m. – 168,56 Eur) (žr. 26 pav.). Siekiant užtikrinti tarifų atitikimą
bendrosioms kainų nustatymo priemonėms, kurios taikomos visame pasaulyje teikiamoms oro navigacijos
paslaugoms, visa informacija yra teikiama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Eurokontrolei, EK.
Tarifai derinami su oro erdvės naudotojų atstovais: Tarptautine oro transporto asociacija (IATA), Tarptautine
oro vežėjų asociacija (IACA), įvairiomis bendrosios aviacijos atstovų organizacijomis ir kt. Oro navigacijos
paslaugų rinkliavos vienetiniai tarifai yra apskaičiuojami ir tvirtinami kasmet. Oro navigacijos paslaugų
rinkliavos vienetiniai tarifai apskaičiuojami vadovaujantis 2019 m. vasario 11 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamentu (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių sistema
ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013. 2018 m. oro navigacijos
paslaugų vienetiniai tarifai nustatyti atsižvelgiant į EK pateiktą 2015–2019 m. Baltijos FOEB oro navigacijos
paslaugų veiklos rezultatų planą ir Eurokontrolės STATFOR paslaugų kitimo prognozes, ir buvo patvirtinti
2019 m. Eurokontrolės išplėstinės komisijos sprendimu.
2019 m. pirmą pusmetį pagrindiniai ON klientai buvo šios aviakompanijos: Airijos „Ryanair“ (1 284
tūkst. Eur), Rusijos Federacijos „Aeroflot“ (1 274 tūkst. Eur), Latvijos „Air Baltic“ (1 207 tūkst. Eur) (žr. 26 pav.).
Šios aviakompanijos moka tiek maršruto, tiek ir terminalo rinkliavas, kadangi skrydžius vykdo į/iš Lietuvos
Respublikos tarptautinių oro uostų. 2017‐2019 m. apie 50‐58 proc. pagrindinės veiklos pajamų sudarė
rinkliavos, priskaičiuotos dešimčiai pagrindinių ON klientų (aviakompanijų).

200

181,61
168,56

159,00

Eur

150

100

50

44,42

43,59

42,75

0
2017

2018

Terminalo vienetinis tarifas

2019
Maršruto vienetinis tarifas

26 pav. Terminalo ir maršruto paslaugų vienetiniai tarifai (atskaičius Eurokontrolės taikomą administracinį mokestį)
2017‐2019 m. (kairėje pusėje) ir pagrindiniai klientai (aviakompanijos) 2017‐2019 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. 2019 m. pirmą pusmetį pajamos už maršruto oro navigacijos paslaugas
mažėjo 0,7 proc., pajamos už terminalo oro navigacijos paslaugas – 3,4 proc. Didžiausią ON pagrindinės
veiklos pajamų dalį sudaro pajamos už maršruto oro navigacijos paslaugas (daugiau kaip 80 proc.) (žr. 27
pav.). 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, 25‐28 straipsnių nuostatomis per ataskaitinius metus
gautos per didelės pagrindinės veiklos pajamos sąnaudoms padengti yra grąžinamos paslaugų naudotojams
per artimiausius dvejus metus.
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27 pav. Pagrindinės veiklos pajamų pokyčiai 2017‐2019 m.

2017‐2019 m. daugiausiai pajamų iš maršruto oro navigacijos paslaugų ON uždirbo iš Vidurio ir Šiaurės
Europos šalyse registruotų aviakompanijų, vykdančių skrydžius tarp Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Rusijos
Federacijos ir kitų Europos šalių oro uostų. Dešimties pagrindinių aviakompanijų rinkliavų už maršruto
paslaugas suma 2017‐2019 m. siekė daugiau kaip 54 proc. bendrų pajamų už maršruto paslaugas sumos (žr.
28 pav.). 2019 m. pirmą pusmetį ON pagrindiniai maršruto oro navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos)
buvo: Rusijos Federacijos „Aeroflot“ (1 175 tūkst. Eur), Latvijos „Air Baltic“ (948 tūkst. Eur), Suomijos „Finnair“
(680 tūkst. Eur).
2019 m. pirmą pusmetį ON pagrindiniai terminalo oro navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos)
buvo žemų kaštų kategorijai (angl. low‐cost) priskiriamos aviakompanijos: Airijos „Ryanair“ (619 tūkst. Eur),
Vengrijos „Wizz Air“ (399 tūkst. Eur), Latvijos „Air Baltic“ (258 tūkst. Eur). Dešimties pagrindinių
aviakompanijų rinkliavų už terminalo oro navigacijos paslaugas 2017‐2019 m. suma siekė apie 76‐80 proc.
bendrų pajamų už šias paslaugas sumos (žr. 28 pav.). 2019 m. I pusmetį žymiai išaugo Lietuvoje registruotos
aviakompanijos „Getjet Airlines“ sumokamų rinkliavų už terminalo oro navigacijos paslaugas suma (+150
tūkst. Eur), kurį lėmė kitos Lietuvoje registruotos aviakompanijos „Small Planet Airlines“ bankrotas. Tačiau
2019 m. pirmą pusmetį „Getjet Airlines“ nepavyko kompensuoti „Small Planet Airlines“ pasitraukimo iš
rinkos.

28 pav. Pagrindiniai maršruto oro navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos) (kairėje pusėje) ir terminalo
oro navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos) 2017‐2019 m. (dešinėje pusėje)
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2017‐2019 m. laikotarpiu dešimties pagrindinių aviakompanijų už terminalo oro navigacijos paslaugas
rinkliavų suma siekė apie 80 proc. bendros pajamų už šias paslaugas sumos, kai dešimties pagrindinių
aviakompanijų rinkliavų už maršruto oro navigacijos paslaugas dalis siekė tik apie 50 proc. bendros pajamų
už šias paslaugas sumos (žr. 28 pav.). Taigi, maršruto oro navigacijos paslaugų segmentas yra labiau
diversifikuotas nei terminalo oro navigacijos paslaugų segmentas, kadangi maršruto oro navigacijos
paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje naudojasi didesnis aviakompanijų skaičius.
Sąnaudos. 2019 m. pirmą pusmetį didžiausią ON sąnaudų dalį sudarė teikiamų oro navigacijos
paslaugų savikaina (apie 70 proc.) bei bendrosios ir administracinės sąnaudos (apie 28 proc.).
Pelnas. 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. Nuo 2018 m. sausio 1 d. ON pelnas apmokestinamas taikant Lietuvoje galiojantį 15 proc. pelno
mokesčio tarifą.
Turtas. 2019 m. birželio 30 d. ON valdomo turto vertė siekė 67 773 tūkst. Eur, kurio didžiąją dalį (69
proc.) sudarė ilgalaikis turtas. 2019 m. pirmą pusmetį ON valdomo turto vertė mažėjo 1 603 tūkst. Eur (2,3
proc.) palyginus su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu (žr. 29 pav.). 2019 m. birželio 30 d. nekilnojamasis turtas,
įranga ir įrengimai sudarė 97,5 proc. ON ilgalaikio turto. 2019 m. pirmą pusmetį nekilnojamojo turto, įrangos
ir įrengimų balansinė vertė sumažėjo 235 tūkst. Eur. 2019 m. birželio 30 d. ON trumpalaikį turtą sudarė pinigai
ir pinigų ekvivalentai (57,4 proc.), pirkėjų įsiskolinimas ir kitos gautinos sumos (33 proc.), terminuoti indėliai
(9,6 proc.).
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29 pav. Turto pokyčiai 2017‐2019 m.

Kapitalas ir įsipareigojimai. 2019 m. birželio 30 d. ON savininko kapitalas sudarė 38 104 tūkst. Eur,
nuosavas kapitalas – 50 287 tūkst. Eur. ON finansinio sverto lygis visu nagrinėjamu laikotarpiu buvo itin žemas
(nuosavas kapitalas sudarė daugiau kaip 74 proc. bendros nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sumos) (žr. 30
pav.). ON neturi finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms. Nors vadovaujantis klasikine finansų teorija,
įmonėms rekomenduotina siekti optimalios kapitalo struktūros, naudojant ir skolintą kapitalą, tačiau kadangi
ON turi sukaupusi pakankamai likvidaus turto (2019 m. birželio 30 d. pinigų ir pinigų ekvivalentų suma siekė
11 956 tūkst. Eur), todėl artimiausiu metu ON neplanuoja didinti skolinto kapitalo. Dauguma Europos oro
navigacijos paslaugų teikėjų (Vengrijos (HungaroControl), Čekijos (ANS CR), Graikijos (HCAA)), ir kt.) taip pat
naudoja tik nuosavą kapitalą. ON įsipareigojimus daugiausia sudaro įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais
(26,2 proc.) bei atidėjiniai, susidarantys dėl ON uždirbtų oro navigacijos paslaugų pajamų ir šioms pajamoms
uždirbti patirtų sąnaudų skirtumo (10,6 proc.), likusi dalis – prekybos skolos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
bei mokėtinas pelno mokestis.
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30 pav. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pokyčiai 2017‐2019 m.

Finansiniai santykiniai rodikliai. Vertinant ON pelningumo rodiklius, reikėtų atkeipti dėmesį į tai, kad
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) nutarimą Nr. 665 ON yra priskirta II kategorijos valstybės įmonių
kategorijai, kurių pagrindinis tikslas yra ne pelno siekimas, o visuomenės interesų tenkinimas ir valstybės
pavestų komercinių funkcijų vykdymas. Pagal 2019 m. sausio 9 d. LRV nutarimą Nr. 12 „Dėl valstybės valdomų
įmonių siektinų pelningumo rodiklių 2019–2021 metams nustatymo” ON nustatyta siektina vidutinė metinė
nuosavo kapitalo grąža 2019‐2021 m. laikotarpiui (3,7 proc.). Dėl 2019 m. pirmą pusmetį sparčiau nei
sąnaudos mažėjusių pajamų visi ON pelningumo rodikliai nežymiai mažėjo (žr. 31 pav.).
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31 pav. Pelningumo rodikliai 2017‐2019 m.

Pagal pasirašytą daugiašalę sutartį Lietuva patiki Eurokontrolei apskaičiuoti ir savo vardu rinkti oro
navigacijos rinkliavas. Europos saugios oro navigacijos organizacija (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 (žr. 32 pav.). Itin aukšti ON likvidumo rodikliai 2017‐2019 m. užtikrina
ON galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą (žr. 32 pav.).
Kadangi 2017‐2019 m. ON neturėjo finansinių skolų, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo lygus nuliui.
Vertinant ON kapitalo struktūrą (įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykį), galima teigti, kad ON finansinio
31

sverto lygis visu nagrinėjamu laikotarpiu buvo itin žemas: 2019 m. įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis
siekė 21,5 proc., įsipareigojimų ir turto santykis – 15,9 proc. (žr. 32 pav.).
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32 pav. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) bei likvidumo ir finansinio sverto rodikliai 2017‐2019 m.

Apibendrinus ON finansinius santykinius rodiklius galima teigti, kad net ir įvertinus ON veiklos specifiką
ir privalomas vykdyti valstybės pavestas komercines funkcijas, visi ON finansiniai santykiniai rodikliai yra itin
aukšti ir gerokai viršija rekomenduojamas siektinas finansinių santykinių rodiklių reikšmes (žr. 4 lentelę).

4 lentelė. Pagrindiniai veiklos ir finansiniai rodikliai 2017‐2019 m.
Pavadinimas
Pajamos, tūkst. Eur
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur
Veiklos pelnas, tūkst. Eur
Grynasis pelnas, tūkst. Eur
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur
Turtas, tūkst. Eur
Bendrasis likvidumas
Bendrasis pelningumas, proc.
Veiklos pelningumas, proc.
Grynasis pelningumas, proc.
Turto grąža, proc.
Nuosavo kapitalo grąža, proc.
Pirkėjų skolų apyvartumas, d.
Skolų tiekėjams apyvartumas, d.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis, proc.
Įsipareigojimų ir turto santykis, proc.
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis, proc.

2017 m. 6 mėn.

13 765
3 655
192
‐89
46 031
52 231
5,4
26,6
1,4
‐0,6
‐0,3
‐0,4
90,2
‐
0,0
6,9
7,8

2018 m. 6 mėn.
15 043
5 975
2 730
2 738
49 595
69 376
2,2
39,7
18,1
18,2
7,9
11,0
67,5
117,4
0,0
20,0
28,0

2019 m. 6 mėn.
13 642
5 281
1 756
1 799
50 287
67 773
3,0
38,7
12,9
13,2
5,3
7,2
90,5
84,5
0,0
15,9
21,5

Auditas. ON finansines ataskaitas sudaro vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės
standartais. 2019 m. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Susisiekimo ministerija) inicijuos
viešąjį pirkimą, kuriuo bus išrinktas 2019 m. finansinių ataskaitų nepriklausomas auditorius ir toliau
užtikrinama auditoriaus/audito įmonės kaita (rotacija). Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėn. laikotarpį,
pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d. pateiktos 4 priede.
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Svarbiausi vykdomi investiciniai projektai
ON investicinius projektus vykdo atsižvelgdama į 2019–2023 m. strateginį veiklos planą, kuris
suderintas su EK atitinkamų reglamentų reikalavimais, Europos OEV Pagrindinio plano uždaviniais, SESAR
Diegimo valdytojo programa ir Lietuvos įsipareigojimais pagal vietinį Bendro Europos dangaus diegimo planą
(angl. Local Single Sky Implementation Plan (LSSIP)). Užtikrindama reikalaujamus skrydžių saugos ir paslaugų
teikimo kokybės lygį, ON kartu su suinteresuotomis šalimis (VĮ „Lietuvos oro uostai“, TKA, Lietuvos
kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP), Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos atstovais ir kt.) įgyvendina
LSSIP uždavinius ir tęstinius Europos projektus, vykdo vietinius ir regioninius projektus. Uždaviniai susiję su
skrydžių valdymo centrų įrangos modernizavimu, ryšių, navigacijos ir stebėjimo priemonių bei infrastuktūros
atnaujinimu, automatiniu skrydžių duomenų apsikeitimu su orlaiviais, taip pat su optimizuotos informacijos
mainų infrastruktūros diegimu. Uždavinių, kurie buvo pradėti vykdyti prieš bandomojo bendro projekto
(Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas Nr. 716/2014) laikotarpį (iki 2014 m.) ir po Reglamento patvirtinimo
įgyvendinimo progresas pateiktas 33 paveiksle.
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33 pav. ON kartu su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių įgyvendinimo progresas 2018 m.

ON kartu su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių įgyvendinimo progresas vertinamas
teigiamai ir ON yra viena iš geriausiai technologinius projektus ir LSSIP uždavinius įgyvendinanti ONPT
Europoje. ON su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių progresas pagal keturis tobulinamus OEV
funkcionalumus pateiktas 34 paveiksle.
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34 pav. ON kartu su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių įgyvendinimo progresas pagal kiekvieną iš
keturių tobulinamų OEV sričių 2018 m.
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ON vykdomi/planuojami vykdyti investiciniai projektai tiesiogiai susiję su technologinių užduočių,
nurodytų Europos OEV Pagrindinio plano 3 lygmens dokumente ir SESAR Diegimo valdytojo programoje.
Pagrindiniai ON vykdomi/planuojami vykdyti investiciniai projektai 2015‐2025 m. laikotarpiu pateikti 35
paveiksle ir 5 lentelėje.

Naujo administracinio ir Regiono
skrydžių valdymo centro pastato
statyba

Skrydžių valdymo sistemos
diegimas

Nuotolinio aerodromų skrydžių
valdymo sistemos įdiegimas

35 pav. Svarbiausi ON vykdomi investiciniai projektai 2015‐2024 m. laikotarpiu

5 lentelė. Pagrindiniai ON vykdomi/planuojami vykdyti investiciniai projektai 2015‐2025 m. laikotarpiu
Projekto pavadinimas

Naujo administracinio ir
Regiono skrydžių valdymo
centro pastato statyba

Naujos skrydžių valdymo
sistemos Regiono skrydžių
valdymo centre diegimas
Nuotolinio aerodromo
skrydžių valdymo įdiegimas
Aerodromo eismo stebėjimo
ir kontrolės sistemos (A‐
SMGCS) funkcionalumo
išplėtimas
AFTN/AMHS sistemos
diegimas
Kalbinių ryšių sistemos
diegimas
Vilniaus SVC, ILS/DME KTT 01
ir ILS/DME KTT 19 keitimas
Palangos SVC, ILS/DME KTT 19
keitimas
„Oras‐žemė“ radijo ryšio
įrangos atnaujinimas
Daugiajutiklinės sistemos
WAM studija ir diegimas
Vilniaus DVOR/DME keitimas
Kauno SVC ILS/DME 26
keitimas
Vilniaus PSR/MSSR keitimas

Projekto tikslas

Projekto
vykdymo
laikotarpis

Projekto
vertė, Eur

Projekto
statusas

2015–2019

13.274.000

Vykdomas

2015–2019

13.796.000

Vykdomas

2018‐2024

8.623.000

Vykdomas

2016–2019

2.472.000

Vykdomas

2018‐2019

1.014.000

Vykdomas

Diegti naujos kartos kalbinio ryšio sistemą

2018‐2019

435.000

Vykdomas

Pakeisti techniškai ir morališkai pasenusią aerodromo įrangą

2021

1.706.000

Planuojamas

Pakeisti techniškai ir morališkai pasenusią aerodromo įrangą

2019–2020

901.000

Planuojamas

2019‐2020

1.115.000

Planuojamas

2020‐2021

3.000.000

Planuojamas

2023

794.000

Planuojamas

Suprojektuoti, pastatyti, įrengti naują administracinį bei
Regiono skrydžių valdymo centro pastatą, sudarysiantį sąlygas
sėkmingai įgyvendinti Baltijos FOEB strategiją iki 2025 m. ir
vykdyti ON turimos oro navigacijos paslaugų rinkos dalies
plėtrą
Įdiegti naujos kartos skrydžių valdymo sistemą, suderinamą su
Baltijos FOEB partnerės Lenkijos analogiška sistema,
sudarysiantį sąlygas sėkmingai įgyvendinti Baltijos FOEB
strategiją iki 2025 m. ir vykdyti ON turimos oro navigacijos
paslaugų rinkos dalies plėtrą
Diegti vieningą, šiuolaikišką ir centralizuotą aerodromų skrydžių
valdymo sistemą, kuri leistų teikti aerodromų skrydžių valdymo
paslaugas nuotoliniu būdu
Modernizuoti aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistemą,
kad būtų pagerintas saugos lygis Vilniaus aerodrome, teikiant
skrydžių vadovams išsamią ir tikslią informaciją apie vykdomus
skrydžius ir eismą aerodrome bei įdiegti pažangius aerodromo
rajono vadavietės, aerodromo vadavietės ir aerodromo eismo
stebėjimo ir kontrolės funkcionalumus
Diegti AFTN/AMHS sistemą, užtikrinančią naujausius ryšio
paslaugų teikimo metodus

Atnaujinti radijo ryšio „Oras‐žemė“ įrangą pagal naujus
reikalavimus
Pagerinti stebėjimo paslaugų kokybę (užtikrinti reikiamą
padengimą kontroliuojamoje oro erdvėje) ir aprūpinti esamos
įrangos rezervavimo galimybes
Pakeisti techniškai ir morališkai pasenusią navigacinę įrangą
Pakeisti techniškai ir morališkai pasenusią aerodromo įrangą

2025

855.000

Planuojamas

Pakeisti techniškai ir morališkai pasenusią radiolokacinę įrangą

2023‐2024

3.500.000

Planuojamas
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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. 36 pav.).

Nuolatinis
tobulinimas

Informacijos
prieinamumas ir
savalaikiškumas

Integralumas

Vertės
kūrimas ir
išsaugojimas

Dinamiškumas
ir
savalaikiškumas

Sistemiškumas

Specifiškumas

Skaidrumas

36 pav. Rizikos valdymo principai

Vadovaujantis COSO (angl. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO)) ERM (angl. Enterprise Risk Management) sąranga, ON rizikos grupuojamos į keturias pagrindines
rizikų grupes (žr. 37 pav.). Svarbiausios su ON veikla susijusios rizikos ir jų valdymo priemonės pateikiamos 5
priede.
Svarbiausi rizikos veiksniai, galintys sukelti vienos iš strateginių rizikų – su oro eismo srautais susijusios
rizikos – pasireiškimą yra šie (žr. 38 pav.). Rusijos Federacijoje registruotų aviakompanijų („Aeroflot“,
„Rossiya“ ir kt.) vykdomų tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje rinkos dalis pagal skrydžių
skaičių ir pajamas už oro navigacijos paslaugas siekia apie 12‐15 proc., tranzitinių skrydžių segmente apie 20‐
25 proc. Pastaraisiais metais stebima šios rizikos didėjimo tendencija. Ši rizika tiesiogiai priskirtina prie
geopolitinių rizikų, o Rusijos Federacijoje registruotų aviakompanijų sprendimai dėl maršrutų pokyčių gali
turėti tiek teigiamą, tiek ir neigiamą įtaką skrydžių srautui Lietuvos Respublikos oro erdve ir ON pajamoms už
oro navigacijos paslaugas. ON pagrindiniai terminalo oro navigacijos paslaugų klientai yra žemų kaštų
kategorijai priskiriamos aviakompanijos: „Airijos „Ryanair“, Vengrijos „Wizz Air“, Latvijos „Air Baltic“, kurių
rinkliavų už terminalo oro navigacijos paslaugas suma siekia daugiau kaip 50 proc. bendrų pajamų už
terminalo oro navigacijos paslaugas sumos. Šiai kategorijai priskiriamų aviakompanijų verslo sprendimai
dažniausiai būna orientuoti į trumpalaikius tikslus, siekiant maksimizuoti trumpalaikę grąžą, todėl sprendimai
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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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.

Strateginės rizikos

Operacinės rizikos

Patikimumo rizikos

Atitikties rizikos

Su oro eismu susijusi
rizika

Finansinė rizika

Neatitikčių nustatytiems
reikalavimams rizika

Infliacijos rizika

Su sąnaudų plano
nevykdymu susijusi rizika

Išorės tiekėjų paslaugų ir
procesų rizika

Politinė/Reguliavimo
rizika

Viešųjų pirkimų procesų
vėlavimo rizika

Oro eismo vadybos (OEV)
saugos rizika

Investicinių projektų
savalaikio įgyvendinimo
rizika

Saugumo rizika

Korupcijos rizika

Profesinė rizika

Ekstremalių situacijų ir
nenumatytų atvejų,
veiklos tęstinumo rizika
Išorės tiekėjų paslaugų ir
procesų rizika

37 pav. Svarbiausios su ON veikla susijusios rizikos

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.

Reikšminga priklausomybė nuo Rusijos Federacijoje registruotų aviakompanijų vykdomų tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos
oro erdvėje
Reikšminga priklausomybė nuo žemų kaštų kategorijai priskiriamų aviakompanijų vykdomų
terminalinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje
Reikšminga priklausomybė nuo užsienio
aviakompanijų vykdomų tranzitinių
skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje

Su oro
eismo
srautais
susijusi
rizika

38 pav. Svarbiausi rizikos veiksniai, galintys sukelti su oro eismu susijusios rizikos pasireiškimą
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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.
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. 39 pav.).

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
tvarkos aprašas

Lygių galimybių ir
jos vykdymo
priežiūros principų
įgyvendinimo
tvarkos aprašas

Saugumo
instrukcijos ir
taisyklės

Kokybės valdymo Kokybės valdymo
procedūra VP‐3‐01 procedūra VP‐3‐02
„Personalo
„Darbuotojų
valdymas“
ugdymas“

39 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. 40 pav.).

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
Dėmesys
naujiems
darbuotojams

Skaidrus ir
sąžiningas darbo
užmokestis

Darbuotojų
ugdymas

Darbuotojų lygy‐
bė ir nediskrimi‐
navimas

Darbuotojų
motyvacija

Pokalbiai su
darbuotojais

Sveikata ir sauga

Darbo laikas ir
poilsis

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

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
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darbuotojų žinių lygį, skatinti nuolat tobulėti profesinėje srityje ir siekti tapti profesionalais. ON daug dėmesio
skiriama darbuotojų kompetencijų ugdymui: 2019 m. pirmą pusmetį darbuotojų kompetencijų ugdymui
(įvairiems kvalifikacijos kursams) buvo skirta 202 tūkst. Eur. (2018 m. pirmą pusmetį – 112 tūkst. Eur.). ON
darbuotojų kompetencijos ugdomos, vadovaujantis kokybės valdymo procedūrų VP‐3‐01 „Personalo
valdymas“ ir VP‐3‐02 „Darbuotojų ugdymas“ nuostatomis. ON darbuotojų kompetencijų ugdymo tikslas –
suteikti darbuotojams žinių ir įgūdžių, kurie kartu su patirtimi tobulintų jų kompetenciją, bei garantuoti
galimybę skrydžių vadovams, skrydžių valdymo elektronikos specialistams bei kitiems darbuotojams įgyti,
palaikyti ir tobulinti kvalifikaciją, atnaujinti savo profesinį lygį bei tinkamai pasirengti planuojamiems
techniniams, technologiniams ar kitiems pokyčiams. Darbuotojų kompetencijų ugdymui procesą organizuoja
ir koordinuoja Strateginės plėtros ir inovacijų departamento struktūrinis padalinys – Kompetencijų centras.
Siekiant užtikrinti darbuotojų kompetencijų ugdymo proceso kokybę, vadovaujamasi nacionaliniais ir
tarptautiniais teisės aktais, kompetencijų ugdymui procesui taikomi saugos ir kokybės vadybos sistemos
reikalavimai. ON organizuojami mokymai, kuriuos veda patys darbuotojai, o tai skatina darbuotojus tobulėti,
dar labiau įsitraukti į ON veiklą, skatina domėtis naujovėmis, prisidėti prie veiklos gerinimo. Darbuotojai savo
kolegoms skaito paskaitas tokiomis temomis: „Skrydžių sauga ir jos valdymas“, „Kritinės situacijos, streso
valdymas“, „Oro eismo vadybos teisė ir tarptautinės civilinės organizacijos“, „Oro eismo valdymas ir
paslaugos“, „Aerodinamikos pagrindai“, „Darbo teisė“, „Kibernetinis saugumas“, „Antikorupciniai mokymai“
ir kitomis svarbiomis temomis.
2019 m. birželio 30 d. ON dirbo 281 darbuotojas, kurių didžioji dalis dirbo centrinėje ON buveinėje,
įskaitant Regiono skrydžių valdymo centrą (RSVC) ir Vilniaus aerodromų skrydžių valdymo centrą (ASVC).
Beveik 80 proc. visų ON darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, du ON darbuotojai turi technologijų mokslų
srities daktaro laipsnį, vienas – socialinių mokslų srities daktaro laipsnį (žr. 41 pav.). 2019 m. bendras
darbuotojų skaičius beveik nekito lyginant su 2018 m. Nors bendras darbuotojų skaičius 2018 m. mažėjo 7,8
proc. (24 darbuotojais) lyginant su 2017 m., tačiau ON daugėjo labiau išsilavinusių darbuotojų, turinčių
aukštąjį išsilavinimą ar mokslų daktaro laipsnį. ON kasmet daugėja studijuojančių studentų, kurie siekia įgyti
aukštąjį išsilavinimą, todėl kasmet didėja darbuotojų, turinčių tik vidurinį išsilavinimą.
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41 pav. Darbuotojų skaičius ir jų išsilavinimas 2017‐2019 m.

Trečdalis visų ON darbuotojų yra skrydžių vadovai, kurių didžioji dalis (79 proc.) dirba Regiono skrydžių
valdymo centre ir Vilniaus aerodromų skrydžių valdymo centre. Trečdalis visų ON darbuotojų yra moterys ir
darbuotojai, kurie ON pradėjo dirbti per pastarąjį dešimtmetį. ON vadovaujantys darbuotojai (aukščiausiosios
ir viduriniosios grandies vadovai) sudaro 11 proc. bendro darbuotojų skaičiaus, o vadovaujančios moterys –
ketvirdalį visų vadovaujančių ON darbuotojų (žr. 42 pav.).
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42 pav. Darbuotojų skaičius pagal jų amžių (kairėje pusėje) ir darbo patirtį ON (dešinėje pusėje) 2019 m.

ON daugiausiai darbuotojų dirba Operacinės veiklos departamente (46 proc.) ir Techninės veiklos
departamente (22 proc.). ON daugiausia darbuotojų, kurie vykdo su oro eismo valdymu susijusias funkcijas.
ON administravimo funkcijas vykdo 25 proc. darbuotojų (žr. 43 pav.).
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43 pav. Darbuotojų skaičius pagal departamentus (kairėje pusėje) ir vykdomas funkcijas (dešinėje pusėje) 2019 m.

Kolektyvinė sutartis nustato darbuotojų ir darbdavio tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, šalių
suderintas papildomas naudas darbuotojams. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio
apskaičiavimą, atsiskaitymų su darbuotojais terminus, pareigybių apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio
dydžius, darbo užmokesčio indeksavimo tvarką, papildomo apmokėjimo skyrimo, darbuotojų skatinimo
pagrindus ir tvarką nustato Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, kuri yra Kolektyvinės sutarties priedas.
Darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisyklės nustato pagrindinius darbuotojų darbo apmokėjimo
principus, kuria ir užtikrina konkurencingo darbo užmokesčio mokėjimą, skatina darbuotojus vykdomomis
funkcijomis daryti įtaką veiklos rezultatams bei indėlį kuriant papildomą vertę.
Darbo užmokestis – atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbuotojų
gaunamas darbo užmokestis susideda iš: pareiginio (fiksuoto) darbo užmokesčio, kuris nustatomas kaip
valandinis darbo užmokestis arba mėnesinis etatinis darbo užmokestis, numatytas su darbuotoju sudarytoje
darbo sutartyje, ir kintamosios darbo užmokesčio dalies, kuri mokama priklausomai nuo pasiektų ON ir
kiekvieno darbuotojo asmeniškai veiklos vertinimo rodiklių, nustatoma ir išmokama Darbuotojų darbo
39

apmokėjimo sistemoje numatyta tvarka (žr. 44 pav.). Darbuotojų darbo užmokestį taip pat gali sudaryti:
priemokos ir priedai (taip kaip jie suprantami pagal DK 139 str. 2 d. 3 ir 4 p.) gali būti mokami už kvalifikaciją
bei esant nukrypimui nuo įprastų darbo sąlygų (pavyzdžiui už papildomą darbą ar papildomų užduočių ar
pareigų ėjimą), ir premijos (taip kaip jos suprantamos pagal DK 139 str. 2 d. 5 ir 6 p.) gali būti skiriamos už
išskirtinius rezultatus ar veiksmus, tokius kaip pavyzdžiui nustatytų tikslų viršijimas, išskirtinė iniciatyva ar
darbai, turėję reikšmingos įtakos ON veiklai.

Darbo užmokestis
Pareiginis (fiksuotas) darbo užmokestis

Kintamoji darbo užmokesčio dalis

44 pav. Darbo užmokesčio sudedamosios dalys

I lygio vadovui (generaliniam direktoriui) pareiginis darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis LR
Vyriausybės nutarimais ir LR susisiekimo ministro įsakymais. I lygio vadovo (generalinio direktoriaus) bei jo
pavaduotojo kintamoji darbo užmokesčio dalis nustatoma vadovaujantis Darbo kodekso, LR Vyriausybės
nutarimais ir LR susisiekimo ministro įsakymais, Įmonės generaliniam direktoriui įvykdžius įmonei nustatytus
veiklos rodiklius ir negali viršyti 50 proc. generaliniam direktoriui nustatytos mėnesinio pareiginio darbo
užmokesčio dydžio.
II lygio vadovų (generalinio direktoriaus pavaduotojo, departamentų vadovų) pareiginis darbo
užmokestis sudaro 70 – 90 procentų I lygio vadovo (generalinio direktoriaus) pareiginio darbo užmokesčio. II
lygio vadovų kintamojo darbo užmokesčio dalį, kuri gali būti iki 50 proc. jų pareiginio darbo užmokesčio
dydžio, įsakymu nustato generalinis direktorius. II lygio vadovams kintamasis darbo užmokestis yra mokamas
kiekvieną mėnesį.
Kitų darbuotojų pareiginis darbo užmokestis sulygstamas su darbuotojais sudaromose darbo sutartyse,
atsižvelgiant į Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus atitinkamų pareigybių pareiginio darbo
užmokesčio minimalius ir maksimalius dydžius. Kintamoji darbo užmokesčio dalis kitiems darbuotojams
mokama atsižvelgiant į veiklos vertinimo rodiklius ir siejama su: ON veiklos vertinimo rodikliais(gali sudaryti
nuo 20 iki 40 proc. kintamojo darbo užmokesčio) ir darbuotojo asmeniniais veiklos vertinimo rodikliais (gali
sudaryti nuo 60 iki 80 proc. kintamojo darbo užmokesčio). Konkretų darbuotojų kintamojo užmokesčio dalies
dydį už ketvirtį nustato generalinis direktorius, atsižvelgdamas į strateginį veiklos planą ir per atitinkamą
ketvirtį pasiektus rezultatus. Kintamojo darbo užmokesčio mokėjimo sąlygos, pagrindai ir tvarka nustatomi
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje.
Priemokos ir priedai prie darbo užmokesčio mokami vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, t.y.
priemokos ir priedai skiriami ir mokami už kvalifikaciją bei papildomą darbą, ar papildomų pareigų ar
užduočių vykdymą, jei tai nėra sulygta darbo sutartimi ar aprašyta darbuotojo pareigybės aprašyme. Priedai
ir priemokos skiriami generalinio direktoriaus įsakymu.
2019 m. pirmą pusmetį bendras darbuotojų darbo užmokesčio fondas siekė 7 167tūkst. Eur (2018 m.
– 7 517 tūkst. Eur), vidutinis mėnesinis darbuotojo darbo užmokestis – 4 448 Eur (žr. 6 lentelę). 2019 m. pirmą
pusmetį mažėjęs darbuotojų skaičius lėmė bendro darbo užmokesčio fondo mažėjimą 4,7 proc., tačiau
vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis išliko beveik nepakitęs. Oro navigacijos paslaugos yra
nepertraukiamai teikiamos 24/7 rėžimu ir daugiau kaip 40 proc. ON darbuotojų dirba pamaininį darbą
(naktimis, šventinėmis ir poilsio dienomis), todėl vidutinis ON darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis yra
gerokai aukštesnis nei šalies vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.
ON darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal užimamas pareigas pateiktas 7 lentelėje.
Kadangi didžioji dalis (66 proc.) Operacinės veiklos departamente dirbančiųjų yra skrydžių vadovai, kurių
vidutinis darbo užmokestis yra vienas didžiausių tarp visų kategorijų darbuotojų, todėl šio departamento

40

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 ON.

6 lentelė. Darbuotojams priskaičiuotas darbo užmokestis ir bendras darbo užmokesčio fondas 2018‐2019 m.
Rodikliai
Pastovioji darbo užmokesčio dalis ir kitos su darbo užmokesčiu susijusios
sumos, tūkst. Eur
Kintamoji darbo užmokesčio dalis, tūkst. Eur
Bendras darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis, Eur
Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis (be vadovybės), Eur
Vidutinis vadovybės mėnesinis darbo užmokestis, Eur

2018 m. I
pusmetis

2019 m. I
pusmetis

Pokytis, proc.

6 143

6 175

0,5

1 374
7 517
4 556
4 533
8 230

992
7 167
4 448
4 389
8 589

‐27,8
‐4,7
‐2,4
‐3,2
4,4

Pastaba. Į darbo užmokesčio fondą neįtraukiamos socialinio draudimo įmokos, atidėjiniai ir sukaupimai, susiję su darbo užmokesčiu, projektams
priskiriamo darbo užmokesčio sąnaudos. 2018 m. darbo užmokesčio sumos padaugintos iš 1,289, kad būtų palyginamos su 2019 m. sumomis dėl
darbo užmokesčio mokestinės reformos, įgyvendintos 2019 m. sausio 1 d. Kintamoji darbo užmokesčio dalis 2019 m. sumažėjo dėl pasikeitusios
darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos – 2019 m. dalis kintamojo darbo užmokesčio bus priskaičiuota ir išmokėta tik 2020 m. sausio mėn.

7 lentelė. Darbuotojų vidutinis mėnesinis pareiginis darbo užmokestis pagal užimamas pareigas 2018‐2019 m., Eur
Kategorija
I lygio vadovai – generalinis direktorius
II lygio vadovai – departamentų vadovai
III lygio vadovai – struktūrinių padalinių vadovai
Skrydžių vadovai:
Vilnius
Kaunas
Palanga
Šiauliai
Oro eismo vadybos specialistai
Techninės įrangos aptarnavimo specialistai
Kiti darbuotojai

2018 m. I pusmetis
6 518
5 778
3 193

2019 m. I pusmetis
7 224
6 310
3 323

Pokytis, proc.
10,8
9,2
4,1

3 260
2 543
2 402
2 215
2 950
2 075
1 663

3 421
2 693
2 496
2 528
3 018
2 297
1 833

4,9
5,9
3,9
14,1
2,3
10,7
10,2

Pastaba. 2017 m. ir 2018 m. atlygiai yra perskaičiuoti įvertinus nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymo
pakeitimus.

2019 m. ON vadovybės (generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo) darbo užmokestį sudarė pastovioji
ir kintamoji darbo užmokesčio dalys (žr. 8 lentelę). Kadangi 2019 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos
Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3‐28 patvirtinti ON 2019 m. veiklos rodiklių dydžiai vadovaujančių
darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti 2019 m. pirmą pusmetį buvo vykdomi (žr. 9
lentelę), ON vadovybei buvo priskaičiuota ir sumokėta maksimali kintamoji darbo užmokesčio dalis (50 proc.)
pastoviosios darbo užmokesčio dalies (žr. 10 lentelę).

8 lentelė. ON vadovaujančių darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis 2019 m., Eur
Vadovai
Generalinis direktorius
Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Pastovioji darbo
užmokesčio dalis
4 816
4 335

Kintamoji darbo
užmokesčio dalis
2 408
2 167

Bendras darbo
užmokestis
7 224
6 502
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9 lentelė. Veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžiui
nustatyti 2019 m.
Rodikliai

Kintamosios Planas/
atlyginimo
Faktas
dalies dydis,
proc.

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

10

Sąnaudos, tūkst. Eur

20

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

20

Planas

2019 m.

≤ 0,04

Faktas

2019 m. I 2019 m.
ketv.
II ketv.

≤ 0,04

≤ 0,04

0,00

0,00

2019 m. 2019 m.
III ketv. IV ketv.

≤ 0,04

≤ 0,04

Planas
Faktas

≤ 28 900

≤ 6 324
5 907

≤ 7 313
6 162

≤ 7 010

≤ 8 254

Planas

≥ 1002

≥ 205

≥ 265

≥ 288

≥ 244

205

265

Faktas

10 lentelė. ON vadovams per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais, 2019 m., Eur
Vadovai

Darbo užmokestis

Generalinis direktorius
Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Iš viso

43 796
32 274
76 070

Metinė premija už 2018
m. rezultatus
19 265
‐
19 265

Iš viso
63 061
32 274
95 335

Pastaba. 2019 m. generalinio direktoriaus pavaduotojas dirbo iki 2019 m. birželio mėn.
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Darnaus vystymosi iniciatyvos
Ilgą laiką ON vykdytos 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.
Atsižvelgdama į misiją, viziją, strateginius tikslus ir vertybes, ON realizuoja savo korporatyvinę
atsakomybę per kryptingą veiklą keturiose svarbiausiose srityse: žmogaus teisių, darbuotojų teisių,
aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos. Rengiant Korporatyvinės atsakomybės politiką, buvo pritaikyta
pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika ir naudotasi Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principais
žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos srityse. Įgyvendindama
Korporatyvinės atsakomybės politiką, ON siekia socialiai atsakingos ir darniai vystomos veiklos bei
vadovaujasi šiais principais (žr. 45 pav.).

Korporatyvinės atsakomybės sritys

Žmogaus teisių sritis

Darbuotojų teisių sritis

Aplinkosaugos sritis

Korupcijos prevencijos
sritis

1 principas. Siekti, kad ON ir
kitos verslo organizacijos remtų
ir gerbtų tarptautinę žmogaus
teisių apsaugą savo įtakos
sferoje

3 principas. Siekti, kad ON ir
kitos verslo organizacijos remtų
asociacijų laisvę ir pripažintų
teisę į veiksmingas bendras
derybas

6 principas. Siekti, kad ON ir
kitos verslo organizacijos remtų
prevencines programas,
užtikrinančias aplinkos apsaugą

9 principas. ON ir kitos verslo
organizacijos turi vykdyti
korupcijos prevencijos
priemones ir savo pavyzdžiu
skatinti antikorupcinę kultūrą

2 principas. Užtikrinti, kad ON
neprisidėtų prie žmogaus teisių
pažeidimų

4 principas. Siekti panaikinti bet
kokį privalomąjį ar priverstinį
darbą
5 principas. Siekti panaikinti
diskriminaciją, susijusią su
įdarbinimu ir profesija

7 principas. Imtųsi iniciatyvų
aplinkosauginei atsakomybei
didinti
8 principas. Skatintų aplinkai
palankių technologijų plėtojimą

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

Korporatyvinės atsakomybės politika parengta vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijos Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis (angl. OECD Guidelines on Corporate Governance
of State‐Owned Enterprises), Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ (angl. United Nations Global Compact)
principais žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos srityse, Jungtinių Tautų
parengto leidinio „Vyriausybių vaidmuo skatinant įmonių korporatyvinę atsakomybę ir privataus sektoriaus
dalyvavimas plėtojimo procese (angl. Role of Governments in Promoting Corporate Responsibility and Private
Sector Engagement in Development) nuostatomis.
Atsižvelgdama į misiją, viziją, strateginius tikslus ir vertybes, ON realizuoja savo korporatyvinę
atsakomybę per kryptingą veiklą keturiose svarbiausiose srityse: žmogaus teisių, darbuotojų teisių,
aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos. Svarbiausios ON vykdytos/vykdomos iniciatyvos skirtingose
korporatyvinės atsakomybės srityse 2019 m. pirmą pusmetį apibendrintos 46 paveiksle.
ON savo interneto svetainėje taip pat skelbia informaciją apie jos vykdytas ar vykdomas iniciatyvas
skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse bei Korporatyvinės atsakomybės politikos aprašą.
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2019 m. kovo mėn. ON, bendradarbiaudama su Europos aviacijos saugumo agentūra (EASA) sustabdė
leidimus į Lietuvą atskristi, išskristi bei oro erdvę kirsti „Boeing 737 MAX 8“ ir „Boeing 737 MAX 9“ tipo
orlaiviams. Draudimas šių tipų lėktuvams naudotis Lietuvos oro erdve galioja neribotą laiką, kol EASA
nepriims kito sprendimo. ON teikia didžiausią dėmesį užtikrinant skrydžių saugą.
2019 m. gegužės 24 d. ON darbuotojai aktyviai prisidėjo prie LR susisiekimo ministerijos iniciatyvos „Važiuoji
vienas? Pavežk kaimyną!“, kurios tikslas skatinti darnaus judrumo kultūrą šalyje, sveikesnį ir mažiau nuo
automobilių priklausomą gyvenimo būdą, mažinti transporto spūstis ir oro taršą miestuose
Žmogaus teisių
sritis

2019 m. gegužės mėn. įmonė, valstybės įmonės ,,Oro navigacija“ profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos
skrydžių vadovų asociacija, Palangos skrydžių valdymo centro profesinė sąjunga ir Kauno skrydžių vadovų
profesinė sąjunga pasirašė susitarimą sėkmingam socialiniam dialogui Įmonėje vykdyti ir palaikyti. Partneriai
siekia bendros vizijos kaip palaikyti pusiausvyrą tarp Įmonės sėkmės ir sklandaus tarpusavio
bendradarbiavimo
Darbuotojų teisių
sritis

Aplinkosaugos
sritis

2019 m. kovo mėn. ON tapo pirmąja valstybės įmone, kurios įdiegta antikorupcinė vadybos sistema pagal
ISO 37001 standartą buvo oficialiai sertifikuota sertifikavimo kompanijos, turinčios akreditaciją sertifikuoti
įmones pagal minėtą standartą. Siekiant „Oro navigacijoje“ įdiegti antikorupcinės vadybos sistemą pagal LST
ISO 37001:2017 „Antikorupcijos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą 2017‐2018
metais įmonėje atlikti vidaus teisės aktų, viešųjų pirkimų, darbo organizavimo pakeitimai. „Oro navigacijos“
komandą papildė grėsmių prevencijos specialistas. 2018 m. rugpjūčio pabaigoje minėta sistema buvo įdiegta.
Korupcijos
prevencijos sritis

46 pav. Svarbiausios 2019 m. pirmą pusmetį ON vykdytos iniciatyvos skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse
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Veiklos planai ir prognozės

0

285

291

302

411
379

468
379
358

421
350
342

374
323
322
276

Skrydžių skaičius, tūkst. vnt

11,9

11,7

11,4

10

400

519

600
16,2
14,9

17,8
15,2
14,2

16,0
13,8
13,4

14,0
12,4
12,4
10,9

20

Skrydžių skaičius, mln. vnt

19,5

Europos oro transporto sektoriaus plėtrą ilguoju laikotarpiu lems keletas tarpusavyje susijusių išorinių
veiksnių, tiesiogiai nesietinų su Europos regionu. Pagrindiniai veiksniai, lemsiantys oro eismo srautus
Europoje vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, yra šie: demografiniai: prognozuojama, jog sparčiausias ekonomikos
ir populiacijos skaičiaus augimas bus stebimas Afrikoje ir Azijoje, todėl paklausa oro transporto paslaugoms
šiuose regionuose per artimiausius dešimtmečius gali reikšmingai padidėti; ekonominiai: prognozuojamas ES
svarbos pasaulio ekonomikai mažėjimas, t.y. prognozuojama, kad 2050 m. ES sukuriamas BVP sudarys tik 17
proc. pasaulio BVP palyginus su 29 proc. 2010 m.; technologiniai: prognozuojama, jog technologinė pažanga
turės reikšmingą įtaką pasaulinei aviacijos rinkai 2035‐2050 m. laikotarpiu ir gali reikšmingai sumažinti
energijos vartojimą, tokiu būdu mažinant neigiamą įtaką aplinkai ir priklausomybę nuo naftos produktų.
Remiantis Eurokontrolės statistikos ir prognozavimo (STATFOR) padalinio pateikiamomis ilgalaikėmis oro
eismo srautų prognozėmis, tarptautiniai skrydžiai turės didžiausią įtaką oro eismo srautų augimui Europoje,
o vidinių skrydžių skaičius Europoje mažės. Didžiausią įtaką šiems pokyčiams turės mažėjanti ES įtaka pasaulio
ekonomikai, kadangi didžiausią įtaką pasaulio ekonomikos ir oro eismo srautų augimui turės Azijos regiono
šalys. Eurokontrolės STATFOR padalinys pateikia keturias oro eismo srautų Europos civilinės aviacijos
konferencijos (ECAC) 16 zonoje prognozes 2020‐2040 m. laikotarpiui pagal skirtingus scenarijus 17 . Pagal
labiausiai tikėtiną B scenarijų 2040 m. ECAC zonoje prognozuojama 16,2 mln. skrydžių (+53 proc. daugiau nei
2017 m.), Lietuvos Respublikos oro erdvėje – 0,411 mln. skrydžių (+71 proc. daugiau nei 2017 m.) (žr. 47 pav.).
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47 pav. Skrydžių skaičiaus kitimo prognozė ECAC zonoje (kairėje pusėje) ir Lietuvos Respublikos oro erdvėje (dešinėje
pusėje) 2025‐2040 m.
Duomenų šaltinis: EUROCONTROL European aviation in 2040. Challenges of growth. Annex1. Flight Forecast to 2040

2017‐2040 m. laikotarpiu skrydžių skaičius ECAC zonoje didės vidutiniškai 1,9 proc. kasmet, tačiau
minėtu laikotarpiu prognozuojamas skrydžių skaičiaus augimas yra gerokai lėtesnis nei prieš Pasaulinę
finansų krizę 2008 m., kuomet 1988‐2008 m. laikotarpiu skrydžių skaičius padidėjo du kartus (nuo 5 mln.
skrydžių 1988 m. iki 10 mln. skrydžių 2008 m.). Spartesnis skrydžių skaičiaus augimas prognozuojamas 2018‐
2030 m. laikotarpiu, o vėlesniu 2030‐2040 m. laikotarpiu skrydžių skaičiaus augimas lėtės. Sparčiausiai
skrydžių skaičius 2020‐2040 m. laikotarpiu didės Rytų Europos šalyse.
16
Europos civilinės aviacijos konferencija (angl. European Civil Aviation Conference (ECAC)) – tai tarpvyriausybinė Tarptautinės civilinės aviacijos
organizacijos (ICAO) ir Europos Tarybos 1955 m. įkurta organizacija, siekianti harmonizuoti civilinės aviacijos politikas ir praktikas konferencijai
priklausančių narių tarpe. Šiuo metu ECAC zoną sudaro 44 šalys‐narės, įskaitant visas 28 ES šalis, 31 iš 32 Europos aviacijos saugos agentūros (EASA)
narių ir visas 41 Eurokontrolės nares.
17
Eurokontrolės STATFOR padalinys pateikia keturias oro eismo srautų prognozes 2020‐2040 m. laikotarpiui pagal skirtingus scenarijus: A scenarijus:
spartus ekonomikos augimas vis labiau globalesniame pasaulyje, sėkmingai naudojant technologijas, siekiant įveikti tokius tvarumo iššūkius kaip
aplinkos apsauga ar išteklių ribotumas; B scenarijus: nuosaikus pasaulio ekonomikos augimas, suderinus aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius
aspektus, siekiant spręsti vis labiau aktualius pasaulio tvarumo klausimus; C scenarijus: didėjanti įtampa tarp skirtingų pasaulio regionų, augant su
sauga susijusioms grėsmėms, kuro kainoms, mažėjant tarptautinės prekybos ir transporto integracijai; D scenarijus: vis labiau uždara tampanti ES
ekonomika, kurios augimas grįstas vidaus prekyba.
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2019 m. vasario mėn. Eurokontrolės STATFOR padalinys pateikė naujausias vidutinės trukmės skrydžių
srautų skaičiaus prognozes. Šios prognozės pagrįstos naujausiais istoriniais oro eismo srautų statistiniais
duomenimis ir ekonomikos vystymosi prognozėmis bei naujausia informacija, susijusia su oro eismo srautų
kitimo tendencijomis ir su planuojamais įvykiais aviacijos industrijoje. Remiantis Eurokontrolės STATFOR
padalinio pateiktomis vidutinės trukmės skrydžių srautų prognozėmis, 2019‐2025 m. skrydžių skaičius pagal
realistinį scenarijų Lietuvos Respublikos oro erdvėje didės vidutiniškai 2,2 proc. kasmet (žr. 48 pav.). Tačiau
2019 m. pirmo pusmečio bendro skrydžių srautų Lietuvos Respublikos oro erdvėje kitimo tendencijos rodo,
kad 2019 m. skrydžių srautų Lietuvos Respublikos oro erdvėje lygis turėtų išlikti toks pats kaip ir 2018 m.
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48 pav. Skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičiaus prognozė 2019‐2025 m.
Duomenų šaltinis: EUROCONTROL Forecast of Annual Number of IFR Flights (2019 ‐ 2025) February 2019
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Dėl planuojamos Lietuvos tarptautinių oro uostų plėtros 2019‐2025 m. terminalinių skrydžių Lietuvos
Respublikos oro erdvėje skaičius didės gerokai sparčiau (vidutiniškai 2,8 proc. kasmet) nei tranzitinių skrydžių
skaičius (vidutiniškai 2 proc. kasmet) (žr. 49 pav.). Tačiau 2019 m. pirmo pusmečio tranzitinių ir terminalinių
skrydžių srautų Lietuvos Respublikos oro erdvėje kitimo tendencijos rodo, kad 2019 m. tranzitinių ir
terminalinių skrydžių srautų Lietuvos Respublikos oro erdvėje lygis turėtų išlikti toks pats kaip ir 2018 m.
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49 pav. Tranzitinių skrydžių (kairėje pusėje) ir terminalinių skrydžių (dešinėje pusėje) Lietuvos Respublikos oro erdvėje
skaičiaus prognozė 2019‐2025 m.
Duomenų šaltinis: EUROCONTROL Forecast of Annual Number of IFR Flights (2019 ‐ 2025) February 2019
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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. 11 lentelę). ON taip pat glaudžiai
bendrauja su VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ atstovais ir atsižvelgia į jų teikiamas rekomendacijas ir
pastabas.

11 lentelė. Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių nuostatų laikymasis ON
Skaidrumo gairių
nuostata

Informacijos
atskleidimas

Veiklos ataskaitos ir
šešių mėnesių
tarpinės veiklos
ataskaitos turinys

Apskaitos tvarkymas ir
finansinių ataskaitų
rinkiniai

Pranešimų, veiklos
ataskaitų ir finansinių
ataskaitų rinkinių
pateikimas

Skaidrumo gairių nuostatų įgyvendinimas ON
ON interneto svetainėje yra skelbiami šie duomenys ir informacija: pavadinimas; kodas ir registras, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie įmonę; buveinė (adresas); teisinis statusas, valstybei atstovaujančios institucijos pavadinimas
ir nuoroda į jos interneto svetainę; veiklos tikslai, vizija ir misija; struktūra; vadovo duomenys; valdybos pirmininko ir
narių duomenys (vardas, pavardė, einamų pareigų pradžios data, kitos einamos vadovaujamosios pareigos kituose
juridiniuose asmenyse, išsilavinimas, kvalifikacija, profesinė patirtis); Audito komiteto pirmininko ir narių duomenys
(vardas, pavardė, einamų pareigų pradžios data, kitos einamos vadovaujamosios pareigos kituose juridiniuose
asmenyse, išsilavinimas, kvalifikacija, profesinė patirtis); informacija apie socialinės atsakomybės iniciatyvas ir
priemones, svarbius vykdomus ar planuojamus investicinius projektus.
ON interneto svetainėje yra skelbiami šie dokumentai: įstatai; valstybei atstovaujančios institucijos raštas dėl valstybės
tikslų ir lūkesčių valstybės valdomoje įmonėje nustatymo; veiklos strategija; atlyginimų politiką, apimanti vadovo darbo
užmokesčio ir valdybos bei Audito komiteto narių atlygio nustatymą, nustatantis dokumentas; ON metinės ir tarpinės
veiklos ataskaitos už 2014‐2019 m. laikotarpį; 2014‐2019 m. laikotarpio metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai
ir metinių finansinių ataskaitų auditoriaus išvados.
ON metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinė veiklos ataskaita, taip pat metinių finansinių ataskaitų auditoriaus
išvada ON interneto svetainėje paskelbiama per 10 darbo dienų nuo ON metinių finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo.
ON veiklos ataskaitoje nurodoma (pateikiama): veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai), galimybės ir
grėsmės; veiklos rezultatų atitiktis veiklos tikslams; teikiamos paslaugos, konkurentai; klientai ir pagrindinės jų grupės;
ON investicijos per finansinius metus, didžiausi vykdomi ar planuojami investicijų projektai; ON tyrimų ir plėtros veikla;
bendras ON metinis darbo užmokesčio fondas, apibendrintos vidutinės mėnesinės algos pagal einamas pareigas ir
padalinius; esminės reikšmės ON veiklai turintys įvykiai pasibaigus finansiniams metams; ON vykdomos socialinės ir
aplinkosaugos iniciatyvos ir politika; informacija apie Skaidrumo gairių IV–VIII skyrių nuostatų laikymąsi.
ON rengia šešių mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą, kurioje pateikiama informacija, kuri atskleidžiama ON veiklos
ataskaitoje.
ON apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus ir rengia tarpinius (3, 6, 9 ir 12 mėnesių) finansinių ataskaitų
rinkinius. ON metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditas atliekamas pagal tarptautinius audito standartus.
ON veiklos ataskaitą, šešių mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą, finansinių ataskaitų rinkinius ir nepriklausomo auditoriaus
išvadas skelbia viešai savo interneto svetainėje:
- teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat
nepriklausomo auditoriaus išvadą – ne vėliau kaip kovo 31 d.;
- tarpinių (3 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip balandžio 30 d.;
- šešių mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą ir tarpinių (6 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip rugpjūčio
15 d.;
- tarpinių (9 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip spalio 30 d.;
- tarpinių (12 mėnesių) finansinių ataskaitų rinkinį – ne vėliau kaip vasario 15 dieną.
Šie dokumentai ON interneto svetainėje pateikiami PDF formatu, sudaromos techninės galimybės juos išsispausdinti.
ON šešių mėnesių tarpinę veiklos ataskaitą, tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius pateikia valstybei atstovaujančiai
institucijai Skaidrumo gairių 26.1–26.5 punktuose nustatytu laiku.
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1 priedas. Valdymo ir priežiūros organų kompetencijos ir funkcijos
1 lentelė. Valdymo ir priežiūros organų kompetencijos ir funkcijos
Valdymo ir
priežiūros
organas

Valdymo ir priežiūros organo kompetencija ir funkcijos

Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerija

-

-

Valdyba
-

Audito
komitetas

-

-

Generalinis
direktorius

-

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.
Nustato įmonės struktūrą;
Teikia Susisiekimo ministerijai išvadas dėl įmonės veiklos strategijos projekto, dėl įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių)
paskirstymo projekto, dėl įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, taip pat dėl
ataskaitinių finansinių metų įmonės veiklos ataskaitos;
Gali teikti Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl įmonės generalinio direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies konkretaus
dydžio nustatymo, drausminių nuobaudų įmonės generaliniam direktoriui skyrimo ir įmonės generalinio direktoriaus skatinimo;
Tvirtina įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles, kuriose, be kitų nuostatų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka, turi būti įtvirtintos nuostatos dėl įmonės generalinio direktoriaus pavaduotojų mėnesinės algos
pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžių, premijų ir materialinių pašalpų jiems skyrimo ir įmonės generalinio direktoriaus
pavaduotojams išmokamų kompensacijų nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimu;
Pritaria įmonės veiklos rodiklių projektui;
Prieš paskelbiant prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą, kurio numatoma vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra lygi arba
viršija 1/20 įmonės savininko kapitalo, svarsto Įmonės generalinio direktoriaus pateiktus viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
Pritaria įmonės prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sandoriams, kurių kiekvieno sandorio vertė be pridėtinės vertės mokesčio yra
lygi arba viršija 1/20 Įmonės savininko kapitalo;
Priima sprendimus dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
Skiria ir atšaukia įmonės audito komiteto narius, tvirtina ir keičia audito komiteto nuostatus;
Svarsto įmonės įstatų pakeitimų projektą;
Teikia siūlymus Susisiekimo ministerijai dėl jos kompetencijai priskirtų sprendimų priėmimo.
Informuoti audituojamos įmonės valdybą apie finansinių ataskaitų audito rezultatus ir paaiškinti, kaip šis auditas prisidėjo prie
finansinių ataskaitų patikimumo ir koks buvo Audito komiteto vaidmuo tai atliekant;
Stebėti finansinės atskaitomybės procesą ir teikti rekomendacijas dėl jo patikimumo užtikrinimo;
Stebėti įmonės vidaus kokybės kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, turinčių įtakos audituojamos įmonės finansinei
atskaitomybei, ir, kai taikytina, vidaus audito veiksmingumą, nepažeidžiant vidaus audito nepriklausomumo;
Stebėti metinių finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, ypač atkreipiant dėmesį į jo atlikimą, atsižvelgiant
į Kompetentingos įstaigos (valstybės narės institucija, Europos Komisijai nurodyta kaip kompetentinga institucija, arba valstybės
ne narės institucija, kurioms pavesta atlikti viešąją priežiūrą ir (arba) kontroliuoti auditorių ir audito įmonių veiklą, apimančią
finansinių ataskaitų auditą) tikrinimo metu nustatytus finansinių ataskaitų audito trūkumus ir padarytas išvadas pagal
Reglamento18 26 straipsnio 6 dalį;
Peržiūrėti ir stebėti auditoriaus (auditorių) ar audito įmonių nepriklausomumą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos finansinių
ataskaitų audito įstatymo 4 straipsnyje ir Reglamento 6 straipsnyje, ypač dėl ne audito paslaugų teikimo audituojamai Įmonei
pagal Reglamento 5 straipsnį tinkamumo. Reikalauti, kad auditą atliekantis auditorius (auditoriai) arba audito įmonė, kasmet
Audito komitetui patvirtintų savo nepriklausomumą ir su Audito komitetu aptartų visas grėsmes savo nepriklausomumui, taip pat
toms grėsmėms mažinti taikytinas apsaugos priemones;
Teikti įmonės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės auditoriaus (auditorių)̨ ar audito įmonės parinkimu, skyrimu ir
atšaukimu bei sutarties su išorės auditoriumi (auditoriais) ar audito įmone sąlygomis;
Atsakyti už auditoriaus (auditorių) arba audito įmonės (įmonių) atrankos procedūros atlikimą ir rekomendacijos, kurį (kuriuos)
auditorių (auditorius) arba audito įmonę (įmones) paskirti, pateikimą pagal Reglamento 16 straipsnį.
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.

18

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto
audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB
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2 priedas. 2019–2023 m. strateginio veiklos plano rodiklių vykdymas 2019 m.
birželio 30 d.
1 lentelė. ON strateginių tikslų rodiklių vykdymas 2019 m. birželio 30 d.
Strateginė kryptis

1. Klientų
pasitenkinimo
didinimas

Strateginis tikslas

1.1. Didinti paslaugų
konkurencingumą,
diegiant inovatyvius
skaitmeninius
sprendimus

1.2. Gerinti teikiamų
oro navigacijos
paslaugų saugą, kokybę
ir saugumą
2.1. Didinti veiklos
2. Veiklos
procesų efektyvumą,
diegiant inovatyvius
efektyvumo
skaitmeninius
didinimas
sprendimus
3.1. Prisidėti prie
triukšmo mažinimo
Lietuvos
tarptautiniuose oro
3. Vertės kūrimas uostuose ir vykdyti kitas
aplinkosaugos
iniciatyvas
3.2. Užtikrinti nuosavo
kapitalo grąžą
4.1. Sukurti ir palaikyti į
4. Naujos
bendro tikslo siekimą
organizacinės
orientuotą ir
kultūros
vertybėmis grįstą
formavimas
organizacinę kultūrą

Strateginio tikslo rodiklis

Vidutinis minučių, kurias trunka kiekvieno skrydžio
maršrutinis užlaikymas dėl OESV, skaičius,
min/skrydžiui*
Maršruto oro navigacijos paslaugų vienetinio tarifo,
išreikšto nacionaline valiuta 2009 m. kainomis,
vidutinis metinis mažėjimas, proc.*
Terminalo oro navigacijos paslaugų vienetinio tarifo,
išreikšto nacionaline valiuta 2009 m. kainomis,
vidutinis metinis mažėjimas, proc.*
Oro navigacijos paslaugų kokybės lygis

Tikslinė 2019 m. I 2019 m. 2019 m. 2019 m.
rodiklio
kev.
II kev. III kev. IV kev.
reikšmė
2019 m.
≤ 0,04

0

0

≥ 3,3

≥ 4,0
≥ 4,0

Saugos valdymo veiksmingumo lygis*
(saugos kultūros ≥ C)

≥C

Aptarnautų skrydžių skaičius, tenkantis vienam
darbuotojui

952

205

469

Vidutinis tikrosios trajektorijos horizontalaus
maršrutinio skrydžio veiksmingumas, proc.*

≤ 1,36

1,77

1,80

Vidutinė nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.**
Sąnaudų plano vykdymas, proc.

≥ 3,7
≤ 100

0,91
93

7,2
89

Organizacijos sveikatos indeksas***

‐

Saugos kultūros – C, kiti – D

Pastabos:
* Oro navigacijos paslaugų teikėjams taikomi pagrindiniai ir kiti veiklos rezultatų vertinimo rodikliai yra nustatyti 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento
(ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas, I priedo 2 skirsnyje.
** Valdymo koordinavimo centro Susisiekimo ministerijai pateiktos derinti ON siektinos vidutinės nuosavo kapitalo grąžos tikslinės reikšmės 2019–2021 m. laikotarpiui.
*** Naujai nustatytas strateginio tikslo rodiklis, kurio tikslinės reikšmės bus nustatomos 2019 m., atlikus organizacijos sveikatos tyrimą.

2 lentelė. ON strateginių uždavinių rodiklių vykdymas 2019 m. birželio 30 d.
Strateginė kryptis

Strateginis tikslas

Strateginis uždavinys

Strateginio uždavinio
rodiklis

Tikslinė 2019 m. I 2019 m. 2019 m. 2019 m.
rodiklio
kev.
II kev. III kev. IV kev.
reikšmė
2019 m.

1.1.1. Efektyviai teikti oro
eismo vadybos, oro
Skrydžių vadovų darbo
0,52
navigacijos informacijos,
efektyvumas
paieškos ir gelbėjimo
koordinavimo paslaugas
1.1.2. Efektyviai teikti RNS paslaugas teikiančių
darbuotojų darbo
0,45
ryšių, navigacijos ir
efektyvumas
stebėjimo (RNS) paslaugas
OEV saugos lygis
(saugos įvykių, susijusių
1
su oro eismo valdymu,
padarinių klasė AA)
1.2.1. Mažinti oro
1.2. Gerinti teikiamų oro
OEV saugos lygis
navigacijos paslaugų
navigacijos paslaugų
(saugos įvykių, susijusių
keliamą saugos riziką
≤ 0,999999
saugą, kokybę ir
su oro eismo valdymu,
orlaivių avarijoms ir
saugumą
padarinių klasė A)
aviacijos incidentams
OEV saugos lygis
(specifinių (techninių)
1
saugos įvykių padarinių
klasė AA)
1.1. Didinti paslaugų
konkurencingumą,
diegiant inovatyvius
skaitmeninius
sprendimus

1. Klientų
pasitenkinimo
didinimas

1

1

1

1

1

1
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Strateginė kryptis

Strateginis tikslas

Strateginis uždavinys

Strateginio uždavinio
rodiklis

OEV saugos lygis
(specifinių (techninių)
saugos įvykių padarinių
klasė A)
Vidutinis minučių, kurias
trunka kiekvieno
skrydžio maršrutinis
1.2.2. Užtikrinti reikiamą
užlaikymas dėl OESV,
oro erdvės pralaidumą ir
skaičius*
teikiamų oro navigacijos
Bendras oro navigacijos
paslaugų kokybę
paslaugų gavėjų
pagrįstų pretenzijų
skaičius
1.2.3. Užtikrinti duomenų
Vidutinis incidento
perdavimo tinklų ir
išsprendimo laikas, d.
informacinių sistemų
kibernetinį saugumą
VšĮ Stebėsenos ir
2.1.1. Taikyti
korporatyvinės valdysenos prognozių agentūros VVĮ
gerojo valdymo indeksas
principus
Bendro darbuotojų ir
skrydžių vadovų
skaičiaus santykis
2.1. Didinti veiklos
Išorės priežiūros
procesų efektyvumą,
2. Veiklos
institucijų ir vidaus
diegiant inovatyvius
efektyvumo
kontrolės nustatytų I
2.1.2. Didinti veiklos
skaitmeninius
didinimas
procesų efektyvumą ir lygio trūkumų santykis,
sprendimus
proc.
gerinti jų kokybę
Išorės priežiūros
institucijų ir vidaus
kontrolės nustatytų
pasikartojančių veiklos
trūkumų santykis, proc.
3.1.1. Kartu su partneriais Bendro su partneriais
vykdomo triukšmo
prisidėti prie triukšmo
mažinimo plano
mažinimo Lietuvos
3.1. Prisidėti prie
priemonių
tarptautiniuose oro
triukšmo mažinimo
įgyvendinimas, proc.
uostuose
Lietuvos tarptautiniuose
oro uostuose ir vykdyti
Vidutinis tikrosios
3.1.2. Užtikrinti ON
kitas aplinkosaugos
trajektorijos
teikiamų oro navigacijos
3. Vertės kūrimas
iniciatyvas
horizontalaus
paslaugų atitikimą
maršrutinio skrydžio
aplinkosaugos
veiksmingumas, proc.*
reikalavimams
3.2.1. Plėtoti komercinių
Kitos veiklos pajamų
paslaugų teikimą bei
3.2. Užtikrinti nuosavo
dalis bendroje pajamų
stiprinti ir plėtoti strateginį
kapitalo grąžą
struktūroje, proc.**
bendradarbiavimą
4.1. Sukurti ir palaikyti į
4. Naujos
bendro tikslo siekimą
4.1.1. Didinti darbuotojų
Darbuotojų
organizacinės
orientuotą ir vertybėmis
įsitraukimą
įsitraukimas***
kultūros
grįstą organizacinę
formavimas
kultūrą

Tikslinė 2019 m. I 2019 m. 2019 m. 2019 m.
rodiklio
kev.
II kev. III kev. IV kev.
reikšmė
2019 m.
1

1

1

≤ 0,04

0

0

≤6

0

0

≤7

0

0

≤ 20

0

0

1,77

1,80

≤3

A

3,3

50

≤ 1,36

1,0

‐

Pastabos:
* Oro navigacijos paslaugų teikėjams taikomi pagrindiniai ir kiti veiklos rezultatų vertinimo rodikliai yra nustatyti 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento
(ES) Nr. 390/2013, kuriuo nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų planas, I priedo 2 skirsnyje.
** Kita veikla apibrėžiama kaip veikla, kuriai nėra taikomos 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių
už oro navigacijos paslaugas sistema, nuostatos.
*** Naujai nustatytas strateginio tikslo rodiklis, kurių tikslinės reikšmės bus nustatomos 2019 m., atlikus darbuotojų įsitraukimo tyrimą.
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3 priedas. Europos Komisijos patvirtintų pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo
rodiklių vykdymas 2019 m. birželio 30 d.
1 lentelė. Europos Komisijos patvirtinti pagrindiniai ON veiklos rezultatų vertinimo rodikliai ir tikslinės reikšmės 2015–2019 m.
Veiklos rezultatų vertinimo sritis

Sauga

Pajėgumas

Pagrindiniai veiklos rezultatų vertinimo rodikliai
Saugos valdymo veiksmingumo lygis
Rizikos analizės priemonės metodika grindžiamos
pavojingumo klasifikacijos taikymas teikiant
ataskaitas bent apie skirstymo minimumo
pažeidimus, įsibrovimą į kilimo ir tūpimo taką ir su
OEV susijusius įvykius visose oro eismo paslaugas
teikiančiose tarnybose (%)
Ataskaitos apie tai, kiek taikomas ir atitinkamai
netaikomas teisingumo principas
Vidutinis minučių, kurias trunka kiekvieno skrydžio
maršrutinis užlaikymas dėl OESV, skaičius,
min/skrydžiui
Vidutinis minučių, kurias trunka kiekvieno
atvykstančio orlaivio užlaikymas dėl OESV, siejamas
su terminalo ir oro uosto navigacijos paslaugų
teikimu ir nulemtas paskirties oro uoste taikomų
tūpimo apribojimų, skaičius

Aplinkos
apsauga

Vidutinis tikrosios trajektorijos horizontalaus
maršrutinio skrydžio veiksmingumas (%)

Ekonominis
efektyvumas

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

2015
≥C

2016
≥C

2017
≥C

2018
≥C

2019
≥C

100

100

100

100

100

Plačiau BFOEB Veiklos rezultatų plane 2015‐2019
≤ 0,01

≤ 0,02

≤ 0,03

≤ 0,04

≤ 0,04

0

0

0

0

0

≤ 1,50

≤ 1,47

≤ 1,44

≤ 1,40

≤ 1,36

≥ 3,6

≥ 4,1

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

2 lentelė. Europos Komisijos patvirtintų pagrindinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių vykdymas 2019 m. birželio 30 d.
Veiklos rezultatų vertinimo
sritis

Sauga

Pajėgumas

Pagrindiniai veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

2015

2016

2017

2018

2019

Saugos valdymo veiksmingumo lygis

Saugos
kultūros
– C, kiti –
D

Saugos
kultūros
– C, kiti –
D

Saugos
kultūros
– C, kiti –
D

Saugos
kultūros
– C, kiti
–D

Saugos
kultūros
– C, kiti
–D

100

100

100

100

100

Rizikos analizės priemonės metodika
grindžiamos pavojingumo klasifikacijos taikymas
teikiant ataskaitas bent apie skirstymo
minimumo pažeidimus, įsibrovimą į kilimo ir
tūpimo taką ir su OEV susijusius įvykius visose
oro eismo paslaugas teikiančiose tarnybose (%)
Ataskaitos apie tai, kiek taikomas ir atitinkamai
netaikomas teisingumo principas
Vidutinis minučių, kurias trunka kiekvieno
skrydžio maršrutinis užlaikymas dėl OESV,
skaičius, min/skrydžiui
Vidutinis minučių, kurias trunka kiekvieno
atvykstančio orlaivio užlaikymas dėl OESV,
siejamas su terminalo ir oro uosto navigacijos
paslaugų teikimu ir nulemtas paskirties oro
uoste taikomų tūpimo apribojimų, skaičius

Aplinkos
apsauga

Vidutinis tikrosios trajektorijos horizontalaus
maršrutinio skrydžio veiksmingumas (%)

Ekonominis
efektyvumas

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

Plačiau BFOEB Veiklos rezultatų plane 2015‐2019
0

0

0

0

0

0

0

0

0,01

0

1,60

1,68

1,63

1,72

1,80

7,9

11,5
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4 priedas. Tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 m.
birželio 30 d.

52

53

54

5 priedas. Svarbiausios su veikla susijusios rizikos ir jų valdymo priemonės
1 lentelė. Svarbiausios su ON veikla susijusios rizikos ir jų valdymo priemonės

Atitikties rizikos

Operacinės rizikos

Strateginės rizikos

Rizika

Rizikos poveikis

Rizikos valdymo priemonės
Rizika nevaldoma. Pagal 2019 m. vasario 11 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma
Konkretaus ataskaitinio laikotarpio BFOEB Veiklos rezultatų plane
Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių
Su oro eismo srautais susijusi planuoto ir faktinio paslaugų vienetų skaičiaus skirtumas lemia oro sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr.
390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013, nuostatas terminalo
rizika
erdvės naudotojams grąžintiną/susirenkamą sumą, kuri
paslaugoms netaikomas eismo rizikos pasidalijimo
mažina/didina ON pajamas ir apmokestinamąjį pelną
mechanizmas, tačiau maršruto paslaugoms eismo rizikos
pasidalijimo mechanizmas yra taikomas
Rizika nevaldoma. Infliacijos rizikos pasidalijimo
Didesnė/mažesnė nei konkretaus ataskaitinio laikotarpio Baltijos mechanizmas taikomas pagal 2019 m. vasario 11 d. Komisijos
FOEB Veiklos rezultatų plane planuota infliacija tiesiogiai lemia
įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317, kuriuo nustatoma
Infliacijos rizika
faktinį realaus maršruto ir terminalo paslaugų rinkliavų dydžių
Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir mokesčių
sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr.
pokytį
390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013 nuostatas
2018 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė ON
teisinės formos keitimui iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę,
tačiau šiems pakeitimams dar turi pritarti Lietuvos Respublikos
Politinė/
Rizika nevaldoma
Seimas. Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinės
Reguliavimo rizika
sistemos reforma gali susilpninti civilinės aviacijos priežiūros
veiksmingumą ir galimai turėti neigiamą poveikį ON veiklai
trumpuoju laikotarpiu
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 Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos ON finansinės rizikos
Finansinė rizika
ON nepatiria. Kadangi ON laikosi politikos nuolat turėti
valdymo politikos apraše
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: išlaidų plano vykdymo stebėsena
ir kt. Su išlaidų plano nevykdymu susijusios rizikos
Didesnės nei konkretaus ataskaitinio laikotarpio Baltijos FOEB
pasidalijimo mechanizmas taikomas pagal 2019 m. vasario 11
Su sąnaudų plano nevykdymu Veiklos rezultatų plane suplanuotos sąnaudos tiesiogiai lemia ON
d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/317, kuriuo
susijusi rizika
finansinius rezultatus ir faktinį maršruto ir terminalo paslaugų
nustatoma Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų ir
rinkliavų dydį
mokesčių sistema ir panaikinami įgyvendinimo reglamentai
(ES) Nr. 390/2013 ir (ES) Nr. 391/2013 nuostatas
Rizikos valdymo priemonės: kontroliuoti viešųjų pirkimų
Viešųjų pirkimų procesų vėlavimas atitinkamai gali lemti ir visų
Viešųjų pirkimų procesų
iniciavimą plane numatytu laiku, skirti didelį dėmesį viešųjų
kitų veiklų, kurių įgyvendinimui reikia įsigyti įrangą, paslaugas ar
vėlavimo rizika
pirkimų dokumentacijos kokybei, planuojant pirkimus, juos
darbus, vėlavimą
apjungti, stengtis sudaryti ilgalaikes sutartis
Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos kokybės valdymo
procedūroje VP‐3‐06 „Projektų valdymas“. Papildomos rizikos
Investicinių projektų savalaikio Investicinių projektų savalaikio įgyvendinimo rizika gali sutrikdyti
valdymo priemonės: užtikrinti vieningų projektų valdymo
įgyvendinimo rizika
oro navigacijos paslaugų teikimo tęstinumą
principų laikymąsi ON, investuoti į projektų vadovų
kompetencijų kėlimą ir kt.
Vidaus teisės aktų, procedūrų ir kitų sričių spragos, darbuotojų
Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos ON Antikorupcinės
Korupcijos rizika
veiksmų sąmoningumo stoka gali sudaryti sąlygas korupcijos
politikos apraše, Antikorupcinės vadybos sistemos vadove,
pasireiškimui
Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos apraše
Ekstremalių situacijų ir
Rizikos valdymo priemonės: nenumatytų atvejų planai, kurie
Ekstremalios situacijos ir nenumatyti atvejai gali sutrikdyti ON
nenumatytų atvejų, veiklos
rengiami generalinio direktoriaus įsakymu sudarytos darbo
teikiamų paslaugų tęstinumą
tęstinumo rizika
grupės, kurių projektai derinami su NPI
Išorės tiekėjų paslaugų ir procesų rizika gali sutrikdyti ON teikiamų Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos SP402 „Išorės tiekėjų
Išorės tiekėjų paslaugų ir
procesų rizika
paslaugų tęstinumą
paslaugų saugos valdymas“
Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos VP‐5‐02 „Saugos ir
Neatitikčių nustatytiems reikalavimams rizika gali sutrikdyti ON
Neatitikčių nustatytiems
kokybės vadybos sistemos vidaus auditas“, veiklos vidaus
reikalavimams rizika
teikiamų paslaugų tęstinumą
auditus reglamentuojančiuose dokumentuose
Išorės tiekėjų paslaugų ir procesų rizika gali sutrikdyti ON teikiamų Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos SP402 „Išorės tiekėjų
Išorės tiekėjų paslaugų ir
procesų rizika
paslaugų tęstinumą
paslaugų saugos valdymas“
Rizikos valdymo procesas ir priemonės numatytos saugos
procedūrose SP 201 „Oro eismo vadybos saugos ir rizikos
Oro eismo vadybos (OEV) saugos rizikos (funkcinių sistemų
Oro eismo vadybos (OEV)
vertinimo, analizės ir mažinimo procedūra“, SP 201
diegimo, jų pakeitimų, intervencijos į OEV sistemas rizikos)
saugos rizika
pasireiškimas gali sutrikdyti ON teikiamų paslaugų tęstinumą „Pranešimų apie oro eismo vadybos saugos įvykius teikimas ir
šių įvykių vidaus tyrimas“
Saugumo rizikos pasekmės yra įvairialypės, priklausomai nuo
veiksnių, sukėlusių rizikos pasireiškimą. Dėl didėjančių kibernetinių Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos ON Saugumo vadove,
Saugumo rizika
atakų skaičiaus gali kilti rizika dėl ON teikiamų paslaugų tęstinumo patvirtintos kibernetinio saugumo rizikos valdymo priemonės
užtikrinimo
Rizikos valdymo priemonės apibrėžtos ON profesinės rizikos
Profesinė rizika
Profesinė rizika gali sutrikdyti ON teikiamų paslaugų tęstinumą
vertinimo nuostatuose
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