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SANTRAUKA 

 

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ (toliau – Įmonė) yra sudėtinė Europos oro eismo vadybos 

sistemos dalis, kurios tikslas – užtikrinti efektyvią veiklą saugos, pajėgumo, ekonominio efektyvumo 

ir aplinkosaugos srityse. Siekdama užtikrinti aukščiausius teikiamų oro navigacijos paslaugų saugos, 

kokybės ir saugumo bei veiklos skaidrumo standartus, 2017 m. Įmonė išsikėlė naują ambicingą viziją 

tapti konkurencingiausiu oro navigacijos paslaugų teikėju Baltijos jūros regione, kuriančiu, 

diegiančiu ir plėtojančiu inovatyvius aviacijos sprendimus. Teikdama oro navigacijos paslaugas 

Įmonė siekia visokeriopai prisidėti prie valstybės politinių tikslų oro transporto srityje įgyvendinimo: 

sėkmingai veikti oro navigacijos paslaugų rinkoje, plėtoti Vilniaus skrydžių informacijos regioną, 

Baltijos funkcinio oro erdvės bloko (FOEB) oro erdvę ir oro eismo vadybos ir Lietuvos tarptautinių 

oro uostų pajėgumus, sudaryti sąlygas tolimesnei Lietuvos aviacijos sektoriaus plėtrai, dalyvauti 

mokslinių/industrinių tyrimų programose ir projektuose. 

2017-2018 m. žymi naują Įmonės kaip organizacijos vystymosi raidos etapą, kurio metu įvyko 

šie svarbiausi įvykiai ir pokyčiai: 

 2017 m. gruodžio 1 d. Mindaugas Gustys buvo paskirtas eiti Įmonės generalinio direktoriaus 

pareigas; 

 2018 m. sausio mėn. buvo patvirtinta nauja nepriklausoma Įmonės valdyba, kurioje 

dalyvauja trys nepriklausomi valdybos nariai bei vienas Įmonės darbuotojų atstovas; 

 2017 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Įmonės teisinės formos keitimui iš 

valstybės įmonės į akcinę bendrovę; 

 siekiant Įmonės valdymo darnumo, veiklos operatyvumo, veiksmingumo ir ekonominio 

efektyvumo, įgaliojimų, atskaitingumo ir aiškaus atsakomybių paskirstymo, nuo 2018 m. sausio 1 d. 

buvo pakeista Įmonės organizacinė struktūra, suformuojant 5 departamentus su aiškiai jiems 

priskirtomis funkcijomis; 

 2017 m. Įmonėje buvo vertinami galimi oro eismo paslaugų teikimo modelio ilgalaikio 

plėtojimo scenarijai. 2018-2023 m. įdiegus naują oro eismo paslaugų teikimo modelį, bus žengtas 

reikšmingas žingsnis, teikiant šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstas oro navigacijos paslaugas, 

įgyvendinant oro erdvės naudotojų lūkesčius, prisidedant prie Lietuvos oro uostų patrauklumo 

didinimo, bei siekiant tapti konkurencingiausiu oro navigacijos paslaugų teikėju Baltijos jūros 

regione; 

 siekiant užtikrinti aukščiausius Įmonės teikiamų paslaugų saugos, kokybės ir efektyvumo 

standartus, buvo plėtojami ir diegiami inovatyvūs technologiniai sprendimai. 2017 m. Įmonė tapo 

technologinio aljanso Europos iTEC (angl. Interoperability Through European Collaboration) nare; 

 siekiant didinti Įmonės konkurencingumą ir vardo žinomumą, buvo plėtojami strateginės 

partnerystės ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai; 

 vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Valstybės 

valdomų įmonių valdymo gairėmis bei VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ rekomendacijomis, 

Įmonėje buvo diegiami gerojo valdymo principai. 

Įmonės 2017–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m. veiklos ataskaitoje 

pateikiama Įmonės veiklos apžvalga, aprašomi pagrindiniai Įmonės vykdomi investiciniai projektai, 

pagrindiniai rizikos veiksniai ir jų įtaka Įmonės veiklos rezultatams, Įmonės veikla tarptautinėse 

organizacijose ir tarptautinio bendradarbiavimo rezultatai, Įmonės korporatyvinės atsakomybės 

politikos gairės darnaus vystymosi kontekste, veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių nuostatų 

laikymasis Įmonėje, ir Įmonės veiklos planai ir prognozės 2018-2022 m. 2017–2021 m. Įmonės 

strateginiame veiklos plane numatytų uždavinių ir priemonių įgyvendinimas 2017 m. apibendrintas 

1 priede, o 2017–2021 m. Įmonės strateginio veiklos plano rodiklių vykdymo 2017 m. vertinimas 

pateiktas 2 priede.  
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1. ĮMONĖS VEIKLOS APŽVALGA 

 

Įmonė pagal savo veiklos pobūdį yra oro transporto infrastruktūros įmonė1, kuri yra sudėtinė ir 

neatsiejama Lietuvos transporto sektoriaus dalis, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti 

įmonė, atliekanti jai priskirtas valstybės užduotis ir užtikrinanti darnų ir saugų skrydžių vykdymą 

Lietuvos Respublikos ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Lietuvai deleguotoje 

oro erdvėje virš neutraliųjų vandenų (Baltijos jūroje) bei Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose. Oro 

transporto sektorius yra labai svarbus sėkmingam šalies vystymuisi, nes sukuria ženklią šalies 

bendrojo vidaus produkto dalį, taip pat sudaro sąlygas sėkmingai veikti ir plėsti veiklą kitiems šalies 

ekonomikos sektoriams, gerina Lietuvos pasiekiamumą oro transportu ir didina piliečių mobilumą. 

Siekdama strateginių tikslų, atsižvelgdama į atliekamų funkcijų specifiką bei strateginę reikšmę 

nacionaliniam saugumui, Įmonė savo veiklos strategiją ir veiklos planus koordinuoja su kitomis 

Lietuvos oro transporto sektoriaus įmonėmis (VĮ “Lietuvos oro uostai”, Civilinės aviacijos 

administracija (CAA)). Oro transporto įmonių, kurių veiklą reguliuoja ir kontroliuoja Lietuvos 

Respublikos susiekimo ministerija, glaudūs tarpusavio santykiai užtikrina darnią Lietuvos oro 

transporto plėtrą (žr. 1 pav.). 

 

 

1 pav. Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijai pavaldžios oro transporto įmonės 

 

Įmonė yra tiesiogiai atsakinga už Lietuvos Respublikos oro erdvėje vykdomų skrydžių, 

skraidinamų keleivių ir krovinių saugą bei skrydžių efektyvumą, ir dėl savo specifinės veiklos 

priskirta prie strateginę reikšmę valstybei turinčių įmonių. Įmonė svarbi visuomenei, kariuomenei, 

verslo bendruomenei dėl Lietuvos Respublikos oro erdve kasdien praskrendančių šimtų orlaivių, 

gabenančių tiek keleivius, tiek krovinius, vykdomų karinių ir bendrosios aviacijos skrydžių bei vis 

labiau populiarėjančių bepiločių orlaivių naudojimo. Pagrindinė informacija apie Įmonę pateikta 1 

lentelėje. 

 

1 lentelė. Bendra informacija apie Įmonę 

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 

Teisinė forma Valstybės įmonė 

Įmonės kodas (PVM mokėtojo kodas) 210060460 (LT100604610) 

 

1.1. ĮMONĖS VEIKLOS SRITYS IR TEIKIAMOS PASLAUGOS 

 

                                                 
1 Įmonė teikia oro eismo paslaugas orlaiviams, skrendantiems Lietuvos Respublikos oro erdve. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir paslaugoms taikomą 

kainodarą, Įmonė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų 
įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ priskiriama prie įmonių, vykdančių specialiuosius įpareigojamus. 

Susisiekimo ministerija

VĮ “Lietuvos oro uostai” VĮ “Oro navigacija”

Civilinės aviacijos administracija
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Įmonė yra sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja2, kuri teikia oro eismo, ryšių, 

navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve 

skrendantiems orlaiviams (žr. 2 pav.). Įmonė taip pat užtikrina nuolatinį Aeronautikos gelbėjimo 

koordinacinio centro budėjimą, paieškų ir gelbėjimo darbų, įvykus orlaivio avarijai, organizavimą ir 

koordinavimą. Įmonė kaip B4 konsorciumo3 narė dalyvauja SESAR 2020 programoje4 ir vykdo 

mokslinius/industrinius (inovacijų plėtojimo) projektus. Įmonė, dalyvaudama SESAR 2020 

programoje, prisideda prie ateities Europos oro eismo vadybos (OEV) sistemos vizijos kūrimo, naujo 

ilgalaikio Europos OEV Pagrindinio plano parengimo, kuris yra svarbiausias OEV priemonių 

modernizavimo prioritetų planavimo dokumentas. 

 

 

2 pav. Įmonės veiklos sritys ir teikiamos paslaugos 

 

Įmonė yra sudėtinė pasaulio ir Europos OEV sistemos dalis, kurios tikslas – užtikrinti efektyvią 

veiklą saugos, pajėgumo, ekonominio efektyvumo ir aplinkosaugos srityse, o jos teikiamos paslaugos 

pagal ICAO dokumentus ir ES teisės aktus priskiriamos prie oro navigacijos paslaugų (žr. 3 pav.). 

 

 

3 pav. Įmonės teikiamų oro navigacijos paslaugų schema5 

                                                 
2 Pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir CAA išduotą pažymėjimą Įmonė yra vienintelė įmonė, kuriai suteikta teisė teikti oro eismo, ryšių, 

navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams. 
3 B4 konsorciumą sudaro keturi Centrinės ir Rytų Europos oro navigacijos paslaugų teikėjai (VĮ „Oro navigacija“ (Lietuva), PANSA (Lenkija), ANS 
CR (Čekijos Respublika) ir LPS (Slovakijos Respublika)). 
4 SESAR (angl. Single European Sky ATM Research) 2020 programa – tai bendro Europos dangaus tyrimų oro eismo vadybos (OEV) tyrimų programa. 
5ICAO bei ES prie oro navigacijos paslaugų priskiria ir meteorologijos informacijos teikimo paslaugas aviacijos sektoriui, tačiau šios funkcijos pavestos 
kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms / organizacijoms. 

Pagrindinė 
veikla

Oro navigacijos paslaugų teikimas 

Oro eismo valdymo paslaugų teikimas

Oro eismo 
paslaugų teikimas

Oro erdvės 
valdymo paslaugų 

teikimas

Oro eismo srautų 
valdymo paslaugų 

teikimas

Ryšių, 
navigacijos ir 

stebėjimo 
paslaugų 
teikimas

Oro navigacijos 
informacijos 

paslaugų 
teikimas

Paieškos ir 
gelbėjimo 

koordinavimo 
paslaugų 
teikimas

Kita veikla
Mokslinių/industrinių (inovacijų plėtojimo) 

projektų vykdymas
Nuoma

Oro navigacijos paslaugos 

Oro eismo valdymo paslaugos

Oro eismo paslaugos

Skrydžių 
informacijos 

paslaugos 

Įspėjimo 
informacijos 

paslaugos 

Skrydžių 
valdymo 
paslaugos

Oro erdvės 
valdymo 
paslaugos

Oro eismo 
srautų 

valdymo 
paslaugos

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo 
paslaugos

Ryšių 
paslaugos

Navigacijos 
paslaugos

Stebėjimo 
paslaugos

Oro 
navigacijos 

informacijos 
paslaugos

Paieškos ir 
gelbėjimo 

koordinavimo 
paslaugos
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2 lentelė. Įmonės teikiamos oro navigacijos paslaugos 

Oro eismo valdymo paslaugos 

Oro eismo vadybos (OEV) paslaugos – tai visuma funkcijų ore ir žemėje, kurių reikia saugiam ir veiksmingam 

orlaivio judėjimui visais skrydžio etapais užtikrinti. OEV apima oro eismo, skrydžių srautų vadybos ir oro erdvės 

tvarkybos paslaugas 

Oro eismo paslaugos Oro erdvės valdymo paslaugos Oro eismo srautų valdymo paslaugos 

Oro eismo paslaugos – tai 1) 

skrydžių informacijos paslaugos 

(informacijos teikimas orlaivių 

įguloms skrydžių saugai bei 

veiksmingumui užtikrinti); 2) 

įspėjimo informacijos paslaugos 

(informacijos apie orlaivį, kuriam 

reikalingos paieškos ir gelbėjimo 

paslaugos teikimas atitinkamoms 

organizacijoms); 3) skrydžių 

valdymo paslaugos, kurios 

skirstomos į: a) rajono – skrydžių 

valdymas maršrute; b) aerodromo 

rajono (prieigų) – atvykstančių arba 

išvykstančių skrydžių valdymas; c) 

aerodromo (bokšto) – eismo 

valdymas aerodrome 

Oro erdvės tvarkybos paslaugos – tai 

planavimo funkcija, kurios 

pagrindinis siekis – oro erdvę 

panaudoti maksimaliai efektyviai, 

suteikiant galimybę įvairių 

kategorijų oro erdvės naudotojams 

(komercinei, bendrajai ir karinei 

aviacijai) vykdyti veiklą, 

užtikrinančią jų poreikius. Funkcija 

vykdoma nustatant bei paskirstant 

oro erdvę, atsižvelgus į jos 

charakteristikas (pagal teikiamų 

paslaugų pobūdį, nusistovėjusius oro 

eismo srautus ir skrydžių 

intensyvumą) 

Oro eismo srautų valdymo paslaugos 

– tai funkcija, skirta užtikrinti saugų, 

tvarkingą ir spartų oro eismo srautą, 

kad skrydžių valdymo paslaugų 

pajėgumas būtų naudojamas 

optimaliai, siekiant, kad oro eismo 

apimtys atitiktų oro eismo paslaugų 

teikėjų nurodytus pajėgumus ir 

nebūtų orlaivių užlaikymų arba jie 

būtų minimalūs 

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos 

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo (RNS) paslaugos – tai įrangos (radarai, navigacijos švyturiai, radijo ryšio ir 

antžeminio ryšio įrenginiai, kt.) ir paslaugų visuma, padedanti valdyti skrydžius realiu laiku bei leidžianti patiems 

orlaiviams nustatyti jų padėtį erdvėje 

Ryšių paslaugos Navigacijos paslaugos Stebėjimo paslaugos 

Ryšiai – žemės ir žemės, oro ir 

žemės bei oro ir oro ryšiai yra 

reikalingi saugiam oro eismui 

užtikrinti 

Navigacija – teikia orlaiviui 

informaciją apie orlaivio padėtį 

erdvėje, kryptį, atstumą 

Stebėjimas – padeda skrydžių 

vadovui nustatyti orlaivių padėtį 

erdvėje ir atvaizduoti tai skrydžių 

valdymo sistemos ekrane. Teikia 

atpažinimo, aukščio, greičio 

informaciją 

Oro navigacijos informacijos paslaugos 

Oro navigacijos informacijos (ONI) paslaugos – tai oro navigacijos duomenų ir informacijos, būtinos oro navigacijos 

saugai, reguliarumui ir efektyvumui užtikrinti, teikimas nustatytos atsakomybės zonos ribose 

Paieškos ir gelbėjimo koordinavimo paslaugos 

Paieškos ir gelbėjimo koordinavimo paslaugos – darbų, įvykus orlaivio avarijai, organizavimas ir koordinavimas 

 

2017 m. Įmonėje buvo vertinami galimi oro eismo paslaugų teikimo modelio ilgalaikio 

plėtojimo scenarijai, atsižvelgiant į strateginius, saugos, oro eismo paslaugų teikimo, 

techninius/technologinius, teisinius, žmogiškųjų išteklių bei kitus susijusius aspektus, siekiant 

parinkti Įmonei tinkamiausią oro eismo paslaugų teikimo modelio ilagalaikio plėtojimo scenarijų ir 

sudaryti scenarijaus įgyvendinimo planą. Rengiant galimus oro eismo paslaugų teikimo modelio 

ilgalaikio plėtojimo scenarijus, 2017-2018 m. pradžioje buvo vykdomos šios veiklos ir pasiekti šie 

rezultatai: 

 parengta Įmonės stebėjimo sistemų ilgalaikio plėtojimo koncepcija; 

 įvertintos nuotolinio aerodromo paslaugų teikimo galimybės; 

 rengiamasi nuotoliniam paslaugų teikimui iš oro navigacijos informacijos žiniaviečių kai 

kuriuose Lietuvos oro uostuose; 

 analizuojamos reikalingos priemonės, įgalinančios plėtoti dronų ir bepiločių orlaivių 

naudojimą. 

2018-2023 m. įdiegus naują oro eismo paslaugų teikimo modelį, bus žengtas reikšmingas 

žingsnis, teikiant šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstas oro navigacijos paslaugas, įgyvendinant 
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oro erdvės naudotojų lūkesčius, prisidedant prie Lietuvos oro uostų patrauklumo didinimo, bei 

siekiant tapti konkurencingiausiu oro navigacijos paslaugų teikėju Baltijos jūros regione. 

 

1.2. ĮMONĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SAUGOS, KOKYBĖS IR SAUGUMO 

UŽTIKRINIMAS 

 

Įmonės teikiamų paslaugų saugos ir kokybės užtikrinimas. Įmonė siekia teikti saugias ir 

kokybiškas oro navigacijos paslaugas. Įmonės teikiamų oro navigacijos paslaugų kokybės vadybos 

sistema atitinka standarto ISO 9001:2015 reikalavimus. Įmonė turi iki 2021 m. galiojantį atitikties 

sertifikatą. 

Vienas iš Europos Komisijos (EK) įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 390/2013 nustatytų 

saugos veiklos pagrindinių vertinimo rodiklių – saugos valdymo veiksmingumo lygis – matuojamas 

pagal Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) aprobuotą metodiką6. 2017 m. Įmonė yra pasiekusi 

D saugos valdymo veiksmingumo lygį (saugos kultūros – C) ir atitinka EK nustatytus tikslinius 

rodiklius. 

Nuolat tobulinti saugos ir kokybės vadybos sistemas ir jas reglamentuojančius procesus yra 

vienas svarbiausių Įmonės siekiamų tikslų. Įmonės 2017–2021 m. strateginiame veiklos plane 

numatytos šios saugos ir kokybės vadybos srities veiklos kryptys (žr. 4 pav.). 

 

 

4 pav. Įmonės 2017–2021 m. strateginiame veiklos plane numatytos saugos ir kokybės vadybos srities veiklos 

kryptys 

                                                 
6 EASA nustatytas periodiškas (kartą per metus) saugos valdymo veiksmingumo lygio vertinimo procesas vykdomas taip: 1) Oro navigacijos paslaugų 

teikėjas privalo užpildyti EASA pateiktą Saugos valdymo veiksmingumo matavimo klausimyną (angl. „Questionnaire for Measurement of Effectiveness 
of Safety Management – ANSP level“), apimantį įvairias saugos vadybos sistemos sritis, pagrindžiant jį įrodymais (nuorodomis į konkrečius vidaus 

dokumentus, procesus ir priemones), ir suderinti jį su CAA; 2) Vertinimo metodika apima 11 vertinimo sričių – saugos kultūra, saugos atsakomybė, 

atitiktis tarptautiniams įsipareigojimams, saugos standartai ir procedūros, kompetencija, rizikos valdymas, saugos ryšiai, saugos pranešimai, tyrimai ir 
gerinimas, saugos veiklos monitoringas, saugos vadybos sistemos auditai, gerosios praktikos sklaida; 3) Vertinimo sričių veiksmingumas nustatomas 

pagal 5 lygių sistemą – nuo A (žemiausio) iki E (aukščiausio). Kiekvienos srities veiksmingumo lygis nustatomas pagal tai, ar visi klausimyne apibrėžti 

šios srities elementai atitinka šį lygį. Jeigu srities elementams priskiriami skirtingi lygiai, visos srities veiksmingumo rezultatą lemia žemiausias 
elemento lygis. 

Teisės aktų, procedūrų oro eismo vadybos (toliau OEV) saugos vadybos srityje
peržiūra ir tobulinimas, naujų rengimas ir taikymas

Darbuotojų kompetencijos ugdymas

Informacijos apie saugą sklaida, grįžtamojo ryšio su Įmonės specialistais,
teikiančiais informaciją apie saugos įvykius, taip pat skleidžiant
informaciją apie įvykių tyrimų rezultatus, užtikrinimas

OEV saugos ir rizikos vertinimo bei mažinimo mechanizmo tobulinimas

Saugos ir kokybės vadybos sistemos vidaus auditai, koregavimo ir
prevencinių priemonių rengimas, nuolatinė sistemų efektyvumo stebėsena

Bendradarbiavimo su oro uostais, Lietuvos kariuomenės ir kitomis organizacijomis
saugos koordinavimo ir informacijos patirties sklaidos srityse plėtra
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2017 m. skrydžių valdymo centrų įranga veikė patikimai. Per ataskaitinį laikotarpį nei avarijų, 

nei pavojingų incidentų dėl Įmonės veiklos nebuvo. 

2017 m. užregistruotos dvi paslaugų gavėjų (oro eismo vežėjų) pretenzijos dėl oro eismo 

paslaugų kokybės: 

 2017 m. vasario 22 d. gauta Estijos oro bendrovės „Nordica“ pretenzija. Patikrinimo metu 

nustatyta, kad skrydžių vadovas ir orlaivio įgula skirtingai interpretavo radijo ryšiui palaikyti 

naudojamoje standartinėje frazeologijoje naudojamų sąvokų prasmę. Prevenciniais tikslais išleistas 

Įmonės oro eismo vadybos direktoriaus potvarkis „Dėl EK Reglamento (ES) 923/2013 SERA 3225 

taikymo“. 

 2017 m. lapkričio mėn., gavus Latvijos aviakompanijos „Air Baltic“ nusiskundimą dėl 

radionavigacinės tūpimo sistemos ILS Palangoje veikimo netikslumų, atliktas išsamus patikrinimas. 

Patikrinimas nepatvirtino netinkamo minėtos sistemos veikimo. 

2017 m. Įmonėje užregistruoti 217 pranešimų apie 203 įvykius, iš kurių: 

 24 pranešimai apie 24 OEV saugos įvykius; 

 58 pranešimai apie 45 OEV specifinius saugos įvykius; 

 136 pranešimai apie 135 įvykius, nesusijusius su OEV. 

2017 m. atlikti 43 saugos įvykių (19 OEV ir 24 OEV specifiniai) vidaus tyrimai ir/arba 

patikrinimai, pateiktos 49 saugos rekomendacijos. Vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena. 

2017 m. rugsėjo 7 d. buvo vykdytos pratybos pagal nenumatytų atvejų planus, imituojant 

skrydžių valdymo paslaugų sutrikimą Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centre (ASVC), kuomet 

paslaugų teikimas atnaujinamas panaudojus Mobiliąją aerodromo skrydžių valdymo vadavietę, kuri 

nedelsiant buvo vežama iš Kauno ASVC. Pratybos įvertintos teigiamai, kilę nesklandumai 

analizuojami. 

Įmonės teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimas. Siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų 

saugumą, prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą naudojantis Įmonės informaciniais tinklais, 

taip pat užtikrinant veiklos tęstinumą, Įmonė itin didelį dėmesį skiria kibernetiniam saugumui ir tai 

yra viena iš prioritetinių veiklos krypčių. Apie visus kibernetinius incidentus, pagal kategorijas 

priskirtus dideliems ir vidutiniams, Įmonė informuoja Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. 

2017 m. Įmonės Saugumo skyriaus darbuotojai organizavo ir vedė vidinius aviacijos saugumo 

ir informacinės saugos užtikrinimo reikalavimų mokymus naujai priimtiems Įmonės darbuotojams 

bei organizavo įvadinius/tęstinius ATSEP (angl. Air Traffic Safety Electronics Personnel) 

licencijuojamų Įmonės bei Krašto apsaugos ministerijos (KAM) elektronikos specialistų kursus. 

 

1.3. ĮMONĖS STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI 

 

Įmonė yra sudėtinė Europos oro eismo vadybos sistemos dalis, kurios tikslas – užtikrinti 

efektyvią veiklą saugos, pajėgumo, ekonominio efektyvumo ir aplinkosaugos srityse. Siekdama 

užtikrinti aukščiausius teikiamų oro navigacijos paslaugų saugos, kokybės ir saugumo bei veiklos 

skaidrumo standartus, 2017 m. Įmonė išsikėlė naują ambicingą viziją tapti konkurencingiausiu oro 

navigacijos paslaugų teikėju Baltijos jūros regione, kuriančiu, diegiančiu ir plėtojančiu inovatyvius 

aviacijos sprendimus (žr. 3 lentelę). 

Teikdama oro navigacijos paslaugas Įmonė siekia visokeriopai prisidėti prie valstybės politinių 

tikslų oro transporto srityje įgyvendinimo: sėkmingai veikti oro navigacijos paslaugų rinkoje, plėtoti 

Vilniaus skrydžių informacijos regioną, Baltijos FOEB oro erdvę ir oro eismo vadybos ir Lietuvos 

tarptautinių oro uostų pajėgumus, sudaryti sąlygas tolimesnei Lietuvos aviacijos sektoriaus plėtrai, 

dalyvauti mokslinių/industrinių tyrimų programose ir projektuose. 
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Paskirtis

Strateginės 
kryptys

3 lentelė. Įmonės misijos, vizijos ir strateginių krypčių pokyčiai 2017 m. 

Įmonės misija, vizija 

ir strateginės kryptys 

Įmonės 2017–2021 m. strateginis veiklos 

planas 

Įmonės 2018–2022 m. strateginis veiklos 

planas 

Misija 

Teikti saugias ir kokybiškas oro navigacijos 

paslaugas visiems Lietuvos Respublikos ir 

jai deleguotos oro erdvės naudotojams 

Saugiai, kokybiškai, ir tausojant aplinką 

teikti oro navigacijos paslaugas bei aktyviai 

prisidėti prie aviacijos sektoriaus plėtros 

Vizija 

Būti nuolat tobulėjančia įmone, kuri 

užtikrina oro erdvės naudotojams teikiamų 

paslaugų saugą ir kokybę, efektyviai veikia 

Europos oro eismo tinkle ir įgyja vis didesnį 

valstybės, visų aviacijos ir verslo partnerių 

pasitikėjimą 

Konkurencingiausias oro navigacijos 

paslaugų teikėjas Baltijos jūros regione, 

kuriantis, diegiantis ir plėtojantis 

inovatyvius aviacijos sprendimus 

Strateginės kryptys 

Teikti saugias ir kokybiškas oro navigacijos 

paslaugas bei pasiekti įmonei taikomus 

veiklos efektyvumo rodiklius 
Didinti įmonės veiklos efektyvumą ir 

konkurencingumą 

Didinti įmonės konkurencingumą ir 

užtikrinti veiklos tęstinumą 

Plėsti įmonės veiklą strateginės partnerystės 

pagrindu Įmonės teisinės formos optimizavimas 

įmonės vizijai įgyvendinti 

 

Didelę įtaką Įmonės veiklai turi tarptautinė ir nacionalinė reguliavimo aplinka, todėl 2017 m. 

Įmonės strateginės kryptys ir strateginiai tikslai buvo nustatyti taip, kad atitiktų Bendro Europos 

dangaus koncepciją, Europos OEV Pagrindinio plano nuostatas, Baltijos FOEB strategiją ir 

Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 m. programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programą. Numatant Įmonės strategines kryptis ir strateginius tikslus, buvo atsižvelgta į oro erdvės 

naudotojų ir visuomenės lūkesčius, siekiant vykdyti Įmonės misiją, vizijos įgyvendinimo ir prisidėti 

prie Europos ir Lietuvos aviacijos sektoriaus vystymosi. 2018–2022 m. laikotarpiui Įmonė 

suformulavo šias ilgalaikes strategines kryptis ir išsikėlė šiuos strateginius tikslus (žr. 5 pav.). 

 

 

 

5 pav. Įmonės strateginės kryptys ir tikslai 2018–2022 m. laikotarpiui 

 

Įmonės strateginių krypčių, tikslų ir uždavinių žemėlapis 2018-2022 m. laikotarpiui pateiktas 3 

priede. 

Perspektyva

Įmonės misija – saugiai, kokybiškai, ir tausojant aplinką teikti oro navigacijos paslaugas bei 
aktyviai prisidėti prie aviacijos sektoriaus plėtros

Įmonės vizija – konkurencingiausias oro navigacijos paslaugų teikėjas Baltijos jūros regione, 
kuriantis, diegiantis ir plėtojantis inovatyvius aviacijos sprendimus

Strateginiai 
tikslai

Didinti įmonės veiklos efektyvumą ir konkurencingumą

Užtikrinti įmonės 
teikiamų oro 

navigacijos paslaugų 
saugą, kokybę, 

saugumą ir veiklos 
skaidrumą

Diegti inovatyvius 
sprendimus, siekiant 

užtikrinti 
pakankamus įmonės 

pajėgumus, 
atsižvelgiant į 
aplinkosaugos 
reikalavimus

Siekti ekonomiškai 
efektyvesnės veiklos, 

pakeičiant įmonės 
teisinę formą

Plėsti įmonės veiklą strateginės 
partnerystės pagrindu

Plėtoti įmonės 
teikiamas oro 
navigacijos 
paslaugas 

Plėsti įmonės veiklos 
sritis, stiprinti 

strateginius ryšius ir 
didinti jos vardo 

žinomumą
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1.4. ĮMONĖS VALDYMO IR ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

 

Įmonė yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai 

perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. 2017 m. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė pritarė Įmonės teisinės formos keitimui iš valstybės įmonės (VĮ) į akcinę 

bendrovę (AB). Įmonės teisinė forma iš VĮ į AB turi būti pakeista iki 2019 m. sausio 1 d. 

Įmonės valdymo organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, vienasmenis valdymo organas – Įmonės geralinis 

direktorius, ir Įmonės kolegialus valdymo organas – Įmonės valdyba (žr. 6 pav.). 

 

 

6 pav. Įmonės valdymo struktūra 

 

Lietuvai siekiant įstoti į EBPO stiprinamas valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdymas. 2018 

m. pirmąjį pusmetį augantis VVĮ kolegialių organų nepriklausomumas, t.y. į kolegialius organus 

pritraukiant vis daugiau nepriklausomų narių, rodo aiškias tendencijas VVĮ valdysenos gerinimo 

srityje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, 2018 m. bent pusę VVĮ stebėtojų tarybos, 

o jei nesudaryta – valdybos, narių turės sudaryti nepriklausomi nariai. Tačiau dalis VVĮ žengia dar 

toliau ir valdybose/stebėtojų tarybose turi gerokai daugiau nei pusę nepriklausomų narių, 

pirmininkais skiriami taip pat nepriklausomi nariai. Nepriklausomų narių skaičius VVĮ valdybose 

preliminariais duomenimis 2017 m. siekė apie 43 proc., o per pirmąjį 2018 m. pusmetį turėtų priartėti 

prie 50 proc. 

2017 m. lapkričio 9 d. Įmonės generalinis direktorius dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime 

vykusioje tarptautinėje konferencijoje „VVĮ valdysena ir jos perspektyvos Lietuvoje“, kurioje buvo 

pristatyta geroji VVĮ valdysenos praktika Europoje bei Lietuvoje bei pristatytas valstybės dalyvavimo 

versle vaidmuo, užtikrinant profesionalią VVĮ valdyseną. Diskusijų metu buvo aptartos Lietuvos VVĮ 

valdysenos perspektyvos pagal EBPO VVĮ valdysenos gaires. Vadovaujantis EBPO Valstybės 

valdomų įmonių valdymo gairėmis (angl. The OECD Guidelines on Corporate Governance of State-

Owned Enterprises) bei VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“, atliekančios VVĮ Valdymo 

koordinavimo centro funkcijas, rekomendacijomis, 2017-2018 m. Įmonėje buvo diegiami gerojo 

valdymo principai. 2018 m. sausio mėn. buvo suformuota nauja profesionali ir nepriklausoma Įmonės 

valdyba. 2018 m. sausio 29 d. Susisiekimo ministro įsakymu patvirtinta naujoji Įmonės valdyba, 

kurioje dalyvauja trys nepriklausomi valdybos nariai, kurie sudaro 3/5 Įmonės valdybos narių, bei 

vienas Įmonės darbuotojų atstovas. Tikimasi, kad nepriklausomų narių pritraukimas į Įmonės 

valdymo organus padės sustiprinti Įmonės valdymą pritraukiant reikiamas kompetencijas bei 

atskiriant nuosavybės funkcijų įgyvendinimą nuo sektorių, kuriose veikia VVĮ, politikos formavimo. 

2017 m. vasario mėn. iš pareigų atleidus ilgametį Įmonės direktorių Algimantą Raščių, 

laikinuoju Įmonės direktoriumi buvo paskirtas Mindaugas Gustys. 2017 m. pabaigoje įvyko 

Susisiekimo ministerijos paskelbtas konkursas ir jį laimėjus 2017 m. gruodžio 1 d. Mindaugas Gustys 

Įmonės steigėjas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Įmonės valdyba 

Įmonės generalinis direktorius
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buvo paskirtas eiti Įmonės generalinio direktoriaus pareigas. Įmonės valdymo organai, Įmonės 

valdybos sudėties pasikeitimai 2017-2018 m. ir Įmonės vadovybės sudėtis yra pateikta 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. Įmonės valdymo organai ir vadovybė 

Valdymo organas Pavadinimas/Atstovas 

Įmonės savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Vienasmenis valdymo organas Įmonės generalinis direktorius 

Kolegialus įmonės valdymo organas Valdyba 

Įmonės valdyba 

(iki 2018-01-29) 

Andrius Šniuolis, Susisiekimo ministerijos atstovas (paskirtas Susisiekimo 

ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-659 „Dėl valstybės įmonės 

„Oro navigacija“ valdybos“, atšaukiant iš pareigų buvusį valdybos 

pirmininką Ričardą Degutį ir Vilių Veitą) 

Janina Laskauskienė, Susisiekimo ministerijos atstovė 

Normantas Marius Dvareckas, nepriklausomas valdybos narys 

Dangirutis Janušas, nepriklausomas valdybos narys 

Įmonės valdyba 

(nuo 2018-01-29) 

Dangirutis Janušas, nepriklausomas valdybos narys (valdybos pirmininkas) 

Andrius Šniuolis, Susisiekimo ministerijos atstovas 

Vytautas Vaižmužis, Įmonės darbuotojų atstovas 

Gediminas Almantas, nepriklausomas valdybos narys 

Mikas Jovaiša, nepriklausomas valdybos narys 

Įmonės vadovybė 

(nuo 2018-01-01) 

Mindaugas Gustys, generalinis direktorius 

Vaidotas Kondroška, generalinio direktoriaus pavaduotojas 

Tomas Tamašauskas, laikinai einantis Strateginės plėtros ir inovacijų 

departamento vadovo pareigas 

Nerijus Maleckas, Operacinės veiklos departamento vadovas 

Tomas Montvila, Saugos, kokybės ir saugumo departamento vadovas 

Darius Okunevičius, Techninės veiklos departamento vadovas 

Jolanta Verikaitė, Finansų ir administracijos departamento vadovė 

 

2018 m. sausio 29 d. Susisiekimo ministro įsakymu patvirtinta naujoji Įmonės valdyba, kurios 

pirmininku 2018 m. vasario 15 d. posėdžio metu valdybos narių balsavimu išrinktas Dangirutis 

Janušas (UAB „Verslo konsultacijų spektras“ direktorius, partneris). Kiti Įmonės valdybos nariai: 

 Gediminas Almantas (buvęs VĮ „Lietuvos oro uostai“ generalinis direktorius); 

 Mikas Jovaišas (AB „Lietuvos paštas“ Strategijos ir plėtros departamento vadovas, UAB 

„Baltic Post“ („LPEXPRESS“) valdybos pirmininkas); 

 Andrius Šniuolis (Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių transporto politikos 

departamento direktorius); 

 Vytautas Vaižmužis (Įmonės Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro vadovas). 

Įmonės valdybos nariai yra išrinkti 4 metų kadencijai. 2018 m. vasario 15 d. valdybos posėdžio 

metu buvo nuspręsta, jog Įmonės valdybos pirmininko pareigose jie periodiškai keisis. Valdybos 

nariams mokamas atlygis iš Įmonės lėšų, kuris per mėnesį negali viršyti 1/5 generalinio direktoriaus 

vidutinio darbo užmokesčio. 

Vadovaujantis EBPO Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis ir įgyvendinant gerąją 

korporatyvinio valdymo praktiką, visų didžiausių įmonių (nepaisant teisinės formos ir 

susiformavusios praktikos) kolegialūs valdymo organai turėtų būti sustiprinti specializuotais 

komitetais. EBPO Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėse įmonėms rekomenduojama sudaryti 

Audito (vidaus kontrolės) komitetą, Atlygio (atlygio ir skyrimo) komitetą ir kitus komitetus (pvz., 

Rizikos valdymo komitetą, ir pan.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir EBPO 

Valstybės valdomų įmonių valdymo gairėmis, 2018 m. Įmonėje bus sudarytas Audito komitetas. 

2017 m. gruodžio 31 d. Įmonėje buvo 5 skrydžių valdymo centrai (Regiono, Vilniaus, Kauno, 

Palangos bei Šiaulių aerodromų), Aeronautikos gelbėjimo koordinacinis centras, Mokymo centras, 3 
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tarnybos, 15 skyrių (žr. 4 priedą). Siekiant Įmonės valdymo darnumo, veiklos operatyvumo, 

veiksmingumo ir ekonominio efektyvumo, įgaliojimų, atskaitingumo ir aiškaus atsakomybių 

paskirstymo, nuo 2018 m. sausio 1 d. buvo pakeista Įmonės organizacinė struktūra ir suformuoti 5 

departamentai (Operacinės veiklos, Techninės veiklos, Finansų ir administracijos, Strateginės plėtros 

ir inovacijų, Saugos, kokybės ir saugumo) su aiškiai jiems priskirtomis funkcijomis (žr. 5 priedą). 

 

1.5. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATAI 

 

2017 m. reikšmingą įtaką Įmonės veiklos rezultatams turėjo geopolitinė situacija regione ir 

pasaulyje, taip pat veiksniai, susiję su kai kurių aviakompanijų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų 

veikla. Palyginti su 2016 m., bendras skrydžių, kuriems Lietuvos Respublikos oro erdvėje buvo 

suteiktos oro navigacijos paslaugos, skaičius 2017 m. padidėjo 5,23 proc. ir pasiekė 243,033 tūkst. Iš 

jų tranzitu7 skrido 185 167 orlaiviai (76,2 proc. bendro skrydžių skaičiaus), o tai 9 253 skrydžiais 

arba 5,25 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2016 m. (žr. 7 pav.). 2017 m. terminalinių skrydžių8 

skaičius siekė 57 866, t.y. 2 834 skrydžiais arba 5,15 proc. daugiau nei 2016 m. 

2017 m. reikšmingai didėjo Rusijos Federacijoje registruotų aviakompanijų skrydžių skaičius, 

kadangi šioje šalyje registruotos aviakompanijos apskrisdavo Ukrainos oro erdvę, perkeldamos 

maršrutus Vakarų kryptimi. Skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičiaus didėjimą taip pat 

lėmė tokie veiksniai kaip didesnis skrydžių iš Rusijos Federacijos į Kaliningrado sritį skaičius, 

skrydžių iš Rusijos Federacijos į Turkijos kurortus (Antalija, Bodrumas ir kt.) atnaujinimas, Lenkijos 

aviakompanijos „LOT Polish Airlines“ (bendradarbiaujant su Estijos „Nordica“) bazės Taline 

įsteigimas ir skrydžiai iš jos bei Latvijos Respublikos aviakompanijos „Air Baltic“ veiklos plėtra ir 

šios aviakompanijos vykdytų skrydžių skaičiaus augimas. Be to, Ukrainos ir Rusijos Federacijos 

abipusiai draudimai naudotis šių šalių oro erdve padidino „Air Baltic“ skrydžių skaičių maršrutu 

Kijevas – Ryga – Rusija ir atvirkščiai, kadangi dalis šio maršruto (Ryga – Kijevas – Ryga) kerta 

Lietuvos Respublikos oro erdvę. Tačiau kai kurių aviakompanijų skrydžių skaičius 2017 m. mažėjo, 

o pagrindinės tokio mažėjimo priežastys buvo „Airberlin“ bankrotas, „Eurowings“ (buvusios 

„Germanwings“ aviakompanijos) pasikeitusios maršrutų kryptys (skrydžiai iš Vokietijos į Rusijos 

oro uostus), žymiai sumažėjęs Indijos Respublikoje registruotos aviakompanijos „Air India“ 

tranzitinių tolimųjų skrydžių bei „Turkish Airlines“ skrydžių į Skandinavijos šalis skaičius. 

Aviakompanijų „Air India“ ir „Turkish Airlines“ skrydžių skaičiaus sumažėjimą lėmė galimai pakitę 

skrydžių maršrutai, kuomet buvo renkamasi skristi kitų šalių oro erdve (žr. 8 pav.). 

 

 

7 pav. Įmonės aptarnautų IFR skrydžių9 skaičius 2015–2017 m. 

                                                 
7 Tranzitiniai skrydžiai – skrydžiai, kurių metu orlaiviai skrido Lietuvos oro erdve, tačiau kilo/leidosi kitų šalių oro uostuose. 
8 Terminaliniai skrydžiai – skrydžiai, kurių metu orlaiviai skrido Lietuvos oro erdve ir kilo/leidosi viename iš Lietuvos oro uostų. 
9 IFR skrydžiai – tai skrydžiai pagal prietaisus (angl. Instrument Flight Rules (IFR)). 
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Sezoniškumas taip pat turi reikšmingą įtaką skrydžių srautui Lietuvos Respublikos oro erdvėje. 

2017 m. II ketv. skrydžių į Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus skaičius didėjo dėl įprastai 

vasaros sezonu didėjančių keleivių srautų į Pietų Europos, Azijos kurortus. Kadangi 2017 m. liepos 

14 – rugpjūčio 18 d. Tarptautinis Vilniaus oro uostas buvo uždarytas, aviakompanijos perkėlusios 

skrydžius į Tarptautinį Kauno oro uostą, laikinai sumažino skrydžių skaičių. Šie aviakompanijų 

sprendimai lėmė tai, jog 2017 m. liepos-rugpjūčio mėn. terminalinių skrydžių skaičius mažėjo 

daugiau kaip 9 proc. palyginus su 2016 m. liepos-rugpjūčio mėn. 2017 m. spalio ir lapkričio mėn. 

pastebimas atitinkamai 12,63 proc. ir 10,44 proc. tranzitinių skrydžių skaičiaus augimas, lyginant su 

2016 m. Šiuos pokyčius lėmė padidėję „LOT Polish Airlines“, „Lufthansa“, „Air Baltic“ ‚Aeroflot“, 

„Rossiya Airlines“ skrydžių skaičius (žr. 8 pav.). 

 

 

8 pav. 2017 m. daugiausiai skrydžių vykdžiusių aviakompanijų skrydžių skaičius 2015–2017 m. (kairėje pusėje) 

ir skrydžių skaičiaus sezoniškumas Lietuvos Respublikos oro erdvėje 2017 m. (dešinėje pusėje) 

 

2017 m. daugiausiai skrydžių atlikusių TOP-10 aviakompanijų dalis siekė 55,2 proc. visų 

skrydžių (žr. 9 pav.). Vertinant 2017 m. dažniausiai Lietuvos Respublikos oro erdve skraidžiusių 

aviakompanijų skrydžių statistiką, galima teigti, kad sparčiausias procentinis skrydžių skaičiaus 

augimas buvo tokių aviakompanijų kaip „LOT Polish Airlines“, „Ural Airlines“, „Belavia“, 

sparčiausias skrydžių skaičiaus mažėjimas – „KLM“, „Air Berlin“ ir „Eurowings“ (žr. 9 pav.).  

 

 

9 pav. Pagrindinės aviakompanijas pagal vykdytų skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičių 2017 m. 

(kairėje pusėje) ir TOP-25 aviakompanijų, dažniausiai vykdžiusių skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdve, 

skrydžių pokytis 2017 m. (dešinėje pusėje) 
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2017 m. reikšmingiausius skrydžių skaičiaus pokyčius lėmė įvairios priežastys, kurios 

apibendrintos 10 paveiksle. 

 

 

10 pav. Aviakompanijos, lėmusios svarbiausius skrydžių skaičiaus pokyčius 2017 m. 

 

Populiariausios orlaivių, skridusių Lietuvos Respublikos oro erdve 2017 m., skrydžių kryptys 

pavaizduotos 11 paveiksle. 2017 m. pagrindinės skrydžių srautų kryptys buvo: Europa–Europa 

kryptis (47,32 proc. bendros skrydžių rinkos Lietuvos Respublikos oro erdvėje), Europa–Rusija–

Europa kryptis (26,79 proc.), Rusija–Rusija kryptis (iš Rusijos Federacijos pagrindinės teritorijos į 

Kaliningrado sritį ir atvirkščiai) (6,82 proc.), Europa-Pietryčių Azija-Europa kryptis (8,36 proc.), 

Europa-Kinija-Europa kryptis (6,35 proc.), Europa-Vidurio Azija-Europa kryptis (1,25 proc.). 

2017 m. skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičius reikšmingiausiai didėjo tokiomis 

kryptimis (pažymėta žalia spalva): Europa-Europa (+4 331 skrydžiai), Rusija-Europa (+2 549 

skrydžiai), Europa-Rusija (+2 434 skrydžiai) ir kitomis kryptimis (žr. 11 pav.). 2017 m. skrydžių 

skaičius mažėjo šiomis kryptimis (pažymėta raudona spalva): Pietryčių Azija-Europa (-996 

skrydžiai), Europa-Pietryčių Azija (-298 skrydžiai), Vidurio Azija-Europa (-269 skrydžiai). 

 

 

11 pav. Populiariausios skrydžių kryptys Lietuvos Respublikos oro erdve 2017 m. (kairėje pusėje) ir 

reikšmingiausi skrydžių skaičiaus pokyčiai pagal skirtingas kryptis 2017 m. lyginant su 2016 m. Lietuvos 

Respublikos oro erdvėje (skrydžių skaičius) (dešinėje pusėje) 

Šaltinis: Eurokontrolės CRCO duomenys 

Sparčiausias procentinis skrydžių skaičiaus didėjimas

• LOT Polish Airlines“ (+94,06 proc. (+5006 skrydžiai) skrydžių skaičiaus
didėjimas dėl skrydžių maršrutais Varšuva – Talinas – Varšuva, Talinas –
Vilnius – Talinas)

• Ural Airlines“ (+61,43 proc. (+1252 skrydžiai) skrydžių skaičiaus didėjimas
dėl skrydžių maršrutais Sankt Peterburgas – Kaliningradas – Sankt
Peterburgas, Maskva (Demodedovo oro uostas) – Kaliningradas – Maskva
(Demodedovo oro uostas))

• „Belavia“ (+35,73 proc. (+814 skrydžių) skrydžių skaičiaus didėjimas dėl
skrydžių dažnėjimo maršrutu Minskas – Kaliningradas – Minskas)

Sparčiausias procentinis skrydžių skaičiaus mažėjimas

• „KLM“ skrydžių skaičiaus mažėjimo (-21,86 proc. (-721 skrydžių) skrydžių
skaičiaus sumažėjimas dėl skrydžių maršrutais Amsterdamas – Maskva
(Šeremetjevo oro uostas) – Amsterdamas bei Amsterdamas – Tokijas ir
Amsterdamas – Honkongas)

• „Air Berlin“ bankrotas

• „Eurowings“ skrydžių krypčių pasikeitimas
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2017 m. 5 populiariausios tranzitinių maršrutų, jungiančių du oro uostus kitose šalyse, kryptys 

buvo: Maskvos Šeremetjevo (SVO) – Paryžiaus Šarlio de Golio (CDG), Maskvos Šeremetjevo (SVO) 

– Frakfurto (FRA), Maskvos Šeremetjevo (SVO) – Kaliningrado Chabrovo (KGD), Sankt Peterburgo 

Pulkovo (LED) – Kaliningrado Chabrovo (KGD), Helsinkio Vantos (HEL) – Miuncheno F. J. Štrauso 

(MUC) (žr. 12 pav.). Reiktų atkreipti dėmesį, kad „Suvalkų koridoriumi“ (siena tarp Lietuvos ir 

Lenkijos) vyksta ypač intensyvus oro eismas, todėl bendradarbiavimas su Lenkija turi būti nuolatos 

gerinamas, norint efektyviai bei saugiai dirbti sparčiai didėjančių oro eismo srautų sąlygomis. 

 

 

12 pav. Populiariausių tranzitinių maršrutų Lietuvos oro erdve poros 2017 m. 

Šaltinis: Eurokontrolės DDR2 duomenys 

 

Teikiant paieškos ir gelbėjimo organizavimo ir koordinavimo paslaugas 2017 m. priimti 132 

pranešimai apie įtarimą, kad orlaivis pateko į ekstremaliąją situaciją (žr. 5 lentelę). 

 

5 lentelė. 2017 m. priimti pranešimai apie įtarimą, kad orlaivis pateko į ekstremaliąją situaciją 

Pranešimo šaltinis Pranešimų skaičius 

Cospas-Sarsat sistema  64 

Skrydžių valdymo centrai 113 

Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys 5 

 

Taip pat gauta 13 pranešimų dėl orlaivių apšvitinimo lazeriais, 2 pranešimai dėl orlaivio 

suartėjimo su bepiločiu orlaiviu bei 10 kartų buvo kreiptasi į karines oro pajėgas dėl sraigtasparnių 

panaudojimo. 

 

1.6. ĮMONĖS FINANSINIAI REZULTATAI 

 

Pajamos. Įmonės pagrindiniai finansiniai ištekliai – pajamos už oro navigacijos paslaugas. Šias 

pajamas sudaro maršruto ir terminalo rinkliavos. Rinkliavos yra atlyginimas už šalies patirtas 

sąnaudas, susijusias su oro navigacijos paslaugų teikimu. Pagal ES teisės aktus ir Eurokontrolės 

dokumentus, planinės pajamos iš oro navigacijos paslaugų teikimo yra lygios oro navigacijos 

paslaugų teikimo sąnaudų bazei. 2017 m. Įmonė gavo 29 293 tūkst. Eur pajamų, planas įvykdytas 

102 proc. (planas – 28 711 tūkst. Eur) (žr. 13 pav.). Įmonės pajamos padidėjo 0,4 proc. palyginus su 

2016 m. Iš pagrindinės veiklos, teikiant oro navigacijos ir oro uosto navigacijos paslaugas, Įmonė 

gavo 29 353 tūkst. Eur, iš jų 596 tūkst. Eur buvo grąžintina oro erdvės naudotojams (planas įvykdytas 

102 proc.) 2017 m. pagrindinės veiklos pajamos sudarė 98,2 proc. visų pajamų. 
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13 pav. Įmonės pajamų, sąnaudų ir grynojo pelno dinamika 2015-2017 m. (kairėje pusėje) bei pajamų, sąnaudų 

ir grynojo pelno plano vykdymas 2017 m. (dešinėje pusėje) 

 

Sąnaudos. Įmonės planuojamos sąnaudos, pateiktos Baltijos FOEB 2015–2019 m. veiklos 

rezultatų plane, yra patvirtintos Europos Komisijos ir oro erdvės naudotojų (IATA). 2017 m. Įmonės 

sąnaudos sudarė 27 741 tūkst. Eur, planas vykdytas 98 proc. (planas – 28 372 tūkst. Eur). 

Toliau pateikiami planuotų ir faktinių sąnaudų neatitikimo paaiškinimai pagal atskirus 

straipsnius: 

 Personalo sąnaudos – 519 tūkst. Eur mažiau nei planuota, nes kompensuojamos darbo 

užmokesčio sąnaudos, susijusios su SESAR 2020 programos projektais, pateikiamos prie projektų 

sąnaudų, o kitos darbo užmokesčio sąnaudos sumažėjo dėl apskaitytų koregavimų pagal Tarptautinių 

finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus; 

 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 467 tūkst. Eur mažiau nei planuota, nes Eišiškių 

plento kelio rekonstrukcijos išlaidos buvo įtrauktos į sąnaudas, o ne apskaitytos turte ir 

amortizuojamos kaip planuota; 

 Eurokontrolės sąnaudos – 230 tūkst. Eur mažiau nei planuota, nes sąnaudos buvo 

planuojamos pagal Eurokontrolės nurodymą, o faktiškai gautų sąskaitų suma buvo mažesnė;  

 Elektros energija – 193 tūkst. Eur mažiau nei planuota, nes elektros energija perkama 

biržoje, tai lemia kainų svyravimą; 

 Pagrindinės įrangos išlaikymas – 91 tūkst. Eur mažiau nei planuota - priklauso nuo darbų 

apimties, atvažiuojančių gamintojo specialistų skaičiaus ir darbų sudėtingumo; 

 Ilgalaikio turto perkainojimo sąnaudos – 1 283 tūkst. Eur daugiau nei planuota, nes ilgalaikio 

turto perkainojimo nebuvo planuojama atlikti. 

Pelnas. Pagal galiojančius LR teisės aktus, Įmonė yra priskirta II kategorijos valstybės įmonių 

kategorijai, kurių pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, o visuomenės interesų tenkinimas ir 

specialiųjų įsipareigojimų vykdymas. Valdydama šiai grupei priskirtas įmones, valstybė prioritetą 

teikia socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimui, o pelninga veikla užima antraeilį vaidmenį. 

2017 m. Įmonė uždirbo 1 552 tūkst. Eur pelno (planas – 339 tūkst. Eur), tam įtakos turėjo 582 

tūkst. Eur didesnės nei planuotos pajamos bei 631 tūkst. Eur mažesnės nei planuotos sąnaudos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsniu, pajamos gautos už oro 

navigacijos paslaugas yra neapmokestinamos pelno mokesčiu. Įmonė, vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio 5 dalies 4 punktu ir 7 dalies 1 ir 

2 punktais, pelno įmokos į valstybės biudžetą nemoka, nes Įmonės pajamų ir sąnaudų struktūrą, pelno 

paskirstymą tiesiogiai reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai. Tačiau nuo 2018 m. Įmonei bus 

taikomas pelno mokestis. Be to, vadovaujantis 2013 m. gegužės 3 d. ES reglamento Nr.391/2013 11-
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12 straipsnių nuostatomis per ataskaitinius metus gautos per didelės pagrindinės veiklos pajamos 

sąnaudoms padengti yra grąžinamos paslaugų naudotojams per ateinančius metus. 

Nors Įmonė pelno įmokos į LR valstybės biudžetą nemoka, tačiau Įmonės sumokami 

tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai į LR valstybės biudžetą kasmet didėja, kurie sudaro beveik 30 

proc. bendrų Įmonės sąnaudų (žr. 6 lentelę). 

 

6 lentelė. Įmonės sumokėti mokesčiai 2015-2017 m. (tūkst. Eur) 

Pavadinimas 2015 2016 2017  

Įmonės darbuotojų sumokami mokesčiai       

GPM (15 proc.) 1 677 1 685 1 767 

Sodra PSD (3 proc.) 674 681 359 

Sodra VSD (6 proc.) 337 340 716 

Įmonės sumokami mokesčiai       

Sodra (30,98 proc.) 3 479 3 515 3 712 

Garantinis fondas (0,2 proc.) 22 23 - 

Kiti mokesčiai 50 19 61 

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise 300 300 299 

Bendra mokesčių suma 6 539 6 563 6 914 

Bendra sąnaudų suma 27 249 27 017 27 741 

Įmonės sąnaudos 25 133 25 014 25 523 

Mokesčių dalis bendroje sąnaudų sumoje (proc.) 24,0 24,3 24,9 

Mokesčių dalis bendroje Įmonės sąnaudų sumoje (proc.) 26,0 26,2 27,1 

Eurokontroles mokestis 1 184 1 015 1 181 

LHMT 544 580 626 

CAA 388 408 411 

 

Įmonės turtas. 2017 m. gruodžio 31 d. Įmonės valdomo turto vertė siekė 55 170 tūkst. Eur, 

kurio didžiają dalį (69 proc.) sudarė ilgalaikis turtas. 2017 m. Įmonės valdomo turto vertė didėjo 7,45 

proc. palyginus su 2016 m. (žr. 14 pav.). 2017 m. beveik visas (99 proc.) Įmonės valdomas ilgalaikis 

turtas buvo materialusis turtas. Didžiausią dalį Įmonės valdomo trumpalaikio turto sudaro pinigai ir 

pinigų ekvivalentai (39 proc.), per vienerius metus gautinos sumos (30 proc.), kitas trumpalaikis turtas 

(29 proc.) bei atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys (2 proc.). Įmonės 

debitorinių įsiskolinimų lygis tiesiogiai priklauso nuo sutartinių įsipareigojimų, pasirašytų su 

Eurokontrole, kuri pagal daugiašalį susitarimą išrašo sąskaitas, surenka pinigus už suteiktas paslaugas 

bei vykdo įsiskolinimų kontrolę. 

 

 

14 pav. Įmonės turto pokyčiai 2015-2017 m. 
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Įmonės kapitalas ir įsipareigojimai. Įmonės steigėjas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerija. 2017 m. gruodžio 31 d. Įmonės savininko kapitalas sudarė 14 923 tūkst. Eur. VĮ Turto 

bankui perduotas nekilnojamas turtas už 27 tūkst. Eur. Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik 

valstybės nuosavybė, sudarė 23 218 tūkst. Eur, nuosavas kapitalas – 46 017 tūkst. Eur. Įmonės 

finansinio sverto lygis visu nagrinėjamu laikotarpiu buvo itin žemas (nuosavas kapitalas sudarė 

daugiau kaip 80 proc. bendros nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų sumos) (žr. 15 pav.). Įmonė neturi 

suėjusio termino kreditorinių įsipareigojimų ir finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms. Nors 

vadovaujantis klasikine finansų teorija, įmonėms rekomenduotina siekti optimalios kapitalo 

struktūros, naudojant ir skolintą kapitalą, tačiau kadangi Įmonė turi sukaupusi pakankamai likvidaus 

turto (2017 m. gruodžio 31 d. pinigų ir pinigų ekvivalentų suma siekė 6 639 tūkst. Eur), todėl 

artimiausiu metu Įmonė neplanuoja didinti skolinto kapitalo. 

 

 

15 pav. Įmonės nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pokyčiai 2015-2017 m. 

 

Investicijos. Investicijoms vykdyti 2017 m. buvo planuota panaudoti 16 036 tūkst. Eur. 

(faktiškai įsisavinta 10 556 tūkst. Eur, planas įvykdytas 66 proc.). Objektyvios priežastys, lėmusios 

investicinių projektų ir jų biudžetų vykdymo nukrypimus: 

 „Naujo Regiono skrydžių valdymo centro pastato statyba“ (planas – 8 571 tūkst. Eur, faktas 

– 5 990 tūkst. Eur). Statybų darbai vėluoja dėl nepakankamų rangovo pajėgumų bei nepalankių oro 

sąlygų. 

 Naujo Regiono skrydžių valdymo centro oro navigacijos paslaugoms bei įmonei reikalingos 

įrangos įsigijimas (planas – 4 110 tūkst. Eur, faktas – 3 400 tūkst. Eur). Įrangos gaminimas derinamas 

su pastato statyba 

 Vilniaus aerodromo patobulintos antžeminio eismo valdymo ir kontrolės sistemos (A-

SMGCS) funkcionalumo išplėtimas (planas – 1 460 tūkst. Eur, faktas – 785 tūkst. Eur). Kadangi 

nepavyko aerodromo eismo apžvalgos radiolokatoriaus vietos bandymai, nebuvo galima atlikti 

Vilniaus SVC visos automatizuotos skrydžių valdymo sistemos bandymų. Laukiama, kol gamintojas 

pašalins minėto radiolokatoriaus gedimus. 

2017 m. Įmonės teikiamoms paslaugoms maršruto rinkliava buvo 44,42 Eur (2016 m. – 44,90 

Eur), terminalo rinkliava – 181,61 Eur (2016 m.– 188,28 Eur) (žr. 16 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: Tarptautinė oro 

transporto asociacija (IATA), Tarptautinė oro vežėjų asociacija (IACA), įvairiomis bendrosios 

aviacijos atstovų organizacijomis ir kt. 
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16 pav. Terminalo ir maršruto paslaugų vienetiniai tarifai (atskaičius Eurokontrolės taikomą administracinį 

mokestį) 2015-2018 m. 

 

Oro navigacijos paslaugų rinkliavos vienetiniai tarifai yra apskaičiuojami ir tvirtinami kasmet. 

Oro navigacijos paslaugų rinkliavos vienetiniai tarifai apskaičiuojami vadovaujantis 2013 m. gegužės 

3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 391/2013, kuriuo nustatoma bendroji mokesčių už 

oro navigacijos paslaugas sistema, III skyriaus 11-12 straipsniais bei II , IV–VII priedais. 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 2017 m. Eurokontrolės išplėstinės komisijos sprendimu. 

Įmonės pajamas sudaro pagrindinės veiklos (pajamos už oro navigacijos paslaugas), finansinės 

veiklos ir kitos veiklos pajamos. 2017 m. pajamos už oro navigacijos paslaugas sudarė apie 98 proc. 

bendros Įmonės gautų pajamų sumos (žr. 17 pav.). Kitos veiklos pajamos (oro navigacijos informacija 

ir kitos su aviacine veikla susijusios pajamos) 2017 m. sudarė 1,7 proc. visų Įmonės veiklos pajamų, 

finansinės veiklos pajamos – 0,12 proc. visų Įmonės veiklos pajamų (žr. 17 pav.). 

 

 

17 pav. Įmonės pajamų pokyčiai 2015-2017 m. 

 

Didžiausią pajamų dalį Įmonė gauna iš užsienio aviakompanijų (iš jų gauta apie 98 proc. 

pajamų). 2015-2017 m. Įmonės pagrindinės veiklos pajamų didėjimui teigiamą įtaką turėjo didėjanti 

bendra Lietuvos Respublikos oro erdve orlaivių nuskrista distancija ir bendra skridusių orlaivių 

masė10, kadangi šie kintamieji naudojami maršruto ir terminalo rinkliavų skaičiavimui. 2017 m. 
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Lietuvos Respublikos oro erdve orlaivių nuskrista distancija didėjo 9,29 proc. palyginus su 2016 m, 

o bendra Lietuvos Respublikos oro erdve skridusių orlaivių masė didėjo 3,29 proc. palyginus su 2016 

m. Teigiama šių veiksnių įtaką kompensavo terminalo ir maršruto vienetinių tarifų mažėjimą 2015-

2017 m. 

2015-2017 m. didžiausi Įmonės klientai buvo šios aviakompanijos: „Ryanair“ (2 074 tūkst. 

Eur), „Aeroflot“ (2 071 tūkst. Eur), „Air Baltic“ (2 054 tūkst. Eur) (žr. 18 pav.). Šios aviakompanijos 

moka tiek maršruto, tiek ir terminalo rinkliavas, kadangi skrydžius vykdo į/iš Lietuvos tarptautinių 

oro uostų. 2017 m. pagrindinių Įmonės klientų (aviakompanijų) sumokamų rinkliavų dalis siekė 50 

proc. Įmonės pajamų. 

 

 

18 pav. Įmonės pagrindiniai klientai (aviakompanijos), mokantys maršruto ir terminalo rinkliavas 2015-2017 m. 

 

Įmonės pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už maršruto ir terminalo paslaugas, t.y. 

maršruto ir terminalo rinkliavos. Rinkliavos yra atlyginimas už šalies patirtas sąnaudas, susijusias su 

oro navigacijos paslaugų teikimu. Didžiausią įmonės pagrindinės veiklos pajamų dalį sudaro pajamos 

už maršruto paslaugas (daugiau kaip 80 proc.) (žr. 19 pav.). 

 

 

19 pav. Įmonės pagrindinės veiklos pajamų pokyčiai 2015-2017 m. 

 

2015-2017 m. Įmonės pagrindiniai terminalo rinkliavą mokantys klientai (aviakompanijos) 

buvo žemų kaštų (angl. low-cost) kategorijai priskiriamos aviakompanijos: „Ryanair“, „Wizz Air 

Hungary Ltd“, „Air Baltic“, o penkių aviakompanijų sumokamų rinkliavų už terminalo paslaugas 

suma siekė daugiau kaip 60 proc. bendrų pajamų už terminalo paslaugas sumos (žr. 20 pav.). 
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2015-2017 m. daugiausiai pajamų iš maršruto paslaugų Įmonė gavo iš Vidurio ir Šiaurės 

Europos šalyse registruotų aviakompanijų, vykdančių skrydžius tarp Lenkijos, Latvijos, Suomijos, 

Rusijos Federacijos ir kitų Europos šalių oro uostų. Penkių aviakompanijų sumokamų rinkliavų už 

maršruto paslaugas suma siekė daugiau kaip 30 proc. bendrų pajamų už maršruto paslaugas sumos 

(žr. 20 pav.). 

 

  

20 pav. Įmonės pagrindiniai terminalo rinkliavą mokantys klientai (aviakompanijos) 2015-2017 m. 

 

2015-2017 m. laikotarpiu dešimt aviakompanijų Įmonei sumokėjo rinkliavų, siekiančių apie 80 

proc. bendros pajamų už terminalo paslaugas sumos, kai dešimties aviakompanijų, mokančių 

daugiausiai rinkliavų už maršruto paslaugas, dalis siekia tik 50 proc. bendros pajamų už maršruto 

paslaugas sumos (žr. 21 pav.). Todėl Įmonės maršruto paslaugų segmentas yra labiau diversifikuotas 

nei terminalo paslaugų segmentas, kadangi maršruto paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje 

naudojasi didesnis aviakompanijų skaičius. 

 

 

21 pav. Įmonės pagrindiniai maršruto rinkliavą mokantys klientai (aviakompanijos) 2015-2017 m. 

 

Vertinant Įmonės pelningumo rodiklius, reikėtų atkeipti dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės (LRV) nutarimą Nr. 665 Įmonė yra priskirta II kategorijos valstybės įmonių 

kategorijai, kurių pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas, o visuomenės interesų tenkinimas ir 

specialiųjų įsipareigojimų vykdymas. Todėl Įmonei siektina nuosavo kapitalo grąža (angl. Return on 

Equity (ROE)) LRV nutarimu nenustatoma. Įmonės veikla vykdoma sąnaudų kompensavimo 
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principu. Tačiau net ir įvertinus Įmonės veiklos specifiką, galima teigti, kad itin aukšti Įmonės 

pelningumo rodikliai parodo aukštą Įmonės veiklos ir sąnaudų valdymo efektyvumą (žr. 22 pav.). 

 

 

22 pav. Įmonės pelningumo rodikliai 2015-2017 m. 

 

Įmonės pirkėjų skolų apyvartumą tiesiogiai lemia keletas sutartinių įsipareigojimų. Pagal 

pasirašytą daugiašalę sutartį Lietuva patiki Eurokontrolei apskaičiuoti ir savo vardu rinkti oro 

navigacijos rinkliavas. Kiekvieną savaitę Eurokontrolės centrinė maršrutų rinkliavų tarnyba (angl. 

CRCO) perveda pinigus į Įmonės atsiskaitomąją sąskaitą ir pateikia informaciją apie apskaičiuotas, 

pateiktas, surinktas ir pervestas sumas. Tačiau aviakompanijos turi galimybę per tris mėnesius nuo 

skrydžių suvestinės pateikimo datos pateikti pretenzijas CRCO. Šie sutartiniai įsipareigojimai 

tiesiogiai lemia Įmonės pirkėjų skolų apyvartumą. Įmonės pinigų apyvartumo mažėjimą lemia 

piniginių lėšų Įmonės vykdomiems investiciniams projektam vykdyti akumuliavimas. Itin aukštas 

Įmonės skolų tiekėjams apyvartumas rodo Įmonės atsiskaitymų su tiekėjais efektyvumą. Itin aukštas 

Įmonės atsargų apyvartumas mažina Įmonės investicijų į atsargas poreikį ir įrodo itin aukštą Įmonės 

atsargų valdymo efektyvumą (žr. 23 pav.). 

 

  

23 pav. Įmonės turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodikliai 2015-2017 m. 

 

Itin aukšti Įmonės likvidumo rodikliai 2015-2017 m. įrodo Įmonės galimybę įvykdyti 

trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą. Todėl galima teigti, kad Įmonė 

neturėtų susidurti su trumpalaikio likvidumo problemomis (žr. 24 pav.). 
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24 pav. Įmonės likvidumo rodikliai 2015-2017 m. 

 

Apibendrinus Įmonės finansinius santykinius rodiklius galima teigti, kad net ir įvertinus Įmonės 

veiklos specifiką ir privalomus vykdyti specialiuosius įsipareigojimus, visi Įmonės finansiniai 

santykiniai rodikliai yra itin aukšti ir gerokai viršija rekomenduojamas siektinas finansinių santykinų 

rodiklių reikšmes. 

Įmonė finansinę apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus, o finansines ataskaitas 

sudaro, vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais. 2017 m. Įmonės finansinių 

ataskaitų auditą atliko UAB „Main financial solutions“ (atlygis už audito atlikimą – 2.900 Eur (be 

PVM)). UAB „Main financial solutions“ atliks ir 2018 m. Įmonės finansinių ataskaitų auditą. 2016 

m. Įmonės finansines ataskaitas auditavo UAB „Auditas“. Tokiu būdu yra užtikrinama 

auditoriaus/audito įmonės kaita (rotacija) per pastaruosius metus. 2017 m. Įmonės finansinių FP 

formų rinkinys pateiktas 6 priede, Įmonės finansinių ataskaitų rinkinys bei finansinių ataskaitų audito 

ataskaita ir išvada – 7 priede. 

 

1.7. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ MOKYMAS IR KVALIKACIJOS KĖLIMAS BEI 

METINIS DARBO UŽMOKESČIO FONDAS 

 

2015-2017 m. bendras Įmonės darbuotojų skaičius mažai kito (Įmonėje dirbo apie 300 

darbuotojų), tačiau Įmonėje kasmet daugėjo labiau išsilavinusių darbuotojų (žr. 25 pav. ir 7 lentelę). 

 

 

25 pav. Įmonės darbuotojų skaičiaus ir darbuotojų išsilavinimo pokyčiai 2015-2017 m. 
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7 lentelė. Įmonės darbuotojų skaičiaus dinamika 2015-2017 m. 

Pavadinimas 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 

Iš viso Iš jų skrydžių 

vadovai 

Iš viso Iš jų skrydžių 

vadovai 

Iš viso Iš jų skrydžių 

vadovai 

Įmonės buveinė, įskaitant 

RSVC, ASVC, Šiaulių SVC 
253 73 251 71 254 73 

Kauno SVC 31 10 30 11 30 11 

Palangos SVC 25 9 25 9 25 9 

Iš viso 309 92 306 91 309 93 

 

Įmonėje daug dėmesio skiriama darbuotojų kompetencijų ugdymui. Įmonės darbuotojų 

kvalifikacija keliama, vadovaujantis Įmonės Kokybės vadybos sistemos procedūromis VP-3-01 

„Personalo valdymas“, VP-3-02 „Darbuotojų ugdymas“ ir CAA patvirtintu Skrydžių vadovų ir 

skrydžių valdymo elektronikos specialistų mokymo vadovu. Visi šie dokumentai kasmet peržiūrimi 

ir tobulinami pagal ICAO, Europos Sąjungos bei Eurokontrolės nustatytus reikalavimus. 

2017 m. Įmonės Mokymo centre kvalifikaciją kėlė 283 kursų dalyviai, iš kurių 108 skrydžių 

vadovai (įvairūs kursai, tarp jų – tęstinio mokymo kursai, skrydžių vadovų mokinių mokymo ir 

mokymo darbo vietoje kursai), 50 aviacijos anglų kalbos kursų dalyvių, 66 anglų kalbos kursų 

dalyviai, 6 skrydžių valdymo elektronikos specialistų kursų dalyviai (tarp jų ir mokymo darbo 

vietoje), 9 Skrydžių srautų planavimo ir duomenų dorojimo skyriaus kursų dalyviai, 15 dalyvių lankė 

pilotų – operatorių ir skrydžių informacijos paslaugų (SIP) teikimo mokymus, 8 dalyviai – Nuotolinės 

pagalbos teikimo pagal VPN (angl. Virtual Private Network) technologiją kursus, Informacijos 

apsaugos, aviacijos saugumo, kibernetinio saugumo ir civilinės saugos mokymuose kvalifikaciją kėlė 

27 dalyviai. 2017 m. ypatingai daug dėmesio buvo skirta korupcijos prevencijos ir viešųjų pirkimų 

klausimams – mokymuose dalyvavo 86 darbuotojai. Efektyvaus vadovavimo kursuose dalyvavo 30 

Įmonės darbuotojų. Užsienyje kompleksinio treniruoklio kursuose dalyvavo 5 dalyviai (Švedijos 

„Entry Point North“ akademija), skrydžių vadovų pamainos viršininkų kursuose dalyvavo 3 

darbuotojai (Eurokontrolės oro navigacijos paslaugų institutas), 8 skrydžių vadovai gavo arba pratęsė 

mokymo darbo vietoje instruktoriaus ir vertintojo kvalifikacijas (Eurokontrolės oro navigacijos 

paslaugų institutas, Entry Point North), aviacijos anglų kalbą užsienyje tobulino 35 darbuotojai 

(Didžiosios Britanijos St. Giles anglų kalbos mokykla), 1 Įmonės darbuotojas savo kvalifikaciją kėlė 

Group EAD (Frankfurte, SDO-DP kursuose). 2017 m. darbuotojų kompetencijų ugdymui buvo 

panaudota 264 tūkst. Eur Įmonės lėšų. Įmonė taip pat teikė mokymus ir išorės dalyviams – buvo 

organizuoti 5 dienų kursai Karinių oro pajėgų (KOP) skrydžių valdymo elektronikos specialistams 

stebėjimo kvalifikacijai pratęsti. 

2015-2017 m. Įmonės aptarnautų skrydžių skaičius, tenkantis vienam vidutiniam sąlyginiam 

Įmonės darbuotojui, kasmet didėjo, kas rodo gerėjantį Įmonės darbuotojų produktyvumą (žr. 26 pav.). 

 

 

26 pav. Įmonės darbuotojų produktyvumo pokyčiai 2015-2017 m. 
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Bendras 2017 m. Įmonės darbuotojų darbo užmokesčio fondas – 11 773 tūkst. Eurų, vidutinis 

mėnesinis darbo užmokesčio fondo dydis vienam darbuotojui – 3 371 euras. Generalinio direktoriaus 

mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis buvo 3 333 eurų per mėnesį, oro eismo vadybos 

direktoriaus, strateginės plėtros direktoriaus, technikos direktoriaus, finansų ir ekonomikos direktorės 

mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 3 000 eurų per mėnesį. Įmonės darbuotojų vidutinis 

mėnesinis pareiginis darbo užmokestis pagal užimamas pareigas ir padalinius pateiktas 8 lentelėje. 

 

8 lentelė. Įmonės darbuotojų vidutinis pareiginis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. 

Kategorija Atlygis, Eur 

I lygio vadovai – generalinis direktorius 4 813 

II lygio vadovai – direktoriai 4 257 

III lygio vadovai – struktūrinių padalinių vadovai 2 407 

Skrydžių vadovai:  

Vilnius 2 461 

Kaunas 1 882 

Palanga 1 829 

Šiauliai 1 617 

Oro eismo vadybos specialistai 2 396 

Techninės įrangos aptarnavimo specialistai 1 499 

Kiti darbuotojai 1 256 

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu nustatytas generalinio direktoriaus 

mėnesinio atlyginimo pastoviosios dalies tarnybinio atlyginimo koeficientas – 25,54 bazinio 

pareiginio atlyginimo (BPA). Kitų įmonės direktorių (vadovaujančių darbuotojų) pareiginio 

mėnesinio atlyginimo pastoviosios dalies dydis – 90 procentų nuo generalinio direktoriaus pareiginio 

mėnesinio atlyginimo pastoviosios dalies. 

2017 m. sausio 30 d. Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-33 buvo patvirtinti Įmonės 2017 m. 

ūkinės finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos 

kintamosios dalies dydžiui nustatyti (žr. 9 lentelę). 

 

9 lentelė. Ūkinės finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios 

dalies dydžiui nustatyti 2017 m. 

Rodikliai Kintamosios atlyginimo 

dalies dydis, % 

2017 m. planas 2017 m. faktas 

Mokumas (likvidumas) 20 ≤ 4,02 3,96 

Sąnaudos, tūkst. Eur 40 ≤ 28 372 27 741 

Suteiktų oro navigacijos paslaugų skaičius 

(skrydžių skaičius) vienam darbuotojui 

(vidutiniam sąlyginiam), vnt. 

40 ≥ 753 835 

 

Kadangi 2017 m. visi kintamosios atlyginimo dalies rodiklių dydžiai buvo vykdomi, 2017 m., 

Įmonės vadovaujantiems darbuotojams nustatytos ir išmokėtos mėnesinės algos kintamosios dalys 

buvo lygios, t.y. 50 proc. nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies. 

  



 
26 

2. PAGRINDINIAI ĮMONĖS VYKDOMI INVESTICINIAI PROJEKTAI 

 

Įmonė projektus vykdo atsižvelgdama į Įmonės 2017–2021 m. strateginį veiklos planą, kuris 

suderintas su EK atitinkamų reglamentų reikalavimais, Europos oro eismo vadybos Pagrindinio plano 

uždaviniais ir Lietuvos įsipareigojimais pagal Vietinį Bendro Europos dangaus diegimo planą (angl. 

Local Single Sky Implementation Plan (LSSIP)). Pažymėtina, kad Lietuvai skirtas LSSIP 2017 

dokumentas buvo suderintas laiku ir pasirašytas visų už LSSIP uždavinių įgyvendinimą atsakingų 

asmenų bei pateiktas Eurokontrolei tolimesniam paskelbimui. 

Užtikrindama reikalaujamus skrydžių saugos ir paslaugų teikimo kokybės lygius, Įmonė kartu 

su suinteresuotomis šalimis (VĮ „Lietuvos oro uostai“, CAA, Karinių oro pajėgų (KOP) 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, kitaip SESAR) laikotarpį (iki 2014 m.) ir po Reglamento patvirtinimo (SESAR laikotarpiu) 

įgyvendinimo progresas pateiktas 27 paveiksle. Įmonės kartu su suinteresuotomis šalimis vykdomų 

LSSIP uždavinių įgyvendinimo progresas vertinamas teigiamai ir Įmonė yra viena iš geriausiai 

technologinius projektus ir LSSIP uždavinius įgyvendinanti ONPT Europoje. 

 

Prieš SESAR laikotarpį 
2010 2019 

73%  
 

SESAR laikotarpiu 
2015 2023 

30%  
 

27 pav. Įmonė kartu su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių įgyvendinimo progresas 2017 m. 

 

Įmonės su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių progresas pagal keturis 

tobulinamus OEV funkcionalumus pateiktas 28 paveiksle. 

 

 

 
28 pav. Įmonės kartu su suinteresuotomis šalimis vykdomų LSSIP uždavinių įgyvendinimo progresas pagal 

kiekvieną iš keturių tobulinamų OEV sričių 
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2017–2021 m. Įmonės strateginiame veiklos plane numatyti ir 2017 m. įgyvendinami 

pagrindiniai projektai pateikti 10 lentelėje. Detalus Įmonės planuojamų/vykdomų projektų aprašymas 

pateiktas 8 priede. 

 

10 lentelė. Pagrindiniai Įmonėje planuojami/vykdomi investiciniai projektai ir jų vykdymo progresas 2017 m. 

Nr. Projekto 

pavadinimas 

Projekto tikslas Projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

Projekto vykdymo progresas 2017 m. 

1. 

Naujo Įmonės 

administracinio ir 

Regiono skrydžių 

valdymo centro 

pastato statyba bei 

įrangos oro 

navigacijos 

paslaugoms teikti 

įsigijimas 

Suprojektuoti, pastatyti, 

įrengti naują administracinį 

bei regiono skrydžių 

valdymo centro pastatą, 

sudarysiantį sąlygas 

sėkmingai įgyvendinti 

Baltijos FOEB strategiją iki 

2025 m.  ir vykdyti Įmonės 

turimos oro navigacijos 

paslaugų rinkos dalies 

plėtrą. 

2015–2019 

2017 m. kovo 14 d. pasirašyta statybos rangos 

sutartis. Statybos prasidėjo 2017 m. birželio 28 

d. Pastato statybos turi baigtis iki 2018 m. 

balandžio mėn., tačiau atsižvelgus į nepalankias 

oro sąlygas, tikėtinas maksimalus statybų 

pabaigos termino pratęsimas 4 mėn. t.y. iki 

2018 m. rugpjūčio mėn. (pagal nustatytus 

statybos pabaigos terminus pasirašytoje rangos 

sutartyje). Tikėtina, kad dėl gamintojo kaltės ir 

įrangos kompleksiškumo gali vėluoti skrydžių 

valdymo įrangos diegimo darbai. Įmonės 

atstovai nuolatos dalyvauja susitikimuose su 

sistemos gamintoju „Indra“ tam, kad būtų 

užtikrinta kokybiška, Įmonės poreikius 

atitinkanti skrydžių valdymo sistema. 

Naujos kalbinų ryšių sistemos techniniai 

reikalavimai suderinti ir ruošiami patvirtinimui. 

2. 

Aerodromo eismo 

stebėjimo ir 

kontrolės sistemos 

(A-SMGCS) 

funkcionalumo 

išplėtimas 

Modernizuoti šiuo metu 

naudojamą 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. Siekiama 

užtikrinti reikiamo lygio 

integralumą ir skrydžių 

duomenų apsikeitimo 

sinchronizavimą tarp 

Įmonės skrydžių valdymo 

sistemų (Vilniaus ASVC 

įrangos sujungimas su 

Vilniaus OEV sistema 

(Regiono)). 

2016–2019 

2017 m. I ketv. buvo vykdomi įvadiniai 

modernizuojamos aerodromo skrydžių valdymo 

sistemos mokymai techniniams darbuotojams ir 

skrydžių vadovams. II ketv. paruoštos patalpos 

įrangai pastatyti ir įdiegti, atliktas įrangos 

gamintojų pasiūlymų vertinimas, pateikti 

papildomi duomenys gamintojui. III ketv., 

projekto įgyvendinimo metu, buvo atlikti 

apžvalgos radijo lokatoriaus modernizavimo 

darbai, techniniame kambaryje įdiegta skrydžių 

valdymo sistemos „Nova“ įranga. IV ketv. 

radijo lokatoriaus modernizacijos darbų eiga 

aptarta su įrangos gamintojo „Indra“ projektų 

vadovu. Aptiktas radijo lokatoriaus pavarų 

dėžės gedimas, todėl nustatyta, jog reikalingas 

naujas lokatoriaus pjedestalas, kurio pirkimui 

inicijuotas viešasis pirkimas. Per IV ketv. buvo 

atlikti Vilniaus ASVC saugos vertinimai 

konsolių ir įrangos perkėlimui. Iki 2017 m. 

pabaigos buvo sumontuotos naujosios bokšto 

konsolės ir įranga. 

3. 

Vilniaus SVC, 

ILS/DME KTT 01 

ir ILS/DME KTT 

19 keitimas 

Techniškai ir morališkai 

pasenusios ILS/DME KTT 

01 ir ILS/DME KTT 19 

Vilniaus aerodrome įrangos 

keitimas nauja 

Iki 2021 Planuojama 

4. 

Palangos SVC, 

ILS/DME KTT 19 

keitimas 

Techniškai ir morališkai 

pasenusios ILS/DME KTT 

19 įrangos keitimas nauja 

2019–2020 Planuojama 

5. 

Kauno SVC 

DVOR/DME 

atnaujinimas 

Užtikrinti Kauno 

DVOR/DME tinkamą 

veikimą 

Iki 2019 

2017 m. buvo parengtos Kauno DVOR/DME 

rekonstrukcijos techninės sąlygos, tačiau 

projekto diegimas buvo sustabdytas dėl 

techninių priežasčių – tiriamas įrangos 

efektyvumas dėl Tarptautinio Kauno oro uosto 
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Nr. Projekto 

pavadinimas 

Projekto tikslas Projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

Projekto vykdymo progresas 2017 m. 

ir Kauno LEZ plėtros darbų. Planuojama, jog 

navigacinių paslaugų užtikrinimas bus 

įgyvendintas kitomis techninėmis priemonėmis 

6. 

Duomenų ryšio 

paslaugų diegimas 

(I etapas) 

Duomenų ryšio paslaugų 

teikimas Vilniaus SIR 

sudarant sutartis su ryšio 

paslaugų teikėjais. 

Duomenų ryšio paslaugos 

diegiamos pagal SESAR 

Diegimo administratoriaus 

parengtame plane numatytą 

modelį B 

2017–2018 

2017 m. buvo patvirtinta darbo grupė projekto 

įgyvendinimui. Parengti duomenų ryšio 

paslaugų diegimo techniniai reikalavimai ir 

paskelbtas paslaugų pirkimo konkursas, 

kuriame pasiūlymą pateikė viena įmonė, 

neatitinkanti Įmonės reikalavimų. 2018 m. bus 

skelbiamas naujas paslaugų pirkimo konkursas. 

Apie projekto vėlavimą dėl naujojo Įmonės 

pastato statybų bei įrangos diegimo darbų 

SESAR diegimo administratorius informuotas. 

7. 

Duomenų ryšio 

paslaugų diegimas 

(II etapas) 

Projektu siekiama 

įgyvendinti oro erdvės 

vadybos suinteresuotų šalių 

konsorciumo atliktos tyrimų 

studijos (toliau – ELSA 

studijos) rekomendacijas dėl 

ilgalaikio duomenų ryšio 

paslaugų galutinio 

sprendimo ir iki 2020 m. 

apibrėžti duomenų ryšio 

paslaugos diegimo 

reikalavimus bendram 

modeliui D, kai visoje 

Europoje veiktų vienas 

duomenų ryšio tinklas. 

2017–2020 

Įmonėje sudaryta darbo grupė, kuri prisideda 

prie užsienio partnerių apibrėžiant duomenų 

ryšio paslaugų modelio D reikalavimus ir jo 

valdymo struktūrą. 2017 m. buvo teikiamos 

pastabos projekto darbo paketui WP5. 

8. 

„Oras-žemė“ 

radijo ryšio 

įrangos 

atnaujinimas 

Planuojamas radijo ryšio 

„Oras-žemė“ įrangos 

atnaujinimas pagal naujus 

reikalavimus 

2018 Planuojama 

9. 
SVC įrangos 

keitimas Kaune 

Užtikrinti optimalų oro 

eismo paslaugų teikimo 

organizavimą Kauno SVC ir 

pakeisti techniškai 

pasenusią skrydžių valdymo 

įrangą 

2019–2020 Planuojama 

10. 

Aeronautikos 

gelbėjimo 

koordinacinio 

centro įrangos ir 

priemonių 

atnaujinimas 

Aeronautikos gelbėjimo 

koordinacinio centro 

įrangos atnaujinimas 

Iki 2020 Planuojama 

11. 
AFTN/AMHS 

sistemos diegimas 

AFTN/AMHS sistemos 

diegimas, užtikrinantis 

naujausius ryšio paslaugų 

teikimo metodus 

2018 

2017 m. I ketv. patvirtinta projekto darbo 

grupės sudėtis. Sistema bus diegiama 

naujajame Įmonės pastate, po įrangos 

integravimo darbų. 

III ketv. darbo grupė pradėjo rengti naujos 

AFTN/AMHS sistemos diegimo techninius 

reikalavimus. 
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3. PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ ĮTAKA ĮMONĖS 

VEIKLOS REZULTATAMS 

 

3.1. SVARBIAUSIOS SU ĮMONĖS VEIKLA SUSIJUSIOS RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS 

 

Skirtingų rizikų pasireiškimas gali turėti įtakos Įmonės veiklos rezultatams bei reputacijai, taip 

pat gali turėti pasekmių aplinkai ir visuomenei. Todėl efektyvus rizikų valdymas įgalina Įmonę veikti 

ir siekti užsibrėžtų tikslų neapibrėžtumo sąlygomis. 

Siekiant taikyti sisteminį požiūrį į rizikų valdymą, 2018 m. Įmonėje bus diegiama rizikų 

valdymo sistema, taikant rizikų valdymo standartų (ISO 31000:2018 “Risk management – 

Guidelines”, IEC 31010:2009 “Risk management – Risk assessment techniques”, ir kt.), kurie 

apibrėžia rizikų valdymo principus, procesą, vertinimo metodus ir bendrą rizikų valdymo sąrangą, 

principus. Todėl šioje ataskaitoje yra pateikiamos tik svarbiausios su Įmonės veikla susijusios rizikos 

ir jų valdymo priemonės (žr. 11 lentelę). 

 

11 lentelė. Svarbiausios su Įmonės veikla susijusios rizikos ir jų valdymo priemonės 

Rizika Galimos rizikos pasekmės Rizikos valdymo priemonės Rizikos pasidalijimo 

mechanizmas nevaldomos 

rizikos atveju 

Oro eismo vadybos saugos 

rizika (funkcinių sistemų 

diegimo, jų pakeitimų, 

intervencijos į OEV 

sistemas rizika) 

Oro eismo vadybos saugos 

rizikos pasireiškimas gali 

sutrikdyti Įmonės teikiamų 

paslaugų tęstinumą 

Rizikos valdymo procesas ir 

priemonės numatytos 

saugos procedūrose SP 201 

„Oro eismo vadybos saugos 

ir rizikos vertinimo, analizės 

ir mažinimo procedūra“, SP 

201 „Pranešimų apie oro 

eismo vadybos saugos 

įvykius teikimas ir šių 

įvykių vidaus tyrimas“ 

- 

Saugumo rizika 

Saugumo rizikos pasekmės 

yra įvairialypės, 

priklausomai nuo veiksnių, 

sukėlusių rizikos 

pasireiškimą 

Rizikos valdymo priemonės 

apibrėžtos Įmonės Saugumo 

vadove 

- 

Didėjanti priklausomybė 

nuo Rusijos Federacijoje 

registruotų aviakompanijų 

vykdomų tranzitinių 

skrydžių Lietuvos oro erdve 

Rusijos Federacijoje 

registruotų aviakompanijų 

rinkos dalis tranzitinių 

skrydžių Lietuvos oro erdve 

segmente 2017 m. padidėjo 

iki beveik 20 proc. Ši rizika 

tiesiogiai priskirtina prie 

geopolitinių rizikų, o 

aviakompanijų sprendimai 

dėl maršrutų pokyčių gali 

gali turėti tiek teigiamą, tiek 

ir neigiamą įtaką skrydžių 

srautui Lietuvos oro erdve 

Rizika iš dalies yra 

nevaldoma 
- 

Aviakompanijų naudojamų 

skrydžių maršrutų kūrimo 

programų tobulėjimas, 

naudojant Laisvųjų 

maršrutų oro erdvės (angl. 

Free Route Airspace) 

koncepciją 

Įdiegus Laisvųjų maršrutų 

oro erdvės koncepciją 

kaimyninių šalių oro 

erdvėse, šie pokyčiai gali 

lemti aviakompanijų 

sprendimus dėl konkrečių 

maršrutų ir gali turėti tiek 

teigiamą, tiek ir neigiamą 

įtaką skrydžių srautui 

Lietuvos oro erdve 

Rizika nevaldoma - 



 
30 

Rizika Galimos rizikos pasekmės Rizikos valdymo priemonės Rizikos pasidalijimo 

mechanizmas nevaldomos 

rizikos atveju 

Kibernetinio saugumo rizika 

Dėl didėjančių kibernetinių 

atakų skaičiaus gali kilti 

rizika dėl Įmonės teikiamų 

paslaugų tęstinumo 

užtikrinimo 

Įmonėje yra patvirtintos 

kibernetinio saugumo 

rizikos valdymo priemonės 

- 

Su eismu susijusi rizika 

Didesnis/mažesnis nei 

konkretaus ataskaitinio 

laikotarpio Veiklos rezultatų 

plane planuotas paslaugų 

vienetų skaičius tiesiogiai 

lemia faktinį maršruto ir 

terminalo paslaugų 

rinkliavų dydį 

Rizika iš dalies nevaldoma 

Su eismu susijusios rizikos 

pasidalijimo mechanizmas 

taikomas pagal Komisijos 

įgyvendinimo reglamente 

(ES) Nr. 391/2013 kuriuo 

nustatoma bendroji 

mokesčių už oro navigacijos 

paslaugas sistema nurodytus 

principus. 

Pagal Komisijos 

įgyvendinimo reglamento 

(ES) Nr. 391/2013 13 

straipsnį, terminalo 

paslaugoms netaikomas 

eismo rizikos pasidalijimo 

mechanizmas, tačiau 

maršruto paslaugoms eismo 

rizikos pasidalijimo 

mechanizmas yra taikomas. 

Su išlaidų plano 

nevykdymu susijusi rizika 

Didesnės nei konkretaus 

ataskaitinio laikotarpio 

Baltijos FOEB Veiklos 

rezultatų plane suplanuotos 

sąnaudos tiesiogiai lemia 

Įmonės finansinius 

rezultatus ir faktinį maršruto 

ir terminalo paslaugų 

rinkliavų dydį 

Rizikos valdymo 

priemonės: išlaidų plano 

vykdymo stebėsena ir kt. 

Su išlaidų plano nevykdymu 

susijusios rizikos 

pasidalijimo mechanizmas 

taikomas pagal Komisijos 

įgyvendinimo reglamente 

(ES) Nr. 391/2013 kuriuo 

nustatoma bendroji 

mokesčių už oro navigacijos 

paslaugas sistema nurodytus 

principus 

Infliacijos rizika 

Didesnė/mažesnė nei 

konkretaus ataskaitinio 

laikotarpio Baltijos FOEB 

Veiklos rezultatų plane 

planuota infliacija tiesiogiai 

lemia faktinį realaus 

maršruto ir terminalo 

paslaugų rinkliavų dydžių 

pokytį 

Rizika nevaldoma 

Infliacijos rizikos 

pasidalijimo mechanizmas 

taikomas pagal Komisijos 

įgyvendinimo reglamente 

(ES) Nr. 391/2013 kuriuo 

nustatoma bendroji 

mokesčių už oro navigacijos 

paslaugas sistema nurodytus 

principus ir Įgyvendinimo 

reglamente (ES) Nr. 

390/2013 kuriuo nustatomas 

oro navigacijos paslaugų 

teikimo ir tinklo funkcijų 

vykdymo veiklos rezultatų 

planas nurodytus principus 

 

Kitos su Įmonės veikla susijusios rizikos ir jų valdymo priemonės: 

 Finansinė rizika (rizikos valdymo priemonės apibrėžtos Įmonės finansinės rizikos valdymo 

politikos apraše, patvirtintame generalinio direktoriaus įsakymu 2017-03-15 Nr. V-46); 

 Projektų valdymo rizika (rizikos valdymo priemonės apibrėžtos VP-3-06 „Projektų 

valdymas“); 

 Profesinė rizika (rizikos valdymo priemonės apibrėžtos Įmonės profesinės rizikos vertinimo 

nuostatuose, patvirtintuose 2017-07-18 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-139); 
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 Ekstremalių situacijų ir nenumatytų atvejų, veiklos tęstinumo rizika (rizikos valdymo 

priemonės – nenumatytų atvejų planus rengia generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, 

planų projektai derinami su CAA); 

 Neatitikčių nustatytiems reikalavimams rizika (rizikos valdymo priemonės apibrėžtos VP-

5-02 „Saugos ir kokybės vadybos sistemos vidaus auditas“, veiklos vidaus auditus 

reglamentuojančiuose dokumentuose); 

 Išorės tiekėjų (teikėjų) paslaugų ir procesų rizika (rizikos valdymo priemonės apibrėžtos 

SP402 „Išorės tiekėjų paslaugų saugos valdymas“). 

 

3.2. SVARBIAUSI IŠORĖS IR VIDAUS VEIKSNIAI, LĖMĘ ĮMONĖS VEIKLOS 

REZULTATUS 

 

Įmonės išorės aplinkos veiksnių, lėmusių jos veiklos rezultatus, analizei buvo naudotas 

PESTAT modelis, kuris padeda struktūrizuotai ir strategiškai įvertinti Įmonės veiklos aplinką ir 

atkreipti dėmesį į svarbiausius veiksnius, lėmusius jos veiklos rezultatus. Atliekant analizę pagal 

PESTAT modelį, buvo vertinamos šios išorės veiksnių grupės (žr. 29 pav.). 

 

 

29 pav. Išorės veiksnių kategorijos pagal PESTAT modelį 

 

Apibendrinus Įmonės išorės aplinkos veiksnių, lėmusių jos veiklos rezultatus, analizės 

rezultatus, buvo išskirti šie pagrindiniai veiksniai (žr. 30 pav.). 

Svarbiausi politiniai veiksniai, lėmę Įmonės veiklos rezultatus 2017 m. buvo: 

 Ukrainos ir Rusijos Federacijos abipusiai draudimai naudotis šių šalių oro erdvėmis. 

Kadangi Rusijos Federacijoje registruotos aviakompanijos neturi teisės naudotis Ukrainos oro erdve, 

skrydžių maršrutai koreguojami ir didelė dalis skrydžių į/iš Maskvos ir Sankt Peterburgo oro uostų 

skrenda per Lietuvos Respublikos oro erdvę. Taip pat reikia paminėti, jog tiesioginių skrydžių 

nebuvimas tarp Ukrainos ir Rusijos Federacijos padidino skrydžių skaičių kaimyninių šalių ir 

Lietuvos oro uostuose, kadangi tiesioginiai skrydžiai vykdomi su sustojimu/persėdimu: Minske (šiuo 

atveju Įmonei neaktualu, kadangi skrydžiai nekerta Lietuvos Respublikos oro erdvės), Vilniuje, 

Rygoje ir pan.; 

P

E

S

T

A

T

Politiniai veiksniai

Nagrinėjami veiksniai, turintys įtakos įmonės veiklos reguliavimui; vertinamas nacionalinis, Europos 
Sąjungos ir tarptautinis teisinis reglamentavimas, išskiriami veiksniai, turintys teigiamą arba neigiamą įtaką 

įmonės veiklai

Ekonominiai veiksniai

Nagrinėjami atitinkamos srities raidos veiksniai, (makroekonominiai rodikliai, mokesčiai ir kt.) darantys įtaką 
įmonės veiklai

Socialiniai veiksniai

Nagrinėjami demografiniai, vertybių, gyvensenos, ekologiniai, kultūriniai veiksniai, darantys įtaką įmonės 
veiklai, socialinių tendencijų pokyčiai, turintys įtakos įmonės siūlomoms paslaugoms ar produktams

Technologiniai veiksniai

Svarbūs vertinant naujų technologijų, informacijos srautų poveikį įmonės veiklai, valdymo organizavimui ir 
įmonių tarpusavio ryšiams

Aplinkosaugos veiksniai

Nagrinėjama besikeičiančių oro sąlygų, sezoniškumo įtaka (jei tokia egzistuoja) įmonės veiklai

Teisiniai veiksniai

Nagrinėjama galima teisinio reguliavimo (pvz., minimalaus darbo užmokesčio dydžio kaitos) įtaka įmonės 
veiklai
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 Rusijos aviakompanijos atnaujino skrydžius į Turkijos kurortinius miestus, o dėl Ukrainos 

oro erdvės draudimo, skrydžiams iš Sankt Peterburgo naudojama Lietuvos Respublikos oro erdvė. 

 

 

30 pav. Išorės veiksniai, lėmę Įmonės veiklos rezultatus 2017 m. 

 

Svarbiausi ekonominiai veiksniai, lėmę Įmonės veiklos rezultatus 2017 m. buvo: 

 Dėl Rusijos Federacijos Vyriausybės vykdomos skrydžių subsidijavimo politikos padažnėję 

skrydžiai iš Maskvos bei Sankt Peterburgo į Kaliningradą prisidėjo prie tranzitinių skrydžių Lietuvos 

Respublikos oro erdve augimo. Pagal CRCO pateikiamus duomenis tai lėmė papildomus 2 035 

skrydžius (+12,3 proc.) šia kryptimi palyginus su 2016 m.; 

 Dėl Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės ir įvesto oro eismo apribojimo virš 

jos, 2017 m. gruodžio mėn. buvo pertvarkytas Lietuvos Respublikos oro erdvės įėjimo/išėjimo taškas 

LAVAR, besiribojantis su Baltarusija (žr. 31 pav.). Vietoje šio taško įvesti du nauji taškai LAFAT ir 

ZENIT. Realią šių pokyčių įtaką bus galima įvertinti 2018 m. pabaigoje; 

 

 

31 pav. Iki 2017 m. gruodžio 7 d. naudoti maršrutai suprojektuoti virš arba arti Astravo AE (kairėje pusėje) ir 

projektuojami nauji maršrutai išvengiant Astravo AE įtakos (dešinėje pusėje) 

P

E

S

T

A

T

Ukrainos draudimas Rusijos aviakompanijoms naudotis Ukrainos oro erdve

Rusijos aviakompanijų skrydžių embargo į Turkiją nutraukimas

Rusijos Federacijoje registruotų aviakompanijų skrydžių skaičiaus iš Maskvos ir Sankt Peterburgo į Kaliningradą padidinimas 
dėl skrydžių subsidijavimo politikos

Dėl Astravo elektrinės statybos pakeisti Lietuvos oro erdvės įėjimo/išėjimo taškai, lemiantys aviakompanijų maršrutų pokyčius

Tvarus šalies ir pasaulio ekonomikos vystymasis didino verslo ir turistinių kelionių skaičių, krovinių pervežimą oro transportu

Lietuvos, kaimyninių bei kitų šalių aviakompanijų plėtra

Lietuvos oro uostų pasiekiamumo didinimas

Su eismu susijusios rizikos ir infliacijos rizikos įtaka Įmonės finansiniams rezultatams

Augantis tarptautinės migracijos lygis lemia skrydžių skaičiaus didėjimą

Tarptautinio Vilniaus oro uosto uždarymas 2017 m. liepos 14 d. – rugpjūčio 17 d. dėl orlaivių kilimo ir tūpimo tako 
rekonstrukcijos

-

-
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 Tvarus šalies ir pasaulio ekonomikos vystymasis didino verslo ir turistinių kelionių skaičių, 

krovinių pervežimą oro transportu. Augantis Lietuvos ir kitų šalių BVP ir gyventojų perkamoji galia 

didina verslo bei turistinių kelionių poreikį. Populiarėjanti internetinė prekyba prisideda prie 

aviakompanijų, teikiančių krovinių pervežimo paslaugas oro transportu, skrydžių skaičiaus didėjimo. 

Reiktų paminėti, jog žemos naftos kainos leidžia aviakompanijoms mažinti bilietų kainas ir krovinių 

transportavimo paslaugas. Dėl šių priežasčių oro transportas darosi vis populiaresnis ir prieinamesnis 

galutinam vartotojui; 

 Lietuvos, kaimyninių bei kitų šalių aviakompanijų veiklos plėtra. Daugiausiai terminalo ir 

maršruto rinkliavos sumokančios Airijos „Ryanair“, Rusijos „Aeroflot“, Latvijos „Air Baltic“ ir kt. 

turi tiesioginę ir reikšmingą įtaką terminalinių ir tranzitinių skrydžių srautams Lietuvos Respublikos 

oro erdvėje; 

 VĮ „Lietuvos oro uostai“ strateginiame veiklos plane teigiama jog, įmonė deda dideles 

pastangas, kad Lietuvos rinkoje paslaugas teiktų kuo daugiau aviakompanijų, atsirastų naujų skrydžių 

krypčių ir taip būtų gerinamas Lietuvos pasiekiamumas ne tik žemų kaštų, bet ir tradicinėmis 

aviakompanijomis, skrendančioms į didžiuosius Europos oro uostus. Naujos skrydžių kryptys ir 

didėjantys reisų skaičiai didina Įmonės pajamas tiek už maršruto, tiek už terminalo paslaugas; 

 Su eismu susijusios rizikos ir infliacijos rizikos įtaka Įmonės finansiniams rezultatams. 2017 

m. Įmonės faktiškai uždirbtos pajamos už maršruto paslaugas siekė 24 017 tūkst. Eur, už terminalo 

paslaugas – 5 336 tūkst. Eur. Pagal 2013 m. gegužės 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 

Nr. 391/2013 13 straipsnį, terminalo paslaugoms netaikomas eismo rizikos pasidalijimo 

mechanizmas. Gautos perviršinės/nepakankamos pajamos dėl didesnio/mažesnio eismo turi būti 

grąžintos/susigrąžintos iš paslaugų naudotojams/naudotojų per ateinančius metus. 2017 m. terminalo 

paslaugų balansas – 710 tūkst. Eur perteklinių pajamų, kurios oro navigacijos paslaugų gavėjams bus 

grąžintinos 2019 metais, mažinant terminalo paslaugų vienetinį tarifą. Maršruto paslaugoms taikomas 

eismo rizikos pasidalijimo mechanizmas. Jeigu tam tikrais metais faktinis maršruto paslaugos vienetų 

skaičius neviršija arba nesumažėja daugiau kaip 2 proc., nei prognozuota ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje, oro navigacijos paslaugų teikėjo papildomos pajamos arba negautos pajamos, atsižvelgiant 

į nustatytas sąnaudas, neperkeliamos į kitus laikotarpius. 2017 m. Įmonė suteikė 3,03 proc. daugiau 

maršruto paslaugų nei planuota prieš prasidedant 2015–2019 m. ataskaitiniam veiklos periodui. 2017 

m. maršruto paslaugų balansas – 205,67 tūkst. Eur perteklinių pajamų, kurios oro navigacijos 

paslaugų gavėjams bus grąžintinos 2019 metais, mažinant maršruto paslaugų vienetinį tarifą. Kadangi 

2017 m. Įmonė suteikė 3,03 proc. daugiau maršruto paslaugų nei planuota, papildomos Įmonės 

pajamos iš maršruto paslaugų 2017 m. siekė 505,34 tūkst. Eur. 

Svarbiausi socialiniai veiksniai, lėmę Įmonės veiklos rezultatus 2017 m. buvo: 

 Didėjantis emigracijos ir imigracijos lygis Lietuvoje daro įtaką tam tikrų skrydžių krypčių 

populiarumui ir tendencijoms (pvz., skrydžiai į/iš Jungtinę Karalystės, Norvegijos, Ukrainos ir t.t.). 

Pagal Lietuvos statistikos departamento pateikiamus preliminarius duomenis 2017 m. emigravo 

57 260 gyventojų (6 927 gyventojais daugiau nei 2016 m.), o imigrantų skaičius preliminariai siekė 

29 341 (9 179 daugiau nei 2016 m.). 

Svarbiausi technologiniai veiksniai, lėmę Įmonės veiklos rezultatus 2017 m. buvo: 

 Nuo 2017 m. liepos 14 d. iki rugpjūčio 17 d. vyko Tarptautinio Vilniaus oro uosto orlaivių 

kilimo ir tūpimo tako (KTT) rekonstrukcija. KTT buvo rekonstruotas iš esmės – pakeista senoji 

danga, sutvirtintas jo pagrindas, įrengtos naujos drenažo ir lietaus surinkimo sistemos, rekonstruota 

žiburių valdymo sistema. Rekonstrukcijos metu 14 iš 16 reguliariuosius skrydžius vykdančių 

aviakompanijų skraidė iš Kauno oro uosto. Kadangi minėtu laiku Tarptautinis Vilniaus oro uostas 

buvo uždarytas, aviakompanijos perkėlusios skrydžius į Tarptautinį Kauno oro uostą, laikinai 

sumažino skrydžių skaičių. 2017 m. liepos-rugpjūčio mėn. terminalinių skrydžių skaičius 

Tarptautiniame Vilniaus oro uoste sumažėjo 4 491 skrydžiais, tačiau terminalinių skrydžių skaičiaus 

minėtu laikotarpiu padidėjimas (3 278) Tarptautiniame Kauno oro uoste buvo mažesnis nei 

prognozuota. Šie aviakompanijų sprendimai lėmė tai, jog 2017 m. liepos-rugpjūčio mėn. terminalinių 

skrydžių skaičius mažėjo daugiau kaip 9 proc. palyginus su 2016 m. liepos-rugpjūčio mėn. 
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(terminalinių skrydžių skaičius liepos mėn. mažėjo 10,47 proc., o rugpjūčio mėn. – 8,81 proc.) (žr. 

32 pav.). Jeigu 2017 m. liepos-rugpjūčio mėn. terminalinių skrydžių skaičius būtų didėjęs vidutiniu 

2017 m. fiksuotu augimu tempu (+8,72 proc.), bendras terminalinių skrydžių skaičius 2017 m. būtų 

didesnis 1 867 skrydžiais. Terminalinių skrydžių skaičiaus mažėjimas 2017 m. liepos-rugpjūčio mėn. 

lėmė ir Įmonės pajamų už terminalo paslaugas mažėjimą (-13,51 proc. arba -125,80 tūkst. eurų) 

palyginus su 2016 m. liepos-rugpjūčio mėn. (2017 m. liepos mėn. pajamų už terminalo paslaugas 

mažėjo 15,43 proc., o rugpjūčio mėn. – 11,64 proc.) (žr. 32 pav.). 

 

 

32 pav. Terminalinių skrydžių skaičiaus (kairėje pusėje) ir Įmonės pajamų už terminalo paslaugas (dešinėje 

pusėje) pokyčiai 2016-2017 m. (kas mėnesį) 

 

Svarbių Įmonės vidaus veiksnių, galėjusių lemti jos veiklos rezultatus 2017 m., nebuvo 

identifikuota.  
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4. ĮMONĖS VEIKLA TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE IR 

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

4.1. ĮMONĖS DALYVAVIMAS TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE 

 

Įmonės atstovai nuolat dalyvauja šešiose ICAO Europos ir Šiaurės Atlanto biuro darbo grupėse, 

trisdešimt aštuoniose Eurokontrolės darbo grupėse, viename EK darbo grupės komitete, devyniose 

CANSO darbo grupėse, Baltijos FOEB veikloje ir jo valdymo organuose, dešimtyje kitų regioninių 

komitetų ir darbo grupių susitikimuose. Su kitų šalių – Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, Rusijos 

Federacijos, Ukrainos – oro eismo paslaugų teikėjų specialistais aptariamos naujų oro kelių įdiegimo 

perspektyvos (žr. 12 lentelę). 

 

12 lentelė. Įmonės atstovų dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje 2017 m. 

Tarptautinė 

organizacija 

Darbo grupė Vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai 2017 m. 

ICAO 

Europos ir 

Šiaurės 

Atlanto 

biuras 

ICAO RDGE/26 darbo grupės 

susitikimas 

Peržiūrėtas Baltijos jūros oro kelių katalogas, kuriame 

numatyta Lietuvos oro erdvėje įdiegti du naujus oro kelius 

bei atlikti visišką oro kelių tinklo tarp Varšuvos ir 

Vilniaus SIR pertvarką.  

ICAO Rytų Europos regiono oro eismo 

vadybos darbo grupės (ATMGE) 25-

ajasis susitikimas 

Aptarti ICAO dokumentų projektai 

Koordinacinės darbo grupės (COG) 69-

asis susitikimas 

Išklausytos ICAO COG pavaldžių darbo grupių veiklos 

ataskaitos už  2017 m. bei aptarti pasirengimo EANPG 

susitikimui klausimai ir jam skirti darbo dokumentai 

ICAO RDGE/27 darbo grupės 

susitikimas 

Susitikimo metu Baltarusijos atstovai pranešė, kad 

siekiant apsaugoti statomą atominę elektrinę, būtina 10 

km spinduliu aplink Astravą uždaryti oro erdvę, o tam 

reikia pakeisti oro kelių tinklą virš oro kelio LAVAR. 2 

nauji oro keliai įdiegti 2017 m. gruodžio 7 d. 

ICAO Europos oro navigacijos darbo 

grupės (EANPG) 59 susitikimas 

Buvo aptarti oro navigacijos paslaugų saugaus teikimo 

klausimai visame Europos regione bei numatytos 

perspektyvos ateičiai. Nutarta, kad prie EANPG 

prisijungs Europos regiono skrydžių saugos grupė 

(RASG). Tai padaryta, stengiantis sumažinti susitikimų 

kiekį. 

Europos 

Komisija 

Susitikimas dėl H2020 programos 

finansinių ir teisės aspektų 

Pristatyti H2020 programos finansinės atsakomybės ir 

priežiūros aspektai 

Eurokontrolė 

RNDSG/91 darbo grupės susitikimas 

Aptartas aktualus klausimas dėl naujo oro kelio „NINTA-

TOTRA-LAVAR“ diegimo sprendimo. Procesui pajudėti 

į priekį nepadėjo ir Eurokontrolės generalinio direktoriaus 

tarpininkavimas. Susitikimo metu nemažai dėmesio buvo 

skirta ir laisvų oro kelių (FRA) sistemos Europoje 

diegimui. Baltijos FOEB laisvų maršrutų oro erdvės 

planas yra iš pradžių FRA įdiegti atskirai Lietuvos ir 

Lenkijos oro erdvėse ir tik vėliau (ne anksčiau kaip 2019 

m.) pradėti bendro Baltijos FOEB FRA diegimo darbus 

LARA naudotojų grupė 

Pristatytas LARA diegimo Europoje žemėlapis. Šalys, jau 

naudojančios LARA, paragintos kuo greičiau prisijungti 

prie trečiosios jos versijos. Aptarta galimybė LARA 

sistemas naudoti per PENS tinklą. Įmonėje LARA sistema 

instaliuota ir prijungta prie Eurokontrolės tinklo valdytojo 

sistemos bei gauti atitinkami sertifikatai, skirti naudoti 

operaciniu režimu. Šiuo metu vyksta LARA sistemos 

bandymai, tęsiamas sistemos konfigūravimas 

ATFCM susitikimas 
Aptartos skrydžių srautų planavimo bei jų saugaus 

vykdymo procedūros ir jų laikymasis 
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Tarptautinė 

organizacija 

Darbo grupė Vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai 2017 m. 

Eurokontrolė 

Eurokontrolės ir NATO civilinės/karinės 

sąveikos komitetas (CMIC) 

Aptartos civilinio – karinio bendradarbiavimo aktualijos 

bei būdai pagerinti sąveiką 

Bendrojo Europos dangaus 

įgyvendinimo 2017 m. parengiamajame 

susitikime 

Aptarti 2017 m. LSSIP programų metinių redakcijų 

rengimo aspektai 

CANSO CECM 100-asis susitikimas 

Pristatytos ir aptartos preliminarios CANSO strateginės 

kryptys, CANSO Europos biuro biudžeto vykdymo eiga 

ir 2018 m. biudžeto gairės 

SESAR 

Deployment 

Manager 

(SDM) 

Konsultavimosi platformos tematinio 

pogrupio „Planavimas, stebėsena ir 

rizikos“ I-asis susitikimas 

Pateikta 15 pastabų SESAR Diegimo programai, iš kurių 

14 priimta 

Susitikimas skirtas užbaigti konsultacijų 

kampanijos dėl 2017 m. SESAR 

Diegimo programos ir 2014 m. birželio 

27 d. Komisijos įgyvendinimo 

reglamento (ES) Nr. 716/2014 dėl 

bandomojo bendro projekto, reikalingo 

Europos oro eismo valdymo 

pagrindiniam planui įgyvendinti, 

sukūrimo, vykdymo peržiūros pirmąjį 

ciklą 

Pateikta Baltijos FOEB pozicija dėl bandomojo bendro 

projekto diegimo optimizacijos – 5 ir 6 oro eismo vadybos 

funkcionalumų įgyvendinimo datos turi būti peržiūrėtos, 

atsižvelgiant į Skaitmeninio ryšio paslaugų diegimo 

atkūrimo planą (angl. DLS Recovery Plan) 

Konsultavimosi platformos tematinio 

pogrupio „Planavimas, stebėsena ir 

rizikos“ II-asis susitikimas 

Galutinis aptarimas 2017 m. SESAR Diegimo programa 

SESAR 

Joint 

Undertaking 

(SJU) 

Analitinių ir plataus masto 

demonstracinių tyrimų atvirų durų dienos 

„Bepiločių orlaivių integravimas į oro 

eismo vadybos sistemą“ 

 

 

4.2. ĮMONĖS BENDRADARBIAVIMAS IR RYŠIAI SU KITOMIS ŠALIMIS 

 

Įmonė įgyvendina Europos Parlamento ir EK priimto antrojo Bendro Europos dangaus (angl. 

Single European Sky (SES)) teisės aktų paketo reikalavimus, dalyvaudama tarptautiniuose aljansuose 

ir konsorciumuose bei Baltijos FOEB. Oro navigacijos paslaugų specifika lemia tai, jog Lietuvos oro 

eismo vadybos sistema yra neatskiriama Europos ir pasaulio oro eismo vadybos sistemos dalis, bei 

yra griežtai reglamentuojama. Todėl siekis patobulinti Europos oro eismo vadybos sistemą, kad ši ir 

toliau gebėtų sėkmingai aptarnauti sparčiai augantį skrydžių skaičių ir veiktų efektyviai, turi 

tiesioginės įtakos Įmonės veiklai. Šiuo metu įgyvendinama bendro Europos dangaus koncepcija, 

apimanti įvairias fragmentaciją mažinančias administracines priemones ir šiuolaikinius 

technologinius sprendimus, turi įtakos visoms ES valstybėms ir šių valstybių aviacijos institucijoms 

ir įmonėms. Viena iš tokių administracinių priemonių – funkciniai oro erdvės blokai. Šios priemonės 

įgyvendinimas lėmė tai, jog 2012 m. Lietuva ir Lenkija, tarpvalstybinės sutarties pagrindu įkūrė 

Baltijos FOEB, apimantį Lietuvos ir Lenkijos oro erdvę ir susitarė dėl bendro oro navigacijos 

paslaugų teikimo organizavimo šioje oro erdvėje – nuo tada Įmonė, kaip Lietuvos Respublikos oro 

navigacijos paslaugų teikėjas, veiklą vykdo glaudžiai bendradarbiaudamas su Lenkijos oro 

navigacijos paslaugų teikėju (PANSA). Pagrindinis FOEB tikslas – veikiant kartu kurti pridėtinę 

vertę oro erdvės naudotojams, įmonėms ir visuomenei. 

Baltijos FOEB misija yra vykdyti optimalią veiklą srityse, susijusiose su sauga, skrydžių 

efektyvumu, oro erdvės pralaidumu, neigiamo poveikio aplinkosaugai mažinimu, kaštų efektyvumu 

ir prisidėti prie karinių operacijų efektyvumo, tai užtikrinant per optimalią oro erdvės struktūrą ir oro 

eismo vadybos paslaugų organizavimą joje, neatsižvelgiant į valstybės sienas tarp Baltijos FOEB 

valstybių. Siekiant šio tikslo, Įmonės strateginiame veiklos plane numatyti uždaviniai skirti 

įgyvendinti Baltijos FOEB strategijoje nustatytus tikslus. 
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Kuriant Bendrą Europos dangų, vienas svarbiausių uždavinių išlieka Baltijos FOEB veiklos 

tęstinumas. 2016 m. baigtas pirmasis Baltijos FOEB įgyvendinimo programos etapas ir patvirtinta 

ilgalaikė Baltijos FOEB strategija iki 2025 m. Įvertinus Baltijos FOEB strategijoje numatytų darbų 

paskirstymą, tikėtina, kad didžioji dalis darbų teks oro navigacijos paslaugų teikėjų kompetencijos 

sričiai. Įmonė rengiasi dalyvauti įgyvendinant didžiąją dalį Baltijos FOEB strategijoje numatytų 

darbų ir projektų. Atsižvelgiant į uždavinių sudėtingumą ir apimtis, akivaizdu, kad šiuo metu Baltijos 

FOEB vystymui skiriami ištekliai turės būti didinami. Kurdama vis didesnį indėlį Baltijos FOEB 

veikloje, Įmonė sieks, kad Lietuvos, o kartu ir Įmonės turima oro navigacijos paslaugų rinkos dalis 

ne tik būtų išlaikyta, bet ir padidėtų, būtų sėkmingai plečiama su oro navigacijos paslaugų teikimu 

susijusių funkcijų pasiūla ir kuriamos naujos darbo vietos. 

2017 m. Įmonė aktyviai plėtojo strateginės partnerystės ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius. 

2017 m. Įmonė tapo technologinio Europos iTEC (angl. Interoperability Through European 

Collaboration) aljanso nare. Europos iTEC 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. Taip siekiama padidinti oro erdvės pralaidumą sumažinant skrydžių vėlavimus, 

užtikrinti efektyvesnę OEV sistemą, prisidėti prie griežtėjančių aplinkosaugos reikalavimų vykdymo 

ir t.t. 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 sistemos gamintojas 

„Indra“. Europos iTEC aljansas vienija 18 skrydžių valdymo centrų, kurių paslaugomis per metus 

pasinaudoja daugiau nei 7 mln. orlaivių. 

Dalyvaudama B4 konsorciumo veikloje, Įmonė turi galimybę vykdyti Bendro Europos dangaus 

oro eismo vadybos tyrimų programos SESAR 2020 (angl. Single European Sky ATM (Air Traffic 

Management) Research (SESAR))11 projektus. B4 konsorciumas – tai Čekijos, Slovakijos, Lenkijos 

ir Lietuvos oro navigacijos paslaugų teikėjų bei jų partnerių konsorciumas, įkurtas 2014 m. rugsėjo 8 

d. Bendras dalyvių tikslas yra efektyviau įgyvendinti techniškai sudėtingus SESAR 2020 programos 

projektus, tyrimų naštą dalijantis tarpusavyje ir aktyviai bendradarbiaujant su SESAR bendrosios 

įmonės (SJU) struktūromis. 

2017 m. Įmonė sėkmingai vykdė SESAR 2020 programos projektus. Įmonė kaip B4 

konsorciumo narė dalyvauja šiuose SESAR 2020 programos projektuose: 

 PJ05 – „Nuotolinis skrydžių valdymo bokštas keliems oro uostams“ 

 PJ06 – „Laisvai pasirenkamų maršrutų oro erdvės diegimas žemiau 310 skrydžio lygio“ 

 PJ14 – „Ateities ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos“ 

 PJ19 – „Naujos Europos oro eismo vadybos sistemos gairės“ 

 PJ20 – „Europos oro eismo vadybos pagrindinio plano palaikymas“ 

 PJ22 – „Bendros duomenų valdymo sistemos projektavimas 

Dalyvaujant B4 konsorciumo Pagalbinėje grupėje (angl. Contribution Team) veikloje parengtas 

B4 konsorciumo darbų planas, kuris vėliau bus teikiamas B4 konsorciumo Strateginiam komitetui. 

B4 konsorciumo Pagalbinė grupė koordinavo B4 konsorciumo pradinį pasirengimą SESAR 2020 

antram etapui bei atitinkamų pasiūlymų teikimą A6 nariams ir SJU. 

2017 m. Įmonės atstovai aktyviai dalyvavo GATE One iniciatyvos veiklose. GATE One 

iniciatyva – tai Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Čekijos, Serbijos, Austrijos, Makedonijos, Vengrijos, 

Bulgarijos, Rumunijos, Slovėnijos, Kroatijos, Albanijos oro navigacijos paslaugų teikėjų regioninė 

iniciatyva (platforma), įkurta 2013 m., kurios tikslas – atstovauti Baltijos FOEB, Danube FOEB, CE 

FOEB interesams ES. Viena iš galimų priemonių, kuriant aviakompanijoms patrauklesnę oro erdvę 

tarp Baltijos ir Juodosios jūrų, yra laisvai pasirenkamų maršrutų koncepcijos diegimas GATE One 

                                                 
11 SESAR 2020 programa – tai Bendro Europos dangaus iniciatyvos oro eismo vadybos tyrimų ir inovacijų programa, kurios tikslas – iki 2021 m. 
pabaigos parengti oro eismo vadybos sistemos tobulinimo sprendimus bei Europos oro eismo vadybos ateities planus. 
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erdvėje, taip stiprinant FOEB efektyvumą. Ypatingas dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su 

Ukraina ir Baltarusija. 

Įmonės atstovų dalyvavimas tarptautiniuose aljansuose ir konsorciumuose bei Baltijos FOEB 

veikloje 2017 m. apibendrintas 13 lentelėje. 

 

13 lentelė. Įmonės atstovų dalyvavimas tarptautiniuose aljansuose ir konsorciumuose bei Baltijos FOEB veikloje 

2017 m. 

Aljansas/ 

Konsorciumas 

Vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai 2017 m. 

Baltijos FOEB 

Parengtas ir patvirtintas Veiksmų planų projektas  įgyvendinti Baltijos FOEB strategiją iki 2025 m. 

Parengta Įmonės 2015–2019 m. Baltijos FOEB veiklos rezultatų plano aplinkosaugos srityje dalis 

Dalyvauta Inter-FOEB komunikacijos seminare, kuriame aptartas funkcinių oro erdvės blokų 

žinomumo Europos Sąjungoje didinimo klausimas. Nuspręsta parengti mokymo medžiagą „FOEB 

pradedantiesiems“ (angl. „FOEB for dummies“) iki 2018 m. I ketvirčio pabaigos, taip pat kartu su 

PANSA organizuoti tokio pobūdžio seminarą Varšuvoje 

Parengta ir patvirtinta Baltijos FOEB išorės ir vidaus komunikacijos strategija 

Varšuvoje (Lenkija) vykusiame Aviacijos Forume Baltijos FOEB atstovai dalyvauta diskusijoje tema 

„Oro eismo vadybos iššūkiai 

Dalyvauta Inter-FOEB koordinacinės grupės susitikime, kuriame visi FOEB pristatė pagrindinius 

pasiekimus ir iššūkius šio bendradarbiavimo kontekste. Baltijos FOEB pristatė OEV sistemų 

konvergencijos projektą bei pasiūlymus dėl veiklos rodiklių (KPI) skaičiavimo metodikos 

patikslinimo 

Parengtas atsakymo projektas Europos Komisijai dėl Funkcinių oro erdvės blokų studijos, kurią 

atliko Integra 

Pasirengta Baltijos FOEB Valdybos susitikimui, kuriame pristatyti ir aptarti pasikeitimai Baltijos 

FOEB valdymo organuose, Baltijos FOEB komunikacijos strategija, veiksmų planas, pagal kurį 

įgyvendinama Baltijos FOEB plėtros strategija. Šios strategijos įgyvendinimui suformuluoti keturi 

pagrindiniai tikslai, kurie buvo pristatyti kartu su detaliais veiksmais tikslams pasiekti: regioninis 

bendradarbiavimas; operacijų, apimančių oro eismo vadybos, ryšių, navigacijos ir stebėjimo 

paslaugas, integravimas; bendrų produktų ir paslaugų portfelio kūrimas ir vertę kuriančios 

organizacijos kūrimas 

Dalyvauta Baltijos FOEB Strategijos, Ekonomikos, Vykdymo komiteto susitikime, kuriame 

pagrindiniai svarstyti klausimai ir suderintos pozicijos – dėl Baltijos FOEB veiklos biudžeto 

formavimo principų bei dėl pasiūlymų Komisijos Reglamentams 390/2013 ir 391/2013. Baltijos 

FOEB atstovai aptarė parengiamuosius darbus dėl 2018 m. I ketv. metu vyksiančio Europos 

Funkcinių oro erdvės blokų tarpusavio sąveikos seminaro organizavimo 

Parengtas ir pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas tarp Baltijos FOEB ir Ukrainos oro 

navigacijos paslaugų teikėjo „Uksatse“, kuriame numatytas  bendradarbiavimas optimizuojant 

OEV/RNS paslaugas; plėtojant oro erdvės struktūras ir maršrutų tinklą; diegiant GNSS; plėtojant 

šalių OEV sistemas; gerosios patirties dalijimasis tobulinant saugos ir kokybės vadybos sistemas; 

konsultacijos dėl EK Reglamento 2017/373 diegimo, pozicijų derinimas PanEuropinės dimensijos 

organizacijose 

Organizuoti kiti darbiniai susitikimai, susijęs su optinio kabelio jungties tarp Varšuvos ir Vilniaus 

kibernetinio saugumo sistemos, radarų duomenų apsikeitimo, iTEC projekto diegimo ir kiti 

gamybinių klausimų 

Baltijos FOEB 

Siekiant įgyvendinti bendrą Baltijos FOEB OEV sistemų techninį-technologinį sprendimą, 

vykdomas projektas „iTEC testavimas, patvirtinimas ir planavimas“ (angl. iTEC Tests, Validations 

and Planning). Šiam projektui buvo pateikta bendra paraiška dėl projekto dalinio finansavimo iš ES 

fondų. Įmonės pateikta paraiška daliniam šio projekto finansavimui buvo įvertinta teigiamai – INEA 

finansuos 138 460 tūkst. eurų 

Atliktas pirminis CAT sistemos instaliavimas. Rengiantis Baltijos FOEB bendro oro eismo vadybos 

sistemų sprendimo įgyvendinimui, diegiama Įmonės partnerių Baltijos FOEB – PANSA – 

automatizuota oro erdvės planavimo ir panaudojimo sistema CAT, kuri bus naudojama testavimo 

režimu ir kaip sistema, kuri būtų naudojama nenumatytais atvejais 

iTEC  

Parengtos, suderintos ir pasirašytos sutartys dėl Įmonės iTEC narystės 

Parengtas iTEC komunikacijos strategijos projektas 

Dalyvauta rengiant iTEC plėtros strategijos planą  

Dalyvauta rengiant iTEC narių ir Eurokontrolės susitarimą dėl skraidančių objektų tarpusavio 

sąveikos plėtros bendradarbiavimo 
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Aljansas/ 

Konsorciumas 

Vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai 2017 m. 

Suderinta techninė užduotis dėl technologinio partnerio INDRA veiklos, susijusios su partnerystės 

projekto įgyvendinimu, nepriklausomam auditui 

Įmonės atstovai aktyviai dalyvavo iTEC valdymo grupių – Commercial Management, Strategy 

Coordination, Steering – veiklose, spręsdami iTEC modulių, aljanso narių skrydžių valdymo sistemų 

suderinamumo klausimus 

GATE One 

Įmonė kartu su kitais 12 Centrinės Europos oro navigacijos paslaugų teikėjais inicijavo bendrą 

tarptautinį projektą „Laisvai pasirenkamų maršrutų koncepcijos diegimas GATE ONE erdvėje“ 

(angl. GATE One Free Route Airspace (GO FRA)), kuriuo siekiama nustatyti laisvai pasirenkamų 

maršrutų koncepcijos optimalų diegimo variantą Rytų ir Centrinės Europos oro erdvėje. Buvo 

pateikta bendra paraiška dėl projekto dalinio finansavimo iš ES fondų. Paraišką GO FRA studijai 

teikė CE FOEB valdymo įmonė, tačiau parengtas  bendradarbiavimo sutarties projektas GO FRA 

nariams nesprendė viešųjų pirkimų klausimų, todėl rugsėjo 28 d. Bratislavoje (Slovakija) vykusiame 

susitikime buvo sutarta, kad GO FRA projektas, neturi perspektyvos ir projektą reikia skaidyti į 

keletą smulkesnių, labiau atitinkančių suinteresuotųjų šalių poreikius. 

 

2017 m. Įmonės atstovai dalyvavo ir kituose tarptautiniuose renginiuose, kuriuose dalijosi 

„gerosios praktikos“ patirtimi ir sprendė bendrus skirtingoms suinteresuotoms šalims aktualius 

klausimus (žr. 14 lentelę). 

 

14 lentelė. Įmonės atstovų dalyvavimas kituose tarptautiniuose renginiuose 2017 m. 

Partneriai/Renginys Vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai 2017 m. 

,,Dynamic Mercy 2017“ 

Dalyvauta tarptautinių pratybų planavimo konferencijoje Rygoje (Latvija) 

Sopote (Lenkija) vyko tarptautinių NATO pratybų „Dynamic Mercy“ ataskaitinė 

planavimo konferencija, kurios metu parengta pratybų, vykusių gegužės mėn., 

ataskaita ir pateikta NATO vadavietei patvirtinti 

,,Ramstein Alloy“ Dalyvauta NATO pratybų planavimo konferencijoje Uedeme (Vokietija) 

SKYGUIDE 
Pasirašyta „Tarpusavio duomenų neatskleidimo sutartis“ su Šveicarijos oro 

navigacijos paslaugų teikėju SKYGUIDE 

Baltarusijos oro eismo 

paslaugų teikėjas 

Susitikime spręsti klausimai: skrydžių saugos užtikrinimas statomos Baltarusijos 

atominės elektrinės apylinkėse ir draudžiamose zonose virš jos bei naujų 

koordinavimo/derinimo taškų (toliau COP) tarp Vilniaus SIR ir Minsko skrydžių 

informacijos regiono įdiegimas vietoje COP LAVAR ir su tuo susijęs oro erdvės 

struktūros pakeitimas 

„Saber Strike 2017“ 

Dalyvauta karinių pratybų „Saber Strike 2017“ galutinėje planavimo konferencijoje, 

kurioje buvo sprendžiami su Lietuvos Respublikos oro erdvės apribojimu šių pratybų 

laikotarpiu susiję klausimai 

Baltijos šalių oro navigacijos 

paslaugų teikėjų regioninio 

bendradarbiavimo susitikimai 

Aptarti įmonių pasiekimai oro navigacijos paslaugų tobulinimo srityse, pristatyti 

perspektyviniai plėtros planai, aptartos bendradarbiavimo galimybės 

Baltijos jūros regiono oro 

navigacijos paslaugų teikėjų 

regioninio bendradarbiavimo 

susitikimas 

Aptarti įmonių pasiekimai plėtojant Laisvų maršrutų koncepciją, dalyvavimo FOEB 

klausimai, aktualios ES teisės aktų nuostatos, pristatyti perspektyviniai plėtros 

planai, aptartos bendradarbiavimo galimybės 

Uksatse 

Organizuota ir dalyvauta „Indra“, PANSA bei UKSATSE vadovaujančių darbuotojų 

susitikimuose 

Įmonės atstovai Baltijos FOEB kontekste dalyvavo susitikime su UKSATSE dėl 

Laisvai pasirenkamų oro erdvės maršrutų bei bendros atsakomybės nustatymo 

galimybės. Nuspręsta, toliau bendradarbiauti diegiant bendrą funkcionalumą, todėl 

bus kuriama atsakinga darbo grupė ir siekiama užsibrėžtų tikslų 

 

4.3. ĮMONĖS BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS ŠALIES INSTITUCIJOMIS 

 

2017 m. Įmonės atstovai bendradarbiavo ir dalyvavo įvairiuose susitikimuose su kitų šalies 

institucijų atstovais (žr. 15 lentelę). 
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15 lentelė. Įmonės atstovų dalyvavimas susitikimuose su kitų šalies institucijų atstovais 2017 m. 

Partneriai/ 

Renginys 

Vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai 

KOP 

Dalyvauta Oro policijos misijos organizuotame seminare Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje 

Oro policijos misiją pradėjusius Lenkijos karinių oro pajėgų karius Įmonės atstovai supažindino su 

Lietuvoje esančiais gelbėjimo pajėgumais lėktuvų nelaimės ar avarinės situacijos atveju 

Įmonė 

Įmonės Aeronautikos ir gelbėjimo koordinacinis centras organizavo tarpinstitucinį paieškos ir 

gelbėjimo (SAR) seminarą, kuriame dalyvavo 25 įvairių Lietuvos institucijų atstovai 

Surengtos 5 ekskursijos Susisiekimo ministerijos darbuotojams - Regiono skrydžių valdymo centre, 

Vilniaus ASVC ir Įmonės Mokymo centre. Ministerijos darbuotojams taip pat darytos prezentacijos 

supažindinti su Įmonės veikla 

Lietuvos 

kariuomenė 

vyko Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų ir Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų darbo 

susitikimas, kurio metu buvo sprendžiami saugios laivybos agentūros BO stebėjimo sistemos 

panaudojimo ir oro erdvių virš Kazlų Rūdos poligono įsteigimo klausimai 

CAA 

dalyvauta CAA organizuotame darbo susitikime, kuriame nagrinėti nevaldomos oro erdvės skrydžių 

organizavimo informacinės sistemos nuostatų ir nevaldomos oro erdvės skrydžių organizavimo 

informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų projektai 

Susisiekimo 

ministerija 

Dalyvauta Susisiekimo ministerijos inicijuotame antikorupcinių iniciatyvų konkurse. Įmonė pripažinta 

šio konkurso nugalėtoja ir apdovanota už antikorupcinę iniciatyvą Įmonės interneto svetainėje sukurti 

viešųjų pirkimų elektroninę versiją tiekėjams, norintiems dalyvauti Įmonės vykdomuose viešuosiuose 

pirkimuose neskelbiamos apklausos būdu. Ši iniciatyva vadinama gerosios praktikos pavyzdžiu. 
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5. ĮMONĖS KORPORATYVINĖ ATSAKOMYBĖ IR DARNUS 

VYSTYMASIS 

 

Ilgą laiką Įmonės vykdytos socialinės ir aplinkosaugos iniciatyvos 2018 m. buvo apibendrintos 

Įmonės korporatyvinės atsakomybės politikoje, kurios viena iš sudėtinių dalių yra Įmonės korupcijos 

prevencijos politika. 

Rengiant Įmonės korporatyvinės atsakomybės politiką, buvo pritaikyta pažangiausia tarptautinė 

ir nacionalinė praktika ir naudotasi Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principais žmogaus teisių, 

darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovo su korupcija srityse (žr. 33 pav.). 

 

 

33 pav. Sritys, susiję su Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principais 

 

Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principai remiasi žmogaus teisių, darbo jėgos ir 

aplinkosaugos principais, įtvirtintais šiuose tarptautiniuose dokumentuose: Visuotinė žmogaus teisių 

deklaracija, Tarptautinės darbo organizacijos deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, Rio 

de Ženeiro deklaracija dėl aplinkosaugos ir plėtros, Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją. 

Įmonės korporatyvinės atsakomybės politika grindžiama dešimčia principų, apimančių 

žmogaus teises, darbuotojų teises, aplinkos apsaugą ir kovą su korupcija (žr. 34 pav.). Įgyvendindama 

korporatyvinės atsakomybės politiką, Įmonė siekia mažinti neigiamą savo veiklos poveikį aplinkai ir 

visuomenei bei dalyvauti ekonominių, socialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, tokiu 

būdu prisidedant prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. 

 

 

34 pav. Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principai 

 

Jungtinių Tautų 
Pasaulinio susitarimo 

principai

Žmogaus 
teisės

Darbuotojų 
teisės

Aplinkos 
apsauga

Kova su 
korupcija

Žmogaus teisės

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

• 2 principas. Užtikrinti, kad
pačios neprisidėtų prie
žmogaus teisių pažeidimų

Darbuotojų teisės

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

• 4 principas. Siekti panaikinti
bet kokį privalomąjį ar
priverstinį darbą

• 5 principas. Siekti panaikinti
vaikų darbą

• 6 principas. Siekti panaikinti
diskriminaciją, susijusią su
įdarbinimu ir profesija

Aplinkos apsauga

• 7 principas. Siekti, kad verslo
organizacijos remtų
prevencines programas,
užtikrinančias aplinkos
apsaugą

• 8 principas. Imtųsi iniciatyvų
aplinkosauginei atsakomybei
didinti

• 9 principas. Skatintų aplinkai
palankių technologijų
vystymąsi ir paplitimą

Kova su korupcija 

• 10 principas. Verslo
organizacijos turi kovoti
prieš visas korupcijos formas
(tarp jų - papirkinėjimą ir
kyšininkavimą
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Darbuotojų teisės. Įmonėje darbuotojų teises gina ir darbuotojus atstovauja keturios veikiančios 

profesinės sąjungos: VĮ „Oro navigacija“ profesinė sąjunga, Lietuvos Respublikos skrydžių vadovų 

asociacija, Kauno skrydžių vadovų profesinė sąjunga, Palangos SVC profesinė sąjunga, kurių 

pagrindiniai tikslai yra pateikti 35 paveiksle. Įmonės darbuotojai savo noru gali priklausyti arba 

nepriklausyti profesinėms sąjungoms. 

 

 

35 pav. Pagrindiniai profesinių sąjungų, veikiančių Įmonėje, tikslai 

 

2017 m. gruodžio 21 d. Įmonėje buvo sudaryta Kolektyvinė sutartis tarp Įmonės, atstovaujamos 

generalinio direktoriaus, ir Įmonės darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo jungtinės profesinių sąjungų 

atstovybės (atstovavo keturių Įmonėje veikiančių profesinių sąjungų bendru susitarimu) pagal 2017 

m. ruoštą Kolektyvinės sutarties projektą. Kolektyvinės sutarties tikslas – sudaryti sąlygas darniai 

Įmonės veiklai, reguliuoti tarpusavio santykius tarp darbuotojų, Darbdavio bei Profesinės sąjungos, 

garantuoti Įmonėje dirbančių darbuotojų darbo, darbo užmokesčio, darbo saugos ir kitų darbo sąlygų 

lygį, nustatytą Lietuvos Respublikos teisės aktais bei sudaryti geresnes darbo ir socialines sąlygas 

darbuotojams. Kolektyvinės sutarties turinys apima darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo bei 

nutraukimo sąlygas; darbo apmokėjimo organizavimą; darbo ir poilsio laiko reglamentavimą; saugių 

ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymą, kompensacijų ir lengvatų suteikimą; kvalifikacijos 

kėlimą, perkvalifikavimą bei su tuo susijusias garantijas ir lengvatas; sutarties sudarymo, 

įsigaliojimo, registravimo, keitimo, papildymo, vykdymo tvarką, galiojimo bei nutraukimo nuostatas; 

tarpusavio informavimo, konsultavimo, derinimo, ginčų sprendimo tvarką. Sutartis sudaryta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir taikoma atsižvelgiant į kitus teisės aktus. 

Įmonėje patvirtinta Saugos kultūros politika, kuria siekiama sukurti tokią darbo aplinką ir 

pasitikėjimo atmosferą, kurioje darbuotojai būtų skatinami atvirai pranešti apie saugos įvykius, saugai 

pavojingas situacijas, aplinkybes ir klaidas, kad būtų galima iš jų pasimokyti ir jų išvengti ateityje. 

2017 m. sausio mėn. Įmonės valdybai buvo pateiktos Įmonėje planuojamų diegti personalo 

sistemų-kompetencijų nustatymo, vadovų vertinimo, darbuotojų paieškos/atrankos, mokymo 

valdymo, veiklos vertinimo sistemos projektas, kartu rengiamas ir Kompetencijų vertinimo aprašas, 

kuris bus kompetencijų nustatymo sistemos dalimi. 2017 m. birželio mėn. atnaujinta procedūra 

„Personalo valdymas“, kurioje nustatyti personalo paieškos ir atrankos principai. 

Aplinkos apsauga. Aplinkosauga – viena iš sričių, kurioje oro navigacijos paslaugų teikimui 

Europos Sąjunga yra nustačiusi veiklos efektyvumo rodiklius. Didėjantis orlaivių skaičius danguje, 

jei nebus imtasi tinkamų priemonių, reiškia didesnę taršą. Tuo tikslu, įgyvendinamos bendro 

Europoje dangaus koncepcijos pagrindu, siekiama sumažinti neigiamą įtaką aplinkai 10 procentų. 

Todėl Įmonė, planuodama investicijas ir rengdama procedūras, kuriomis vadovaujantis 

organizuojamas oro eismas ir teikiamos oro navigacijos paslaugos, turi užtikrinti, kad šios priemonės 

darytų teigiamą poveikį aplinkosaugai bei skrydžių maršrutai būtų kuo tiesesni, o skrydžių užlaikymai 

būtų minimalūs. 

Atitinkamo pralaidumo užtikrinimas oro erdvėje neišsprendžia visų su aplinkosauga oro eismo 

vadyboje kylančių problemų. Kita sritis – oro uostų pralaidumo trūkumas ir orlaivių keliamas 

triukšmas aplink oro uostus. Orlaivių keliamas triukšmas tampa vis didesnė problema, augant 

skrydžių skaičiui į Lietuvos oro uostus ir iš jų, bei didėjant visuomenės supratingumui dėl triukšmo 

Saugoti  sąjungos bei jos narių 
profesines, darbo, ekonomines, 

socialines teises ir teisėtus 
interesus kolektyviniuose ir 

individualiuose darbo santykiuose

Skatinti, siekiant geresnių darbo 
sąlygų ir santykių stabilumo, 

socialinę partnerystę su pagrindiniu 
socialiniu partneriu – VĮ „Oro 

navigacija“ administracija

Atstovauti profesinės sąjungos 
narių teisėtiems interesams 

valstybinėse ir valdymo 
institucijose, kitose valstybės ir 
nevyriausybinėse organizacijose
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keliamų problemų gyvenimo kokybei ir sveikatai. Ypač didele problema tai tampa Vilniuje, nes 

Vilniaus tarptautinis oro uostas yra mieste, o aplink jį daug tankiai gyvenamų teritorijų. 

Daugelyje valstybių triukšmo mažinimo klausimas sprendžiamas kompleksiškai: nustatant 

orlaivių artėjimo/išskridimo maršrutus taip, kad jie kiek galima mažiau darytų įtaką aplinkiniams 

gyventojams, skiriant baudas ir ribojant triukšmingų orlaivių tipų skrydžius, ribojant orlaivių 

skrydžius nakties metu. Tuo tikslu, Įmonė planuojamu laikotarpiu yra numačiusi įgyvendinti keletą 

priemonių, susijusių su orlaivių atskridimo ir išskridimo procedūrų tobulinimu, skirtų triukšmo 

mažinimui Vilniaus tarptautiniame oro uoste. Siekiant, kad įgyvendinamos priemonės būtų 

sėkmingos, Įmonė šiuo klausimu labai glaudžiai bendradarbiauja su VĮ „Lietuvos oro uostai“. 

Siekiant šio tikslo Įmonės ir VĮ „Lietuvos oro uostai“ lankėsi Londono Stansted oro uoste ir dalijosi 

„gerosios praktikos“ triukšmo mažinimo srityje patirtimi. 

Svarbiausios 2017 m. Įmonės vykdytos aplinkosaugos iniciatyvos: 

 Nuo 2016 m. gruodžio mėn. Vilniaus SIR įgyvendinta laisvai pasirenkamų maršrutų oro 

erdve aukščiau 95 skrydžių lygio turėtų sumažinti oro taršą ir padidinti Europos oro eismo vadybos 

tinklo pajėgumą. 

 SESAR 2020 programos projektas „PJ06. Laisvai pasirenkamas maršrutas pagal orlaivio 

trajektoriją žemiau 310 skrydžių lygio“, kuriame dalyvauja Įmonė, tiesiogiai susijęs su aplinkosauga 

– siekiama taikyti laisvai pasirenkamų maršrutų oro erdvę platesniu nei vienos pasirinktos valstybės 

mastu. 

 Dalyvavimas iTEC aljanse, tobulinant esamą bei kuriant naują oro eismo vadybos sistemą 

„Indra“ gaminio pagrindu, leis skrydžių vadovams efektyviau valdyti orlaivių eismą tiek ore, tiek ant 

žemės. Tai mažins orlaivių sunaudojamo kuro kiekį, sumažins orlaivių keliamo triukšmo lygį ir pan. 

 Naujasis statomas Įmonės pastatas atitiks vieną iš aukščiausių energinio naudingumo klasių. 

Taip pat Įmonėje darbuotojai skatinami būti socialiai aktyvūs – tausoti gamtos išteklių naudojimą, 

rūšiuoti buitines atliekas. 

Kova su korupcija. 2017 m. balandžio mėn. patvirtintas Įmonės Korupcijos prevencijos 

politikos aprašas, kuris nustato Įmonėje taikomus bendruosius korupcijos prevencijos principus, 

korupcijos prevencijos politikos formavimo priemones, korupcijos formas ir jų prevencijos būdus, 

darbuotojų atsakomybę. Įmonės Korupcijos prevencijos politika parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos 

nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su 

korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Įmonės Įstatais, taip pat atsižvelgiant į Įmonės 

veiklos specifiką ir strategiją, valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170. 

2017 m. Įmonė pripažinta Susisiekimo ministerijos inicijuoto antikorupcinių iniciatyvų 

konkurso nugalėtoja. Įmonės atstovams 2017 m. spalio 26 d. įteikta susisiekimo ministro Roko 

Masiulio padėka. Įmonė apdovanota už antikorupcinę iniciatyvą Įmonės interneto svetainėje sukurti 

viešųjų pirkimų elektroninę versiją tiekėjams, norintiems dalyvauti įmonės vykdomuose viešuosiuose 

pirkimuose neskelbiamos apklausos būdu. Ši iniciatyva vadinama gerosios praktikos pavyzdžiu. 

Įmonė, siekdama užtikrinti korupcijos prevenciją, vadovaujasi šiais principais (žr. 36 pav.). 
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36 pav. Principai, kuriais vadovaujamasi Įmonėje, siekiant užtikrinti korupcijos prevenciją 

 

Įmonės darbuotojai, vykdydami savo funkcijas, turi veikti sąžiningai ir skaidriai, laikydamiesi 

šių pagrindinių principų (žr. 37 pav.). 

 

 

37 pav. Principai, kuriais vadovaujasi Įmonės darbuotojai, vykdydami savo funkcijas 

 

2017 m. buvo atlikta Įmonės darbuotojų apklausa, siekiant išsiaiškinti, ar darbuotojai praneštų 

vadovybei ar teisėsaugos institucijoms apie pastebėtus korupcijos atvejus – 76 proc. anketą pildžiusių 

darbuotojų atsakė teigiamai. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. buvo ruošiama ataskaita apie 2017 m. atliktus 

uždavinius, vykdant 2017 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 

3-240 „Dėl programos ir jos įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintą 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos 

įgyvendinimo 2017–2018 m. priemonių planą, kuri bus pateikta Susisiekimo ministerijai 2018 m. 

pradžioje. 

Įmonė savo svetainėje gyventojus taip pat kviečia teikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos 

priemonių, kasdienėje veikloje vadovaujasi Korupcijos prevencijos politikos aprašu, Įmonėje įkurta 

pasitikėjimo linija, reguliariai skelbiamos naujienos apie įmonėje vykdomas korupcijos prevencijos 

priemones. 

  

Darbuotojų netolerancija korupcijai

• Kiekvienas Įmonės darbuotojas yra reikšminga Įmonės, teikiančios strateginės svarbos paslaugas, dalis. Todėl kiekvienas
Įmonės darbuotojas privalo rašytinai susipažinti su Politika, laikytis jos nuostatų ir principų, savo darbą ir funkcijas vykdyti
sąžiningai bei skaidriai

Skaidrumas

• Įmonės veikla remiasi skaidrumo, atvirumo, sąžiningos praktikos ir racionalumo principais. Įmonė laikosi teisės aktų
reikalavimų, atskleidžia savo finansines ataskaitas kaip to reikalauja jos veiklą reglamentuojantys teisės aktai,
bendradarbiauja su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijomis ir teikia teisės aktų reikalaujamą informaciją,
siekia racionalaus išteklių naudojimo, skaidriai vykdo viešuosius pirkimus

Atsakingumas

• Įmonė atsakingai vykdo savo veiklą ir joje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), Europos
saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolė) ir kitų tarptautinių civilinių aviacijos organizacijų, prie kurių Lietuvos
Respublika yra prisijungusi, teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro įsakymais, Civilinės aviacijos administracijos, kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų teisės aktais, kitais
norminiais teisės aktais ir dokumentais, įmonės dokumentais

Darbo etika

• Įmonė siekia savo partnerių, klientų, darbuotojų pasitikėjimo ir geros reputacijos, todėl netoleruojami bet kokie šioje
Politikoje numatyti veiksmai ir korupcijos formos, galintys daryti neigiamą įtaką ar žalą Įmonės reputacijai ir įvaizdžiui

Nešališkumo principas

• Susidarius aplinkybėms, 
galinčioms sukelti darbuotojo 
ir Įmonės interesų konfliktą, 
darbuotojai turi nusišalinti 
nuo atitinkamo sprendimo 

priėmimo ir apie tai 
informuoti atsakingus 

asmenis Įmonėje nustatyta 
tvarka

Įmonės interesų 
prioriteto principas

• Atlikdami savo darbo 
funkcijas, darbuotojai turi 
siekti Įmonės strateginių 

tikslų įgyvendinimo. 
Darbuotojai negali naudotis 
jiems suteiktais įgaliojimais 

ar turima informacija, 
siekiant bet kokio pobūdžio 
naudos sau ar susijusiems 

asmenims

Konfidencialumo
principas

• Darbuotojai turi užtikrinti 
konfidencialios informacijos 

apsaugą vadovaudamiesi 
Įmonėje patvirtintomis 

naudojamos ir saugomos 
informacijos administravimo 

taisyklėmis, siekiant 
neatskleisti šios informacijos 

jos gauti neturintiems 
asmenims, taip pat bet 

kuriems tretiesiems 
asmenims, tikintis iš to bet 
kokio pobūdžio naudos sau 

ar susijusiems asmenims

Teisėtumo principas

• Darbuotojai, veikdami savo 
kompetencijos ribose, privalo 
vadovautis savo pareiginiais 
nuostatais ir priimti tik teisės 

aktų reikalavimus 
atitinkančius sprendimus bei 
nepažeisti šios Politikos ir 

kitų Įmonės teisės aktų 
nuostatų



 
45 

6. VEIKLOS SKAIDRUMO UŽTIKRINIMO GAIRIŲ NUOSTATŲ 

LAIKYMASIS ĮMONĖJE 

 

Veiklos ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinius Įmonė rengia vadovaudamasi Skaidrumo 

gairių aprašo nuostatomis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 

„Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (ir 

vėlesniais jo pakeitimais) (toliau – Skaidrumo gairės) ir Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatyme 

nustatytais reikalavimais. 

Įmonės interneto svetainėje www.ans.lt skelbiami Įmonės misija, vizija, vertybės, strateginiai 

tikslai ir uždaviniai, veiklos ataskaitos, pranešimai spaudai, informacija apie Įmonės darbuotojų 

vidutinį darbo užmokestį, finansiniais metais įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir 

investicijas, naujienos apie Įmonės įgyvendinamus projektus, naujienos apie atliktus uždavinius 

korupcijos prevencijos srityje, skrydžių statistika ir kita svarbi informacija, kuri privalo būti 

viešinama, vadovaujantis Skaidrumo gairių nuostatomis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

Siekdama įgyvendinti visuomenės lūkesčius dėl valstybinių įmonių veiklos skaidrumo 

užtikrinimo, Įmonė savo veikloje vadovaujasi aukščiausiais veiklos skaidrumo standartais. Siekiant 

šio tikslo, yra patvirtinta Įmonės korupcijos prevencijos politika, kuria vadovaujasi visi Įmonės 

darbuotojai. Joje nustatyti pagrindiniai bendrieji Įmonės principai: darbuotojų netolerancija 

korupcijai, skaidrumas, atsakingumas, darbo etika. Įmonės darbuotojai savo funkcijas vykdo 

laikydamiesi nešališkumo, įmonės interesų prioriteto, konfidencialumo bei teisėtumo principų. 

Siekiant užtikrinti Įmonės veiklos skaidrumą, 2017 m. balandžio mėn. buvo pradėta Įmonės 

viešųjų pirkimų procesų peržiūra. 2017 m. Įmonės viešųjų pirkimų specialistai kartu su konsultantais 

pradėjo formuoti naują viešųjų pirkimų politiką, kurios įgyvendinimas užtikrins sklandų ir skaidrų 

viešųjų pirkimų vykdymą. Vienas pagrindinių naujos viešųjų pirkimų politikos formavimo tikslų – 

aiškiai nustatyti Įmonės darbuotojų atsakomybės ribas viešųjų pirkimų procedūrose, daug dėmesio 

skiriant viešųjų pirkimų skaidrumo, tiekėjų konkurencijos užtikrinimo priemonėms. Įgyvendinant 

naują Įmonės viešųjų pirkimų politiką, kuri orientuota į viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės 

aktų reikalavimų laikymąsi, tiekėjų konkurencijos skatinimą bei efektyvų Įmonės lėšų panaudojimą, 

pirkimo organizatoriaus funkciją vykdys trys naujai priimti aukštos kvalifikacijos darbuotojai, 

turintys reikalingas kompetencijas ir patirtį viešųjų pirkimų srityje. Įmonė taip pat planuoja peržiūrėti 

viešųjų pirkimų komisijų veiklos principus, sudėtį. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, bendraisiais 

veiklos skaidrumo principais bei siekiant užtikrinti vidaus kontrolei keliamus uždavinius, Įmonėje 

veikia Vidaus audito tarnyba (VAT). Tai nepriklausomas Įmonės struktūrinis padalinys, kuris savo 

veikloje vadovaujasi vidaus audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. VAT sistemingai ir 

visapusiškai vertina rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padeda laikytis Įmonės strateginių krypčių ir 

įgyvendinti jos strateginius tikslus. Vidaus auditas yra Įmonės vidaus kontrolės sistemos dalis, 

nepriklausomai ir objektyviai tirianti, vertinanti ir konsultuojanti, bei užtikrinanti Įmonės veiklos 

efektyvumą bei Įmonės pasirengimą priimti ateities iššūkius. 

Pagrindinės ir prioritetinės VAT veiklos kryptys: kontroliuoti, kaip valdomas, naudojamas 

Įmonės turtas; vertinti, ar Įmonės veikla vykdoma pagal veiklą nustatančius reglamentus, įstatymus, 

strateginius ir veiklos planus, taip pat įsakymus, procedūras ar kitus teisės aktus; sistemingai ir 

visapusiškai vertinti ir padėti gerinti organizacijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės 

procesus, teikiant rekomendacijas, kad būtų pasiekti Įmonei keliami tikslai (kaip Europos oro eismo 

vadybos sistemos sudedamajai daliai ir kaip Lietuvos ūkio subjektui). 

2018 m. ypatingas dėmesys bus skiriamas Įmonės veiklai, susijusiai su Bendro Europos 

dangaus koncepcijos nuostatų bei Baltijos FOEB Lietuvos dalies veiklos rezultatų plano antrojo 

ataskaitinio laikotarpio įgyvendinimu. Taip pat bus vertinamas Įmonės gebėjimas išlaikyti 

konkurencingumą, atliekant projektų ir procesų auditus, nuolatinį pažangos stebėjimą bei vertinant 

vidaus kontrolę ir teikiant rezultatus Įmonės vadovybei. 

http://www.ans.lt/
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2017 m. I ketv. buvo patvirtintas Vidaus audito tarnybos 2017–2019 m. strateginis veiklos 

planas ir 2017 m. Vidaus audito tarnybos veiklos planas. Per 2017 m. VAT atliko devynis planuotus 

vidaus auditus, vienas iš jų atliktas kartu su Oro eismo vadybos saugos ir kokybės vadybos skyriaus 

darbuotojais. Audituojamų padalinių vadovai, suderinę su VAT, priėmė sprendimus dėl vidaus audito 

ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, sudarė jų įgyvendinimo priemonių planus, 

kuriuose nurodė rekomendacijų įgyvendinimo priemones, terminus ir už jų įgyvendinimą atsakingus 

asmenis. 2017 m. pateiktos 36 rekomendacijos. Vykdant veiklą po audito, nustatyta, jog Įmonės 

vadovybė skyrė pakankamai dėmesio rekomendacijų įgyvendinimui ir iki 2017 m. pabaigos pagal 

nustatytus terminus yra įgyvendintos 28 rekomendacijos, kitos rekomendacijos įgyvendinamos pagal 

nustatytus terminus. Daugiausia rekomendacijų buvo teikiama dėl vidaus kontrolės tobulinimo bei 

dėl galiojančių vidaus ir kitų norminių teisės aktų nuostatų reikalavimų laikymosi. VAT vadovė apie 

vykdytus auditus ir jų rezultatus kiekvieną ketvirtį informavo Įmonės valdybos narius. 
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7. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

 

7.1. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ PROGNOZĖS 

 

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 gali reikšmingai padidėti per artimiausius 

dešimtmečius), ekonominiai (prognozuojamas ES svarbos pasaulio ekonomikai mažėjimas, t.y. 

prognozuojama, kad 2050 m. ES sukuriamas bendras vidaus produktas (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 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 Europos įtaka pasaulio ekonomikai, kadangi didžiausią įtaką pasaulio 

ekonomikos ir oro eismo srautų augimui turės Azijos regiono šalys. 

2017 m. rugsėjo mėn. Eurokontrolės STATFOR padalinys pateikė naujausias vidutinės trukmės 

(iki 2023 m.) skrydžių srautų ir paslaugų vienetų 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, 2018-2022 m. IFR skrydžių skaičius Lietuvos Respublikos oro erdvėje didės 

vidutiniškai 2,2 proc. (žr. 38 pav.). 

 

 

38 pav. IFR skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičiaus prognozė 2018-2022 m. 

 

Eurokontrolės STATFOR padalinio pateikta maršruto ir terminalo paslaugų vienetų skaičiaus 

prognozė 2018-2022 m. rodo, kad Įmonės teikiamų maršruto paslaugų vienetų skaičius didės 

vidutiniškai 1,7 proc., terminalo paslaugų vienetų skaičiaus – 4,5 proc. Spartesnis terminalo paslaugų 

vienetų skaičiaus augimas 2018-2022 m. planuojamas dėl Lietuvos oro uostų plėtros (žr. 39 pav.). 
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39 pav. Maršruto paslaugų vienetų (kairėje pusėje) ir terminalo paslaugų vienetų (dešinėje pusėje) skaičiaus 

prognozė 2018-2022 m. 

 

7.2. ĮMONĖS FINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS 

 

Nuo 2015 m., įgyvendinant SES II paketo reikalavimus, prasidėjo antrasis ataskaitinis 

laikotarpis, apimantis 2015–2019 kalendorinius metus. Šiam laikotarpiui iki 2014 m. birželio 30 d. 

Europos Komisijai buvo pateiktas Baltijos FOEB veiklos rezultatų planas, kuriame apibrėžta fiksuota 

2015–2019 m. Lietuvos, tarp jų ir Įmonės oro navigacijos paslaugų teikimo sąnaudų bazė. 2015 m. 

kovo 2 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2015/348 „Dėl kai kurių į nacionalinius 

arba funkcinių oro erdvės blokų planus, pateiktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(EB) Nr. 549/2004, įrašytų tikslinių rodiklių suderinamumo su visos Sąjungos antrojo ataskaitinio 

laikotarpio tiksliniais veiklos rodikliais“ patvirtinta, kad Lietuvos „tiksliniai rodikliai yra suderinami 

su antrojo ataskaitinio laikotarpio visos Sąjungos tiksliniais veiklos rodikliais, nustatytais 

Įgyvendinimo sprendimu 2014/132/ES“. 

Baltijos funkcinio oro erdvės bloko veiklos plane pateiktos Lietuvos sąnaudų bazės pagrindu 

nustatomi vienetiniai tarifai 2018–2019 m. Lietuvos Respublikos oro erdvėje. Vienetiniai tarifai 

2018–2019 m. laikotarpiu kis tik dėl eismo rizikos galutinio rezultato tikslinimo kiekvienais metais 

ataskaitinio laikotarpio metu. Todėl itin svarbu kuo tiksliau susiplanuoti veiklą ir ateinančių 

laikotarpių sąnaudas bei tinkamai vykdyti numatytus planus. Srautų kiekio rizika bei sąnaudų rizika 

yra padalinta tarp oro navigacijos paslaugų teikėjo ir šių paslaugų naudotojų. 

Oro erdvės naudotojams taikomi vienetiniai tarifai nustatomi vadovaujantis ICAO, ES ir 

Eurokontrolės dokumentais, kurie yra neatsiejama Įmonės teisinės bazės dalis. Vadovaujantis 2015–

2019 m. Baltijos FOEB veiklos planu bei Įmonės 2018-2022 m. strateginiu veiklos planu, 2018 m. 

numatomi taikyti vienetiniai tarifai pateikti 16 paveiksle. 2018 m. oro navigacijos paslaugų 

vienetiniai tarifai nustatyti atsižvelgiant į Europos Komisijai pateiktą 2015–2019 m. Baltijos FOEB 

oro navigacijos paslaugų veiklos rezultatų planą ir Eurokontrolės STATFOR paslaugų kitimo 

prognozes, ir buvo patvirtinti 2017 m. pabaigoje Eurokontrolės išplėstinės komisijos sprendimu. 

Pajamos. Pagal ES teisės aktus ir Eurokontrolės dokumentus, planinės pajamos iš oro 

navigacijos paslaugų teikimo yra lygios oro navigacijos paslaugų teikimo sąnaudų bazei. Palyginti su 

laukiamu 2017 m. vykdymu, 2018 m. pagrindinės veiklos pajamos išlieka beveik tame pačiame 

lygmenyje, t.y. 101 proc. (žr. 40 pav.). 2018 m. tiek maršruto, tiek terminalo vienetinis tarifas už oro 

navigacijos paslaugas mažės (žr. 16 pav.). Pagrindinis mažėjimo faktorius – prognozuojamas suteiktų 

paslaugų skaičius augs labiau nei prognozuojamos 2018 m. sąnaudos. Be to, į vienetinių tarifų 

skaičiavimą, vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 391/2013 įtraukiama 

kompensacija už mažesnę nei planuotą faktinę 2016 m. infliaciją. Planuojama, kad maršruto paslaugų 

pajamos 2018 m. sudarys 84,3 proc., o terminalo – 15,7 proc. pagrindinės veiklos pajamų. 
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40 pav. Įmonės pajamų, sąnaudų ir grynojo pelno (kairėje pusėje) bei nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų 

(dešinėje pusėje) prognozė 2018-2022 m. 

 

2018 m. planuojamos finansinės veiklos pajamos mažės palyginus su 2017 m. laukiamu 

įvykdymu. Įmonė banko sąskaitose indėlių pavidalu laiko apyvartines lėšas, tuo būdu stengdamasi 

uždirbti pakankamai pajamų, iš kurių planuojama sumokėti mokestį už naudojimąsi valstybės turtu. 

Tačiau pastaruoju metu palūkanos už terminuotus indėlius neretai būna net neigiamos. Taip pat dėl 

vykdomo investicinio projekto „Įmonės naujo administracinio ir RSVC pastato statyba, įrangos 

naujam centrui pirkimas“ mažėja banko sąskaitose indėlių pavidalu laikomų apyvartinių lėšų. 

2018 m. kitos veiklos pajamos sudarys 2,5 proc. visų planuojamų pajamų. Yra žinomi 

pagrindiniai kitų paslaugų gavėjai (oro navigacijos informacijos naudotojai, Lietuvos Respublikos 

karinės oro pajėgos, oro uostai ir kiti) bei šių paslaugų apimtis. Taip pat planuojamos pajamos iš EK 

už Įmonės vykdomus SESAR projektus. 

Sąnaudos. 2018–2022 m. sąnaudos, pateiktos Baltijos FOEB 2015–2019 m. oro navigacijos 

paslaugų veiklos rezultatų plane, yra patvirtintos Europos Komisijos ir oro erdvės naudotojų (IATA). 

Planuojamos 2018 m. sąnaudos 2 proc. didesnės už 2017 m. laukiamą sąnaudų įvykdymą. Tam įtakos 

turi būsimos teisinių, mokesčių, konsultacinės, audito, mokymo, įrangos išlaikymo sąnaudos ir 

elektros bei šildymo sąnaudos dviems pastatams. Nuo 2016 m. Įmonė vykdo šešis SESAR 2020 

programos projektus, kurių vykdymo sąnaudos bus kompensuojamos 70 proc. 

Pelnas. Įmonė pagal pelno (nuostolių) ataskaitą 2018 m. planuoja gauti 472 tūkst. Eur pelno. 

Šis pelnas gaunamas, atsižvelgiant į ankstesnių metų perteklinių/negautų pajamų sugrąžinimo 

mechanizmą, finansines pajamas, nekompensuojamas sąnaudas, Baltijos FOEB plane pateiktą 

kapitalo kainą, kuri 2018 m. yra 1 226 tūkst. Eur. 

Investicijos. 2018 m. Įmonė planuoja įsisavinti investicijų už 13 623 tūkst. Eur. Planuojamos 

investicijos artimos 2017 m. laukiamam įvykdymui. Pagrindinis projektas – „Įmonės naujo 

administracinio ir RSVC pastato statyba, įrangos naujam skrydžių valdymo centrui pirkimas“. Šis 

projektas sudaro apie 80 procentų visų planuojamų investicijų 2018 m. 
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