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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. 

Siekdama vykdyti savo misiją ir įgyvendinti naują ambicingą viziją, 2018 m. I pusmetį Įmonė 

įvykdė šiuos svarbiausius pokyčius: 

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

dalyvauja trys nepriklausomi valdybos nariai ir vienas Įmonės darbuotojų atstovas; 

 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 valdymo struktūra, suformuojant 5 departamentus su aiškiai jiems 

priskirtomis funkcijomis; 

 2018 m. birželio 19 d. CAA, įvertinusi Įmonės naudojamus vidaus teisės aktus, darbuotojų 

pasirengimo lygį, naudojamą techninę įrangą ir teikiamų oro navigacijos paslaugų kokybę, išdavė 

Įmonei oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą, patvirtinantį, kad Įmonė atitinka jame nurodytų 

oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus; 

 sparčiai augant tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičiui, 2018 m. 

birželio 22 d. atidarytas ketvirtasis skrydžių valdymo sektorius, leisiantis aptarnauti daugiau orlaivių 

Lietuvos Respublikos oro erdvėje, išvengti orlaivių užlaikymų, o aviakompanijoms sutaupyti 

tūkstančius eurų išvengiant orlaivių vėlavimų; 

 vadovaujantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Valstybės 

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

2018 m. Įmonėje buvo diegiami gerojo valdymo principai. Ilgą laiką Įmonės vykdytos socialinės ir 

aplinkosaugos iniciatyvos 2018 m. birželio mėn. buvo apibendrintos Įmonės Korporatyvinės 

atsakomybės politikoje. Atsižvelgdama į misiją, viziją, strateginius tikslus ir vertybes, Įmonė 

realizuoja savo korporatyvinę atsakomybę per kryptingą veiklą keturiose svarbiausiose srityse: 

žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos. Įgyvendindama 

Korporatyvinės atsakomybės politiką, Įmonė siekia mažinti neigiamą savo klientų (aviakompanijų ir 

kitų oro erdvės naudotojų) veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei bei dalyvauti sprendžiant 

ekonomines, socialines ir aplinkosaugos problemas, tokiu būdu prisidedant prie visuomenės raidos ir 

ekonomikos augimo bei bendrosios visuomenės gerovės kūrimo. 

Įmonės 2018–2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. 6 mėnesių tarpinėje 

veiklos ataskaitoje pateikiama Įmonės veiklos apžvalga, aprašomi pagrindiniai Įmonės vykdomi 

investiciniai projektai, pagrindiniai išorės ir vidaus veiksniai bei jų įtaka Įmonės veiklos rezultatams, 

Įmonės veikla tarptautinėse organizacijose ir tarptautinio bendradarbiavimo rezultatai, veiklos 

skaidrumo užtikrinimo gairių nuostatų laikymasis Įmonėje. 2018–2022 m. Įmonės strateginiame 

veiklos plane numatytų uždavinių ir priemonių įgyvendinimas 2018 m. I pusmetį apibendrintas 4 

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 BVP 

dalį bei 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. 

 

1.1. 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. 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.). 2018 m. birželio 19 d. CAA, įvertinusi Įmonės naudojamus vidaus teisės aktus, 

darbuotojų pasirengimo lygį, naudojamą techninę įrangą ir teikiamų oro navigacijos paslaugų 

kokybę, išdavė Įmonei oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimą, patvirtinantį, kad Įmonė atitinka 

jame nurodytų oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus. 

                                                 
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. 
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. 

Susisiekimo ministerija

VĮ “Lietuvos oro uostai” VĮ “Oro navigacija”

Civilinės aviacijos administracija
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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. Dalyvaudama SESAR 2020 programoje, Įmonė 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 

 

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. 

 

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. 

2018 m. I pusmetį skrydžių valdymo centrų įranga veikė patikimai. Per ataskaitinį laikotarpį 

nei avarijų, nei pavojingų incidentų dėl Įmonės teikiamų paslaugų poveikio nebuvo. 

2018 m. I pusmetį Įmonėje užregistruoti 109 pranešimai apie 103 įvykius, iš kurių: 

 18 pranešimų apie 15 OEV saugos įvykius; 

 26 pranešimai apie 24 OEV specifinius saugos įvykius; 

                                                 
3 B4 konsorciumas – tai keturių Centrinės ir Rytų Europos oro navigacijos paslaugų teikėjų (VĮ „Oro navigacija“ (Lietuva), PANSA (Lenkija), ANS 

CR (Čekijos Respublika) ir LPS (Slovakijos Respublika)) bei jų partnerių konsorciumas, įkurtas 2014 m. rugsėjo 8 d. Bendras dalyvių tikslas yra 

efektyviau įgyvendinti sudėtingus SESAR 2020 programos projektus, tyrimų naštą dalijantis tarpusavyje ir aktyviai bendradarbiaujant su SESAR 
bendrosios įmonės (SJU) struktūromis. 
4 SESAR 2020 (angl. Single European Sky ATM Research) programa – tai Bendro Europos dangaus iniciatyvos oro eismo vadybos (OEV) tyrimų ir 

inovacijų programa, kurios tikslas – iki 2021 m. pabaigos parengti oro eismo vadybos sistemos tobulinimo sprendimus bei Europos oro eismo vadybos 
ateities planus. 

Pagrindinė 
veikla

Oro navigacijos paslaugų teikimas

Oro eismo valdymas

Oro eismo paslaugos

Skrydžių 
informacijos 

paslaugos 

Įspėjimo 
informacijos 

paslaugos 

Skrydžių 
valdymo 
paslaugos

Oro erdvės 
valdymo 
paslaugos

Oro eismo 
srautų 

valdymo 
paslaugos

Ryšių, navigacijos ir stebėjimo 
paslaugos

Ryšių 
paslaugos

Navigacijos 
paslaugos

Stebėjimo 
paslaugos

Oro 
navigacijos 

informacijos 
paslaugos

Paieškos ir 
gelbėjimo 

koordinavimo 
paslaugos

Kita veikla
Mokslinių/industrinių (inovacijų plėtojimo) 

projektų vykdymas
Nuoma
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 65 pranešimai apie 64 įvykius, nesusijusius su OEV. 

2018 m. I pusmetį atlikti 22 saugos įvykių (12 OEV, 9 OEV specifiniai ir 1 ne OEV) vidaus 

tyrimai ir/arba patikrinimai, pateiktos 24 saugos rekomendacijos. Vykdoma rekomendacijų 

įgyvendinimo stebėsena. 

Siekdama užtikrinti, kad numatytų operacinių bei technologinių pokyčių įgyvendinimas būtų 

saugus ir neturėtų neigiamo poveikio oro navigacijos paslaugų teikimui, prieš pokyčių įgyvendinimą 

buvo atlikti 48 saugos rizikos vertinimai. Jų metu nustatomi su pokyčiais susiję galimi pavojai, jų 

galimų pasekmių scenarijai bei tikimybės, įvertinamos rizikos bei numatomi veiksmai joms valdyti. 

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. 

2018 m. I pusmetį Įmonės Saugumo skyriaus darbuotojai organizavo ir vedė visiems naujai 

priimtiems Įmonės darbuotojams aviacijos saugumo, kibernetinio saugumo, informacijos apsaugos, 

civilinės saugos mokymus. 

 

1.3. ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA, 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. 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. 2018–2022 m. laikotarpiui Įmonė suformulavo šias ilgalaikes strategines kryptis ir išsikėlė 

šiuos strateginius tikslus (žr. 3 pav.). 

 

 

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

 

Įmonės strateginių krypčių, tikslų ir uždavinių žemėlapis 2018-2022 m. laikotarpiui pateiktas 2 

priede. 

Paskirtis

Perspektyva

Strateginės 
kryptys

Strateginiai 
tikslai

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

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. Įmonės valdymo organai 

yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerija, vienasmenis valdymo organas – Įmonės generalinis direktorius, ir Įmonės kolegialus 

valdymo organas – 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. Įmonės valdymo organai ir vadovybės sudėtis 2018 m. birželio 30 d. 

pateikti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Įmonės valdymo organai, vadovybės ir valdybos sudėtis 

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 

Dangirutis Janušas, nepriklausomas valdybos narys (valdybos pirmininkas) 

Gediminas Almantas, nepriklausomas valdybos narys 

Mikas Jovaiša, nepriklausomas valdybos narys 

Andrius Šniuolis, Susisiekimo ministerijos atstovas 

Vytautas Vaižmužis, Įmonės darbuotojų atstovas 

Įmonės vadovybė 

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 

 

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 skirtingiems departamentams priskirtomis funkcijomis (žr. 3 priedą). 

 

1.5. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATAI 

 

2018 m. I pusmetį bendras IFR skrydžių5, kuriems Lietuvos Respublikos oro erdvėje buvo 

suteiktos oro navigacijos paslaugos, skaičius padidėjo 10,85 proc. ir pasiekė 126,416 tūkst. Iš jų 

tranzitu6 skrido 95 319 orlaiviai (75,4 proc. bendro skrydžių skaičiaus), o tai 9 966 skrydžiais arba 

11,68 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2017 m. (žr. 4 pav.). 2018 m. I pusmetį terminalinių 

skrydžių7 skaičius siekė 31,088 tūkst. skrydžių, t.y. 2 402 skrydžiais arba 8,37 proc. daugiau nei 2017 

m. I pusmetį. 

 

                                                 
5 IFR skrydžiai – tai skrydžiai pagal prietaisus (angl. Instrument Flight Rules (IFR)). 
6 Tranzitiniai skrydžiai – skrydžiai, kurių metu orlaiviai skrido Lietuvos Respublikos oro erdve, tačiau kilo/leidosi kitų šalių oro uostuose. 
7 Terminaliniai skrydžiai – skrydžiai, kurių metu orlaiviai skrido Lietuvos Respublikos oro erdve ir kilo/leidosi viename iš Lietuvos Respublikos oro 
uostų. 
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4 pav. Įmonės aptarnautų IFR skrydžių skaičius (kairėje pusėje) ir skrydžių struktūra (dešinėje pusėje) 2017 m. 

I pusmetį ir 2018 m. I pusmetį 

 

Didžiausias tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičiaus augimas užfiksuotas 

gegužės mėn. (+14,9 proc.), terminalinių skrydžių – birželio mėn. (žr. 5 pav.). Reikšmingiausią įtaką 

skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičiaus didėjimui 2018 m. I pusmetį turėjo spartus 

tranzitinių skrydžių skaičiaus augimas minėtu laikotarpiu. 

Per 2018 m. I pusmetį daugiausiai skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje atliko šios 

penkios aviakompanijos: Latvijos „Air Baltic“ (11,591 tūkst. skrydžių, +17,01 proc.), Suomijos 

„Finnair“ (11,532 tūkst. skrydžių, +5,46 proc.), Rusijos Federacijos „Aeroflot“ (10,599 tūkst. 

skrydžių, +20,39 proc.), Vokietijos „Lufthansa“ (8,747 tūkst. skrydžių, +2,98 proc.) ir Airijos 

„Ryanair“ (6,879 tūkst. skrydžių, +13,72 proc.) (žr. 5 pav.). 

 

 

5 pav. Skrydžių skaičiaus pokyčiai Lietuvos Respublikos oro erdvėje 2017 m. I pusmetį ir 2018 m. I pusmetį 

(kairėje pusėje) ir 2018 m. I pusmetį daugiausiai skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje vykdžiusių 

aviakompanijų skrydžių skaičius palyginus su 2017 m. I pusmečiu (dešinėje pusėje) 

 

2018 m. I pusmetį daugiausiai skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje vykdžiusių TOP-10 

aviakompanijų dalis siekė 56,4 proc. bendro skrydžių skaičiaus. Per minėtą laikotarpį Lietuvos 

Respublikos oro erdvėje sparčiausiai didėjo tokių aviakompanijų kaip Rusijos Federacijos 

„Aeroflot“, Latvijos „Air Baltic“, Lenkijos „LOT Polish Airlines“ skrydžių skaičius, sparčiausiai 

mažėjo tokių aviakompanijų kaip Belgijos „EAT“, Pakistano Islamo Respublikos „Pakistan 

International Airlines“ ir Nyderlandų „KLM“ skrydžių skaičius (žr. 6 pav.). 
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6 pav. Dažniausiai Lietuvos Respublikos oro erdvėje vykdžiusių skrydžius aviakompanijų užimama rinkos dalis 

2018 m. I pusmetį (kairėje pusėje) ir svarbiausi aviakompanijų, vykdžiusių skrydžius Lietuvos Respublikos oro 

erdvėje, skrydžių skaičiaus pokyčiai 2018 m. I pusmetį (dešinėje pusėje) 

 

2018 m. I pusmetį penkios populiariausios tranzitinių maršrutų Lietuvos Respublikos oro erdve, 

jungiančių du oro uostus kitose šalyse, kryptys buvo: Maskvos Šeremetjevo (SVO) – Paryžiaus Šarlio 

de Golio (CDG), Maskvos Šeremetjevo (SVO) – Frankfurto (FRA), Sankt Peterburgo Pulkovo (LED) 

– Kaliningrado Chabrovo (KGD), Maskvos Šeremetjevo (SVO) – Kaliningrado Chabrovo (KGD), , 

Helsinkio Vantos (HEL) – Miuncheno F. J. Štrauso (MUC). Nors 2018 m. I pusmetį penkios 

populiariausios tranzitinių maršrutų Lietuvos Respublikos oro erdve poros nekito palyginus su 2017 

m. I pusmečiu, tačiau reiktų pastebėti, jog skrydžių maršrutu Varšuva – Ryga – Varšuva skaičius per 

nagrinėjamą laikotarpį išaugo iki 1495 skrydžių ir ši kryptis gali tapti viena iš penkių populiariausių 

maršrutų Lietuvos Respublikos oro erdvėje. 

Per 2018 m. I pusmetį daugiausiai tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje atliko 

šios aviakompanijos: Suomijos „Finnair“ (10,571 tūkst. skrydžių, +3,71 proc.), Rusijos Federacijos 

„Aeroflot“ (9,859 tūkst. skrydžių, +22,09 proc.), Latvijos „Air Baltic“ (7,980 tūkst. skrydžių, +23,26 

proc.), Vokietijos „Lufthansa“ (7,890 tūkst. skrydžių, +3,29 proc.) ir Rusijos Federacijos „Rossiya“ 

(5,516 tūkst. skrydžių, +4,09 proc.) (žr. 8 pav.). 2018 m. II ketv. sustiprėjo konkurencija tarp Lenkijos 

„LOT Polish Airlines“ ir Latvijos „Air Baltic“ vykdant skrydžius maršrutu Varšuva–Ryga–Varšuva. 

 

 

7 pav. Aviakompanijų, vykdžiusių daugiausiai tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve, skrydžių 

skaičius 2018 m. I pusmetį ir 2017 m. I pusmetį (kairėje pusėje) ir aviakompanijų, vykdžiusių tranzitinius 

skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdve, skrydžių skaičiaus pokyčiai 2018 m. I pusmetį (dešinėje pusėje) 
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Pagrindinės tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičiaus didėjimo 2018 m. I 

pusmetį priežastys: 

 skrydžių į/iš Rusijos Federacijos oro uostus skaičiaus didėjimas. 2018 m. I pusmetį skrydžių 

į Kaliningrado oro uostą skaičius didėjo +13,6 proc., į Sankt Peterburgo oro uostą +18,9 proc., į 

Maskvos oro uostus +11,5 proc. Skrydžių į/iš Rusijos Federacijos oro uostus skaičiaus didėjimas 

sudarė apie 56 proc. bendro tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičiaus augimo 

2018 m. I pusmetį. Šis tranzitinių skrydžių skaičiaus augimas tiesiogiai susijęs su Rusijos Federacijoje 

registruotų aviakompanijų plėtra Europos rinkoje: „Aeroflot“ (skrydžių skaičius padidėjo 1784 

skrydžiais, +22,1 proc.), „Pobeda Airlines“ (skrydžių skaičius padidėjo 652 skrydžiais, +200 proc.), 

„Utair“ (skrydžių skaičius padidėjo 410 skrydžiais, +32,2 proc.) ir kt.; 

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

bazės Taline plėtra ir skrydžių tarp Varšuvos ir Talino oro uostų skaičiaus didėjimas bei skrydžių 

maršrutu Varšuva–Ryga–Varšuva augimas; 

 Latvijos aviakompanijos „Air Baltic“ veiklos plėtra ir šios aviakompanijos vykdytų skrydžių 

skaičiaus augimas (sparčiausiai didėjo skrydžių maršrutu Ryga–Varšuva–Ryga skaičiaus augimas); 

 pastebimas žemų kaštų aviakompanijų Airijos „Ryanair“ (Rygos bazės bei Talino bazės 

skrydžių krypčių plėtra) bei Vengrijos „Wizz Air“ (Rygos bazės plėtra bei nauja skrydžių kryptis 

Budapeštas–Sankt Peterburgas–Budapeštas) skrydžių skaičiaus augimas; 

 tolimųjų tarptautinių skrydžių skaičiaus didėjimas: Vokietijos aviakompanijos „Lufthansa 

Cargo“ vykdomų skrydžių į Šanchajų, Novosibirską, Seulą skaičiaus didėjimas, Vokietijos 

aviakompanijos „Lufthansa“ vykdomų skrydžių į Pietryčių bei Pietinį Azijos regioną ir Kiniją 

skaičiaus augimas, bei Indijos aviakompanijos „Jaipur Airways“ vykdomų skrydžių maršrutu Delis–

Londonas skaičiaus augimas. 

2018 m. I pusmetį mažėjo šių aviakompanijų vykdomų tranzitinių skrydžių Lietuvos 

Respublikos oro erdve skaičius: Pakistano Islamo Respublikos aviakompanijos „Pakistan 

International Airlines“ sumažėjęs skrydžių skaičius iš Islamabado į Vakarų Europos oro uostus; 

Nyderlandų aviakompanijos „KLM“ vykdomų skrydžių skaičiaus iš Amsterdamo bazės į Maskvą bei 

Almatą sumažėjimas; Jungtinės Karalystės „British Airways“ skrydžių skaičiaus iš Londono bazės į 

Singapūrą mažėjimas. 

2018 m. I pusmetį skrydžių į/iš Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus (terminalinių 

skrydžių) skaičius didėjo dėl Airijos „Ryanair“ (+524 skrydžiai), Belgijos „ASL Airlines Belgium“ 

(+492 skrydžiai), Vengrijos „Wizz Air“ (+477 skrydžiai) bei kitų aviakompanijų vykdytų skrydžių 

skaičiaus augimo (žr. 8 pav.). 

 

 

8 pav. 2018 m. I pusmetį daugiausiai terminalinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro uostuose vykdžiusių 

aviakompanijų skrydžių skaičius palyginus su 2017 m. I pusmečiu (kairėje pusėje) ir aviakompanijų, vykdžiusių 

terminalinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro uostuose, skrydžių skaičiaus pokytis 2018 m. I pusmetį 
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2018 m. II ketv. skrydžius visiškai nutraukė Belgijos „European Air Transport“ (-407 skrydžiai, 

kuriuos dabar vykdo „ASL Airlines Belgium“) bei Rusijos „Utair“ (-237 skrydžiai), terminalinių 

skrydžių skaičių sumažino Lietuvos „Transaviabaltika“ (-270 skrydžiai) (žr. 8 pav.). 

Per 2018 m. I pusmetį daugiausiai kartų orlaiviai kilo ir leidosi Tarptautiniame Vilniaus oro 

uoste (22 977 orlaiviai (73,91 proc. bendro terminalinių skrydžių skaičiaus). Kauno oro uoste per 

minėtą laikotarpį buvo aptarnauti 4 482 orlaiviai, Palangoje – 2107 orlaiviai, Šiauliuose – 1600 

orlaiviai (žr. 9 pav.). 2018 m. I pusmetį į/iš tarptautinių Lietuvos oro uostų pradėjo skraidyti daugiau 

aviakompanijų, todėl atsirado naujų oro transporto rinkos dalyvių: Kazachstano „SCAT Airlines“, 

Turkijos „SunExpress“ ir kitos. Viena iš džiugiausių naujienų yra tai, kad į Tarptautinį Vilniaus oro 

uostą nuo 2018 m. balandžio 19 d. pradėjo skraidyti Turkijos „Turkish Cargo“ avialinijos 

naudojančios „Airbus A330-200“ orlaivį, kuris iki 2018 m. I pusmečio pabaigos atliko 28 skrydžius 

(skaičiuojant šio orlaivio atskridimą ir išskridimą). Tokio orlaivio maksimali pakilimo masė 

(MTOW) yra beveik tris kartus didesnė už populiariausio „Airbus A320“ orlaivio, todėl atitinkamai 

sumokami didesnė tiek terminalo, tiek ir maršruto rinkliava. 

 

 

9 pav. Terminalinių skrydžių skaičius tarptautiniuose Lietuvos Respublikos oro uostuose per 2018 m. I pusmetį 

ir 2017 m. I pusmetį 

 

Populiariausios orlaivių, skridusių Lietuvos Respublikos oro erdve 2018 m. I pusmetį, skrydžių 

kryptys pavaizduotos 10 paveiksle. 2018 m. I pusmetį pagrindinės skrydžių srautų kryptys buvo: 

Europa–Europa kryptis (48,0 proc. bendros skrydžių rinkos Lietuvos Respublikos oro erdvėje), 

Europa–Rusija–Europa kryptis (26,2 proc.), Europa–Pietryčių Azija–Europa kryptis (8,7 proc.), 

Rusija–Rusija kryptis (iš Rusijos Federacijos pagrindinės teritorijos į Kaliningrado sritį ir atvirkščiai) 

(7,0 proc.), Europa-Kinija-Europa kryptis (5,9 proc.). 

2018 m. I pusmetį skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičius lyginant su 2017 m. tuo 

pačiu laikotarpiu reikšmingiausiai didėjo tokiomis kryptimis (pažymėta žalia spalva): Europa–Europa 

(+7 264 skrydžiai), Rusija–Europa–Rusija (+2 908 skrydžiai), Pietryčių Azija–Europa–Pietryčių 

Azija (+830 skrydžiai), Europa–Afrika–Europa (+409 skrydžiai), Rusija–Rusija kryptis (iš Rusijos 

Federacijos pagrindinės teritorijos į Kaliningrado sritį ir atvirkščiai) (+291 skrydžiai) ir kitomis 

kryptimis (žr. 10 pav.). 2018 m. I pusmetį skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdve skaičius lyginant 

su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu reikšmingiausiai mažėjo Vidurio Azija–Europa–Vidurio Azija 

kryptimi (-489 skrydžiai) (pažymėta raudona spalva). Pagrindinės priežastys, lėmusios skrydžių 

Vidurio Azija–Europa–Vidurio Azija kryptimi skaičiaus mažėjimą, buvo sumažėjęs skrydžių 

maršrutais: Stokholmas–Dubajus–Stokholmas (-146 skrydžiai, aviakompanija „Norwegian Int“), 

Mančesteris–Islamabadas–Mančesteris (-159 skrydžiai, aviakompanija „Air Pakistan“), Kopenhaga–

Dubajus–Kopenhaga (-61 skrydžiai, aviakompanija „Emirates“) skaičius. 
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10 pav. Populiariausios skrydžių kryptys Lietuvos Respublikos oro erdve 2018 m. I pusmetį (kairėje pusėje) ir 

reikšmingiausi skrydžių skaičiaus pokyčiai pagal skirtingas kryptis 2018 m. I pusmetį lyginant su 2017 m. I 

pusmetį Lietuvos Respublikos oro erdvėje (skrydžių skaičius) (dešinėje pusėje) 

Šaltinis: Eurokontrolės CRCO duomenys 

 

Teikiant paieškos ir gelbėjimo organizavimo ir koordinavimo paslaugas 2018 m. I pusmečio 

metu priimti 125 pranešimai apie įtarimą, kad orlaivis pateko į ekstremaliąją situaciją (žr. 2 lentelę). 

 

2 lentelė. 2018 m. I pusmetį priimti pranešimai apie įtarimą, kad orlaivis pateko į ekstremaliąją situaciją 

Pranešimo šaltinis Pranešimų skaičius 

Cospas-Sarsat sistema  12 

Skrydžių valdymo centrai 104 

Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys 9 

 

Taip pat gauti 8 pranešimai dėl orlaivių apšvitinimo lazeriais, 2 pranešimai dėl orlaivio 

suartėjimo su bepiločiu orlaiviu bei 3 kartus 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. 2018 m. I pusmetį Įmonė gavo 15 413 tūkst. Eur pajamų, planas 

įvykdytas 114 proc. (planas – 13 578 tūkst. Eur) (žr. 11 pav.). Įmonės pajamos padidėjo 9,46 proc. 

palyginus su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš pagrindinės veiklos, teikiant oro navigacijos ir oro 

uosto navigacijos paslaugas, Įmonė gavo 15 043 tūkst. Eur (planas įvykdytas 113 proc.). 2018 m. I 

pusmetį pagrindinės veiklos pajamos sudarė 97,6 proc. visų Įmonės pajamų. 

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

rezultatų plane, yra patvirtintos Europos Komisijos ir oro erdvės naudotojų (IATA). 2018 m. I 

pusmetį Įmonės sąnaudos sudarė 12 675 tūkst. Eur, planas vykdytas 83 proc. (planas – 15 355 tūkst. 

Eur). 

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

teikia socialinių ir politinių tikslų įgyvendinimui, o pelninga veikla užima antraeilį vaidmenį. 2018 

m. I pusmetį Įmonė uždirbo 2 738 tūkst. Eur pelno (planas -1 778 tūkst. Eur), tam įtakos turėjo 1 836 

tūkst. Eur didesnės nei planuotos pajamos bei 2 680 tūkst. Eur mažesnės nei planuotos sąnaudos. 

 

 

11 pav. Įmonės pajamos, sąnaudos ir grynasis pelnas 2017 m I pusmetį ir 2018 m. I pusmetį (kairėje pusėje) bei 

pajamų, sąnaudų ir grynojo pelno plano vykdymas 2018 m. I pusmetį (dešinėje pusėje) 

 

Įmonės turtas. 2018 m. birželio 30 d. Įmonės valdomo turto vertė siekė 59 596 tūkst. Eur, kurio 

didžiąją dalį (72 proc.) sudarė ilgalaikis turtas. 2018 m. birželio 30 d. beveik visas (99 proc.) Įmonės 

valdomas ilgalaikis turtas buvo materialusis turtas. Didžiausią dalį Įmonės valdomo trumpalaikio 

turto sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai (45 proc.), per vienerius metus gautinos sumos (38 proc.), 

kitas trumpalaikis turtas (12 proc.) bei atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti 

sutartys (5 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. 

Įmonės kapitalas ir įsipareigojimai. Įmonės steigėjas yra Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministerija. 2018 m. birželio 30 d. Įmonės savininko kapitalas sudarė 14 913 tūkst. Eur. Turtas, kuris 

pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, sudarė 23 218 tūkst. Eur, nuosavas kapitalas – 48 

226 tūkst. Eur. Įmonė neturi suėjusio termino kreditorinių įsipareigojimų ir finansinių įsipareigojimų 

kredito įstaigoms. 

Investicijos. Investicijoms vykdyti 2018 m. I pusmetį buvo planuota panaudoti 12 208 tūkst. 

Eur. (faktiškai įsisavinta 6 397 tūkst. Eur, planas įvykdytas 52 proc.). 

2018 m. Įmonės teikiamoms paslaugoms nustatytas maršruto vienetinis tarifas (atskaičius 

Eurokontrolės taikomą administracinį mokestį) – 43,59 Eur, terminalo vienetinis tarifas – 168,56 Eur. 

2018 m. terminalo vienetinis tarifas mažėjo 7,19 proc., maršruto vienetinis tarifas – 1,87 proc. 

palyginus su 2017 m. 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 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. 

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 
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už maršruto paslaugas (daugiau kaip 80 proc.) (žr. 12 pav.). 2018 m. I pusmetį Įmonės pajamos už 

maršruto paslaugas didėjo 10,65 proc., pajamos už terminalo paslaugas – 3,45 proc. palyginus su 

2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. 

 

 

12 pav. Įmonės pagrindinės veiklos pajamos 2017 m. I pusmetį ir 2018 m. I pusmetį 

 

Teigiamą įtaką Įmonės pagrindinės veiklos pajamų didėjimui (+9,28 proc.) 2018 m. I pusmetį 

turėjo didėjusi bendra Lietuvos Respublikos oro erdve orlaivių nuskrista distancija (2018 m. I pusmetį 

– 20 417 tūkst. km) ir bendra skridusių orlaivių masė (2018 m. pusmetį – 14 398 tūkst. t), kadangi šie 

kintamieji naudojami maršruto ir terminalo paslaugų vienetų ir rinkliavų skaičiavimui (žr. 13 pav.). 

 

 

13 pav. Bendra Lietuvos Respublikos oro erdve orlaivių nuskrista distancija (kairėje pusėje) ir bendra Lietuvos 

Respublikos oro erdve skridusių orlaivių masė (dešinėje pusėje) 2017 m. I pusmetį ir 2018 m. I pusmetį 

Šaltinis: Eurokontrolės CRCO duomenys 

 

2018 m. I pusmetį Lietuvos Respublikos oro erdve orlaivių nuskrista distancija didėjo 14,4 

proc., o bendra Lietuvos Respublikos oro erdve skridusių orlaivių masė didėjo 9,2 proc. palyginus su 

2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Teigiama šių veiksnių įtaką kompensavo terminalo ir maršruto 

vienetinių tarifų mažėjimą 2018 m., kuomet terminalo vienetinis tarifas mažėjo 7,19 proc., maršruto 

vienetinis tarifas – 1,87 proc. palyginus su 2017 m. 

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

orlaivių masė lėmė maršruto ir terminalo paslaugų vienetų skaičiaus didėjimą 2018 m. I pusmetį (žr. 

16 pav.). 2018 m. I pusmetį maršruto paslaugų vienetų skaičius didėjo 12,9 proc. (2018 m. I pusmetį 
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– 283 854 paslaugų vienetų), terminalo paslaugų vienetų skaičius – 15,8 proc. (2018 m. I pusmetį – 

15 839 paslaugų vienetų) (žr. 14 pav.). 

 

 

14 pav. Maršruto paslaugų vienetų (kairėje pusėje) ir terminalo paslaugų vienetų (dešinėje pusėje) skaičius 2017 

m. I pusmetį ir 2018 m. I pusmetį 

Šaltinis: Eurokontrolės CRCO duomenys 

 

2018 m. I pusmetį didžiausi Įmonės klientai buvo šios aviakompanijos: Rusijos „Aeroflot“ (1 

216 tūkst. Eur), Airijos „Ryanair“ (1 196 tūkst. Eur), Latvijos „Air Baltic“ (1 082 tūkst. Eur) (žr. 15 

pav.). Šios aviakompanijos moka tiek maršruto, tiek ir terminalo rinkliavas, kadangi vykdo skrydžius 

į/iš Lietuvos tarptautinių oro uostų bei tranzitinius skrydžius Lietuvos Respublikos oro erdve. 2018 

m. I pusmetį pagrindinių Įmonės klientų (aviakompanijų) sumokamų rinkliavų dalis siekė 51 proc. 

Įmonės pagrindinės veiklos pajamų. 

 

 

15 pav. Įmonės pagrindiniai klientai (aviakompanijos), mokantys maršruto ir terminalo rinkliavas 2017 m. I 

pusmetį ir 2018 m. I pusmetį 

 

2018 m. I pusmetį daugiausiai pajamų iš maršruto paslaugų Įmonė gavo iš Vidurio ir Šiaurės 

Europos šalyse bei Rusijos Federacijoje registruotų aviakompanijų, vykdančių skrydžius tarp 

Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Rusijos Federacijos ir kitų Europos šalių oro uostų: Rusijos „Aeroflot“, 

Latvijos „Air Baltic“, Suomijos „Finnair“, Vokietijos „Lufthansa“ ir Airijos „Ryanair“. Šių penkių 

aviakompanijų sumokamų rinkliavų už maršruto paslaugas suma siekė daugiau kaip 30 proc. bendrų 

pajamų už maršruto paslaugas sumos (žr. 16 pav.). 
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16 pav. Įmonės pagrindiniai maršruto rinkliavą mokantys klientai (aviakompanijos) 2017 m. I pusmetį ir 2018 

m. I pusmetį 

 

2018 m. I pusmetį Įmonės didžiausi terminalo rinkliavą mokantys klientai (aviakompanijos) 

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

Vengrijos „Wizz Air“, Latvijos „Air Baltic“, o penkių didžiausių aviakompanijų sumokamų rinkliavų 

už terminalo paslaugas suma siekė 66 proc. bendrų pajamų už terminalo paslaugas sumos (žr. 17 

pav.). 

 

 

17 pav. Įmonės pagrindiniai terminalo rinkliavą mokantys klientai (aviakompanijos) 2017 m. I pusmetį ir 2018 

m. I pusmetį 

 

2018 m. I pusmetį dešimt aviakompanijų Įmonei sumokėjo rinkliavų, siekiančių apie 84 proc. 

bendros pajamų už terminalo paslaugas sumos, kai dešimties aviakompanijų, mokančių daugiausiai 

rinkliavų už maršruto paslaugas, dalis siekia tik 48 proc. bendros pajamų už maršruto paslaugas 

sumos (žr. 19 pav.). Todėl maršruto paslaugų segmentas yra labiau diversifikuotas nei terminalo 

paslaugų segmentas, kadangi maršruto paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje naudojasi 

didesnis aviakompanijų skaičius. 

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 šiuo metu Įmonei siektina nuosavo kapitalo grąža (angl. 

Return on Equity (ROE)) LRV nutarimu nenustatoma. Įmonės veikla vykdoma sąnaudų 

kompensavimo principu. Tačiau net ir įvertinus Įmonės veiklos specifiką, galima teigti, kad itin aukšti 
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Įmonės pelningumo rodikliai parodo aukštą Įmonės veiklos ir sąnaudų valdymo efektyvumą (žr. 18 

pav.). 2018 m. I pusmetį visi Įmonės pelningumo rodikliai buvo gerokai aukštesni palyginus su 2017 

m. tuo pačiu laikotarpiu. 

 

 

18 pav. Įmonės pelningumo rodikliai 2017 m. I pusmetį ir 2018 m. I pusmetį 

 

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. Itin aukštas Įmonės skolų tiekėjams apyvartumas 

rodo Įmonės atsiskaitymų su tiekėjais efektyvumą, o aukštas Įmonės atsargų apyvartumas mažina 

Įmonės investicijų į atsargas poreikį ir įrodo itin aukštą Įmonės atsargų valdymo efektyvumą (žr. 21 

pav.). Itin aukšti Įmonės likvidumo rodikliai 2018 m. I pusmetį įrodo Įmonės galimybes įvykdyti 

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

neturėtų susidurti su likvidumo problemomis (žr. 19 pav.). 

 

 

19 pav. Įmonės turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodikliai (kairėje pusėje) ir likvidumo rodikliai 

(dešinėje pusėje) 2017 m. I pusmetį ir 2018 m. I pusmetį 
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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 santykinių 

rodiklių reikšmes. 

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

sudaro, vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais. 2018 m. I pusmečio 

Įmonės finansinių FP formų rinkinys pateiktas 5 priede, o Įmonės tarpinės finansinės ataskaitos už 6 

mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d. – 6 priede. 

 

1.7. ĮMONĖS DARBUOTOJAI, JŲ MOKYMAS, KVALIKACIJOS KĖLIMAS IR DARBO 

UŽMOKESTIS 

 

Įmonės darbuotojai yra pagrindinis saugių ir kokybiškų oro navigacijos paslaugų teikimo 

užtikrinimo veiksnys. Todėl Įmonė siekia nuolat ugdyti darbuotojų kompetenciją, suteikti sąlygas 

darbuotojams dirbti efektyviai ir kokybiškai, užtikrindama socialines garantijas ir geranorišką 

savitarpio supratimo atmosferą, skatinti ir įvertinti darbuotojų iniciatyvas ir atsakingą požiūrį. 2018 

m. birželio 30 d. Įmonėje dirbo 287 darbuotojai, iš jų 85 – skrydžių vadovai (žr. 3 lentelę). 

 

3 lentelė. Įmonės darbuotojų skaičiaus pokyčiai 2015-2018 m. 

Pavadinimas 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-06-30 

Iš viso Iš jų 

skrydžių 

vadovai 

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 73 250 254 254 73 239 67 

Kauno SVC 31 10 30 30 30 11 26 10 

Palangos SVC 25 9 25 25 25 9 22 8 

Iš viso 309 92 305 309 309 93 287 85 

 

Įmonės darbuotojų ugdymo tikslas – suteikti darbuotojams žinių ir įgūdžių, kurie pagerintų jų 

kompetenciją, bei sudaryti galimybę skrydžių vadovams ir skrydžių valdymo elektronikos 

specialistams įgyti ir tobulinti kvalifikaciją, tinkamai pasirengti planuojamiems techniniams, 

technologiniams ar organizaciniams pokyčiams. Kursų, seminarų ir kitų mokymų dalyviais gali būti 

visi Įmonės darbuotojai, siekiant, kad jų darbas būtų atliktas kokybiškai ir Įmonės teikiamos 

paslaugos atitiktų šalies ir tarptautinius reikalavimus. Darbuotojų mokymo procesą Įmonėje 

organizuoja ir koordinuoja Įmonės struktūrinis padalinys – Kompetencijų centras. 2018 m. I pusmetį 

Įmonės Kompetencijų centre kvalifikaciją kėlė 202 kursų dalyviai, kurie dalyvavo 41 (keturiasdešimt 

vieneriuose) Įmonės Kompetencijų centro organizuotuose kursuose. 2018 m. I pusmetį ypatingai 

daug dėmesio buvo skirta korupcijos prevencijos ir viešųjų pirkimų klausimams: 2018 m. I ketv. 

mokymuose dalyvavo 22 darbuotojai, o 2018 m. II ketv. antikorupcinės vadybos sistemos 

mokymuose dalyvavo 38 darbuotojai, Vidaus audito tarnybos darbuotojai buvo supažindinti su 

antikorupcinės vadybos sistemos audito procesu. Užsienyje organizuojamuose kursuose dalyvavo 35 

Įmonės darbuotojai, iš jų – 20 skrydžių vadovų, 15 – kitų Įmonės struktūrinių padalinių darbuotojai. 

Kursuose Lietuvoje dalyvavo 48 Įmonės darbuotojai, o Įmonės vadovai (30 dalyvių) baigė situacinės 

lyderystės praktikoje mokymus (mokymus organizavo Įmonės Žmogiškųjų išteklių skyrius). 

Generalinio direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis buvo 3 384 eurai per 

mėnesį, Įmonės departamentų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio pastovioji dalis – 3 046 eurai per 

mėnesį. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu nustatytas generalinio direktoriaus 

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

pareiginio atlyginimo (BPA). Kitų įmonės departamentų vadovų (vadovaujančių darbuotojų) 
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pareiginio mėnesinio atlyginimo pastoviosios dalies dydis – 90 procentų nuo generalinio direktoriaus 

pareiginio mėnesinio atlyginimo pastoviosios dalies. Įmonės darbuotojų vidutinis mėnesinis 

pareiginis darbo užmokestis pagal užimamas pareigas ir padalinius 2018 m. II ketv. pateiktas 4 

lentelėje. 

 

4 lentelė. Įmonės darbuotojų vidutinis pareiginis mėnesinis darbo užmokestis 2018 m. II ketv. 

Kategorija Atlygis, Eur 

I lygio vadovai – generalinis direktorius 5 076 

II lygio vadovai – direktoriai 4 431 

III lygio vadovai – struktūrinių padalinių vadovai 2 527 

Skrydžių vadovai:  

Vilnius 2 547 

Kaunas 1 987 

Palanga 1 878 

Šiauliai 1 756 

Oro eismo vadybos specialistai 2 328 

Techninės įrangos aptarnavimo specialistai 1 610 

Kiti darbuotojai 1 317 

 

2018 m. sausio 24 d. LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-33 buvo patvirtinti Įmonės 2018 

m. ūkinės finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovo ir jo pavaduotojo mėnesinės algos 

kintamosios dalies dydžiui nustatyti (žr. 5 lentelę). Kadangi 2018 m. II ketv. visi kintamosios 

atlyginimo dalies rodiklių dydžiai buvo vykdomi, 2018 m. II ketv. Įmonės vadovo ir jo pavaduotojo 

nustatytos ir išmokėtos mėnesinės algos kintamosios dalys buvo lygios, t.y. 50 proc. nustatytos 

mėnesinės algos pastoviosios dalies. 

 

5 lentelė. Ūkinės finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui 

nustatyti 2018 m. II ketv. 

Rodikliai Kintamosios atlyginimo 

dalies dydis, % 

2018 m. II 

ketv. planas 

2018 m. II 

ketv. faktas 

Oro erdvės naudotojų vėlavimai dėl įmonės 

teikiamų paslaugų (minutės/skrydžiai) 
10 ≤0,04 0,00 

Sąnaudos, tūkst. Eur 20 ≤7 821 6 714 

Suteiktų oro navigacijos paslaugų skaičius 

(skrydžių skaičius) vienam darbuotojui 

(vidutiniam sąlyginiam), vnt. 

20 ≥222 257 
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2. PAGRINDINIAI ĮMONĖS VYKDOMI INVESTICINIAI PROJEKTAI 

 

Įmonė projektus vykdo atsižvelgdama į Įmonės 2018–2022 m. strateginį veiklos planą, kuris 

suderintas su Europos Komisijos 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)). 2018–2022 m. Įmonės 

strateginiame veiklos plane numatyti ir 2018 m. įgyvendinami pagrindiniai projektai pateikti 6 

lentelėje. Detalus Įmonės planuojamų/vykdomų projektų aprašymas pateiktas 7 priede. 

 

6 lentelė. Pagrindiniai Įmonėje planuojami/vykdomi investiciniai projektai ir jų vykdymo progresas 2018 m. I 

pusmetį 

Nr. Projekto 

pavadinimas 

Projekto tikslas Projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

Projekto vykdymo progresas 2018 m. I 

pusmetį 

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 

Pastato statyba. Vykdomi baigiamieji darbai. 

2018 m. kovo 5 d. patalpų priežiūros ir 

įvertinimo akte buvo užfiksuotas prioritetinių 

patalpų darbų baigtumas (procentais) ir 

nustatytas statybos darbų vėlavimas dėl 

nepakankamų rangovų pajėgumo. Statybų 

pabaigos terminas pratęstas iki 2018 m. liepos 

13 d. Nuo šios datos, Rangovams ir toliau 

vėluojant, bus skaičiuojami delspinigiai. 

Įrangos diegimas. Atliktas intervencijos į 

OEV sistemą vertinimas. 2018 m. vasario 19-

23 d. buvo atliekami išorinių sąsajų pajungimo 

darbai. Tęsiami laikinos 

testavimo/integravimo platformos diegimo 

darbai, gegužės 8-9 d. suorganizuoti iTEC 2.1 

sisteminių duomenų tvarkymo mokymai, 

gegužės 22-24 d. suorganizuoti iTEC 2.1 

sistemos demonstravimas 

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 sujungi-

mas su Vilniaus OEV sistema) 

2016–2019 

2018 m. I ketv. buvo vykdomi Vilniaus 

aerodromo radijo lokatorių gedimo pašalinimo 

darbai (atliktas pjedestalo viešasis pirkimas ir 

pasirašyta pirkimo sutartis, organizuoti 

keitimo darbai). 2018 m. I ketv. buvo 

pristatyta nauja aerodromo skrydžių valdymo 

įrangos programinė įranga ir suderintas darbų 

atlikimo grafikas. 

2018 m. II ketv. Pakeistas SMR radaro 

pjedestalas. Atlikti sistemos bandymai vietoje. 

Organizuoti mokymai: skrydžių vadovams - 

birželio 12-14 d.; techniniam personalui 

balandžio 25-26 d. ir birželio 18-22 d. 

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 

Planuojamas 

Įmonė vykdo navigacijos paslaugų teikimo 

analizę, kurios pagalba bus pasirenkamos 

konkrečios priemonės šių paslaugų teikimui 

4. 

Palangos SVC, 

ILS/DME KTT 

19 keitimas 

Techniškai ir morališkai 

pasenusios ILS/DME KTT 19 

įrangos keitimas nauja 

2019–2020 

Planuojamas 

Įmonė vykdo navigacijos paslaugų teikimo 

analizę, kurios pagalba bus pasirenkamos 

konkrečios priemonės šių paslaugų teikimui 
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Nr. Projekto 

pavadinimas 

Projekto tikslas Projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

Projekto vykdymo progresas 2018 m. I 

pusmetį 

5. 

Kauno SVC 

DVOR/DME 

atnaujinimas 

Užtikrinti Kauno DVOR/DME 

tinkamą veikimą 
Iki 2019 Projektas sustabdytas 

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 

2018 m. vasario 5 d. pasirašyta sutartis Nr. S-

15 su įmone SITA ONAIR dėl duomenų ryšio 

paslaugų teikimo ir šiuo metu projektas 

vykdomas pagal projekto diegimo planą. I 

ketv. įvyko pirminis projekto susitikimas, 

suderintas projekto diegimo planas. 

Numatoma projekto pabaiga 2018 m. 

lapkričio mėn. 

SITA ONAIR pagal susitarimą 48 mėn. 

užtikrins duomenų ryšio paslaugų teikimą. 

2018 m. II ketv. parengta sąsaja su PENS 

(aviacijos interneto tiekėju). Parengta vieta 

Pro ATN G/G maršrutizatorių diegimui. 

Suderinta NSC ir QIG dokumentacija, 

maršrutizatorių parametrų nustatymai. 

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 

2018 m. vasario 27-28 d. Langene įvyko 

projekto darbo grupės susitikimas, kurio metu 

buvo aptarti tarpiniai Projekto rezultatai –

patvirtintas D.6.1.1 DLS valdymo struktūros 

ataskaitos pirmasis leidimas. Susitikimo metu 

taip pat suplanuoti DLS valdymo struktūros 

rengiamo dokumento tikslai bei terminai (iki 

2018 m. lapkričio 30 d.). 

8. 

„Oras-žemė“ 

radijo ryšio 

įrangos 

atnaujinimas 

Planuojamas radijo ryšio „Oras-

žemė“ įrangos atnaujinimas pagal 

naujus reikalavimus (naujo 

protokolo VoIP naudojimas) 

2018 

Planuojamas 

Dėl Įmonėje vykdomos naujos skrydžių 

valdymo įrangos keitimo ir su tuo susijusių 

sistemų keitimo, projekto vykdymas dėl 

žmogiškųjų resursų trūkumo perkeltas į 2019 

m. Planuojama projekto diegimo metu pakeisti 

„oras-žemė“ radijo ryšio įrangą 

(siųstuvai/imtuvai, nuotolinis valdymas), 

siekiant užtikrinti ryšio paslaugų teikimą 

9. 
SVC įrangos 

keitimas Kaune 

Užtikrinti optimalų oro eismo 

paslaugų teikimo organizavimą 

Kauno SVC ir pakeisti techniškai 

pasenusią skrydžių valdymo 

įrangą 

2019–2020 

Planuojamas 

Įmonė atliko aerodromo skrydžių valdymo 

paslaugų teikimo ir organizavimo analizę. 

Siekiant taikyti inovatyvius veiklos 

sprendimus, planuojama peržiūrėti Kauno 

skrydžių valdymo sistemos keitimo būtinumą 

ir suplanuoti investicijas techniniams 

sprendimams 

10. 

Aeronautikos 

gelbėjimo 

koordinacinio 

centro įrangos ir 

priemonių 

atnaujinimas 

Aeronautikos gelbėjimo 

koordinacinio centro įrangos 

atnaujinimas 

Iki 2020 

Planuojamas 

Projektas bus įgyvendinamas siekiant 

užtikrinti paieškos ir gelbėjimo koordinavimo 

paslaugų teikimą ir atnaujinti su šių paslaugų 

teikimu susijusią techninę įrangą 

11. 
AFTN/AMHS 

sistemos diegimas 

AFTN/AMHS sistemos diegimas, 

užtikrinantis naujausius ryšio 

paslaugų teikimo metodus 

2018 

AFTN/AMHS sistema susijusi su naujai 

diegiama skrydžių valdymo sistema ir visos 

programos vykdymu. 2018 m. I ketv. sudaryta 

projekto įgyvendinimo grupė. 2018 m. birželio 

29 d. patvirtinti AFTN/AMHS sistemos 

techniniai reikalavimai, kurie yra redaguojami. 

Planuojama sistemos techninius reikalavimus 

teikti Civilinės aviacijos administracijai 

derinimui.  
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3. SVARBIAUSI IŠORĖS IR VIDAUS VEIKSNIAI, LĖMĘ ĮMONĖS 

VEIKLOS REZULTATUS 

 

Dauguma išorės aplinkos veiksnių, lėmusių Įmonės veiklos rezultatus 2017 m., turėjo ilgalaikį 

poveikį Įmonės veiklos rezultatams ir 2018 m. I pusmetį (žr. 20 pav.). 

 

 

20 pav. Išorės veiksniai, lėmę Įmonės veiklos rezultatus 2018 m. I pusmetį 

 

Svarbiausi politiniai veiksniai, lėmę Įmonės veiklos rezultatus 2018 m. I pusmetį buvo: 

 Besitęsiantys 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, 

Vilniuje, Rygoje ir pan.; 

 Rusijos aviakompanijos atnaujino skrydžius į Turkijos kurortinius miestus, o dėl Ukrainos 

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

Svarbiausi ekonominiai veiksniai, lėmę Įmonės veiklos rezultatus 2018 m. I pusmetį 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; 

 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. Vietoje šio taško įvesti du nauji taškai LAFAT ir ZENIT. 

Realią šių pokyčių įtaką bus galima įvertinti 2018 m. pabaigoje, tačiau šiuo metu daroma prielaida, 

jog šie taškai nesumažino srautų, o distancija nuskrendama Lietuvos Respublikos oro erdvėje šiek 

tiek pailgėjo dėl pasikeitusios taškų pozicijos ir aviakompanijų skrydžių planavimo specifikos; 

Svarbiausi socialiniai veiksniai, lėmę Įmonės veiklos rezultatus 2018 m. I pusmetį buvo: 

P

E

S

T

A

T

Politiniai veiksniai

Ekonominiai veiksniai

Socialiniai veiksniai

Technologiniai veiksniai

Aplinkosaugos veiksniai

Teisiniai veiksniai

Ukrainos draudimas Rusijos Federacijoje registruotoms 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

Augantis tarptautinės migracijos lygis lemia skrydžių skaičiaus didėjimą
FIFA pasaulio futbolo čempionatas Rusijos Federacijoje 2018 m. birželio 14 – liepos 

15 d.

-

-

-
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 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.); 

 FIFA pasaulio futbolo čempionatas Rusijos Federacijoje 2018 m. birželio 14 – liepos 15 d. 

2018 m. birželio 14 d. galimai turėjo įtaką tranzitinių skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje 

skaičiaus didėjimui. 2018 m. birželio mėn. skrydžių į/iš Rusijos Federacijos miestus, kuriuose vyko 

FIFA pasaulio futbolo čempionato varžybos, skaičius didėjo 21,1 proc. palyginus su 2017 m. birželio 

mėn. (vidutinis skrydžių 2018 m. sausio-birželio mėn. skaičiaus augimas buvo 14,4 proc.). Galutines 

išvadas dėl FIFA pasaulio futbolo čempionato Rusijos Federacijoje įtakos tranzitinių skrydžių 

Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičiaus didėjimui bus galima formuluoti analizuojant tranzitinių 

skrydžių srautus 2018 m. III ketv. (žr. 21 pav.). 

 

 

 

21 pav. Tranzitinių skrydžių į Rusijos Federacijos oro uostus 2017 m. I pusmetį ir 2018 m. I pusmetį 

 

Svarbių Įmonės vidaus veiksnių, galėjusių lemti Įmonės veiklos rezultatus 2018 m. I pusmetį, 

nebuvo nustatyta. Tačiau keletas išorės veiksnių ir įvykių gali lemti Įmonės veiklos rezultatus 2018 

m. ir vėlesniais metais (žr. 22 pav.). 

 

 

22 pav. Išorės veiksniai ir įvykiai, galintys lemti Įmonės veiklos rezultatus 2018 m. ir vėlesniais metais  
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4. ĮMONĖS VEIKLA TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE, 

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS, IR BENDRADARBIAVIMAS 

SU KITOMIS ŠALIES INSTITUCIJOMIS 

 

Įmonės dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje. 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 plėtoti Europos oro eismo 

vadybos sistemą, kad ši ir toliau gebėtų sėkmingai aptarnauti sparčiai augantį skrydžių skaičių ir 

veiktų efektyviai, įpareigoja Įmonės atstovus aktyviai dalyvauti įvairių tarptautinių organizacijų 

veikloje. Įmonės atstovai aktyviai dalyvauja įvairiose ICAO Europos ir Šiaurės Atlanto biuro, 

Eurokontrolės darbo grupėse, viename EK darbo grupės komitete, CANSO darbo grupėse, kitų 

regioninių komitetų ir darbo grupių susitikimuose (žr. 8 priedo 1 lentelę). 

Įmonės bendradarbiavimas ir ryšiai su kitomis šalimis. Dalyvaudama tarptautiniuose 

aljansuose ir konsorciumuose bei Baltijos FOEB8 veikloje, Įmonė įgyvendina Europos Parlamento ir 

EK priimto antrojo Bendro Europos dangaus (angl. Single European Sky (SES)) teisės aktų paketo 

reikalavimus. 2017 m. Įmonei tapus technologinio Europos iTEC (angl. Interoperability Through 

European Collaboration) aljanso9 nare, 2018 m. I pusmetį Įmonė toliau aktyviai plėtojo strateginės 

partnerystės ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius. 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)) projektus. 2018 m. 

I pusmetį Įmonė sėkmingai vykdė šešis SESAR 2020 programos projektus. 2018 m. I pusmetį buvo 

vykdomas SESAR sprendinių prioritetų nustatymas SESAR 2020 programos II etapui, teikiamos 

Įmonės vykdomų SESAR 2020 programos projektų finansinės ir techninės ataskaitos už pirmą 

ataskaitinį laikotarpį (2016-2017 m.) bei vertinamas Įmonės vykdomų SESAR 2020 programos 

projektų biudžetų papildomo finansavimo poreikis. Dalyvaudama GATE One iniciatyvoje10, 2018 m. 

I pusmetį Įmonės atstovai vykdė parengiamuosius darbus „GATE One Coordination Committee“ 9-

ajam susitikimui 2018 m. balandžio mėn. Įmonė ypatingą dėmesį skiria bendradarbiavimui su 

Ukraina ir Baltarusija. Įmonės atstovų dalyvavimas tarptautiniuose aljansuose ir konsorciumuose bei 

Baltijos FOEB veikloje 2018 m. I pusmetį apibendrintas 8 priedo 2 lentelėje. 

2018 m. I pusmetį Įmonės atstovai dalyvavo ir kituose tarptautiniuose renginiuose, kuriuose 

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

aktualius klausimus (žr. 8 priedo 3 lentelę). 2018 m. I pusmetį Įmonės atstovai taip pat dalyvavo ir 

Lietuvoje organizuojamuose seminaruose ir renginiuose (žr. 8 priedo 4 lentelę). 

Įmonės bendradarbiavimas su kitomis šalies institucijomis. 2018 m. I pusmetį Įmonės 

atstovai bendradarbiavo ir dalyvavo įvairiuose susitikimuose su kitų šalies institucijų atstovais (žr. žr. 

8 priedo 5 lentelę).   

                                                 
8 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. 
9 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. 
10 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 erdvėje, taip stiprinant FOEB efektyvumą. 
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5. ĮMONĖS KORPORATYVINĖ ATSAKOMYBĖ IR DARNUS 

VYSTYMASIS 

 

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

apibendrintos Įmonės Korporatyvinės atsakomybės politikoje, kurios paskirtis – nustatyti Įmonės 

korporatyvinės atsakomybės sritis ir įtvirtinti nuostatas, kuriomis vadovaujantis būtų kuriama 

socialiai atsakingos ir darniai vystomos Įmonės veiklos kultūra bei praktika. Įgyvendindama 

Korporatyvinės atsakomybės politiką, Įmonė siekia mažinti neigiamą savo klientų (aviakompanijų ir 

kitų oro erdvės naudotojų) veiklos poveikį aplinkai ir visuomenei bei dalyvauti sprendžiant 

ekonomines, socialines ir aplinkosaugos problemas, tokiu būdu prisidedant prie visuomenės raidos ir 

ekonomikos augimo bei bendrosios visuomenės gerovės kūrimo. 

Atsižvelgdama į misiją, viziją, strateginius tikslus ir vertybes, Įmonė realizuoja savo 

korporatyvinę atsakomybę per kryptingą veiklą keturiose svarbiausiose srityse: žmogaus teisių, 

darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir korupcijos prevencijos. Įmonės vykdytos/vykdomos iniciatyvos 

skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse 2018 m. apibendrintos 7 lentelėje. 

 

7 lentelė. Įmonės vykdytos/vykdomos iniciatyvos skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse 2018 m. 

Korporatyvinės 

atsakomybės 

sritis 

Įmonės vykdytos/vykdomos iniciatyvos skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse 2018 m. 

 
Žmogaus teisių 

sritis 

 Siekiant skirti didesnį dėmesį žmogaus teisių apsaugai ir šviesti visuomenę apie bepiločių 

orlaivių keliamas grėsmes žmonių saugai, 2018 m. rugsėjo 7-8 d. Įmonės atstovas skaitys 

pranešimą ir dalyvaus diskusijose visuomeniškų piliečių, verslo, mokslo, nevyriausybinių 

organizacijų, politikos atstovų susitikime, nuomonių įvairovės ir demokratijos šventėje, kurioje 

kiekviena nuomonė turi teisę egzistuoti. Jau antrą kartą Birštone vyksiantis diskusijų festivalis 

„Būtent!“ yra atviras, nepolitinis, nemokamas renginys, kurio tikslas – skatinti šalyje diskusijų 

ir įsiklausymo kultūrą, toleranciją skirtingiems požiūriams, pilietinį įsitraukimą ir gerinti 

priimamų visuomenei svarbių sprendimų kokybę. Žodis „Būtent!” atspindi tą diskusijos 

momentą, kai diskusijos dalyviai, pateikę savus argumentus, pasiekia abipusį sutarimą ir 

supratimą. Siekiama, kad festivalis taptų tokio sutarimo, nuomonės formavimo, bendros 

valstybės vizijos kūrimo vieta, kuri suteiks įkvėpimo realiems verslo ir politikos sprendimams. 

Įkvėpimo „Būtent!” semiasi iš ilgametes tradicijas turinčio Almedalen diskusijų forumo 

Švedijoje, panašių renginių kitose Skandinavijos šalyse, taip pat renginių „Arvamusfestival“ 

Estijoje ir „Lampa“ Latvijoje bei kitų „Democracy Festivals“ šeimos renginių Šiaurės-Baltijos 

šalyse. Įmonė šiame festivalyje inicijuoja diskusiją apie bepiločių orlaivių teikiamas galimybes 

ir grėsmes. Šioje diskusijoje kartu dalyvaus kolegos iš Civilinės aviacijos administracijos, 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacijos. 

 Nuo 2018 m. organizuojant Įmonės viešųjų pirkimų procedūras į pirkimo dokumentus įtrauktas 

reikalavimas, kad Įmonės tiekėjai remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos 

sferoje, vykdydami savo korporatyvinės atsakomybės (socialinės atsakomybės ar darnaus 

vystymosi) politiką. 

 
Darbuotojų 

teisių sritis 

 2018 m. kovo mėn. Įmonėje buvo inicijuotos darbdavio ir darbuotojų atstovų derybos dėl 2019-

2021 m. Įmonės kolektyvinės sutarties. 

 2018 m. birželio mėn. patvirtinta Įmonės lygių galimybių ir jos vykdymo priežiūros principų 

įgyvendinimo tvarka, kurios tikslas – užtikrinti, kad visiems Įmonės darduotojams būtų taikomi 

vienodi reikalavimai, susiję su atliekamo darbo kokybe ir kompetencija, nepaisant lyties, rasės, 

tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės 

orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. 

 Įmonėje organizuojami mokymai, kuriuos veda patys darbuotojai, o tai skatina darbuotojus 

tobulėti, dar labiau įsitraukti į Įmonės veiklą, skatina domėtis naujovėmis, prisidėti prie Įmonės 

veiklos gerinimo. Įmonės darbuotojai savo kolegoms skaito paskaitas tokiomis temomis: 

„Skrydžių sauga ir jos valdymas“, „Kritinės situacijos, streso valdymas“, „Oro eismo vadybos 

teisė ir tarptautinės civilinės organizacijos“, „Oro eismo valdymas ir paslaugos“, 

„Aerodinamikos pagrindai“, „Darbo teisė“, „Kibernetinis saugumas“ ir kitomis temomis. 

 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 skrydžių valdymo centro 
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Korporatyvinės 

atsakomybės 

sritis 

Įmonės vykdytos/vykdomos iniciatyvos skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse 2018 m. 

profesinė sąjunga. Įmonės darbuotojai savo noru gali priklausyti arba nepriklausyti profesinėms 

sąjungoms. 

 2018 m. kovo mėn. Įmonės atstovas dalyvavo Baltijos funkcinio oro erdvės bloko (FOEB) 

socialinio dialogo seminare Varšuvoje, kuriame dalyvavo funkcinių oro erdvės blokų: Baltijos 

FOEB ir FABEC atstovai. Seminaro metu buvo dalijamasi sėkmingo socialinio dialogo 

užtikrinimo skirtingose įmonėse patirtimi. Siekdama užtikrinti sėkmingą socialinį dialogą, 

Įmonė dalyvauja Europos Komisijos finansuojamame projekte „Sėkmingo socialinio dialogo oro 

eismo vadybos sistemoje priemonių visuma“. 

 
Aplinkosaugos 

sritis 

 2018 m. Įmonė prie savo naujo administracinio pastato įrengs elektromobilių įkrovimo stotelę, 

tokiu būdu gerindama elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūrą Lietuvoje. 

 Siekiant mažinti oro taršą, 2018 m. Įmonė planuoja įsigyti elektromobilį. 

 2018 m. Įmonė tobulino orlaivių atskridimo ir išskridimo maršrutų nustatymo procedūras, 

leidžiančias orlaiviams nenutrūkstamai kilti bei artėti tūpimui. Tokie Įmonės sprendimai leidžia 

aviakompanijoms taupyti kurą bei mažinti oro taršą (anglies dioksido CO2 kiekį). 

 Orlaivių keliamas triukšmas tampa vis didesnė problema, augant skrydžių skaičiui į Lietuvos 

oro uostus ir iš jų, bei didėjant visuomenės supratingumui dėl triukšmo 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. Siekiant mažinti neigiamą triukšmo poveikį gyvenantiems netoli 

Vilniaus tarptautinio oro uosto, Įmonė 2018-2019 m. planuoja 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“ atstovai lankėsi Londono Stansted oro uoste ir sėmėsi 

„gerosios praktikos“ dėl triukšmo mažinimo. Kartu su VĮ „Lietuvos oro uostai“ Įmonė rengia 

bendrų priemonių, skirtų mažinti triukšmą Vilniaus tarptautiniame oro uoste, planą. 

 
Korupcijos 

prevencijos 

sritis 

 2018 m. sausio mėn. buvo pakeista Įmonės Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis bei sudarymo 

principai, taip pat atnaujintas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. UAB „Ernst & 

Young Baltic” konsultantai kartu su Įmonės viešųjų pirkimų specialistais parengė naują pirkimų 

proceso aprašą. Rengiant pirkimų proceso aprašą, buvo atsižvelgta į Viešųjų pirkimų tarnybai 

pateiktą priemonių planą. 

 2018 m. sausio 31 d. Įmonės darbuotojams, inicijuojantiems ir vykdantiems viešuosius pirkimus, 

buvo surengtas pristatymas, kurio metu jie supažindinti su Įmonėje nuo vasario 1 d. įsigaliojusia 

nauja viešųjų pirkimų tvarka. Pristatymą apie naują viešųjų pirkimų tvarką vedė bendrovės 

„Ernst & Young Baltic“ atstovas. Ši viešojo pirkimo būdu atrinkta įmonė kartu su Įmonės 

viešųjų pirkimų specialistais parengė naują Įmonės viešųjų pirkimų tvarką. „Ernst & Young 

Baltic“ atstovas pristatymo metu supažindino su viešųjų pirkimų proceso problematika, 

akcentuodamas konkurencijos užtikrinimą viešuosiuose pirkimuose bei pagrindinių viešųjų 

pirkimų principų laikymosi svarbą, pateikė Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas bei teismų 

praktiką viešųjų pirkimų klausimais, pristatė nuo vasario Įmonėje atsirandančias naujoves 

inicijuojant ir vykdant viešuosius pirkimus. Nuo vasario 1 d. įsigaliojusiame Viešųjų pirkimų 

proceso apraše detalizuoti Įmonėje inicijuojamų viešųjų pirkimų proceso dalyviai, numatytos jų 

funkcijos ir atsakomybės. Pirkimo procedūrose aprašytas ir nepriklausomų ekspertų vaidmuo, 

rekomenduojama juos pasitelkti vykdant viešuosius pirkimus. 

 2018 m. kovo mėn. Įmonės darbuotojams parengta atmintinė, kaip elgtis, jei interesantai Įmonės 

darbuotojams pasiūlytų dovanas ar kitokį atlygį. 

 2018 m. II ketv. Įmonėje diegiama antikorupcinės vadybos sistema pagal standarto LST ISO 

37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ 

reikalavimus. Įmonės darbuotojams nuo gegužės mėn. organizuojami specialūs mokymai, kurių 

metu jie supažindinami su Įmonėje diegiama antikorupcinė vadybos sistema. Pirmuosius 

mokymus, kuriuose dalyvavo departamentų vadovai, padalinių vadovai, viešųjų pirkimų 

komisijos nariai, teisininkai, Žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai vedė bendrovės 

„Corporate securitus“ lektoriai. Mokymų metu Įmonės darbuotojai supažindinti su 

antikorupcinės vadybos sistemos, atitinkančios standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės 

vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus, struktūra bei šios sistemos 

procesų įgyvendinimu Įmonėje. Iki metų pabaigos numatyta su diegiama antikorupcinės 

vadybos sistema supažindinti visus Įmonės darbuotojus. 
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Korporatyvinės 

atsakomybės 

sritis 

Įmonės vykdytos/vykdomos iniciatyvos skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse 2018 m. 

 2018 m. birželio mėn. patvirtinta nauja Įmonės Antikorupcinė politika, kurios tikslas – užtikrinti, 

kad Įmonės vykdoma veikla ir elgsena atitiktų visuomenėje priimtinus aukščiausius 

patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir verslo etikos standartus. Įmonėje įdiegta antikorupcine 

vadybos sistema siekiama sudaryti sąlygas laiku nustatyti veiklos procesuose kylančias 

korupcijos rizikas ir jas įvertinus parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas 

kontrolės priemones, suteikiančias galimybę sumažinti nustatytą ir Įmonei nepriimtiną 

korupcijos riziką. 

 Nuo 2018 m. organizuojant Įmonės viešųjų pirkimų procedūras į pirkimo dokumentus įtrauktas 

reikalavimas, kad Įmonės tiekėjai vadovautųsi Tiekėjų etikos kodeksas viešuosiuose 

pirkimuose. 

 

Įmonė savo interneto svetainėje skelbia apie jos vykdytas ar vykdomas iniciatyvas skirtingose 

korporatyvinės atsakomybės srityse bei Įmonės Korporatyvinės atsakomybės politikos aprašą. 
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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 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. 2018 

m. II ketv. Įmonėje diegiama antikorupcinės vadybos sistemos pagal standarto LST ISO 37001:2017 

„Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus. 

2018 m. sausio mėn. buvo pakeista Įmonės Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis bei sudarymo 

principai, taip pat atnaujintas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. UAB „Ernst&Young 

Baltic” konsultantai kartu su Įmonės viešųjų pirkimų specialistais parengė naują pirkimų proceso 

aprašą. Rengiant pirkimų proceso aprašą, buvo atsižvelgta į Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktą 

priemonių planą. Pirkimų proceso aprašas yra toliau tobulinamas, atsižvelgiant į praktiką. 2018 m. 

vasario 1 d. buvo patvirtintas Įmonės pirkimų proceso aprašas, kuris yra taikomas vykdant Įmonės 

viešuosius pirkimus. Naują pirkimų proceso tvarką Įmonės darbuotojams pristatė UAB 

„Ernst&Young Baltic” konsultantai ir viešųjų pirkimų specialistai. 2018 m. vasario mėn. papildytas 

pirkimų organizatorių sąrašas, atsižvelgiant į naują pirkimų proceso aprašą. Pirkimų organizatoriai 

bei Įmonės Viešųjų pirkimų komisija, rengdami sąlygas ar spręsdami praktinius klausimus, kylančius 

atliekant pirkimus, konsultuojasi su Viešųjų pirkimų tarnybos specialistais. 

2018 m. I ketv. vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, 

patvirtintas ir paskelbtas Įmonės 2018 m. numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas, kuris, esant 

poreikiui, tikslinamas įstatymų nustatyta tvarka. 2018 m. I ketv. pagrįstų pretenzijų dėl 

lygiateisiškumo principo ar kitų reikalavimų nesilaikymo negauta. Įmonės viešieji pirkimai vykdomi 

laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, bei vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų tarnybos rekomendacijomis, teismų praktika. Visi neskelbiami pirkimai buvo vykdomi esant 

teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, kurios užfiksuotos Viešųjų pirkimų komisijos protokoluose 

arba tiekėjų apklausos pažymose (išskyrus atvejus, kai mažos vertės pirkimo vertė neviršija teisės 

aktuose numatytos ribos). 2018 m. I ketv. įvyko 3 viešos konsultacijos, kurios padėjo parengti 

kokybiškesnes pirkimų sąlygas, užtikrinančias konkurenciją bei atspindinčias įmonės poreikį. 

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. 
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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. I pusmetį Vidaus audito tarnyba, suderinusi su Įmonės generaliniu direktoriumi, sudarė 

ir patvirtino Vidaus audito tarnybos strateginį veiklos planą 2018-2020 m. ir 2018 m. Vidaus audito 

tarnybos veiklos planą, parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos Susisiekimo ir Finansų 

ministerijoms, bei Įmonės generaliniam direktoriui Vidaus audito tarnybos 2017 m. veiklos ataskaitą. 

Vidaus audito tarnybos metinė veiklos ataskaita ir 2018 m. veiklos planas buvo pristatytas Įmonės 

Valdybai. Vadovaujantis 2018 m. sausio 23 d. Vidaus audito tarnybos vadovo patvirtintu ir su Įmonės 

generaliniu direktoriumi suderintu 2018 m. Vidaus audito tarnybos veiklos planu Nr. 10-107, buvo 

suplanuota atlikti 11 vidaus auditų. 2018 m. gegužės 22 d. Vidaus audito tarnybos veiklos planas 

buvo patikslintas, suderintas su Įmonės generaliniu direktoriumi ir patvirtintas Vidaus audito tarnybos 

vadovo Nr. 10-681, kuriame 2018 metais suplanuota atlikti 12 vidaus auditų. Vidaus audito tarnyba, 

vykdydama 2018 m. veiklos planą per 2018 m. I pusmetį atliko 5 vidaus auditus. Vidaus auditų metu 

buvo pateiktos 42 rekomendacijos, iš kurių 2018 m. birželio 29 dienai: 19 rekomendacijų įgyvendinta, 

23 rekomendacijos įgyvendinamos pagal nustatytus terminus, neįgyvendintų rekomendacijų pagal 

nustatytus terminus nėra. Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnio 10 punkte numatytų 

atvejų, jeigu audituojamo struktūrinio padalinio vadovas nesutinka su vidaus audito ataskaitoje 

pateiktomis rekomendacijomis, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo ataskaitos gavimo 

dienos turi raštiškai paaiškinti Įmonės generaliniam direktoriui ir VAT vadovui nesutikimo motyvus, 

2018 m. I pusmetį nebuvo. Visos Vidaus audito tarnybos pateiktos rekomendacijos buvo įtrauktos į 

nustatytos formos rekomendacijų, pateikiamų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių 

planus, kurie buvo patvirtinti generalinio direktoriaus. Rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę ir 

stebėseną, kaip vykdomos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos, ar gerinama padėtis 

audituotame subjekte, vykdo Vidaus audito tarnyba. 
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7. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATŲ PROGNOZĖS 

 

2018 m. I pusmečio faktiniai IFR skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje kitimo duomenys 

rodo 10,85 proc. augimą palyginus su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu (žr. 23 pav.). Todėl tikėtina, 

kad 2018 m. IFR skrydžių skaičius Lietuvos Respublikos oro erdvėje gali didėti sparčiau nei 

prognozuoja Eurokontrolės STATFOR padalinys. 2018 m. I pusmečio faktiniai maršruto ir terminalo 

paslaugų vienetų skaičiaus kitimo duomenys rodo 12,91 proc. maršruto paslaugų ir 15,76 proc. 

terminalo paslaugų vienetų skaičiaus augimą palyginus su 2017 m. atitinkamu laikotarpiu. Todėl 

tikėtina, kad 2018 m. maršruto ir terminalo paslaugų vienetų skaičius Lietuvos Respublikos oro 

erdvėje gali didėti sparčiau nei prognozuoja Eurokontrolės STATFOR padalinys. 

 

 

23 pav. IFR skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje skaičiaus, maršruto ir terminalo paslaugų vienetų 

skaičiaus kitimo prognozė 2018 m. ir faktiniai duomenys 2018 m. I pusmetį 

 

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. Remiantis Eurokontrolės STATFOR padalinio pateikiamomis 

ilgalaikėmis oro eismo srautų prognozėmis, 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). 

 

Generalinis direktorius           Mindaugas Gustys  
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1 PRIEDAS 
1 lentelė. Įmonės teikiamų oro navigacijos paslaugų aprašymas 

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 

 

 



2 PRIEDAS 

 
1 pav. Įmonės strateginių krypčių, tikslų ir uždavinių žemėlapis 2018-2022 m. laikotarpiui 

Strateginė kryptis 1

Didinti įmonės veiklos efektyvumą ir 
konkurencingumą

Strateginis tikslas 1

Užtikrinti įmonės teikiamų oro navigacijos paslaugų saugą, kokybę, 
saugumą ir veiklos skaidrumą

Strateginis uždavinys 1 a

Užtikrinti įmonės saugos vadybos sistemos veiksmingumą

Strateginis uždavinys 1 b

Užtikrinti paslaugų kokybę

Strateginis uždavinys 1 c

Užtikrinti įmonės fizinių objektų, informacijos ir darbuotojų saugumą

Strateginis uždavinys 1 d

Vykdyti veiklos skaidrumo užtikrinimo priemones

Strateginis tikslas 2

Diegti inovatyvius sprendimus, siekiant užtikrinti pakankamus 
įmonės pajėgumus, atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus

Strateginis uždavinys 2 a

Optimizuoti oro eismo vadybos paslaugų organizavimą bei teikimą reikalaujamam 
Vilniaus SIR oro erdvės pralaidumui užtikrinti

Strateginis uždavinys 2 b

Optimizuoti įmonės ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugų teikimą ir jos infrastruktūrą 
reikalaujamam oro erdvės Vilniaus SIR ir Baltijos FAB pralaidumui užtikrinti

Strateginis uždavinys 2 c

Optimizuoti oro navigacijos informacijos (ONI) teikimą

Strateginis uždavinys 2 d

Užtikrinti aeronautikos paieškos ir gelbėjimo (toliau – SAR) koordinavimo paslaugų 
veiksmingumą

Strateginis uždavinys 2 e

Sumažinti teikiamų paslaugų neigiamą įtaką aplinkai

Strateginis tikslas 3

Siekti ekonomiškai efektyvesnės veiklos, pakeičiant įmonės teisinę 
formą

Strateginis uždavinys 3 a

Vykdyti bei kontroliuoti patvirtintą sąnaudų planą ir parengti perspektyvinius 
finansinius planus

Strateginis uždavinys 3 b

Efektyviai valdyti žmogiškuosius išteklius

Strateginis uždavinys 3 c

Teisės aktų ir kitų normatyvinių aktų projektų analizė ir keitimas

Strateginė kryptis 2

Plėsti įmonės veiklą strateginės partnerystės pagrindu

Strateginis tikslas 4

Plėtoti įmonės teikiamas oro navigacijos paslaugas

Strateginis uždavinys 4 a

Harmonizuoti oro eismo vadybos paslaugų organizavimą bei teikimą su Baltijos FAB ir 
su kitais industriniais partneriais

Strateginis tikslas 5

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

Strateginis uždavinys 5 a

Plėsti įmonės veiklos sferas ir rinkas

Strateginis uždavinys 5 b

Dalyvauti SESAR bendrosios įmonės ir Diegimo administratoriaus veikloje

Strateginis uždavinys 5 c

Dalyvauti tarptautinių ir nacionalinių organizacijų veikloje



3 PRIEDAS 

Generalinis direktorius

Operacinės veiklos departamentas

Oro eismo vadybos 
skyrius

Regiono skrydžių 
valdymo centras

Aerodromų skrydžių 
valdymo centras

Vilniaus aerodromo 
skrydžių valdymo centras

Kauno skrydžių valdymo 
centras

Palangos skrydžių 
valdymo centras

Šiaulių skrydžių valdymo 
centras

Oro navigacijos 
informacijos skyrius

Vilniaus oro navigacijos 
informacijos žiniavietė

Kauno oro navigacijos 
informacijos žiniavietė

Palangos oro navigacijos 
informacijos žiniavietė

Šiaulių oro navigacijos 
informacijos žiniavietė

Skrydžių srautų 
planavimo ir duomenų 

dorojimo skyrius

Aeronautikos 
gelbėjimo 

koordinacinis centras

Techninės veiklos departamentas

Skrydžių valdymo 
sistemų priežiūros 

skyrius

Energetikos ir 
inžinerinės 

infrastruktūros skyrius

Ryšių, navigacijos ir 
stebėjimo tarnyba

Vilniaus grupė

Kauno grupė

Palangos grupė

Finansų ir administracijos departamentas

Finansinės apskaitos 
skyrius

Ekonominės analizės ir 
viešųjų pirkimų skyrius

Žmogiškųjų išteklių 
valdymo skyrius

Teisės ir dokumentų 
valdymo skyrius

Eksploatacijos skyrius

Strateginės plėtros ir inovacijų 
departamentas

Strateginės plėtros ir 
tarptautinių programų 

skyrius

Projektų valdymo ir 
inovacijų vystymo 

skyrius

Kompetencijų centras

Saugos, kokybės ir saugumo 
departamentas

Saugos ir kokybės 
vadybos skyrius

Saugumo skyrius

Informacinės 
infrastruktūros 

saugumo skyrius

Generalinio direktoriaus 
pavaduotojas

Vidaus audito tarnyba

Generalinio direktoriaus 
patarėjas

Komunikacijos vadovas

NUSTATYTA 

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ valdybos 

2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. VL-32 

1 pav. Įmonės organizacinė struktūra 



4 PRIEDAS 
1 lentelė. 2018–2022 m. Įmonės strateginio veiklos plano uždavinių ir priemonių įgyvendinimo 2018 m. I pusmečio ataskaita 

Uždavinys Priemonė Įgyvendinimas 

I strateginė kryptis – Didinti įmonės veiklos efektyvumą ir konkurencingumą 

1 strateginis tikslas. Užtikrinti įmonės teikiamų oro navigacijos paslaugų saugą, kokybę, saugumą ir veiklos skaidrumą 

Uždavinys 1a. 
Užtikrinti įmonės saugos 

vadybos sistemos 

veiksmingumą 

1a.1 priemonė. 2018–2022 m. užtikrinti atitiktį saugos standartams ir 
reikalavimams bei tobulinti įmonės saugos vadybos sistemą 

I ketv. Susipažinta su naujų įrankių saugos vadybos srityje diegimo galimybėmis, atnaujintos 2 saugos valdymo procedūros. 

Pagal naują organizacinę struktūrą, atnaujinta Saugos priežiūros komiteto sudėtis. Parengti ir patvirtinti naujos redakcijos 

Saugos priežiūros komiteto veiklos nuostatai. Susitikimų su užsienio partneriais metu įgytos žinios, išvados ir pasiūlymai 
pateikiami komandiruočių ataskaitose. 

II ketv. Buvusi saugos ir kokybės politika atnaujinta ir papildyta rizikos sritimi bei patvirtinta nauja Saugos, kokybės ir 

rizikos valdymo politika. Peržiūrėti ir atnaujinti kokybės valdymo rodikliai, skirti vertinti Įmonės veiklos procesus. 

1a.2 priemonė. 2018–2022 m. tiriant OEV saugos įvykius, taikyti rizikos 

analizės priemonę (RAT) 

I ketv. – II ketv. Visi įvykiai, kurių atžvilgiu yra taikytini ES teisės aktų reikalavimai, yra įvertinti ir klasifikuoti pagal 

nustatytas pavojingumo kategorijas naudojant RAT priemonę. Rezultatai fiksuojami įvykių ir tyrimų duomenų bazėje ir 

tyrimų dokumentuose. Vidinių Įmonės tyrimų metu buvo bendradarbiaujama su skrydžių vadovais ir kitais su įvykiais 
susijusiais specialistais. 

1a.3 priemonė. 2018–2022 m. įgyvendinti ir plėtoti saugos kultūrą, 

ypatingai jos teisingumo principą 

I ketv. Parengtas dokumentas reglamentuojantis neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą ir 

kitus su tuo susijusius veiksmus. 
II ketv. Darbai planuojami III-IV ketv. 

1a.4 priemonė. 2018–2022 m. įtraukti įmonės specialistus į patirties 

sklaidos veiklą 

I ketv.   

Organizuoti susitikimai su techninių bei operacinių padalinių atstovais, kurių metu aptarti su saugos rizikos vertinimu susiję 

klausimai. 
Parengta ir pristatyta 2017 m. oro navigacijos paslaugų saugos būklės ataskaita. 

Koordinuojant pokyčių, susijusių su laikinai išskirtosios zonos, naujų aerodromų artėjimo bei išskridimo schemų nustatymu, 

preliminarius įtakos saugai rizikos vertinimus, buvo vykdomas rizikos priemonių derinimas su skrydžių valdymo centrais. 
II ketv. atlikta I-II ketv. Įmonės veiklos saugos būklės apžvalga 

Uždavinys 1b. 

Užtikrinti paslaugų kokybę 

1b.1 priemonė. 2018 m. įmonėje bus diegiamas tarptautinis rizikos 

valdymo standartas ISO 31000:2009. „Rizikos valdymas – principai ir 
gairės“ (angl. – „Risk management – Principles and guidelines“) ir kiti 

susiję tarptautiniai rizikos valdymo standartai 

I ketv. Suformuota darbo grupė, kurios veiklos tikslas – atlikti rizikų valdymo standartų nuostatų analizę ir atsižvelgiant į 

Įmonės veiklos procesus ir jų valdymą reglamentuojančių Įmonės vadybos sistemų reikalavimus, parengti Įmonės rizikos 
valdymo sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo priemonių planą. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu darbo grupės nariai gilinosi į 

minėtų rizikų valdymo standartų nuostatas. 

II ketv. 2018 m. II ketv. darbo grupės nariai nustatė Rizikos valdymo vadovo taikymo sritis, parengė funkcinių veiklos 
sričių, veiklos procesų ir Įmonės struktūrinių padalinių matricą, nurodant konkrečių struktūrinių padalinių vaidmenį ir 

atsakomybes konkrečiuose veiklos procesuose. 2018 m. II ketv. pradėtas rengti Rizikos valdymo vadovo dokumentas. 

1b.2 priemonė. 2018–2022 EOEV PP 3 lygmens taikomų užduočių bei 

numatytų naujų tyrimo ir plėtros programos tikslų įgyvendinimas 

I ketv. Užduotys vykdomos pagal planą. LSSIP dokumentas paruoštas ir galutinė versija pateikta Eurokontrolei. 

II ketv. Užduotys vykdomos pagal planą. Ruošiamasi naujam LSSIP dokumento rengimo ciklui. 

1b.3 priemonė. 2018-2022 m. užtikrinti socialinį dialogą su oro erdvės 

naudotojais saugos, ekonominiais, technologiniais, strateginės plėtros ir 

kitais klausimais 

I ketv. – II ketv. Susitikimas organizuojamas IV ketvirčio metu (spalio-lapkričio mėn.) 

1b.4 priemonė. 2018–2022 m. išlaikyti įmonės teikiamų oro navigacijos 

paslaugų reikalaujamą kokybės lygį 

I ketv. Organizuotas Saugos priežiūros komiteto pasitarimas – vertinti 2017 m. pasiekti rezultatai pagal patvirtintus kokybės 

rodiklius, svarstytos jų gerinimo galimybės. Sudarytas 2018 m. saugos ir kokybės vadybos sistemos vidaus auditų planas. 

Atliktas neatitikčių valdymo vidaus auditas, parengta audito ataskaita su rekomendacijomis. Šio vidaus audito metu tikrintas 
2017 m. Civilinės aviacijos administracijos patikrinimų ataskaitose įvardintų trūkumų pašalinimas, rekomendacijų 

įgyvendinimas, saugos ir kokybės vidaus auditų rekomendacijų, saugos įvykių tyrimų ir patikrinimų ataskaitų rekomendacijų 

įgyvendinimas. 
II ketv. Numatytas ir vyksta pasirengimas oro eismo paslaugų, taip pat ryšių, navigacijos bei stebėjimo įrenginių techninės 

priežiūros saugos ir kokybės vidaus auditams Vilniuje ir įmonės padaliniuose Kauno, Palangos bei Šiaulių SVC. 

1b.5 priemonė. 2018–2022 m. taikyti gerosios praktikos koncepcijos 

nuostatas ir užtikrinti įgytos patirties sklaidą 

Gerosios praktikos koncepcijos nuostatos ir įgytos patirties sklaida Įmonės struktūriniuose departamentuose bei skyriuose 

užtikrinama periodiškais susitikimais su darbuotojais (Įmonės viduje), komandiruočių ataskaitų sklaida, taip pat 
organizuojant susitikimus su partneriais Lietuvoje bei užsienyje. 



 

1b.6 priemonė. 2020–2021 m. modernizuoti įmonės informacijos 
vadybos sistemą 

2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 

1b.7 priemonė. 2020–2021 m. atnaujinti mokymo technologijas 
I ketv. Vidinių mokymų poreikis identifikuotas ir mokymų poreikio suvestinė pateikta tvirtinimui.  

II ketv. Veikla nebuvo vykdoma dėl struktūrinių pokyčių atsakingame skyriuje. 

Uždavinys 1c. 

Užtikrinti įmonės fizinių 
objektų, informacijos ir 

darbuotojų saugumą 

1c.1 priemonė. 2018–2019 m. įrengti duomenų perdavimo valdymo 

centrą naujajame įmonės skrydžių valdymo centre ir administraciniame 

pastate 

I ketv. Pradėti viešieji pirkimai susiję su įmonės duomenų perdavimo iškėlimu į įmonės skrydžių valdymo centrą. Tolimesnis 
veiksmų planas bus patvirtintas, kai prasidės visi viešieji pirkimai ir jie bus paskelbti CVPS IS. Pradėtas telekomunikacijų 

ir šviesolaidinių linijų klojimo projektavimas. Pirkimas įvyko. Planuojama projektą pabaigti gegužės mėn. pradžioje. 

II ketv. Buvo įsigyti ir atlikti telekomunikacinių ir šviesolaidinių linijų klojimo projektavimo darbai tarp esamo 
administracinio pastato ir naujojo pastato. Projektas parengtas. Paskelbtas konkursas dėl telekomunikacinių ir šviesolaidinių 

linijų klojimo darbų. Parengtos ir pateiktos paraiškos bevielio ryšio projektavimo bei mobilaus ryšio signalo stiprinimo 

projektavimo darbams atlikti. Įsigyta kibernetinio saugumo infrastruktūra. Įrangą planuojama gauti III ketv. Baigiamas 
įgyvendinti duomenų centro infrastruktūros pirkimas. Gauti pasiūlymai, atliekamas vertinimas. 

1c.2 priemonė. 2018–2022 m. peržiūrėti saugumo priemones ir 
procedūras, siekiant užtikrinti įmonės darbuotojų, infrastruktūros ir 

informacijos, patikimumą bei saugumą 

I ketv. Saugumo priemonės bei procedūros nuolatos atnaujinamos. Įmonės „Informacinės saugos vadovas“ rengiamas, 

„Saugumo vadovas“ atnaujintas, peržiūrėtas parengties ekstremaliomis situacijomis planas. 

II ketv. Atnaujintas Kibernetinių incidentų valdymo planas, Informacijos saugumo politika. Rengiami vidaus teisės aktų 
pakeitimai susiję su asmens nepriekaištingos reputacijos tikrinimu. 

1c.3 priemonė. 2018–2022 m. vykdyti personalo mokymus, skirtus 

tinkamai laikytis saugumo reikalavimų bei procedūrų 

I ketv. Kibernetinio bei aviacijos saugumo, informacijos apsaugos bei civilinės saugos mokymai atlikti visiems naujai 

priimtiems darbuotojams. Įdiegta VPN paslauga, darbuotojai buvo apmokyti ja naudotis. Organizuoti susitikimai su 
atsakingais padalinių vadovais supažindinti juos su kibernetinio saugumo ateities gairėmis. 

II ketv. Kibernetinio bei aviacijos saugumo, informacijos apsaugos bei civilinės saugos mokymai atlikti visiems naujai 

priimtiems darbuotojams. 

1c.4 priemonė. 2018-2022 m. diegti ir valdyti kibernetinės saugos 

technines priemones įmonės ypatingos svarbos informacinėje 
infrastruktūroje, siekiant užtikrinti atitiktį LR Vyriausybės numatytiems 

organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams 

I ketv. Identifikuoti kibernetinio saugumo reikalavimai ir jų užtikrinimo priemonės. Paruošta saugumo nustatymo politika, 
kuri bus įgyvendinta Įmonėje patvirtinus Informacinės saugos vadovą. Įdiegtos dalinės priemonės vykdančios įsibrovimų 

aptikimą ir prevenciją.  

II ketv. Baigtas vykdyti kibernetinės infrastruktūros pirkimas. Pasirašyta sutartis, laukiama įrangos. Planauojama įrangą 
įdiegti III ketv. 

Uždavinys 1d. 

Vykdyti veiklos skaidrumo 

užtikrinimo priemones  

1d.1 priemonė. 2018–2022 m. organizuoti korupcijos prevencijos ir 

antikorupcinio švietimo mokymus darbuotojams, didesnį mokymų 
skaičių skiriant darbuotojams atsakingiems už korupcijos prevenciją, 

įmonės departamentų vadovams, struktūrinių padalinių vadovams, 

viešųjų pirkimų specialistams. 

I ketv. Įmonės darbuotojams buvo organizuoti dveji mokymai: UAB „Ernst&Young Baltic“ derybų mokymai ir Įmonės 

viešųjų pirkimų specialistų praktiniai mokymai viešųjų pirkimų tema. Pastarųjų praktinių mokymų metu darbuotojai turėjo 

galimybę išsiaiškinti klausimus, susijusius su pirkimų procedūrų vykdymu. 
Įmonės generalinis direktorius ir generalinio direktoriaus pavaduotojas dalyvavo LR specialiųjų tyrimų tarnybos mokymuose 

„Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje“. 

II ketv. Skyrių ir departamentų vadovai dalyvavo antikorupcinės vadybos sistemos mokymuose. Organizuoti mokymai 
Vidaus audito tarnybos darbuotojams, siekiant supažindinti juos su antikorupcinės vadybos sistemos audito procesu. 

1d.2 priemonė. 2018-2022 m. atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės 

skirtinguose įmonės veiklos srityse analizę ir nustatyti sritis, kuriose yra 
didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė 

II ketv. įvykdyti visi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos 

2018–2019 m. priemonių plane II ketvirčiui įmonei pavesti darbai. 

1 d.3 priemonė. 2018-2022 m. pateikti Susisiekimo ministerijai išvadas 

dėl atliktos korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo 

I ketv. – II ketv. Darbai šios priemonės įgyvendinimui I pusmečio metu nenumatyti. 

 

1d.4 priemonė. 2018-2022 m. rengti pranešimus ir informuoti visuomenę 

apie įmonės taikomas veiklos skaidrumo užtikrinimo priemones 

I ketv. – II ketv. Darbai vykdomi. Paskelbti 4 pranešimai Įmonės tinklapyje. 



 

1d.5 priemonė. 2018 m. parengti ir pradėti taikyti naują įmonės viešųjų 
pirkimų politiką 

I ketv. 1) 2018 m. vasario 1 d. generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas Įmonės pirkimų proceso aprašas, kuris yra 
taikomas vykdant Įmonės viešuosius pirkimus.  Procesas Įmonės darbuotojams buvo pristatytas du kartus – UAB 

„Ernst&Young Baltic“ konsultantų bei Įmonės viešųjų pirkimų specialistų.  

            2) Atnaujintas viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (2018 m. sausio 10 d.) ir viešųjų pirkimų komisijos 
sudėtis. 

            3) Papildytas pirkimų organizatorių sąrašas, atsižvelgiant į naują pirkimų procesų aprašą (2018 m. vasario 6 d.) 

            4) Patvirtintas Pirkimų proceso tvarkos aprašas (2018 m. vasario 1 d.). 
1) II ketv. Viešųjų pirkimų specialistai pradėjo naują iniciatyvą atsižvelgiant į skirtingą viešųjų pirkimų procesų išmanymą ir 

patirtį skirtinguose įmonės padaliniuose – pradėjo rengti individualius mokymus-konsultacijas atskiriems įmonės 

padaliniams viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo tema. Eksploatacijos skyriaus darbuotojai nuo birželio kas savaitę yra 
konsultuojami jiems aktualiais klausimais jų konkrečių pirkimų atvejais bei bendrai apie viešųjų pirkimų principus. 

1d.6 priemonė. 2018-2022 m. tobulinti viešųjų pirkimų procedūras, 

bendradarbiaujant su Viešųjų pirkimų tarnyba 

I ketv.  1) UAB „Ernst&Young Baltic” konsultantai kartu su įmonės viešųjų pirkimų specialistais parengė naują pirkimų 

proceso aprašą. Rengiant pirkimų proceso aprašą, buvo atsižvelgta į Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktą priemonių planą. 
Pirkimų proceso aprašas yra toliau tobulinamas, atsižvelgiant į praktiką. 

              2) Pakeista viešųjų pirkimų komisijos sudėtis bei sudarymo principai, taip pat atnaujintas viešųjų pirkimų komisijos 

darbo reglamentas.  
              3) Viešųjų pirkimų specialistės viešina 2015-2017 m. įmonės sudarytas sutartis. 

II ketv. 1) Viešųjų pirkimų specialistės baigė viešinti 2015-2017 m. įmonės sudarytas sutartis. Nutrauktos beveik visos 

galiojančios neterminuotos ar neapibrėžtam laikotarpiui sudarytos sutartys, išskyrus tas sutartis, pagal kurias būtinas 
nepertraukiamas paslaugų teikimas (tokios sutartys bus nutrauktos pabaigus viešųjų pirkimų procedūras ir nustatyta tvarka 

sudarius sutartis).  

              2) Ankstesniame punkte paminėti įgyvendinti darbai užbaigė Įmonės generalinio direktoriaus 2017 m. rugsėjo 20 
d. įsakymu Nr. V-189 patvirtintos VPT ataskaitos įpareigojimų įgyvendinimo priemonių plano įvykdymą iki tam numatyto 

termino (2018 m. birželio 29 d.). VPT išsiųstas oficialus apie įpareigojimų įvykdymą informuojantis raštas su papildoma 

informacija. 

1d.7 priemonė. 2018–2022 m. periodiškai atlikti viešųjų pirkimų procesų 

ir rezultatų analizes 

I ketv. Vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, patvirtintas ir paskelbtas 2018 m. 

numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas, kuris, esant poreikiui, tikslinamas įstatymo nustatyta tvarka. Planas ir plano 

įgyvendinimas bus analizuojamas metų eigoje. 
II ketv. Planuojama, kad analizės bus atliktos metų gale. 

 

1d.8 priemonė. 2018–2022 m. užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumo principo 

laikymąsi įmonės viešuosiuose pirkimuose 

I ketv. Pagrįstų pretenzijų dėl lygiateisiškumo principo ar kitų reikalavimų nesilaikymo negauta. Įmonės viešieji pirkimai 

vykdomi laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

tarnybos rekomendacijomis, teismų praktika. 
II ketv. Pagrįstų pretenzijų dėl lygiateisiškumo principo ar kitų reikalavimų nesilaikymo negauta 

1d.9 priemonė. 2018–2022 m. mažinti neskelbiamų viešųjų pirkimų 

skaičių 

Visi neskelbiami pirkimai buvo vykdomi esant teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, kurios užfiksuotos Viešųjų 

pirkimų komisijos protokoluose arba tiekėjų apklausos pažymose (išskyrus atvejus, kai mažos vertės pirkimo vertė 
neviršija teisės aktuose numatytos ribos). Nesant teisinių paslaugų poreikio, nuspręsta nevykdyti teisinių paslaugų pirkimo. 

1d.10 priemonė. 2018–2022 m. užtikrinti didesnę tiekėjų konkurenciją 

viešuosiuose pirkimuose 

I ketv. Įvyko 3 viešos konsultacijos, kurios padėjo parengti kokybiškesnes pirkimų sąlygas, užtikrinančias konkurenciją bei 

atspindinčias įmonės poreikį.  

II ketv. Organizuotos papildomos 5 viešos konsultacijos, kurios padėjo parengti kokybiškesnes pirkimų sąlygas, 

užtikrinančias konkurenciją bei geriau atspindinčias įmonės poreikį. 6-ių objektų pirkimo atvejais buvo atliktas pirkimo 

skaidymas į dalis siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją. 

1d.11 priemonė. 2018-2022 m. didinti viešųjų pirkimų, kuriuose 

pasiūlymai vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės kriterijų, 
skaičių. 

I ketv. Pirkimai, kuriuose taikytas kainos ar sąnaudų ir kokybės kriterijus: 
              a) atlikta (sudaryta sutartis) – 1; 

              b) vykdoma – 1. 

II ketv. Pirkimai, kuriuose taikytas kainos ar sąnaudų ir kokybės kriterijus: 
a) atlikta (sudaryta sutartis) – 2; 

b) vykdoma – 4 

Per pirmą pusmetį tokių pirkimų vertė nuo visos įmonės pirkimu vertės, neįskaičiuojant minimų išimčių, sudarė 56,2%. 



 
1d.12 priemonė. 2018 m. įmonėje bus diegiama antikorupcinės vadybos 

sistema pagal LST/ISO 37001:2017 standarto reikalavimus 

I ketv. 2018 m. kovo 12 d. Įmonė sudarė standarto diegimo paslaugų teikimo sutartį su UAB „Corporate Securitus“. 
Antikorupcinės vadybos sistemos diegimo darbai vykdomi. 

II ketv. Įmonėje buvo pradėta diegti antikorupcinės vadybos sistema (AVS) pagal standarto LST ISO 37001:2017 

„Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus. Įmonės darbuotojams nuo gegužės 
mėn. organizuojami specialūs mokymai, kurių metu jie supažindinami su Įmonėje diegiama antikorupcinė vadybos sistema. 

Pirmuosius mokymus, kuriuose dalyvavo departamentų vadovai, padalinių vadovai, viešųjų pirkimų komisijos nariai, 

teisininkai, Žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai vedė bendrovės „Corporate securitus“ lektoriai. Mokymų metu Įmonės 
darbuotojai supažindinti su antikorupcinės vadybos sistemos, atitinkančios standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės 

vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus, struktūra bei šios sistemos procesų įgyvendinimu 

Įmonėje. Iki metų pabaigos numatyta su diegiama antikorupcinės vadybos sistema supažindinti visus Įmonės darbuotojus. 
Per minėtą laikotarpį buvo parengti šių dokumentų projektai: Antikorupcinės vadybos sistemos vadovas, AVS procedūros: 

„Antikorupcinės kontrolės priemonės“, „Korupcijos rizikos vertinimas“, „Monitoringas, matavimas, analizė ir įvertinimas“. 
2018 m. birželio 8 d. patvirtinta nauja Įmonės Antikorupcinė politika. 

2018 m. liepos 7 d. patvirtintas „Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo ir 

kontrolės valstybės įmonėje „Oro navigacija“ aprašas. 

2 strateginis tikslas. Diegti inovatyvius sprendimus, siekiant užtikrinti pakankamus įmonės pajėgumus bei atitikimą aplinkosaugos reikalavimams 

Uždavinys 2a. 
Optimizuoti oro eismo 

vadybos paslaugų 

organizavimą bei teikimą 
reikalaujamam Vilniaus 

SIR oro erdvės  

pralaidumui užtikrinti 

2a.1 priemonė. 2018–2019 m. pastatyti naują Regiono skrydžių valdymo 

centrą ir administracinį pastatą 

I ketv. 2017 m. kovo 14 d. pasirašyta statybos rangos sutartis. Statybos prasidėjo 2017 m. balandžio 5 d. Pastato statybos 

pabaiga, pagal pradinę sutartį, planuota iki 2018 m. balandžio 5 d. , tačiau atsižvelgus į nepalankias oro sąlygas, 

technologinius pakeitimus (pastatas projektuotas 2014-2015 m., todėl teko daryti atnaujinimus) statybų pabaiga planuojama 
2018 m. liepos 13 d. (pagal nustatytus statybos pabaigos terminus pasirašytoje rangos sutartyje maksimalus galimas statybų 

pabaigos termino pratęsimas 4 mėn. t.y. iki 2018 m. rugpjūčio mėn.). 

II ketv. dėl nepakankamų statybos rangovų pajėgumų statybos darbai vėluoja – planuotas pastato perdavimas 2018 m. liepos 
13 d. neįvyko. Įmonės viduje ruošiamasi persikraustymui III- IV ketv. metu. 

2a.2 priemonė. 2018–2019 m. įdiegti naują oro eismo vadybos (OEV) 

sistemą 

I ketv. Dėl gamintojo kaltės (įrangos kompleksiškumo, personalo trūkumo) skrydžių valdymo įrangos diegimo darbų 

pradžia, pagal atnaujintą darbų grafiką, nukeliama į 2018 m. rugpjūčio mėn. Įmonės atstovai nuolatos dalyvauja 

susitikimuose su sistemos gamintoju „Indra“ tam, kad būtų užtikrinta kokybiška, Įmonės poreikius atitinkanti skrydžių 
valdymo sistema. 

II ketv. Tęsiami laikinos testavimo/integravimo platformos diegimo darbai (išorinės sąsajos, programinė įranga, klaidų 

taisymas). Suderintas naujas projekto vykdymo grafikas. Organizuoti iTEC 2.1 sisteminių duomenų tvarkymo mokymai 
bei sistemos demonstracija. Planuojama įrangą naujajame pastate diegti nuo 2018 m. rugsėjo mėn. 

2a.3 priemonė. 2018 m. optimizuoti įmonės oro eismo paslaugų (OEP) 

teikimo modelį 

I ketv. Baigta oro eismo paslaugų teikimo modelio analizė. Galutinės/patikslintos analizės išvados bus pateiktos 2018 m. 

balandžio mėn. pabaigoje. 
II ketv. Analizės išvados (dėl nuotolinių bokštų) pateiktos. 

2a.4 priemonė. 2018 m. išnagrinėti oro erdvės struktūrą ir jos elementus 

bei atlikti atitinkamus keitimus 

I ketv. 1) nustatyta nauja laikinai išskirta zona TSA 7. Atsakingas personalas supažindintas su pakeitimais. 

            2) Atsakingi darbuotojai dalyvavo „Naujo sektoriaus RSVC atsakomybės zonoje atidarymas“ projekto darbo grupės 

veikloje. 
            3) Bendradarbiaujant su Eurokontrolės atstovais vertinama nauja galima oro erdvės sektorizacija, konfigūracija, jų 

deriniai bei maksimalus apkrovimas. 

II ketv.1) Pasiruošta Vilniaus, Kauno, Palangos aerodromų skrydžio valdymo radijo dažnių keitimui į 8,33 kHz išskirstymą. 

Personalas apmokytas. Saugos sumetimais, Vilniaus aerodromo skrydžių vadovai turės galimybę susisiekti su orlaiviais, 

skrendančiais Kyviškių aerodrome. 
            2) Atsakingi Įmonės darbuotojai prisidėjo, prie naujojo RSVC oro erdvės sektoriaus kūrimo (buvo organizuojami 

mokymai, simuliacijos, rašomos procedūros, atliekamos studijos. Š. m. birželio mėn. sektorius atidarytas ir sėkmingai veikia, 

pagerindamas Lietuvos oro erdvės pralaidumą bei sumažindamas krūvį tenkantį skrydžių vadovams. 
            3) Birželio mėn. atlikta Vilniaus aerodromo (VNO) skrydžių intensyvumo analizė, pateiktas pasiūlymas neplanuoti 

Paluknio SGZ veiklos Vilniaus aerodromo piko valandomis bei atlikus papildomą vertinimą, keisti Paluknio SGZ 

horizontalias ribas. 



 
2a.5 priemonė. 2018–2021 m. užtikrinti automatizuotos oro erdvės 

vadybos sistemos ryšį “Verslas-verslui” (angl. – Business to Business, 
B2B) su Tinklo valdytojo sistemomis realiu laiku bei parengti 

atitinkamas procedūras 

I ketv. 2018 m. vasario 7 d. patvirtintas automatizuotos sistemos, skirtos oro erdvės organizavimui ir panaudojimui, diegimo 
detalusis planas. B2B modelį duomenų apsikeitimui planuojama ištestuoti iki 2018 m. gegužės 11 d. Diegimo projektą 

planuojama užbaigti iki 2018 m. birželio 21 d. 

II ketv. Atlikus visus plane numatytus darbus, 2018 m. birželio 22 d. Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu automatizuota 
sistema skirta organizuoti ir panaudoti oro erdvę (LARA) pradėta naudoti. 

2a.6 priemonė. 2018–2021 m. parengti oro eismo srautų valdymo, oro 

erdvės tvarkybos sistemas ir jų procedūras realiu laiku dalyvauti Bendrų 

sprendimų priėmimo procese su kitais dalyviais (Tinklo valdytojas, kitos 
ONPT, KOP ir kt.) 

I ketv. 2018 m. vasario 7 d. patvirtintas automatizuotos sistemos, skirtos oro erdvės organizavimui ir panaudojimui, diegimo 

detalusis planas. B2B modelį duomenų apsikeitimui planuojama ištestuoti iki 2018 m. gegužės 11 d. Diegimo projektą 
planuojama užbaigti iki 2018 m. birželio 21 d.  

II ketv. Automatizuota sistema skirta organizuoti ir panaudoti oro erdvę (LARA) pradėta naudoti. Darbai dėl ryšio 

nustatymo su KOP ir kitais oro navigacijos paslaugų teikėjais bus vykdomi 2019 m.) 

2a.7 priemonė. 2019–2021 m. optimizuoti oro erdvės struktūrą Vilniaus 

SIR ir Baltijos FOEB ir numatyti tarpusavio rezervavimo procedūras su 

Baltijos FOEB partneriais 

2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 

2a.8 priemonė. 2018–2019 m. tobulinti oro erdvės elementų planavimo 

ir valdymo (užsakymo) procesus 

I ketv. Žr. 2a.5 ir 2a.6 priemonių įgyvendinimą. Įmonėje pradėtas LARA sistemos saugos vertinimas nustatysiantis, kuriuos 
Įmonės dokumentus ir veiklos procesus reikia keisti arba tobulinti. Laukiamas vadovybės sprendimas dėl Sistemos prototipo, 

grafiškai atvaizduojančio  oro erdvės, esančios žemiau 95 skrydžių lygio, panaudojimo. 

II ketv. Žr. priemonę 2a.5. Rengiama LARA naudojimo tvarka (bus patvirtinta 2018 m. liepos mėn.). Analizuojami ir 
rengiami kiti būtiniausi pakeitimai Įmonės dokumentuose. Įmonės vadovybei pateikta analizė dėl naudojamų, planuojamų 

diegti ir reikalingų sistemų. 

2a.9 priemonė. 2019–2022 m. parengti skrydžių srautų valdymo 

priemones (STAM) pagal II-ojo etapo reikalavimus 

I ketv. Sudarytas, suderintas ir patvirtintas Įmonės specialistų mokymų grafikas. Koordinuojamas procedūrų tarp Įmonės, 
Lenkijos ir Baltarusijos atsakingų šalių aprašymas. 

II ketv. Įmonės specialistų mokymai Varšuvoje balandžio – liepos mėn. 

2a.10 priemonė. 2019–2022 m. įgyvendinti skrydžių srautų 

kompleksiškumo matavimo priemones 

2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 

2a.11 priemonė. 2018–2022 m. plėtoti bendradarbiavimą su karinėmis 
struktūromis 

I ketv. 1) Karinių pratybų 2018 m. sausio 11-19 d. planavimas ir koordinavimas. Bendradarbiavimas dėl rezervuojamos oro 

erdvės nustatymo ir koordinavimo tarp KOP/KAM ir Įmonės tobulinimas. Parengtas atmintinė RSVC pamainoms dėl oro 

erdvės panaudojimo ir koordinavimo su KOP. 
             2) 2018-02-28 organizuotas susitikimas su KOP ir LAK atstovais. Aptarta: LARA diegimas; Bepiločių orlaivių (BO) 

NIDOS aerodrome procedūros; LSSIP pasirašymas (SM ministro įsakymo keitimas; Lankstaus oro erdvės koncepcijos 

nuostatų (FUA) įgyvendinimas; KOP pratybų / LAK varžybų planavimas; ribojamų zonų keitimas į TSA. Bus pasirašytas 
atskiras susitarimas KOP/LAK/ON dėl ateinančių metų oro erdvės panaudojimo planavimo(pasitarimo protokolo 

sprendimas). 

             3) Inicijuotas 2016 m. rugsėjo 27 d. „Lietuvos Kariuomenės ir valstybės įmonės „Oro navigacija“ sutarties Nr. LKS-
9 pakeitimo projekto parengimas dėl naujo RSVC sektoriaus įvedimo.  

II ketv. Nuolat bendradarbiaujama su KOP dėl karinių pratybų rengimo bei vykdymo. 2018 m. balandžio 11 d. organizuotas 

pirmas susitikimas dėl sutarties LKS-9 peržiūros. Siūloma peržiūrėti ir kitas sutartis, todėl planuojami ir vėlesni susitikimai. 

2a.12 priemonė. 2018–2019 m. centralizuoti skrydžių informacijos 
paslaugų (FIS) teikimą 

I ketv. Darbai šiai priemonei nebuvo planuoti. Planuojama darbų pradžia – 2018 m. IV ketv. 

2a.13 priemonė. 2017–2019 m. dalyvauti diegiant Bendrų sprendimų 

priėmimo sistemą (CDM) su Vilniaus oro uostu ir jame veikiančiomis 

organizacijomis 

I ketv. 1) Sausio 30 d. saugos komiteto posėdžio metu nagrinėti aerodromo saugos klausimai. 

2) Vasario 12 d. susitikimo su „Litcargus“ darbuotojais metu buvo aptartos problemos, susijusios su rampos 
darbuotojų ir VASVC skrydžių vadovų darbu. Priimti bendri sprendimai dėl tolesnės sąveikos. 

II ketv. Su VĮ „Lietuvos oro uostai“ derinti veiksmai dėl mokomųjų gelbėjimo pratybų Vilniaus filiale. Pratybos įvykdytos. 

2a.14 priemonė. 2018–2019 m. išnagrinėti Regiono SVC teikiamų oro 
eismo paslaugų optimalaus rezervavimo galimybes ir jas įdiegti 

atsižvelgiant į analizės rezultatus 

I ketv. Darbai planuojami II ketv. metu. 
II ketv. Darbų vykdymas pavėlintas iki III ketv. 



 2a.15 priemonė. 2018–2019 m. peržiūrėti, tobulinti veiksmų 
nenumatytais atvejais planus ir atnaujinti jų metu taikomas procedūras 

bei saugumo priemones 

 

I ketv. Nebuvo poreikio, kadangi paskutinis atnaujinimas įvyko 2017 m. gruodžio 29 d.  
II ketv. Buvo peržiūrėti dokumentai ir įranga mobiliojoje aerodromo skrydžių valdymo vadavietėje. Visi dokumentai ir 

atmintinės atnaujintos. Vyko nenumatytų atvejų pratybos. Jų metu panaudota mobilioji vadavietė, pastabų skrydžių 

vadovams negauta. 

Uždavinys 2b. 
Optimizuoti oro eismo 

vadybos paslaugų 

organizavimą bei teikimą 
reikalaujamam Vilniaus 

SIR oro erdvės 

pralaidumui užtikrinti 

2b.1 priemonė. 2018–2019 m. konvertuoti "Oras-žemė" radijo dažnių 

kanalus iš 25 kHz į 8,33 kHz kanalų išskirstymą žemiau 195 skrydžio 

lygio 

I ketv. Parengtas įsakymo projektas, kuriame numatyti darbai ir paskirti atsakingi žmonės. 

II ketv. Techniniai parengiamieji darbai atlikti, įvedimas numatytas pagal planą 2018 m. liepos 19 d. 

2b.2 priemonė. 2018–2019 m. įdiegti „oras-žemė‘ duomenų ryšio 

paslaugas 

I ketv. Parengti ir patvirtinti reikalavimai oras-žemė duomenų ryšio paslaugoms. Pasirašyta sutartis dėl duomenų ryšio 
paslaugų teikimo su bendrove SITA On Air. Vyksta sutarties vykdymo – paslaugos diegimo pradinis etapas. 

II ketv. Parengta sąsaja su PENS. Parengta vieta maršrutizatorių diegimui, suderinta jų dokumentacija bei parametrų 

nustatymai.  

2b.3 priemonė. 2018–2019 m. gerinti radijo ryšio kokybę, pastatant 

naujus retransliatorius 

I ketv. Darbai šiai priemonei nebuvo planuoti. Planuojama darbų pradžia – 2018 m. IV ketv. 

2b.4 priemonė. 2018–2019 m. įdiegti AFTN/AMHS sistemą 

I ketv. 2018 kovo 20 d. sudaryta projekto „AFTN/AMHS sistemos diegimas“ darbo grupė, kuri iki 2018 birželio 29 d. turi 
parengti ir pateikti AFTN/AMHS sistemos techninę specifikaciją tvirtinimui. 

II ketv. 2018 m. birželio 29 d. Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinti AFTN ir AMHS sistemos techniniai 

reikalavimai anglų kalba. Rengiami minėtos sistemos pirkimo dokumentai. 

2b.5 priemonė. 2018–2020 m. įdiegti kalbinių ryšių sistemą 
I ketv. Parengti ir koreguoti techniniai reikalavimai, kurie perduoti Viešųjų pirkimų komisijai ir pateikti tvirtinimui. 
II ketv. Techniniai reikalavimai patvirtinti, perduoti pirkimui ir pirkimas pradėtas. 

2b.6 priemonė. 2020–2021 m. diegti naujos kartos automatinio 

aerodromo informacijos transliavimo sistemą (ATIS/D-ATIS, D-OTIS) 

2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 

2b.7 priemonė. 2020–2021 m.  išplėsti mobiliosios aerodromo skrydžių 
valdymo vadavietės funkcionalumą 

2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 

2b.8 priemonė. 2018–2021 m. optimizuoti ir atnaujinti Palangos 

aerodromo tūpimo įrangą 

I ketv. Iš PANSA nebuvo gautos planuojamos APV SBAS procedūrų nustatymo Įmonėje preliminarios darbų apimtys ir 

sąnaudos. Įmonėje buvo organizuotas atsakingų asmenų susitikimas dėl APCH BARO-VNAV procedūrų nustatymo ir darbo 
su PANSA atstovais . Taip pat iš Europos palydovinių paslaugų teikėjo ESSP gautas susitarimo projektas reikalingas oro 

navigacijos paslaugų teikėjams nemokamai naudoti palydovinį signalą nustačius APV SBAS procedūras. 

II ketv. Atsakingi Įmonės darbuotojai pateikė paraišką APV SBAS procedūrų Palangos, Kauno ir Vilniaus aerodromuose 
daliniam finansavimui gauti. Procedūras minėtose aerodromuose planuojama nustatyti paeiliui. Taip pat įmonėje peržiūrėta 

ir pradėta derinti sutartis (EWA agreement) su palydovinio signalo teikimo įmone „ESSP SAS“, kuri palydovinio signalo 

paslaugas oro navigacijos paslaugų teikėjams teikia nemokamai. 

2b.9 priemonė. 2021–2022 m. pakeisti Vilniaus aerodromo tūpimo pagal 
prietaisus sistemą (ILS) su toliamačio įrangąs (angl. – DME) KTT19 ir 

KTT01 

2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 

2b.10 priemonė. 2018–2019 m. įdiegti navigacijos priemonių nuotolinio 

valdymo ir kontrolės įrangą 

I ketv. Pateikta techninio pobūdžio užklausa gamintojui į kurią atsakymas gautas. Situacija dėl papildomos įrangos įsigijimo 
analizuojama būsimoje APP darbo vietoje, naujajame pastate. 

II ketv. Gauta informacija apie galimą techninį sprendimą iš gamintojo ir rengiami techniniai reikalavimai. 

2b.11 priemonė. 2018–2019 m. modernizuoti Vilniaus ASVC aerodromo 
eismo stebėjimo ir kontrolės sistemą (A-SMGCS) 

I ketv.  Inicijuotas SMR pjedestalo pirkimas. Suplanuoti SMR pjedestalo keitimo darbai. Susitikimo su skrydžių valdymo 

sistemos gamintoju „Indra“ metu, susipažinta su nauja programine įranga bei suderintas darbų atlikimo grafikas. 2018 m. 

kovo 28 d. atliktas intervencijos į OEV sistemą vertinimas. 

II ketv. Nupirktas ir pakeistas SMR pjedestalas. Organizuoti A-SMGCS mokymai skrydžių vadovams ir techniniam 
personalui. 

2b.12 priemonė. 2018 m. atlikti analizę dėl RNS infrastruktūros ir 

įrangos optimizavimo 

I ketv. Atliktas „Įmonės stebėjimo sistemų ilgalaikio vystymo vertinimas“ 

II ketv. Rengiama ilgalaikė RNS strategija bei RNS paslaugų teikimo scenarijus.  

2b.13 priemonė. 2020–2021 m. įdiegti daugiajutiklinę sistemą Lietuvoje 2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 



 2b.14 priemonė. 2020–2021 m. atnaujinti aerodromo kompleksinį 
treniruoklį Kompetencijų centre 

2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 

2b.15 priemonė. 2018–2019 m. prisijungti prie visos Europos tinklo 

paslaugų (PENS) 

I ketv. Būsimas duomenų ryšio paslaugas (DLS), kurios Įmonėje bus pradėtos teikti įgyvendinus naują OEV sistemą, 

planuojama teikti pasitelkiant tarptautinį PENS tinklą. 2018 m. PENS tinklas virsta newPENS tinklu, todėl numatomas naujų 
paslaugų teikimo pertvarkymas. 

II ketv. Užsakyta PENS paslauga. Vyksta įrangos užsakymo procesas bei įrangos įdiegimo procesas (ne visa tiekėjo 

planuojama statyti įranga atitinka kibernetiam saugumui keliamus reikalavimus, todėl vyksta derybos).  

2b.16 priemonė. 2018–2019 m. nustatyti įmonės ir SWIM partnerių 

bendrus infrastruktūros komponentus 

I ketv. Įmonė, kartu su kitomis šalimis, planuoja dalyvauti projekte „SWIM Common PKI and policies & procedures for 
establishing Trust Framework“. Projektui įgyvendinti, projekto vykdytojai, kartu su SESAR diegimo administratoriumi, 

parengė paraišką Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimui gauti, kurios pateikimo terminas yra 2018 balandžio 

12 d. Paraiškos projektui LR Susisiekimo ministerija 2018 kovo 22 d. pritarė. 

II ketv. 2018 m. birželio 1 d. el. paštu gauta informacija, kad projektas „SWIM Common PKI and policies & procedures for 

establishing Trust Framework“ atitiko administracinio patikrinimo reikalavimus ir dabar yra vertinamas. 

2b.17 priemonė. 2018–2020 m. atsižvelgiant į Diegimo programą bei 
atliktą analizę įdiegti SWIM techninę infrastruktūrą ir užtikrinti ryšį su 

SWIM partneriais 

2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 

Uždavinys 2c. 
Optimizuoti oro 

navigacijos informacijos 

(ONI) teikimą 

2c.1 priemonė. 2018–2019 m. optimizuoti ONI paslaugų teikimą 

aptarnaujamuose oro uostuose 

I ketv. Siekiant užtikrinti informacijos apsikeitimą su duomenų teikėjais tiesioginiu elektroniniu ryšiu, oro uostuose įdiegta 
WFMT įranga, vyksta jos testavimas. 

II ketv. Atliktas WFMT įrangos testavimas su oro uostais. Rengiamasi nuotolinių darbo vietų įdiegimui Kauno, Šiaulių, 

Palangos, Vilniaus aerodromuose. 

2c.2 priemonė. 2018 m. įdiegti kliūčių ir vietovės duomenų (toliau – 

TOD) rinkinį 

I ketv. Oro uostai paskelbė konkursą dėl kliūčių duomenų matavimų, išsiųstas raštas GIS centrui dėl erdvinių duomenų 
rinkinių užsakymų. Gaunama informacija skelbiama ir tikrinama vadovaujantis informacijos skelbimo procedūromis. 

Ruošiamasi e-TOD programinės įrangos įdiegimai, rengiama techninė dokumentacija. 

II ketv. e-TOD programinė įranga įdiegta, rengiama techninė dokumentacija.  

2c.3 priemonė. 2018 m. sukurti integruotą oro navigacijos duomenų bazę 

ir sąsają su naudotojais 

I ketv. Darbai planuojami per II-IV ketv. Laukiama teisės akto patvirtinimo. 

II ketv. Vyksta darbų pasidalinimas Įmonės viduje. 

2c.4 priemonė. 2018 m. įgyvendinti ONI integralumo reikalavimus ir 

technologinius sprendimus, taikant AIXM 5.1 ir GeoTIFF formatus 

I ketv. ONI integralumo mechanizmas sukurtas ir veikia testavimo režime. Veiklos procedūras planuojama papildyti 

atitinkamomis nuostatomis. 
II ketv. Veiklos procedūros yra papildomos atitinkamomis nuostatomis. 

2c.5 priemonė. 2018–2022 m. užtikrinti ONI procesų ir naudojamų 
įrankių atitiktį taikomiems reikalavimams 

I ketv. Informacijos apsikeitimas su duomenų teikėjais – oro uostais ir Kariuomene, tiesioginiu elektroniniu ryšiu galimas 

testavimo režime. EAD perkėlus duomenis iš SDO į SDD, duomenų apsikeitimui bus taikomas AIXM 5.1 duomenų mainų 
formatas. 

II ketv. Įdiegtas tiesioginis elektroninis ryšys tarp ONIS ir Oro eismo vadybos skyriaus išbandytas testavimo režime 

2c. 6 priemonė. 2018–2019 m. įdiegti skaitmeninį NOTAM I ketv. Išsiųstas raštas dėl sutarties su IDS nutraukimo. Analizuojami dokumentai susiję su skaitmeninio NOTAM diegimu. 

II ketv. Analizuojami dokumentai susiję su skaitmeninio NOTAM diegimu. 

2c. 7 priemonė. 2020 m. įdiegti „skaitmeninę integruotą žiniavietę“ I ketv. 2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti. 

Uždavinys 2d. 

Užtikrinti aeronautikos 

paieškos ir gelbėjimo 

(toliau – SAR) 

koordinavimo paslaugų 
veiksmingumą 

2d.1 priemonė. 2018–2021 m. atnaujinti SAR koordinavimo paslaugoms 

teikti naudojamą įrangą ir priemones 

I ketv. – II ketv. Įrangos atnaujinimas naujajame pastate vyksta. 

Uždavinys 2e. 

Sumažinti teikiamų 

paslaugų neigiamą įtaką 
aplinkai 

2e.1 priemonė. 2018–2020 m. Baltijos FOEB ir regiono mastu (GATE 
ONE, NEFOEB, Borealis, Ukraina, kt.) įgyvendinti „Laisvų maršrutų 

oro erdvės“ koncepcijos nuostatas 

I ketv. metu darbų pagal šią priemonę vykdyta nebuvo.  

II ketv. dalintasi geraja „Laisvų maršrutų oro erdvės“ praktika tarp FOEB partnerių ir kaimyninių šalių. 



 

2e.2 priemonė. 2018–2019 m. kur įmanoma, sudaryti sąlygas 

nenutrūkstamai orlaiviams kilti (angl. – CCO) į kreiserinį aukštį 

I ketv. 1) Vilniaus aerodromo RNAV STAR /SID RWY 01/19 pagal RNAV 1 projektas parengtas. Laukiamas vadovybės 
sprendimas. 

            2) RNAV (GNSS) IAP laukimo zonos suprojektuotos toliau nuo aerodromo erdvės. Kitos IAP ir jų schemos dar 

rengiamos. 
            3) Nuo 2018 m. kovo 29 d. įsigaliojo TSA1 žemesnė viršutinė riba (4000 pėdų). Atitinkamai patikslinti išskridimo 

ir atskridimo maršrutai.  

            4) Papildomai parengtas pirminis projektas dėl nekonfliktinių SID / STAR oro eismo paslaugų maršrutų (OEPM) 
pagal RNAV1 specifikaciją (atsižvelgiant į CCO / CDO koncepcijos nuostatas) Palangos aerodromo takui RWY 19. 

II ketv. Patikslinti išskridimo ir atskridimo maršrutai dėl TSA1 įsigaliojusios žemesnės viršutinės ribos. Visi kiti darbai vis 

dar atliekami.  

2e.3 priemonė. 2018–2020 m. išnagrinėti ir pritaikyti priemones, skirtas 

triukšmui aplink Vilniaus oro uostą mažinti 

I ketv. Įmonėje derinti veiksmai dėl triukšmų mažinimo priemonių taikymo Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Pradėtas 

rengti bendras triukšmų mažinimo plano projektas. Dėl triukšmų mažinimo procedūrų taikymo Vilniaus oro uoste 

suorganizuoti 3 susitikimai su LTOU atstovais (Standartinių išvykimo maršrutų SID paskyrimo procedūros bei VFR 
skrydžių ribojimai nakties metu). Taip pat, LTOU ir Įmonės atstovai dalyvavo susitikime su Londono Stanstedo oro uosto 

atstovais, kuriame sužinojo apie pastarajame oro uoste pritaikytas procedūras ir gerąją praktiką. 

II ketv. Su LTOU ir CAA atstovais derinti galimi veiksmai bei veiklos procedūros dėl triukšmų mažinimo Vilniaus 
aerodrome. OEVS specialistai pateikė visą medžiagą, kurios reikėjo informacijai apie taikomas procedūras paskelbti. 

Laukiamas LTOU sprendimas. 

2e.4 priemonė. 2018 m. kartu su Vilniaus tarptautiniame oro uoste veiklą 
vykdančiomis organizacijomis dalyvauti vykdant Bendras aplinkosaugos 

vadybos CEM (angl. – Collaborative Environment Management) 

programas 

I ketv. Susitikimuose nedalyvauta. 
II ketv. Susitikimuose nedalyvauta. 

2e.5 priemonė. 2018–2022 m. užtikrinti su oro navigacijos paslaugų 

teikimu susijusią aplinkosaugos informacijos sklaidą 

I ketv. Pradėta rengti Įmonės korporatyvinės atsakomybės politika, apibendrinanti Įmonės vykdomas socialinės ir 
aplinkosaugos iniciatyvas. Įmonės korporatyvinės atsakomybės politikoje bus numatytos ir su oro navigacijos paslaugų 

teikimu susijusios aplinkosaugos informacijos sklaidos gairės 

(turinys, komunikavimo kanalai, ir kt.). 
II ketv. 2018 m. II ketv. parengta ir patvirtinta Įmonės korporatyvinės atsakomybės politika, apibendrintos 2017-2018 m. 

Įmonės vykdytos/vykdomos iniciatyvos skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse: žmogaus teisių srityje, darbuotojų 

teisių srityje, aplinkosaugos srityje, ir korupcijos prevencijos srityje. Įmonės korporatyvinės atsakomybės politika ir 2017-
2018 m. Įmonės vykdytos/vykdomos iniciatyvos korporatyvinės atsakomybės srityse viešinamos Įmonės interneto 

svetainėje. 

2e.6 priemonė. 2018 m. parengti įmonės aplinkosaugos gaires, 
aplinkosaugos politiką ir veiksmų planus joms įgyvendinti ir vykdyti 

I ketv. Šiuo metu Įmonėje vyksta triukšmų mažinimo priemonių koordinavimas su LTOU ir jų taikymas Vilniaus oro uoste, 
SID/STAR rengimas atsižvelgiant į CCO/CDO koncepciją (žr. 2e. 2 priemonę). Triukšmo mažinimo procedūra publikuota 

Lietuvos AIP. 

II ketv. 2018 m. II ketv. parengta ir patvirtinta Įmonės korporatyvinės atsakomybės politika, apibendrintos 2017-2018 m. 
Įmonės vykdytos/vykdomos iniciatyvos skirtingose korporatyvinės atsakomybės srityse: žmogaus teisių srityje, darbuotojų 

teisių srityje, aplinkosaugos srityje, ir korupcijos prevencijos srityje. Įmonės 

korporatyvinės atsakomybės politika ir 2017-2018 m. Įmonės vykdytos/vykdomos iniciatyvos korporatyvinės atsakomybės 

srityse viešinamos 

2e.7 priemonė. 2019–2020 m. įdiegti aplinkosaugos vadybos sistemą, 

atitinkančią ISO 14001 standartą 

2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 

3 strateginis tikslas. Siekti ekonomiškai efektyvesnės veiklos, pakeičiant įmonės teisinę formą 

Uždavinys 3a. 

Vykdyti bei kontroliuoti 

patvirtintą sąnaudų planą ir 
parengti perspektyvinius 

finansinius planus 

3a.1 priemonė. 2018–2022 m. užtikrinti įmonės finansinės 

atskaitomybės teisingumą, tinkamumą ir skaidrumą bei finansinę 
kontrolę 

I ketv. Parengtos reikalingos finansinės ataskaitos (audituotos) bei FP formos ir jos pateiktos atsakingoms šalims. 

II ketv. Parengtos 2018 m. I ketv. finansinės ataskaitos bei FP formos ir jos pateiktos atsakingoms šalims. 



 

3a.2 priemonė. 2018–2022 m. atsižvelgiant į Lietuvos bei Europos 
Sąjungos reikalavimus užtikrinti penkerių metų optimalų finansų 

planavimo procesą 

I ketv. Vyko planų rengimo darbai, skaičiavimai RP3 periodo preliminaraus plano sudarymui, planuojama darbų pabaiga ir 
pateikimas II ketv. Surinkti pirminiai poreikiai 2019-2024 m. Įmones biudžeto planui, informacija apdorojama. 

1) II ketv. 1) Parengtas ir Europos Komisijai (PRB) pateiktas preliminarus būsimo ataskaitinio (RP3) periodo (2020-2024 

m.) sąnaudų planas ir ekonominio efektyvumo rodikliai. 
2)             2) Surinkto pirminio įmonės poreikių (sąnaudų) plano duomenys analizuojami, planas tikslinamas ir 

koreguojamas. 

3a.3 priemonė. 2018–2022 m. užtikrinti finansinių planų informacijos 

sklaidą bei dialogą su socialiniais partneriais 

I ketv. Susitikimai nebuvo organizuoti. 
II ketv. Birželio 19 d. įmonės patalpose įvyko susitikimas su IATA atstovais. Buvo diskutuojama ir konsultuojamasi dėl 

2019 m. rinkliavų tarifų ir preliminaraus planuojamų sąnaudų plano ir siektinų ekonominio efektyvumo rodiklių RP3 periodu 

(2020-2024). Esminių pastabų ir prieštaravimų išsakyta nebuvo. 

Uždavinys 3b. 

Efektyviai valdyti žmonių 

išteklius 

3b.1 priemonė. 2018 m. atnaujinti žmogiškųjų išteklių valdymo procesus 
I ketv. Procedūra KVS VP-3-01 „Personalo valdymas“ atnaujinta 2018 m. sausio 31 d. 

II ketv. Procedūra KVS VP-3-01 „Personalo valdymas“ atnaujinta 2018 m. balandžio 20 d. 

3b.2 priemonė. 2018–2022 m. atlikti kasmetinę darbuotojų poreikio 

analizę ir sudaryti metinius darbuotojų atrankos planus, juos vykdyti 

atsižvelgiant į įmonės ilgalaikius ir trumpalaikius strateginius tikslus 

I ketv. Darbuotojų poreikio planas ruošiamas.  

II ketv. Sudarytas darbuotojų poreikio planas 2018 m. – 2022 m. laikotarpiu: Operacinės veiklos departamento, Finansų ir 
administracijos departamento, Strateginės plėtros ir inovacijų departamento, Saugos, kokybės ir saugumo departamento. 

Techninės veiklos departamento vadovui terminas pratęstas iki III ketv. 

3b.3 priemonė. 2018 m. pradėti formuoti darbuotojų metinio veiklos 
vertinimo sistemą 

I ketv. darbai šiai priemonei įgyvendinti I ketv. metu neplanuoti. 
II ketv. darbuotojų vertinimo sistema rengimo stadijoje. 

3b.4 priemonė. 2018–2022 m. stiprinti vidinį socialinį dialogą ir įmonės 

darbuotojų kompetencijų ugdymą 

I ketv. Bazinio kompiuterinio raštingumo kursai bus rengiami II ketv. Atnaujinta KVS procedūra VP3-02 „Darbuotojų 

ugdymas“, patvirtinta 2018 m. sausio 30 d. 

II ketv. Organizuotos derybos dėl naujos kolektyvinės sutarties projekto su darbuotojus atstovaujančiomis profesinėmis 
sąjungomis. Bazinio kompiuterinio raštingumo kursai dėl struktūrinių pokyčių perkeliami į III-IV ketv. Parengta techninė 

specifikacija Įmonės darbuotojų mikroklimato tyrimui pirkti. 

Uždavinys 3c. 

Teisės aktų ir kitų 

normatyvinių aktų projektų 

analizė ir keitimas 

3c.1 priemonė. 2018 m. įvertinti mokestinį ir teisinį efektą bei kitus 

svarbius aspektus, keičiant įmonės teisinę formą 

I ketv. Pagal Registrų centro duomenų išrašus nustatytas Įmonės valdomas nekilnojamasis turtas, identifikuoti jo valdymo 

pagrindai. Įvertinta kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo galimybės ir teisinio santykio pasikeitimai , keičiantis 

Įmonės teisinei formai. 

II ketv. Vykdytas turto vertinimo paslaugų pirkimas 

3c.2 priemonė. 2018–2019 m. parengti įmonės pertvarkymo planą ir jį 

įgyvendinti 

I ketv. Parengtas pertvarkymo planas. Parengti įmonės teisinės formos keitimui būtinų teisės aktų projektai ir pateikti LR 
Susisiekimo ministerijai. 

II ketv. Vykdytas turto vertinimo paslaugų pirkimas 

3c.3 priemonė. 2018–2019 m. parengti reikalingus teisės aktų projektus 
ir juos pateikti Susisiekimo ministerijai 

I ketv. – II ketv.  Parengti įmonės teisinės formos keitimui būtinų teisės aktų projektai ir pateikti LR Susisiekimo 
ministerijai. 

3c.4 priemonė. 2018 m. atnaujinti įmonės vidaus teisės aktus, kurių 

pakeitimų poreikį lėmė įmonės organizacinės struktūros pasikeitimai 

I ketv. Visi Įmonės struktūriniai skyriai atnaujino/atnaujina su Įmonės bei skyriaus veiklomis susijusius dokumentus. 

II ketv. Įmonės struktūriniai skyriai atnaujina su Įmonės bei skyriaus veiklomis susijusius dokumentus pagal reikiamybę. 

II strateginė kryptis – Plėsti įmonės veiklą strateginės partnerystės pagrindu 

4 strateginis tikslas. Plėtoti įmonės teikiamas oro navigacijos paslaugas 

Uždavinys 4a. 

Harmonizuoti oro eismo 
vadybos paslaugų 

organizavimą bei teikimą 

su Baltijos FOEB ir su 
kitais industriniais 

partneriais 

4a.1 priemonė. 2018–2022 m. Baltijos FOEB užtikrinti bendrą oro eismo 
vadybos techninį-technologinį OEV sprendimą 

I ketv. Įmonės darbuotojai tarptautinėse darbo grupėse dalyvavo pagal poreikį. Ataskaitiniu periodu buvo prioretizuojamos 

darbo grupės, kuriose Įmonei svarbu dalyvauti. Vykdomas intensyvus bendradarbiavimas Baltijos FAB lygmenyje. Įvyko 

valdybos, Tarybos strateginio-ekonominio komiteto susitikimai, planuojamas Oro erdvės komiteto susitikimas. Vystomas 
bendradarbiavimas su kaimyniniais oro navigacijos paslaugų teikėjais (UkSATSE, Belaeronavigacija, DFS ir kitais). 

Komandiruočių ataskaitos ir pranešimai Įmonės vadovybei pristatyti. 

II ketv. Vykdomas intensyvus bendradarbiavimas Baltijos FAB lygmenyje. Įvyko valdybos, Tarybos strateginio-
ekonominio komiteto susitikimai ir pirmas Oro erdvės komiteto susitikimas. Vyko susitikimai su PANSA vadovų 

lygmeniu. Intensyvinamas ir plečiamas  bendradarbiavimas su kaimyninias oro navigacijos paslaugų teikėjais (UkSATSE, 

Belaeronavigacija, DFS ir kitais) 



 

4a.2 priemonė. 2018–2022 m. kartu su iTEC partneriais bendrai tobulinti 
OEV sistemą 

I ketv. Įmonė aktyviai prisideda prie iTEC partnerystės projekto vystymo. Įmonės atstovai dalyvavo numatytuose iTEC 
susitikimuose bei konferencijose. Vykdant OEV sistemos projektą, atsižvelgiama į iTEC narių patirtis ir gerąją praktiką. 

II ketv. Įmonė prisideda prie iTEC partnerystės projekto vystymo. Daugiausia buvo dalyvaujama iTEC sprendimus 

priimančiose darbo grupėse, bet matomas poreikis dalyvavimo ir tam tikrose ekspertinėse iTEC darbo grupėse, todėl 
planuojama ieškoti įmonės ekspertų, galinčių tokiose darbo grupėse dalyvauti. 

4a.3 priemonė. 2019–2021 m. harmonizuoti paslaugų teikimą Baltijos 

FOEB 

I ketv. Baltijos FOEB Tarybos posėdžio metu patvirtinta: Baltijos FOEB plėtros strategijos iki 2025 m. įgyvendinimo 

veiksmų planas; oro navigacijos paslaugų teikėjų įmonių vadovams pavesta skirti tinkamus išteklius skiriant kompetentingus 
darbuotojus, kurie įgyvendins užduotis, numatytas Veiksmų plane; Baltijos FOEB valdybai pavesta kontroliuoti Veiksmų 

plano įgyvendinimą ir apie tai reguliariai informuoti Baltijos FOEB tarybą.  

II ketv. vyko Baltijos FOEB Oro erdvės komiteto susitikimas, kuriame pristatyta Laisvų maršrutų oro erdvės diegimo eiga 
Lenkijoje, galimybės sudaryti susitarimus dėl Laisvų maršrutų oro erdvės su Ukraina ir NEFAB, bendradarbiavimo su Tinklo 

valdytoju klausimai, oro navigacijos informacijos vadybos technologiniai sprendimai, „Drone radar“ programos naudojimo 

klausimai, taip pat – Bendros rinkliavų zonos sukūrimo klausimai.  
2018 m. gegužės mėn. 14 d. Varšuvoje vyko bendras Baltijos FOEB ir FABEC Veiklos rezultatų valdymo grupės 

susitikimas, kuriame diskutuota dėl skirtingų veiklos vertinimo sričių ir rodiklių (angl. KPA ir KPIs), pasirengimo naujam 

Bendro Europos dangaus (angl. Single European Sky) ekonominiam reguliavimui trečiuoju planavimo laikotarpiu (angl. 
RP3), įskaitant ir naują veiklos rezultatų ir rinkliavų sąrangą.  

2018 m. gegužės mėn. 17 d. Varšuvoje vyko Baltijos FOEB organizuotas veiklos rezultatų seminaras, kuriame dalyvavo 

visų 9 FOEB atstovai. Seminare diskutuota dėl oro erdvės fragmentacijos, FOEBų kuriamos pridėtinės vertės, JAV ir ES 
oro navigacijos paslaugų rinkos ir ONPT palyginimo galimybių, pasirengimo naujam Bendro Europos dangaus (angl.Single 

European Sky) ekonominiam reguliavimui trečiuoju planavimolaikotarpiu (angl. RP3), įskaitant ir naują veiklos rezultatų ir 

rinkliavų sąrangą. 

4a.4 priemonė. 2018 m. išnagrinėti galimybę dalyvauti automatizuotų 
oro erdvės tvarkybos sistemų bendradarbiavimo platformoje, 

įgalinančioje priimti bendrus koordinuotus sprendimus 

I ketv. Įmonė, kartu su kitomis šalimis, planuoja dalyvauti projekte „Local traffic complexity management“, todėl projekto 

vykdytojai kartu su SESAR diegimo administratoriumi parengė paraišką Europos infrastruktūros tinklų priemonės 

finansavimui gauti, kurios pateikimo terminas yra 2018 balandžio 12 d. Paraiškos projektui LR Susisiekimo ministerija 2018 
kovo 22 d. pritarė. 

II ketv. 2018 m. birželio 22 d. Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu Oro eismo vadybos skyriui pavesta nuo 2018 m. 

liepos 2 d. naudoti automatizuotą sistemą skirtą organizuoti ir panaudoti oro erdvę (LARA). Projektas „Local traffic 
complexity management“ šiuo metu yra vertinimas. Numatoma vertinimo pabaiga 2018 m. liepos mėn. 

4a.5 priemonė. 2018–2022 m. kartu su partneriais sukurti ir įdiegti 

automatizuotą oro erdvės tvarkybos įrankį bepiločių orlaivių skrydžiams 

I ketv. 2018 m. vasario 27 d. Įmonės patalpose vyko susitikimas su kompanija UNIFLY, kuri pristatė savo siūlomus 

sprendimus dėl bepiločių orlaivių valdymo integruojant turimus skrydžių valdymo duomenis patvirtintais standartais. 

UNIFLY pasiūlė prieigą prie jų turimos sistemos DEMO versijos. 
II ketv. Vienoje iš strateginių sesijų (kuriose dalyvauja ir Įmonės valdyba) pristatyta iniciatyva Įmonei būti lyderiu skatinant 

bepiločių orlaivių teisinės bazės sukūrimą, aiškų jų naudojimo reglamentavimą bei pasirinkti tinkamas priemones 

užtikrinančias saugų ir atsakingą bepiločių orlaivių naudojimą Lietuvos oro erdvėje. Artimiausiu metu planuojama inicijuoti 
darbo grupę siekiant įgyvendinti bepiločių orlaivių integraciją Lietuvos oro erdvėje. 

4a.6 priemonė. 2018–2020 m. išnagrinėti įmonės galimybes rezervuoti 

oro eismo paslaugų teikimą Baltijos FOEB oro erdvėje 

I ketv. – II ketv. Bendradarbiavimas su Lenkijos PANSA  Baltijos FOEB operaciniame ir techniniame komitete 

reguliariai vyksta. Tariamasi dėl galimų sprendinių įgyvendinimo. Vykdomas intensyvus bendradarbiavimas Baltijos FAB 

lygmenyje. Įvyko valdybos, Tarybos strateginio-ekonominio komiteto susitikimai ir pirmas Oro erdvės komiteto 

susitikimas.  
4a.7 priemonė. 2020–2021 m. kartu su Baltijos FOEB partneriais 

parengti oro eismo paslaugų teikimo rezervavimo Baltijos FOEB oro 

erdvėje procedūrą 

2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 



 

 
4a.8 priemonė. 2018–2022 m. įgyvendinti Baltijos FOEB strategiją iki 

2025 

I ketv. vyko Baltijos FOEB Tarybos posėdis, kuriame priimtu Nutarimu Nr. 18 Taryba patvirtino Baltijos FOEB Valdymo 
biuro biudžetą Baltijos FOEB Viešųjų ryšių strategiją. Planuojama pradėti įgyvendinti Baltijos FOEB Viešųjų ryšių 

strategijoje numatytas priemones 2018 m. II ketv. Breste vyko Įmonės, Latvijas Gaisa Satiksme, PANSA, UkSATSE, 

BELAERONAVIGATSIA, THALES Air Systems susitikimas, kuriame aptarti oro erdvės, informacijos apsikeitimo 
klausimai. Paraiškai finansuoti iš INEA priemonės galimybių studiją dėl vienodos mokestinės zonos nustatymo Baltijos 

FOEB, parengti yra pavesta Strateginio, ekonominio, veiklos komitetui. Pirminis susitikimas šiuo klausimu preliminariai 

numatytas II ketv. 
II ketv. 2018 m. gegužės mėn. 10-11 d. Vilniuje vykusiame Baltijos FOEB Oro erdvės komiteto susitikime svarstytos 

galimybės sudaryti susitarimus dėl Laisvų maršrutų oro erdvės su Ukraina ir NEFAB. Parengtas Baltijos FOEB ir 

Baltarusijos oro navigacijos paslaugų teikėju „Belaeronavigatsia“ bendradarbiavimo ketinimų protokolo projektas, kurį 
planuojama pasirašyti 2018 m. III ketv. Vykdant Baltijos FOEB taktinį komunikacijos planą, buvo užsakyta ir paruošta 

reprezentacinė medžiaga. 

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

Uždavinys 5a. 

Plėtoti įmonės veiklos 

sferas ir rinkas 

5a.1 priemonė. 2018-2022 m. kartu su partneriais dalyvauti konkursuose 

dėl centralizuotų paslaugų teikimo 

2018 m. šios priemonės įgyvendinimui darbai nebuvo planuoti 

5a.2 priemonė. 2018-2022 m. dalyvauti B4 konsorciumo ir SESAR JU 

veikloje 

I ketv. Vyko SESAR sprendinių prioretizavimas antrajam SESAR 2020 programos etapui. Šį ketvirtį Europos Komisijai 

buvo teikiamos šešių įmonės vykdomų SESAR 2020 programos projektų pirmo ataskaitinio laikotarpio techninės ir 
finansinės ataskaitos. 

II ketv. Įmonės vadovai priėmė preliminarų sprendimą dėl Įmonės dalyvavimo SESAR 2020 programos II etape, nustatant 

konkrečių SESAR 2020 programos II etapo projektų ir sprendinių prioritetus (PJ.02; PJ.05; PJ.10; PJ.13; PJ.14; PJ.19; 
PJ.20). 2018 m. II ketv. buvo parengtos ataskaitos, siekiant gauti papildomą finansavimą projektų PJ.06 ir PJ.19 vykdymui. 

5a.3 priemonė. 2018-2022 m. dalyvauti iTEC aljanso veikloje 

I ketv. – II ketv. Įmonė aktyviai prisideda prie iTEC partnerystės projekto vystymo. Įmonės atstovai dalyvavo numatytuose 

iTEC susitikimuose bei konferencijose. Pasiūlymai teikiami Įmonės vadovybės susitikimuose. Planuojama, jog atstovavimai 

TEC projekte reikia intensyvinti. 

5a.4 priemonė. 2018–2022 m. kartu su partneriais tobulinti, diegti ir 
siekti komercializuoti technologines inovacijas 

I ketv. Baltijos FAB mastu bendradarbiaujama su PANSA nustatant APV SBAS procedūras Palangos aerodrome. 

Bendradarbiaujant su Vokietijos aeronautikos tyrimo centru atliktas nuotolinių aerodromų skrydžių valdymo bokštų 

testavimas bei planuojamas tolimesnis bendradarbiavimas. Planuojama oro navigacijos informaciją iš centralizuotos 
žiniavietės teikti nuotoliniu būdu, taikant inovatyvias technologijas. 

II ketv. Pratęstas bendradarbiavimas su Vokietijos aeronautikos tyrimų centru (DLR) dėl SESAR2020 PJ05 projekto 

tolimesnio vykdymo. Bendradarbiaujama su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM) gerinant FIS radijo 
ryšio padengimą. Taip pat vertinamos KAM galimybės rezervuoti oro navigacijos duomenų perdavimą KAM turimą 

duomenų perdavimo infrastruktūra. Įvertintas Estijos oro navigacijos paslaugų teikėjo EANS kartu su partneriu 

„CIBERNETICA“ vystomas nuotolinis skrydžių valdymo bokštas Tartu aerodrome. 

5a.5 priemonė. 2018–2022 m. kitų veiklų, tiesiogiai nesusijusių su oro 
navigacijos paslaugų teikimu (mokymai, industriniai tyrimai ir kt.), 

plėtra 

I ketv. priemonei įgyvendinti darbai planuojami II-III ketv. 

II ketv. rengiamas pirminio skrydžių vadovų mokymo-rengimo galimybių pristatymas. Atlikta oro navigacijos paslaugų 

teikėjų, teikiančių mokymų paslaugas Europoje, analizė ir pristatymas. 

 

5a.6 priemonė. 2018–2019 m. dalyvauti konkurse dėl SESAR 2020 

programos antro etapo vykdymo 

I ketv. vyko SESAR sprendinių prioretizavimas antrajam SESAR 2020 programos etapui. 

II ketv. SESAR 2020 programos II tyrimų etapo projektų paraiškos bus rengiamos ir teikiamos 2019 m. I ketv. 

Uždavinys 5b. 

Dalyvauti SESAR 
bendrosios įmonės ir 

Diegimo administratoriaus 

veikloje 

5b.1 priemonė. 2018–2020 m. koordinuoti įmonei nustatytų OEV PP ir 
SESAR Diegimo programos uždavinių vykdymą su CAA, karinėmis 

struktūromis bei Lietuvos tarptautiniais oro uostais ir juos įvykdyti 

I ketv. Įmonė pateikė ir gavo patvirtinimą iš LR SM dviem dalinėms projektų finansavimo paraiškoms (žr. 2b. 16 ir 4a. 5 
priemonių įgyvendinimą). 

II ketv. Pateiktas paraiškas vertina INEA, numatoma vertinimo pabaiga 2018 m. liepos mėn. 

5b.2 priemonė. 2017–2019 m. vykdyti SESAR 2020 programos PJ05 
tiriamąjį projektą „Nuotolinis skrydžių valdymo bokštas keliems oro 

uostams“ 

I ketv. – II ketv. Vykdomas projekto administravimas, stebimas darbo krūvis, fiksuojama darbo laiko apskaita. Daugiau 
informacijos pateikta  PJ05 projekto ataskaitoje. 

 



 5b.3 priemonė. 2017–2019 m. vykdyti SESAR 2020 programos PJ06 
tiriamąjį projektą „Laisvai pasirenkamas maršrutas pagal orlaivio 

trajektoriją“ 

I ketv. – II ketv. Vykdomas projekto administravimas, stebimas darbo krūvis, fiksuojama darbo laiko apskaita. Daugiau 
informacijos pateikta  PJ06 projekto ataskaitoje. 

5b.4 priemonė. 2017–2019 m. vykdyti SESAR 2020 programos PJ14 

tiriamąjį projektą „Ateities ryšių, navigacijos ir stebėjimo paslaugos“ 

I ketv. – II ketv. Vykdomas projekto administravimas, stebimas darbo krūvis, fiksuojama darbo laiko apskaita. PJ14 
užduotys vykdomos pagal numatytą ir su grupės vadovu suderintą planą. Daugiau informacijos pateikta  PJ14 projekto 

ataskaitoje. 

5b.5 priemonė. 2017–2019 m. vykdyti SESAR 2020 programos PJ19 

tiriamąjį projektą „Naujos Europos oro eismo vadybos sistemos gairės“ 

I ketv. – II ketv. Vykdomas projekto administravimas, stebimas darbo krūvis, fiksuojama darbo laiko apskaita. PJ19 

užduotys vykdomos pagal numatytą ir su grupės vadovu suderintą planą. Daugiau informacijos pateikta  PJ19 projekto 
ataskaitoje. 

5b.6 priemonė. 2017–2019 m. vykdyti SESAR 2020 programos PJ20 

tiriamąjį projektą „Europos oro eismo vadybos pagrindinio plano 
palaikymas“ 

I ketv. – II ketv. Vykdomas projekto administravimas, stebimas darbo krūvis, fiksuojama darbo laiko apskaita. PJ20 

užduotys vykdomos pagal numatytą ir su grupės vadovu suderintą planą. Daugiau informacijos pateikta  PJ20 projekto 
ataskaitoje. 

5b.7 priemonė. 2017–2019 m. vykdyti SESAR 2020 programos PJ22 

tiriamąjį projektą „Bendros duomenų valdymo sistemos projektavimas“ 

I ketv. – II ketv. Vykdomas projekto administravimas, stebimas darbo krūvis, fiksuojama darbo laiko apskaita. PJ22 

užduotys vykdomos pagal numatytą ir su grupės vadovu suderintą planą. Daugiau informacijos pateikta  PJ22 projekto 
ataskaitoje. 

Uždavinys 5c. 

Dalyvauti tarptautinių ir 

nacionalinių organizacijų 
veikloje 

5c.1 priemonė. 2018–2022 m. organizuoti ir dalyvauti susitikimuose su 

potencialiais partneriais 

I ketv. – II ketv. Tradiciškai susitikimas-konsultacija su oro erdvės naudotojais saugos, ekonominiais, technologiniais ir 

kitais klausimais organizuojamas IV ketv. 

5c.2 priemonė. 2018–2019 m. tobulinti įmonės klientų pasitenkinimo 
vertinimo sistemą 

I ketv. – II ketv. Darbai šios priemonės įgyvendinimui I pusmetį neplanuoti. 

5c.3 priemonė. 2018–2022 m. atstovauti įmonės interesams atitinkamose 

tarptautinėse aviacijos organizacijose ir institucijose bei kitose 

tarptautiniu ir nacionaliniu pagrindu organizuojamose darbo grupėse 

Įmonės interesams aktyviai atstovaujama tarptautinėse organizacijose (plačiau pateikiama 4 skyriuje).  

5c.4 priemonė. 2018–2022 m. atstovauti įmonei ir Baltijos FOEB, 

SESAR Diegimo administratoriaus darbo grupėse 

I ketv. – II ketv. Paskirtieji Įmonės darbuotojai dalyvauja Baltijos FOEB ir SESAR veikloje. Komandiruočių ataskaitos su 

išvadomis bei pasiūlymais talpinamos Įmonės dokumentų valdymo sistemoje. 

5c.5 priemonė. 2018–2022 m. didinti įmonės svarbą ir įvaizdį 
tarptautiniu mastu 

I ketv. Projektų valdymo ir inovacijų vystymo skyrius publikavo straipsnius susijusius su projektų vykdymu (iTEC sutarties 

pasirašymas dėl naujo partnerio ir Baltijos FAB vykęs seminaras). Parengti ir žiniasklaidai išplatinti 15 pranešimų spaudai 
lietuvių k., kurie paskelbti įmonės interneto svetainėje. Daugumą jų paskelbė ir pagrindinės bei regioninės Lietuvos 

žiniasklaidos priemonės. 11 iš jų komunikacijos vadovo prašymu įmonės vertėja išvertė į anglų k. Kai kurie pranešimai 

anglų k. išplatinti specifinei Lietuvos ir užsienio šalių žiniasklaidai. Dalį pranešimų anglų k. žiniasklaida paskelbė savo 
svetainėse. 

II ketv. Buvo vykdomas Baltijos FOEB taktinis komunikacijos planas. Parengti ir žiniasklaidai išplatinti 13 pranešimų 

spaudai lietuvių k., kurie paskelbti įmonės interneto svetainėje. Daugumą jų paskelbė ir pagrindinės bei regioninės Lietuvos 
žiniasklaidos priemonės. 9 iš jų komunikacijos vadovo prašymu įmonės vertėja išvertė į anglų k. Kai kurie pranešimai anglų 

k. išplatinti specifinei Lietuvos ir užsienio šalių žiniasklaidai. Dalį pranešimų anglų k. žiniasklaida paskelbė savo svetainėse. 

5c.6 priemonė. 2018–2022 m. plėsti technologinį ir operacinį 

bendradarbiavimą su Vokietijos ir Nyderlandų oro navigacijos paslaugų 

teikėjais 

I ketv. Bendradarbiaujama iTEC vystymo klausimais bei konsultuojamasi dėl OEV sistemos funkcionalumo užtikrinimo, 
testavimo mokymo programų. Rengiamas bendradarbiavimo gairių projektas. Užbaigimo data – 2018 m. II ketvirtis. 

II ketv. Tęsiamas bendradarbiavimas iTEC vystymo klausimais bei konsultuojamasi dėl OEV sistemos funkcionalumo 

užtikrinimo, testavimo mokymo programų. Pirmas susitikimas dėl DSG bendradarbiavimo darbo apimčių plėtros 

planuojamas 2018 m. rugsėjo mėn. 

5c.7 priemonė. Didinti įmonės vardo žinomumą Lietuvoje 

I ketv. Sukurtas naujas įmonės logotipas, kuris bus tobulinamas per II ketv. Surengtos 2 komunikacijos sesijos, kuriose 

dalyvavo departamentų vadovai bei komunikacijos konsultantai. Sesijų tikslas – nustatyti viešosios komunikacijos poreikius 
ir numatyti komunikacijos strategijos gaires. Po 2 sesijų parengtos pirminės gairės, dėl jų bus diskutuojama ir sprendžiama 

vėliau. Surengtos 5 ekskursijos svečiams iš išorės, supažindinant su įmonės veikla ir taip stiprinant teigiamą įmonės įvaizdį. 

Bendradarbiauta su Lietuvos žiniasklaida. 
II ketv. Surengtos 4 ekskursijos svečiams iš išorės, supažindinant su įmonės veikla ir taip stiprinant teigiamą įmonės įvaizdį. 

Dalyvauta įmonės stiliaus atnaujinimo procese. Bendradarbiauta su Lietuvos žiniasklaida. 



5 PRIEDAS 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 
 



6 PRIEDAS 
1 lentelė. Pagrindiniai Įmonėje planuojami/vykdomi investiciniai projektai 

Nr. Projekto 
pavadinimas 

Projekto vykdymo 
pagrindas 

Projekto aprašymas Projekto 
vykdymo 

laikotarpis 

Būklė Įtaka veiklos efektyvumo rodikliams 

1 

Naujo įmonės 

administracinio ir 
Regiono skrydžių 

valdymo centro 

pastato statyba bei 
įrangos oro 

navigacijos 
paslaugoms teikti 

įsigijimas 

L-ATM/CNS-01-
I/V-V 

Technologinis 

būtinumas 

Baltijos FOEB diegimo 
programos 2.2 projektas 

Baltijos FOEB oro eismo paslaugos aukštutinėje oro erdvėje bus 

teikiamos naudojant dvi skrydžių valdymo (SV) sistemas, galinčias 
viena kitą visiškai rezervuoti. Įmonės diegiama naujoji skrydžių 

valdymo sistema turės užtikrinti oro eismo paslaugų teikimą visame 

Varšuvos SIR nenumatytomis aplinkybėmis (ypatingais atvejais). SV 
sistemai, galinčiai teikti paslaugas visame FOEB, instaliuoti dabartinių 

įmonės Regiono SVC ir techninių bei pagalbinių patalpų neužtenka, 
todėl iki naujos SV sistemos instaliavimo pradžios (2017 m. pabaigos) 

planuojama pastatyti naują Regiono SVC, kuris bus patogus, sudarys 

sąlygas rezervuoti oro eismo paslaugas visoje Baltijos FOEB oro 
erdvėje 

2015–2019 Vykdoma 

Nauda saugai, pajėgumui, aplinkosaugai ir ekonominiam 

efektyvumui bus gauta, taikant naujausius metodus ir 
veiksmingai teikiant oro navigacijos paslaugas Baltijos 

FOEB mastu, racionaliai panaudojant techninius ir 
žmonių išteklius 

2 

Aerodromo eismo 

stebėjimo ir 

kontrolės sistemos 
(A-SMGCS) 

funkcionalumo 

išplėtimas 

L-CNS-03/1-I/V-V 

Technologinis 

būtinumas 

Vilniaus aerodromo eismo stebėjimo ir kontrolės sistemos (angl. A-

SMGCS) modernizavimas ir prieigų kontrolės funkcijų pridėjimas 

turėtų pagerinti sistemos veikimą. Tai leis užtikrinti Vilniaus 
aerodromo skrydžių valdymo centro sistemos nepriklausomumą 

2016–2019 Vykdomas 

Nauda saugai, pajėgumui, aplinkosaugai ir 

ekonominiam efektyvumui bus gauta, taikant naujausius 
metodus ir veiksmingai  teikiant aerodromo skrydžių 

valdymo paslaugas, racionaliai panaudojant techninius 

ir žmonių išteklius 

3 

Vilniaus SVC, 

ILS/DME KTT 01 
ir ILS/DME KTT 

19 keitimas 

L-CNS-19-I/V-V 

Technologinis 

būtinumas 

Techniškai ir morališkai pasenusios ILS/DME KTT 01 ir ILS/DME 

KTT 19 įrangos keitimas nauja 
2021 Planuojama 

Nauda saugai, pajėgumui, aplinkosaugai ir 

ekonominiam efektyvumui bus gauta, taikant naujausius 

techninius sprendimus ir veiksmingai  teikiant 
navigacijos paslaugas 

4 

Palangos SVC, 
ILS/DME KTT 19 

keitimas 

L-CNS-20-I/P-P 

Technologinis 

būtinumas 

Techniškai ir morališkai pasenusios ILS/DME KTT 19 įrangos 

keitimas nauja 
2019–2020 Planuojama 

Nauda saugai, pajėgumui, aplinkosaugai ir 
ekonominiam efektyvumui bus gauta, taikant naujausius 

techninius sprendimus ir veiksmingai  teikiant 

navigacijos paslaugas 

5 

Kauno SVC 

DVOR/DME 

atnaujinimas 

L-CNS-21/1-I/K-K 

Technologinis 

būtinumas 

Projektas vykdomas atsižvelgiant į VĮ „Lietuvos oro uostai“ Kauno 

filialo oro uosto plėtros planus užtikrinant Kauno DVOR/DME tinkamą 
veikimą 

2019 

Laikinai 

stabdomas 

Pastaba. Kauno oro 
uosto plėtros 

projektų 

planavimas laikinai 
stabdomas iki LR 

Vyriausybės 

sprendimo dėl 
naujo oro uosto 

statybos priėmimo 

– 

6 
Duomenų ryšio 

paslaugų diegimas 

L-CNS-18-I/V-C 

Europos Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 

29/2009, ES 310/2015 ir 

2016 m. spalio 17d. 
Duomenų ryšio 

paslaugų diegimo planas 

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 Vykdoma 
Nauda saugai, pajėgumui, aplinkosaugai ir 

ekonominiam efektyvumui bus gauta, taikant naujausius 

metodus ir veiksmingai  teikiant radijo ryšio paslaugas 



Nr. Projekto 
pavadinimas 

Projekto vykdymo 
pagrindas 

Projekto aprašymas Projekto 
vykdymo 

laikotarpis 

Būklė Įtaka veiklos efektyvumo rodikliams 

7 
Duomenų ryšio 

paslaugų diegimas 

L-CNS-18-I/V-C 

2016 m. spalio 17d. 
Duomenų ryšio 

paslaugų diegimo planas 

Duomenų ryšio paslaugų diegimas II etapas – šiuo 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. 

VĮ „Oro navigacija“ planuoja prisidėti apibrėžiant duomenų ryšio 
paslaugų modelio D reikalavimus ir jo valdymo struktūrą. Projektą 

vykdo SESAR diegimo administratorius. 

2017–2020 Vykdoma 
Nauda saugai, pajėgumui, aplinkosaugai ir 

ekonominiam efektyvumui bus gauta, taikant naujausius 

metodus ir veiksmingai  teikiant radijo ryšio paslaugas 

8 

„Oras-žemė“ radijo 
ryšio įrangos 

atnaujinimas 

L-CNS-12-I/V-C 

Technologinis 

būtinumas 

Planuojamas radijo ryšio „Oras-žemė“ įrangos atnaujinimas pagal 

naujus reikalavimus 
2018 m. Planuojama 

Nauda saugai, pajėgumui, aplinkosaugai ir 

ekonominiam efektyvumui bus gauta, taikant naujausius 
metodus ir veiksmingai  teikiant radijo ryšio paslaugas 

9 

SVC įrangos 

keitimas Kaune 

L-ATM-07-I/K-K 

Technologinis 
būtinumas 

Užtikrinti optimalų oro eismo paslaugų teikimo organizavimą Kauno 
SVC ir pakeisti techniškai pasenusią skrydžių valdymo įrangą 

2019–2020 Planuojama 

Nauda saugai, pajėgumui, aplinkosaugai ir 
ekonominiam efektyvumui bus gauta, taikant naujausius 

metodus ir veiksmingai  teikiant oro navigacijos 

paslaugas Kauno SVC, racionaliai panaudojant 
techninius ir žmonių išteklius 

10 

Aeronautikos 

gelbėjimo 
koordinacinio 

centro įrangos ir 

priemonių 
atnaujinimas 

R-ATM/SAR-01/1-

I/V-C 

ICAO doc. 4444, 

Annex 12 
Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro įrangos atnaujinimas 2020 Planuojama 

Nauda saugai, pajėgumui, aplinkosaugai ir 

ekonominiam efektyvumui bus gauta, taikant naujausius 

metodus ir veiksmingai  teikiant paieškos ir gelbėjimo 
koordinavimo paslaugas 

11 
AFTN/AMHS 

sistemos diegimas 

L-CNS-22-I/V-C 

Technologinis 

būtinumas 
Įdiegti naują AFTN/AMHS sistemą 2018 Vykdoma 

Nauda saugai, pajėgumui, aplinkosaugai ir 
ekonominiam efektyvumui bus gauta, taikant naujausius 

metodus ir veiksmingai teikiant ryšio paslaugas 



7 PRIEDAS 

 

1 lentelė. Įmonės atstovų dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje 2018 m. I pusmetį 

Tarptautinė 

organizacija 

Darbo grupė Vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai 2018 m. I pusmetį 

ICAO Europos ir 

Šiaurės Atlanto 
biuras 

ICAO/IMO SAR 

Dalyvauta Londone vykusiame ICAO/IMO jungtinės darbo grupės paieškos ir gelbėjimo 
tarnybų susitikime. Apsikeista gerąja praktika ir kitais aktualiais su paieškos ir gelbėjimo darbų 

organizavimu susijusiais klausimais 

Eurokontrolė 

LARA UG 

EUROCONTROL kvietimu dalyvauta LARA UG (automatizuotos sistemos, skirtos 
organizuoti ir panaudoti oro erdvę) naudotojų susitikime. Susitikimo metu aptarta sistemą 

LARA jau įsidiegusių ir naudojančių šalių patirtis, kalbėtasi apie techninių ir operacinių 

klausimų tobulinimo būdus ir galimybes. Lietuva planuoja įdiegti minėtą sistemą šiais metais 
(sutartis su EUROCONTROL pasirašyta). Šiuo metu LARA sistemą jau naudoja apie 13 šalių, 

dar nemažai šalių planuoja įdiegti artimiausiu laiku. Susitikime dalyvavo apie 20 šalių atstovai, 

neįskaitant organizatorių ir sistemos tobulinimo specialistų. Susitikime buvo paminėta, kad 

šiemet planuojama išleisti įdiegimui naujesnę versiją (LARA 3,1 vietoj šiuo metu naudojamos 

LARA 3,09). Joje, atsižvelgiant į vartotojų pasiūlymus, bus daug patobulinimų. Kito LARA 

UG susitikimo data numatyta 2018 m. rugsėjo 27 d. 

Oro kelių planavimo ir 

tobulinimo darbo grupė 
(RNDSG) 

Dalyvauta oro kelių planavimo ir tobulinimo darbo grupės  susitikime Eurokontrolėje. 

Susitikimo metu buvo aptariama oro kelių diegimo programa. Pristatyti Europos oro erdvės 

elementų atnaujinimai 
Dalyvauta jungtiniame Maršrutų tinklo plėtojimo darbinio pogrupio (angl. – Route Network 

Development Sug-Group, RNDSG) ir Oro erdvės vadybos darbinio pogrupio (angl. Airspace 

Management Sub-group, ASMSG) susitikime Briuselyje, kurį organizavo Eurokontrolė. 
Susitikimų metų aptartos bendros oro erdvės vadybos problemos, oro erdvės duomenų 

skelbimo aspektai bei veikla bei taikomas procedūras reglamentuojančių dokumentų 

pakeitimai. Susitikimuose dalyvavo Tinklo valdytojo (NM), Eurokontrolės valstybių narių oro 
navigacijos paslaugų teikėjų (toliau – ONPT), Civilinės aviacijos administracijų bei 

Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ICAO atstovai. 

Šiaures Rytų ašies darbo 

grupė (NEA) 

Dalyvauta Šiaurės rytų ašies (NEA) darbo grupės susitikime Osle. Pateikta STATFOR 

ataskaita bei skrydžių prognozės šiems metams. Lietuvos atstovai pristatė ateinančio sezono 
planus bei problemas. Susitikime taip pat buvo derinamos einamosios procedūros bei aptartos 

problemos ir jų galimi sprendimo būdai. Su Baltarusijos bei Lenkijos atstovais aptartas 

sutarties (tarp skrydžių valdymo centrų) papildymo poreikis dėl planuojamų naujų procedūrų 
taikymo siekiant išvengti skrydžių srautų apribojimų 

Operatyvinės plėtros 

pogrupis (ODSG) 

Dalyvauta Eurokontrolės organizuotame Oro eismo srautų valdymo Operatyvinės plėtros 

pogrupio susitikime. Susitikimo metu daug kalbėta apie poreikį plačiau paaiškinti ATM 
scenarijaus taikymo priežastis (maršruto pakeitimas, skrydžio lygio išlaikymas, atvykimas). 

Šiuo metu aviakompanijoms nėra aiškios priežastys, kodėl yra parenkamas vienas ar kitas 

scenarijus.  Sutarta, kad apie tai bus skelbiama ATFM informaciniuose pranešimuose, o tiems, 
kas naudoja NOP tinklapį, bus galimybė įterpti komentarą 

Oro navigacijos 

informacijos vadybos – 
Visos informacijos 

valdymo darbo grupė 

(AIM-SWIM Team) 

Dalyvauta Briuselyje vykusiame oro navigacijos informacijos vadybos – visos informacijos 

valdymo darbo grupės (AIM-SWIM Team) susitikime. Nagrinėti AIM/SWIM plėtojimo 
klausimai oro navigacijos informacijos srityje. Pasidalinta bendromis AIM/SWIM vystymo 

problemomis ir galimais jų sprendimo būdais 

Radiolokacinės 
informacijos „SASS-C“ 

programos grupė 

Susitikimo metu buvo pristatyta SASS-C programinė versija V8.0.e.6.7), jos naujos funkcijos 
bei ištaisytos klaidos. Buvo suteikta konsultacija dėl daugiajutiklinės stebėjimo sistemos 

padengimo zonos skaičiavimo. Buvo aptartos tolimesnės projekto eigos kryptys 

Metinių saugos ataskaitų 

rengimo atstovų darbo 
grupė (AST FP) 

Dalyvauta Eurokontrolės AST FP (Annual Summary Template Focal Point) metinių saugos 
ataskaitų rengimo darbo grupės 34–e susitikime. Jame apžvelgtos 2017 m. I-o pusmečio saugos 

būklės Eurokontrolės šalyse tendencijos, pristatyta informacija dėl Europos bendrosios rizikos 

klasifikavimo schemos (ERCS) rengimo eigos, informacija apie numatomus saugos įrankių 
patobulinimus ir veiklą, susijusią su patirties sklaida ir pagalbos teikimu diegiant ir naudojant 

minėtus įrankius. Susitikimo dalyviai pateikė informaciją dėl jų organizacijose aktualiausių 

metinės AST ataskaitos rengimo aspektų, pristatė pagrindines rizikos sritis (key risk areas), 
kokių priemonių imtasi. Taip pat buvo dalintasi, kaip ir kokių saugos sričių atžvilgiu atliekama 

stebėsena nacionaliniu lygiu, kokie veiksmai įgyvendinami remiantis tokios stebėsenos 

rezultatais 

Tinklo valdytojo 
forumas (NM User 

Forum) 

Vyko diskusijos kaip Tinklo valdytojas vykdė savo veiklą, su kokiomis problemomis susidurta, 
kaip jos buvo įveikiamos, kaip ruošiamasi veikti 2018 m. 

CANSO  

Dalyvauta bendrame CANSO ir PRB (Veiklos rezultatų stebėsenos organas) organizuotame 
seminare, skirtame tikslinių rodiklių nustatymui ES lygmenyje trečiajam planavimo periodui 

(angl. Joint CANSO - PRB workshop on EU Level Target Setting for RP3). Seminare dalyvavo 

CANSO narių-šalių oro navigacijos paslaugų teikėjų (toliau – ONPT) ir PRB atstovai, kurie 
diskutavo dėl tikslinių rodiklių nustatymo ES lygmenyje trečiajam planavimo periodui. ONPT 

atstovai pristatė konkrečioms šalims ir ONPT aktualias problemas, susijusias su veiklos 

rezultatų rodiklių (KPIs) vykdymu pirmajame ir antrajame planavimo periode. PRB atstovai 
pristatė tikslinių rodiklių nustatymo ES lygmenyje trečiajam planavimo periodui proceso planą 

ir planuojamus veiksmus. 



IATA  

„Oro navigacijoje“ lankėsi tarptautinės oro transporto asociacijos IATA atstovai. Susitikimo 

metu buvo apžvelgtas 2015-2019 m. įmonės veiklos planas, pasidalinta įžvalgomis dėl 2019 
m. rinkliavų, įvertinus 2017 m. rezultatus. 2019 m. gegužės – birželio mėn. planuojamos „Oro 

navigacijos“ konsultacijos su oro erdvės naudotojais, kurių metu bus detaliai aptartos įmonės 

investicijos, sąnaudos, Europos Komisijos patvirtinti rodikliai. 

EASA  

Dalyvauta Europos civilinės aviacijos saugos tyrimo institucijų tinklo ENCASIA, kuri yra 
nepriklausoma 28 ES valstybių narių civilinės aviacijos saugos tyrimų tarnybų grupė, 

organizuotose orlaivio avarijos tyrimo pratybose. Pratybų metu buvo siekiama geriau suprasti 

tyrime dalyvaujančių organizacijų vaidmenį, pasidalinti patirtimi ir gerąja praktika. Taip pat 
buvo praktiškai taikomi ICAO tarptautinės civilinės aviacijos Čikagos konvencijos priedai – 

12 (Paieška ir gelbėjimas) ir 13 (Lėktuvų avarijų ir incidentų tyrimas) bei Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010. 

Dalyvauta Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) organizuojamame seminare „Europos 

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 diegimas“ (Kelne, Vokietijoje). Seminare 

dalyvavo ONPT, priežiūros institucijų ir kitų organizacijų atstovai. Seminaro metu buvo 
dalijamasi patirtimi, diegiant Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/373 

reikalavimus skirtingose organizacijose. 

 

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

2018 m. I pusmetį 

Aljansas/ 

Konsorciumas 

Vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai 2018 m. I pusmetį 

Baltijos FOEB 

„2nd interFAB Communication Workshop“, Varšuva. Diskutuoti klausimai: Europos Audito Rūmų atlikta studija dėl Bendro 
Europos dangaus diegimo; Socialinio dialogo gerosios praktikos pavyzdžiai; Institucijų, oro bendrovių vertinimas FOEB 

iniciatyvos; kiti klausimai: pasirengimas WAC2018 Madride, konferencijai „Air Traffic Volatility“ Varšuvoje. 

Baltijos FAB formate Vilniuje įvyko susitikimas dėl Europos oro eismo vadybos pagrindinio plano vietinio 3 lygmens 
įgyvendinimo plano. Susitikimo metu buvo nagrinėjami organizaciniai klausimai, susiję su įgyvendinimo plano dokumentų 

rengimu. Renginyje dalyvavo Eurokontrolės, PANSOS, Lenkijos CAA atstovai. 

1st InterFAB Performance Workshop, Sofija. Diskutuoti klausimai: Oro eismo srautų kintamumas ir jų įtaka veiklos 
rezultatams; aplinkosaugos ir pajėgumų rodiklių nustatymo problematika; Bendro Europos dangaus teisės aktų galimi 

pakeitimai ryšium su ateinančiu periodu RP3; Europos Audito Rūmų atlikta studija dėl Bendro Europos dangaus diegimo 

Baltijos FOEB Taryba, Varšuva. Svarstyti klausimai: Baltijos FOEB tarybos ir valdybos sudėčių atnaujinimas; Baltijos FOEB 

valdybos pažangos ataskaita; Baltijos FOEB valdymo biuro pažangos ataskaita; Baltijos FAB priežiūros institucijų (CAA) 
pažangos ataskaita; Informacija dėl Baltijos FAB tarybos nutarimų Nr. 13, 14 ir 15 įgyvendinimo; Baltijos FAB plėtros 

strategijos iki 2025 m. įgyvendinimo veiksmų plano tvirtinimas; Baltijos FAB valdymo biuro biudžeto formavimo principų 

patvirtinimas; kiti klausimai: dėl Bendradarbiavimo susitarimo dėl aviacinės paieškos ir gelbėjimo tarp „Oro navigacija“ ir 
PANSA pasirašymo 

Gegužės mėn. Vilniuje vyko Baltijos FOEB Strategijos, veiklos ir ekonomikos  komiteto susitikimas, kuriame buvo aptariami 

bloko veiklos plano rezultatai už 2017 m. ir 2018 I ketv., taip pat diskutuojama apie neseniai pateiktą naujojo Bendrojo 
Europos Dangaus (Single European Sky) veiklos ir rinkliavų nustatymo reglamento projektą ir jame ketinamus įgyvendinti 

siūlymus trečiajam ataskaitiniam periodui (RP3). Taip pat diskutuojama ir vertinama, ar praminga ir reikalinga atlikti 

galimybių studiją (ir jos turinį ir kaip turėtų skambėti pati užduotis), kuri įvertintų bendros FOEB rinkliavų zonos iniciatyvos 
įgyvendinamumą ir reikalingumą, potencialią naudą, trūkumus, rizikas visoms susijusioms šalims ir rinkos dalyviams  

Gegužės mėn. Vilniuje vyko Baltijos FOEB Oro erdvės komiteto susitikimas, kuriame pristatyta Laisvų maršrutų oro erdvės 

diegimo eiga Lenkijoje, galimybės sudaryti susitarimus dėl Laisvų maršrutų oro erdvės su Ukraina ir NEFAB, 

bendradarbiavimo su Tinklo valdytoju klausimai, oro navigacijos informacijos vadybos technologiniai sprendimai, „Drone 
radar“ programos naudojimo klausimai, taip pat – bendros rinkliavų zonos sukūrimo klausimai 

Gegužės mėn. Varšuvoje vyko bendras Baltijos FOEB ir FABEC Veiklos rezultatų valdymo grupės susitikimas, kuriame 

diskutuota dėl skirtingų veiklos vertinimo sričių ir rodiklių (angl. KPA ir KPIs), pasirengimo naujam Bendro Europos dangaus 
(angl. Single European Sky) ekonominiam reguliavimui trečiuoju planavimo laikotarpiu (angl. RP3), įskaitant ir naują veiklos 

rezultatų ir rinkliavų sąrangą. 

Baltijos FOEB kartu su FABEC ir Vokietijos Aviacijos Tyrimų bendruomene (angl. German Aviation Research society 

(G.A.R.S.)) ir Varšuvos Ekonomikos mokykla (angl. SGH Warsaw School of Economics). Seminare dalyvavo daugiau nei 

130 dalyvių iš skirtingų organizacijų (ONPT, aviakompanijų ir kt.). Seminaro metu įmonės darbuotojai pristatė pranešimą 

tema "Pagrindiniai veiksniai, lemiantys oro eismo srautų kintamumą ir jo įtaka ONPT veiklos rezultatus" (angl. "Main 
Determinants of Volatility in Air Traffic and Its Impact on ANSPs’ Performance"), aktyviai dalyvavo diskusijose 

Gegužės mėn. Varšuvoje vyko Baltijos FOEB organizuotas veiklos rezultatų seminaras, kuriame dalyvavo visų 9 FOEB 

atstovai. Seminare diskutuota dėl oro erdvės fragmentacijos, FOEBų kuriamos pridėtinės vertės, JAV ir ES oro navigacijos 

paslaugų rinkos ir ONPT palyginimo galimybių, pasirengimo naujam Bendro Europos dangaus (angl. Single European Sky) 
ekonominiam reguliavimui trečiuoju planavimo laikotarpiu (angl. RP3), įskaitant ir naują veiklos rezultatų ir rinkliavų sąrangą 



iTEC  

Dalyvavimas „Commercial Management Group“: parengta techninė užduotis dėl iTEC Bendradarbiavimo efektyvumo 

studijos; parengtas „iTEC and Eurocontrol Memorandum of Understanding concerning iTEC Flight Object Interoperability“; 
„iTEC Variation Agreement“; organizuotas minėtų sutarčių pasirašymas WAC 2018 metu; parengtas ir derinamas projektas 

„iTEC Members and Eurocontrol Cooperation Agreement concerning iTEC Flight Object Interoperability,  User 

Requirements and Specifications“  

Osle dalyvauta CMG susitikime, skirtame suderinti sutarties projektą su Eurokontrole 

Kartu su Civilinės aviacijos administracijos atstovais dalyvauta iTEC Strateginės koordinacinės grupės ir valstybių narių 

Nacionalinių priežiūros organizacijų atstovų susitikime, skirtame pristatyti iTEC planus bei  aptarti galimas bendradarbiavimo 

kryptis. 

Varšuvoje dalyvauta reguliariame iTEC SCG susitikime, skirtame aptarti iTEC aljanso veiklos pažangą bei numatyti 
tolimesnius veiksmus.  

Osle dalyvauta iTEC SCG susitikime, skirtame aptarti iTEC aljanso veiklai aktualius klausimusus rengiant įrangos 

specifikacijas, komercinius bei projekto valdymo aspektus 

„DFS System Group Steering Committee“ susitikimas: dalyvauta iTEC DFS sistemos grupės valdymo komiteto posėdyje 
Langene (Vokietija). Susitikimas buvo skirtas aptarti bendrą komiteto poziciją iTEC aljanse, peržiūrėti kiekvieno iš dalyvio 

atliktus veiksmus, bei numatyti bendrus ateities darbus 

 

Dalyvauta iTEC simpoziume Miunchene (Vokietija). 

Dalyvauta iTEC grupės susitikime Londone dėl vieningos mokymų  koncepcijos visoje iTEC grupėje kūrimo, siekiant 
harmonizuotai ugdyti ir kelti darbuotojų kompetenciją. 

Dalyvauta tarptautinio technologijų aljanso iTEC sisteminių duomenų mokymuose 

Dalyvauta tarptautinio technologijų aljanso iTEC iHG harmonizavimo darbo grupės susitikime Langene, Vokietijoje (DFS 

būstinėje).  Pagrindinis šios grupės uždavinys: siekis suvienodinti šiuo metu britų NATS, ispanų ENAIRE ir vokiečių DFS 
naudojamos iTEC įrangos funkcijas ir jos naudojimo koncepciją. 

iTEC Valdyba. Dalyvauta iTEC valdybos posėdyje, kurio metu patvirtinti ankstesnių susitikimų protokolai, pristatyta iTEC 

programos ataskaita, 2017 m. pasiekimai ir 2018 m. planai, apžvelgta iTEC bendradarbiavimo strategija. Taip pat pristatyta 
technologinių sprendimų tiekėjo INDRA ataskaita, aptarti dabartiniai iššūkiai. iTEC valdybos susitikime taip pat buvo 

kalbama apie dabartinį narių įgyvendinamų projektų statusą – pristatyti atnaujinti grafikai. 

Vykdant ankstesnius valdybos pavedimus buvo pristatytos projektinės veiklos stebėjimo lentelės, kurios apima tiek 
investicijas, įsipareigojimus, gamintojų reakcija į žmogiškųjų išteklių poreikį. 

Susitikime taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Eurokontrole (Mastrichto viršutiniu oro erdvės valdymo centru) 

dėl galimų funkcionalumų (skrydžio objektai) bendro vystymo, tuo pačiu ir bendrų sąnaudų dalinimosi. Verta paminėti, kad 
sveikinimo žodį dėl šios sutarties tarė ir Europos Komisijos atstovai pažymėdami, kad tai yra vienas svarbių faktorių kuriant 

Bendro Europos dangaus koncepciją. Nustatytos prioritetinės sritys 2018 metams – bendri mokymai, skrydžių objektų 

funkcionalumo vystymas (sutarčių sudarymas, techninių reikalavimų patvirtinimas), sistemos architektūros vienodinimas, 
nutarta ieškoti kitų bendradarbiavimo galimybių tarp aljanso narių, dalintis gerąja praktika bei įtraukti nacionalines priežiūros 

institucijas. Kitas iTEC valdybos susitikimas numatytas 2018 m. spalio 10 d. Madride. 

Įmonėje lankėsi Ukrainos oro navigacijos paslaugų teikėjo UkSATSE ir bendrovės INDRA atstovai. Buvo kalbama apie iTEC 

grupės bendradarbiavimą. Ukrainos atstovus domina galimybė bendradarbiauti iTEC grupėje. Ukrainiečiai mato šiame 

bendradarbiavime strateginę reikšmę, ruošia Ukrainos ATM vystymo strategiją. INDRA norėjo pademonstruoti iTEC 

galimybes ant „Oro navigacijos“ turimos iTEC platformos. INDROS technikų komanda paruošė platformą. Šiuo metu jau 
galima matyti bendrą vaizdą, kaip atrodys naujoji skrydžių valdymo sistema. 

Kompanijos INDRA atstovai įmonėje dirbo su laikina ITEC integravimo/testavimo platforma.  Darbų tikslas - organizuoti 

išorines sąsajas. Bus siekiama patikrinti, kaip įranga apdoroja radiolokacinius duomenis, skrydžių planus ir su jais susijusius 

pranešimus, NOTAM pranešimus. 

Balandžio mėn. atlikti darbai, susiję su iTEC laikina testavimo /integravimo platforma ir A-SMGCS modernizavimu. iTEC 

pajungti trys radiolokatoriai ir ekrane atvaizduojamos radiolokacinės žymės. Taip pat gaunami skrydžių planai ir su jais susiję 

pranešimai. A-SMGCS atliekami derinimo darbai. Gegužės mėn įmonėje lankėsi kompanijos INDRA atstovai. Jie atliko Nova 
9000 įrangos pirmos fazės vietos bandymus. 

GATE One 

Kovo mėn. parengiamieji darbai „GATE One Coordination Committee“ 9-ajam susitikimui 2018 m. balandžio mėn. 

2018 m. balandžio mėn. Bratislavoje dalyvauta GATE One Coordination Committee susitikime, aptarti naujų EK reglamentų 

projektai, CANSO strategijos projektas, parengta medžiaga ir dienotvarkė vadovų (GATE One CEO) susitikimui  
2018 m. gegužės mėn. Budapešte vyko GATE One CEO susitikimas, kuriame diskutuota ir sutarta dėl bendrų pozicijų CANSO 

Strategijos, EK naujų reglamentų projektams teikimo 

 

3 lentelė. Įmonės atstovų dalyvavimas kituose tarptautiniuose renginiuose 2018 m. I pusmetį 

Partneriai/Renginys Vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai 2018 m. I pusmetį 

DFS (Vokietijos ONPT) 

Vyko susitikimas su Vokietijos oro navigacijos paslaugų tiekėjo DFS atstovais, atsakingais už skrydžių vadovų mokymo 
ir planavimo bei organizavimo procesus. Susitikimo metu daug dėmesio buvo skirta pasidalinti gerąja mokymų 

organizavimo praktika. Siekiant detaliau susipažinti su praktiniais metodais, buvo svarstytos galimybės keistis praktikos 

instruktoriais, stebėti mokymo procesą, identifikuoti skirtumus ar gerąsias praktikas. 

PANSA (lenkijos 

ONPT) 

Gegužės mėn. įmonėje lankėsi PANSA atstovų delegacija, vadovaujama įmonės viceprezidento. Susitikimo metu aptarti 
skrydžių vadovų rentos klausimai ir Europos Komisijos veiklos reglamento projektas dėl trečiojo ataskaitinio periodo. 

Varšuvoje dalyvauta Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėjos PANSA organizuojamuose STAM procedūrų 

mokymuose. STAM – procedūra-įrankis, kaip pareguliuoti sektorių apkrovimą planavimo lygmenyje. Jei Eurokontrolės 
sistema rodo, kad sektoriuje bus labai daug lėktuvų, bus viršijama pralaidumo riba, valstybių srautų planavimo 

specialistų lygmenyje galima laikinai reguliuoti sektorių apkrovimą, perskirstant skrydžių srautą tarp sektorių. 

EANS (Estijos ONPT) 
Dalyvauta Estijos oro navigacijos paslaugų teikėjo testuojamo nuotolinio skrydžių valdymo bokšto (rTWR) pristatyme 
Tartu mieste. 



Oro policijos misija 

Baltijos šalyse 

Oro policijos misiją nuo sausio pradėję vykdyti Danijos karinių oro pajėgų kariai supažindinti su oro eismo ir oro erdvės 

valdymo ypatumais Lietuvos oro erdvėje ir mūsų šalyje esančiais gelbėjimo pajėgumais lėktuvų nelaimės ar avarinės 
situacijos atveju. Tai atliko VĮ „Oro navigacija“ Oro eismo vadybos skyriaus specialistai ir šios įmonės Aeronautikos 

gelbėjimo koordinacinio centro atstovai apsilankę Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose. Tokie 

susitikimai tarp „Oro navigacijos”, Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės specialistų ir NATO misijos karių yra tradiciniai, 
jie organizuojami keičiantis oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantiems NATO šalių kariams 

Balandžio mėn. Baltijos regione vyko Ramstein Alloy-01 2018 NATO ir šalių partnerių PfP pratybos. Dalyvavo Baltijos 

šalyse dislokuotas Oro policijos kontingentas (Danijos iš Šiaulių ir Italijos iš Amari naikintuvai), be jų, dar buvo 

Lietuvos, Švedijos, Suomijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos ir kitų šalių orlaiviai 

Gegužės mėn. dalyvauta Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės štabo (Šiauliai) surengtame 

seminare. NATO oro policijos misiją atliekantiems  Portugalijos ir Ispanijos oro pajėgų kariams pristatyti skrydžių 

vykdymo ir aprūpinimo Baltijos valstybėse ypatumai, pristatyti niuansai, susiję su skrydžių valdymu ir oro erdvės 
panaudojimu treniruotėms ir oro policijos realioms misijoms. 

KOP 

„Oro navigacijos“ specialistai aktyviai dalyvavo pratybose „Thunderstorm", kurios birželio 3-15 d. vyko Baltijos 

regione (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkijos ir kitos šalys). Jungtinio pobūdžio karinėse pratybose dalyvavo visų rūšių 

kariniai vienetai - Oro pajėgos, Jūrų pajėgos, Sausumos, Specialiųjų Operacijų pajėgos. Oro pajėgos labiausiai 
koncentravosi į žemė- oras operacijas (antžeminių taikinių puolimas/ gynyba, sausumos pajėgų palaikymo iš oro 

operacijos, oro desanto išsilaipinimas, laivų gynyba su priedanga iš oro, dronų žvalgybos operacijos iš vidutinio ir mažo 

aukščio). Pasiruošimo pratyboms fazė truko 3 mėnesius (reikalingos oro erdvės planavimas, žemėlapių derinimas 
pratybų dalyviams, AIP SUP / NOTAM rengimas, informacijos apie pratybas rinkimas (detalus planavimas diena po 

dienos), oro uostų uždarymų derinimas, informacijos SVC rengimas ir supažindinimas. Aktyvioji pratybų fazė truko 2 

savaites. Pratybose dalyvavo visų karinių pajėgų rūšys, mažiausiai iš 10 NATO šalių. Pagrindiniai dalyviai - iš JAV, 
Vokietijos, Didžiosios Britanijos. Lietuva prisidėjo su L-39 orlaiviais. 

Birželio mėn. Baltijos regione vyko Ramstein Alloy-02 (toliau - RAAY) 2018 NATO ir šalių partnerių PfP pratybos. 

Jose dalyvavo Baltijos Oro policijos kontingentai (Portugalijos ir Ispanijos iš Šiaulių ir Prancūzijos iš Amari 
naikintuvai), taip pat - Lietuvos, Švedijos, Suomijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Vokietijos, Estijos ir kitų šalių 

orlaiviai. Pagrindinė antrų 2018 RAAY pratybų scena buvo Estijos oro erdvė. Ruošiantis šioms pratyboms, „Oro 

navigacija“ atliko šiuos veiksmus: Oro eismo vadybos skyrius rūpinosi oro erdvės užsakymais, derinimo klausimais, 
Oro navigacijos informacijos skyrius - NOTAM išleidimais, RSVC, Šiaulių SVC rūpinosi skrydžių valdymu iki 

rezervuotų zonų. 

NATS (D. Britanijos 

ONPT) 

Kartu su Lietuvos oro uostų vadovais dalyvauta susitikime su Stansted (Jungtinė Karalystė) oro uosto ir Jungtinės 
Karalystės oro navigacijos paslaugų teikėjo NATS atstovais. Susitikimo tikslas – supažindinti Lietuvos oro uostų ir VĮ 

„Oro navigacija" atstovus su Stanstedo oro uosto aplinkosaugos bei triukšmų valdymo iniciatyvomis bei apsikeisti 

patirtimi įgyvendinant įvairius projektus. 

Regioninis ONPT 
susitikimas 

Breste vyko įmonės, Latvijas Gaisa Satiksme, PANSA, UkSATSE, BELAERONAVIGATSIA, THALES Air Systems 
susitikimas, aptarti oro erdvės, informacijos apsikeitimo klausimai 

Indra 

Osle (Norvegija) dalyvauta Vilniaus oro eismo stebėjimo ir kontrolės (A-SMGCS) funkcionalumo išplėtimo projekto 

naujų funkcijų pristatyme.   

Vyko derybos su INDRA atstovais, buvo aptarti planuojami naujos skrydžių valdymo sistemos diegimo darbai naujame 

Regiono skrydžių valdymo centre. Susitikimo metu buvo derinami darbų įvykdymo grafikai. 

UNIFLY 

Susitikimas su kompanija UNIFLY, kuri pristatė savo siūlomus sprendimus dėl bepiločių orlaivių valdymo integruojant 

turimus skrydžių valdymo duomenis patvirtintais standartais. UNIFLY pasiūlė prieigą prie jų turimos sistemos DEMO 
versijos. 

2018 World ATM 

Congress (WAC) 

Parodoje daugiausia dėmesio susilaukė nuotolinių aerodromų skrydžių valdymo bokštų koncepcija, kurioje pastebėta 

pažanga fiksuojant mažesnius objektus (mažus orlaivius, dronus), kas ženkliai palengvina skrydžių vadovo situacijos 
suvokimą. Mažo objekto aptikimas ir vizualus identifikavimas ženkliai gerina aerodromo skrydžių valdymo paslaugų 

teikimą bendrajai aviacijai. Pasikeitė gamintojų sprendimai siūlant  nuotolinio bokšto vaizdo atvaizdavimo sieną, kada 

siekiant išvengti skrydžių vadovo galvos sukinėjimo siūlomi sprendimai ir mažesniuose (standartiniuose) monitoriuose. 
Parodos metu taip pat aptarti kitos įmonėje naudojamos techninės įrangos priežiūros klausimai. Ateityje bus galima 

svarstyti įrangos techniškai susidėvėjusių dalių atnaujinimą nekeičiant visos įrangos, taip pratęsiant jos gyvavimo laiką 

naujam periodui. 

ICAO Aviacijos 

duomenų ir analizės 
seminaras 

Dalyvauta ICAO Aviacijos duomenų ir analizės seminare (angl. ICAO Aviation Data and Analysis Seminar) Paryžiuje. 

Seminare buvo pristatomi skirtingų organizacijų naudojami bei kuriami aviacijos duomenų analizės įrankiai, aviacijos 

duomenų specifika ir kt. klausimai. Seminare taip pat dalyvavo Lietuvos CAA atstovai iš Oro transporto skyriaus bei 
oro navigacijos paslaugų tiekėjų, aviakompanijų, oro uostų operatorių, Eurostat, Eurokontrolės ir ICAO atstovai iš 

ICAO Europos ir Šiaurės Atlanto regiono šalių. 

Susitikimas su 

Eurokontrolės atstovais 

Vilniuje surengtas susitikimas su Eurokontrolės atstovais dėl naujos oro erdvės sektorizacijos, pralaidumo studijos ir 

ateities galimybių. Susitikimo metu aptarta naujojo viršutinės oro erdvės sektoriaus atidarymo operacinė nauda, skrydžių 
vadovų darbo krūvio optimizavimas augant skrydžių skaičiui 

Saugos monitoringo 

įrankio (ASMT) 
naudotojų forumas 

Įmonė kartu su Eurokontrole Vilniuje organizavo forumą, kuriame ekspertai iš daugiau nei 20 Europos valstybių 

diskutavo, kaip pagerinti sistemą, identifikuojančią ir registruojančią oro eismo saugos įvykius bei vizualiai atkuriančią 
iki įvykio, jo metu ir po jo ore buvusią oro eismo situaciją.  

CANSO Azijos 

konferencija 

Dalyvauta kasmetiniame oro navigacijos paslaugų teikėjus (ANSP) vienijančios organizacijos CANSO visuotiniame 

renginyje Bankoke. Jo metu diskutuota apie didžiulius duomenų kiekius, kuriuos šiuo metu generuoja kiekvienas ANSP 

ir kurie ateityje tik dar labiau augs. Siekiant efektyvesnio oro navigacijos paslaugų teikimo norima šiuo duomenis 
apjungti ir sisteminti (angl. digitalization process), kas leistų įmonėms priimti tikslesnius sprendimus savo veiklose. 

Tam reikalingi duomenų valdymo įrankiai, kurie leistų modeliuoti įvairias situacijas pasirinktu laiku. Aiškiai pabrėžta, 

kad ANSP įmonėms, jų kasdieninėje veikloje labai svarbu skirti pakankamai dėmesio skaitmeninės kultūros plėtojimui, 
kur gali būti pasiekiami norimi rezultatai. 

Eurokontrolė Dalyvauta Latvijos Respublikai deleguotos oro kelio atkarpos NINTA-ADAXA klausimo svarstyme Eurokontrolėje. 



4 lentelė. Įmonės atstovų dalyvavimas kituose Lietuvoje organizuojamuose seminaruose ir renginiuose 2018 m. I 

pusmetį 

Organizatorius Renginys 

UAB „Verslo žinios“ 
Konsultacinis seminaras „ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: naujovės ir įgyvendinimas 

praktikoje“ 

UAB „Confinn“ Konferencija „Viešieji pirkimai 2018“ 

UAB „Apertum“ Seminaras „Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas“ 

UAB „Apertum“ Seminaras „Darbo su valstybės turto informacinės paieškos sistema (VTIPS)“ 

Valstybinė duomenų apsaugos 

inspekcija kartu su LR Vyriausybės 
kanceliarija 

Konferencija 12-osios Duomenų apsaugos dienos proga „Duomenų apsaugos dienos pokyčius pasitinkant“ 

UAB „Confinn“ Konferencija „Darbuotojų sauga ir sveikata 2018“ 

MB „Kompetencijų ugdymas“ Dokumentų valdymo konferencija „ADOC 2018“ 

UAB „Verslo žinios“ Konferencija „Energetinio efektyvumo sprendimai konkurencingam verslui“ 

Advokatų kontora COBALT Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – kokių priemonių privalo imtis darbdaviai?“ 

UAB „Verslo žinios“ Konferencija „Viešieji pirkimai 2018: sprendimai verslui“ 

 

5 lentelė. Įmonės atstovų dalyvavimas susitikimuose su kitų šalies institucijų atstovais 2018 m. I pusmetį 

Partneriai/ 
Renginys 

Vykdytos veiklos ir pasiekti rezultatai 2018 m. I pusmetį 

VMI Su VMI atstovais aptarti įmonei aktualūs mokestiniai klausimai 

SM 

Dalyvauta pasitarime Susisiekimo ministerijoje. Jame aptarti teisės aktų projektai, reikalingi keičiant teisinę formą iš VĮ į AB. 

„Oro navigacijos“ atstovės pateikė siūlytinų keisti įstatymų projektus, jų aiškinamuosius raštus ir LRV nutarimų, susijusių su 
įmone, pakeitimų projektus. 

Balandžio mėn vyko susitikimas su ministerijai pavaldžių įmonių vadovais ir už korupcijos prevenciją atsakingais asmenimis. 
Susitikime aptarta susisiekimo sektoriaus vykdoma antikorupcijos politika ir pasiekti rezultatai, apžvelgta įstaigų, įmonių ir 

bendrovių antikorupcinė veikla, numatyti rodikliai ir pasiekti rezultatai. „Oro navigacijos“ atstovai pristatė diegiamos 

Antikorupcinės vadybos sistemos pagal standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. reikalavimai ir 
naudojimo gairės" reikalavimus eigą. 

Dalyvauta Civilinės aviacijos administracijos reformos pristatyme 

Įvyko pasitarimas su Susisiekimo ministerijos, VSD ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centro atstovais dėl pirminių 

radiolokatorių keitimo. 

LTOU Susitikimas su Lietuvos oro uostų atstovais dėl bendradarbiavimo rekonstruojant Vilniaus oro uosto terminalą 

Stebėsenos ir 
prognozių 

agentūra 

Dalyvauta susitikime su VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ atstovais. Jo metu buvo aptarti VĮ „Oro navigacija“ 2016 m. 

VVĮ gerojo valdymo indekso vertinimo rezultatai, agentūros atstovai pateikė rekomendacijas įmonės valdysenos gerinimui. 

Agentūros atstovams pristatyta įmonės veiklos specifika, paaiškinti pagrindiniai bendrosios mokesčių už oro navigacijos 
paslaugas sistemos principai, skirtingų rizikų (eismo rizikos, infliacijos prognozavimo rizikos) pasidalijimo mechanizmo 

principai, aptarti kiti svarbūs klausimai 

Dalyvauta susitikime su VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ atstovais. Jo metu buvo aptartos VĮ „Oro navigacija“ tikslinės 
ROE reikšmės 2019-2021 m. 

KOP 
Dalyvauta pasitarime Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose. Susitikime aptarti klausimai, susiję su numatomu 

orlaivių avarinio stabdymo įrangos modernizavimu. Susitikime taip pat dalyvavo Civilinės aviacijos administracijos ekspertai 

LAK 

Susitikimas su Lietuvos aeroklubo (LAK) atstovais dėl 2018 m. rugpjūtį planuojamo skrydžio sklandytuvais per buvusią LDK 
teritoriją - nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Žygis vadinsis „Kylam už Ukrainą, ES ir NATO“. Jame planuoja dalyvauti 

sklandytojai, kurie savo orlaiviais gabens Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, ES ir NATO vėliavas. Tuo pačiu metu žeme keliaus 

Šaulių sąjungos nariai, Baikerių asociacijos nariai.  VĮ „Oro navigacija" Oro eismo vadybos skyriaus ir Oro navigacijos 
informacijos skyriaus specialistai suteikė LAK atstovui reikiamą oro navigacijos informaciją, atitinkamus užsienio institucijų 

ir organizacijų kontaktinius duomenis bei patarė, kaip tvarkingai organizuoti skrydį, t.y. informavo apie paraiškų pateikimą, 

leidimų gavimą, pateikė kitą reikalingą informaciją 

KOP, LAK 

Organizuotas susitikimas su KOP ir LAK atstovais. Aptarta: LARA diegimas; Bepiločių orlaivių (BO) NIDOS aerodrome 

procedūros; LSSIP pasirašymas (SM ministro įsakymo keitimas; Lankstaus oro erdvės koncepcijos nuostatų (FUA) 

įgyvendinimas; KOP pratybų / LAK varžybų planavimas; ribojamų zonų keitimas į TSA. Bus pasirašytas atskiras susitarimas 
KOP/LAK/ON dėl ateinančių metų oro erdvės panaudojimo planavimo. 

Tarpžinybinaisusit

ikimai 

Dalyvauta organizuojant ir vykdant SM tarpžinybines hibridines pratybas Hibrid Wind 2018. 

Nacionalinis 

kibernetinis 
saugumo centras 

Kartu su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru dalyvauta ES kibernetinio saugumo pratybose. Pagal įtemptą scenarijų 
treniravosi daugiau nei 900 Europos kibernetinio saugumo specialistų iš 30 šalių. Pratybų scenarijus buvo parengtas remiantis 

tikrais techniniais ir netechniniais incidentais, kuriems pašalinti buvo reikalinga tinklų ir kenkimo programinės įrangos analizė 

ir ekspertizė. Imituojami incidentai buvo parengti taip, kad peraugtų į krizę visais galimais lygmenimis: organizaciniu, vietos, 
nacionaliniu ir Europos. Pagrindinis pratybų tikslas buvo padėti organizacijoms išbandyti savo vidinius veiklos tęstinumo ir 

krizių valdymo planus, įskaitant ryšių su žiniasklaida palaikymą krizės atveju, bei sustiprinti viešųjų ir privačiųjų subjektų 

bendradarbiavimą. 

KAM 

Dalyvauta Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre vykusiame Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento 

prie KAM organizuotame teorinio priimančiosios šalies paramos teorinio mokymo seminare. Renginyje dalyvavo daug 

valstybės institucijų. 

 


