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oro uostų
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pirmininkas
Tikriausiai geriausias būdas įvertinti prabėgusius metus
yra suprasti, kaip jie prisidėjo įgyvendinant įmonės misiją. Lietuvos oro uostų atveju tai – vienijant skirtingus
šalies oro uostus, skatinti tvarios partnerystės ir naujų
verslų plėtrą, užtikrinti skirtingą aukštos kokybės patirtį
keleiviams bei prisidėti prie šalies ekonomikos vystymo.
Šiandien galime pasidžiaugti, kad 2017-aisiais Lietuvos
oro uostų nuveikti darbai bei pasiekti rezultatai rodo kryptingą ėjimą šios misijos realizavimo link.
Per praėjusius metus Vilniaus, Kauno ir Palangos oro vartų teikiamos paslaugos tapo dar kokybiškesnės ir patrauklesnės, o tai netruko pajusti ne tik skrydžių entuziastai,
bet ir verslo partneriai. Žingeidžios Lietuvos oro uostų komandos dėka, pirmieji galėjo džiaugtis 11 naujų skrydžių
krypčių ir galimybe tiesiogiai pasiekti jau net 28 pasaulio
šalis, o antrieji – dar tvaresne ir glaudesne partneryste,
kuri ypač pasiteisino ruošiantis Vilniaus oro uosto kilimo
ir tūpimo tako rekonstrukcijai.
Augantį mūsų partnerių pasitikėjimą Lietuvos oro vartų
sistema liudija ir skaičiai: 2017 m. už aviacines rinkliavas
gautos pajamos išaugo 10,3 proc., o neaviacinės komercinės pajamos šoktelėjo dar 11,5 proc. Didėjantis keleivių ir
verslo pasitikėjimas įmone neatsiejamas nuo motyvuotos
ir lojalios komandos, todėl noriu pasidžiaugti ir dar vienu
skaičiumi, rodančiu bendrovės judėjimą teigiama linkme –
41 proc. pasiekusiu darbuotojų įsitraukimo rodikliu.
2017 m. Lietuvos oro uostai atliko ne tik įprastu tapusį
šalies ekonomikos katalizatoriaus vaidmenį. Tais metais
įmonė įrodė, jog jungtinė trijų šalies oro vartų komanda

gali sklandžiai susidoroti su sudėtingais infrastruktūros
projektais – Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcija, ir parodyti unikalų pavyzdį visai
Europai, kai didesnysis šalies oro uostas su visais keleiviais ir skrydžiais laikinai yra perkeliamas į mažesnįjį.
Ypač įkvepia tai, kad 35-ias labiausiai užimto vasaros sezono dienas neveikęs pagrindinis šalies oro uostas nesukliudė dviženkliam pervežtų keleivių skaičiaus augimui.
Praėjusiais metais visuose trijuose oro vartuose aptarnavome net 10 proc. daugiau keleivių, o bendras skrydžių
skaičius viršijo 55 tūkstančius.
Maža to, iššūkių kupini 2017-ieji užtikrino ir rekordinę, 3,4
mln. eur grąžą dividendais į valstybės biudžetą.
Tokie rezultatai neabejotinai skatina kibti į naujus darbus
ir siekti dar aukštesnių tikslų per naujų iššūkių nestokojančius 2018-uosius: valstybinės įmonės pertvarkymas į
akcinę bendrovę, Vilniaus oro uosto rekonstrukcija, naujų
oro linijų ir maršrutų pritraukimas į visus tris šalies oro
uostus. Tai – pagrindiniai ateinančių metų darbai bei
svarbūs žingsniai geresnės keleivių patirties ir didesnio
šalies pasiekiamumo link.
Stengsimės, kad 2018 m. taptų naujų rekordų metais, per
kuriuos būtų pasiekta 6 mln. aptarnautų keleivių riba ir
oro transporto sektorius dar smarkiau prisidėtų prie ekonomiškai stipresnės šalies kūrimo. Tikiu, kad sukaupta
patirtis ir vieninga bei profesionali Lietuvos oro uostų komanda kitąmet leis ne tik pasidžiaugti įgyvendintais tikslais, bet ir naujuosius iškelti dar aukščiau!

Valdybos pirmininkas Tomas Krakauskas
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Marius
Gelžinis,
Lietuvos
oro uostų
generalinis
direktorius
Dažniausiai keleivių ir partnerių pasirenkamas oro uostų
tinklas regione – tokią ambicingą viziją jau ne vienerius
metus turi Lietuvos oro uostai. 2017-ieji leido prie jos įgyvendinimo priartėti itin sparčiai ir sėkmingai. Praėję metai
buvo kupini iššūkių, tačiau kartu ir atveriantys naujas galimybes bei suteikiantys tarptautinį pripažinimą.
Didžiausiu metų įvykiu, be abejonės, tapo sėkmingai
Vilniaus oro uoste įgyvendinta kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcija, tačiau įsimintini praėjusieji metai buvo ir
kitiems šalies oro uostams. Kaunas sostinės oro vartų
rekonstrukcijos metu sugebėjo aptarnauti keturis kartus
išaugusį keleivių ir skrydžių skaičių ir buvo pripažintas
geriausiai 2017 m. pasirodžiusiu oro uostu, o mažiausias
šalyje – Palangos – oro uostas nenustojo augęs.
Visoje Europoje fiksuotas lėktuvų keleivių skaičiaus augimas neaplenkė ir mūsų šalies. Nepaisant 35 dienoms
aviacinę veiklą sustabdžiusio pagrindinio šalies oro uosto,
nuoseklų augimą išlaikėme visose srityse: aptarnavome
10 proc. daugiau keleivių, 5 proc. daugiau skrydžių ir 12
proc. šoktelėjo pervežtų krovinių apimtis.
Kauno ir Palangos oro uostuose 2017 m. sulaukėme, atitinkamai, net 60 proc. ir 28 proc. daugiau keleivių – tokį
augimą paskatino tako rekonstrukcija. Sostinės oro uostas išlaikė beveik tokį patį keleivių skaičių kaip ir metais
prieš tai netgi tuomet, kai dėl rekonstrukcijos jis buvo uždarytas daugiau nei mėnesiui per vasaros skrydžių piką.

Be to, kasmet nuosaikiai didindamas siūlomų krypčių
skaičių, Vilniaus oro uostas sparčiai artėja prie regiono
lyderio pozicijos.
Tarptautinė oro uostų taryba (ACI Europe) taip pat jau spėjo
įvertinti mūsų pažangą. Organizacijos skaičiavimais, 2017
m. Lietuvos pasiekiamumas tiesioginiais skrydžiai išaugo
12 proc., o jungiamaisiais skrydžiais – net 41 proc.
Viso to nebūtume pasiekę be palaikančių keleivių bei
veržlios komandos. Minėti skaičiai yra geriausias mūsų
komandos dedamų pastangų įvertinimas, skatinantis ir
toliau judėti į priekį siūlant dar daugiau galimybių keleiviams ir verslui, o kartu ir stiprinant Lietuvos oro jungtis
su likusiu pasauliu.
2017-ųjų pasiekimai mums yra ir puiki paskata naujiems
darbams. Pernai atnaujinę Vilniaus oro uosto išorę, šiemet
susitelksime ties vidumi ir įgyvendinsime komercinių zonų
pertvarką. Tai dalis Vilniaus oro uosto rekonstrukcijos projekto, leisiančio padidinti pralaidumą oro uoste bei pagerinti
keleivių patirtį. Tačiau tai dar ne viskas – šiemet tikimės keliautojus ir toliau stebinti naujomis kryptimis ir maršrutais.
Esu įsitikinęs, kad praėjusių metų pasiekimai ir šių metų
tikslai leis pasiekti, kad Lietuvos oro uostai kuo didesnei daliai žmonių taptų patikimu partneriu vis mažesniu
tampančiame šiandienos pasaulyje – juk kartu mes kylame tik aukštyn!

Generalinis direktorius Marius Gelžinis
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Veiklos strategija
1 bei tikslai
MISIJA
Mūsų misija – vienijant skirtingus Lietuvos oro uostus, skatinti tvarios partnerystės ir
naujų verslų plėtrą, užtikrinti skirtingą aukštos kokybės patirtį keleiviams bei prisidėti prie
šalies ekonomikos vystymo.

VIZIJA
Mūsų vizija – tapti dažniausiai keleivių ir partnerių pasirenkamu oro uostų tinklu regione.

VERTYBĖS
Siekdami savo tikslų vadovaujamės tokiomis vertybėmis:

I.

Atsakomybė

II.

Vienybė

III. Entuziazmas
IV. Inovatyvumas
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STRATEGINĖS VEIKLOS
KRYPTYS
Vidutinės trukmės laikotarpiui LOU nustatė 4 pagrindines strategines veiklos kryptis,
kurioms skirsime didžiausią dėmesį siekiant vizijos įgyvendinimo:
I.

Vienoda teikiamų paslaugų kokybė

II.

Efektyviai valdoma aplinka per paslaugų plėtrą

III. Finansinis stabilumas ir nuoseklus oro uostų tinklo augimas
IV.

Abipusė vertė tarp įmonės ir darbuotojo

Įmonės strateginių krypčių įgyvendinimui nustatyti strateginiai tikslai, kurie matuojami
atitinkamais rodikliais.
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1 LENTELĖ STRATEGINIAI TIKSLAI IR RODIKLIAI

STRATEGINĖS
KRYPTYS

1. Vienoda
teikiamų
paslaugų
kokybė

STRATEGINIAI
TIKSLAI

RODIKLIAI

1.1. Optimizuoti keleivių
aptarnavimo procesus

Keleivio aviacinio saugumo patikros laikas:
1)

VNO

2)

KUN

3)

PLQ

RODIKLIŲ
MATAVIMO
VIENETAI
Keleiviai /
min.

SIEKIAMOS
REIKŠMĖS
2017
planas

2018
planas

1) 15,3
(7x-ray)

1) 15,6
(6x-ray)

2) 8,8
(4x-ray)

2) 12,1
(4x-ray)

3) 3,8
(2x-ray)

3) 4,9
(2x-ray)

1.2. Vystyti klientų aptarnavimo standartus

Lojalių oro uostams
keleivių (NPS Promoters)
rodiklis

Proc.

48

52

2. Efektyviai
valdoma
aplinka per
paslaugų
plėtrą

2.1. Sukurti palankias
veiklos sąlygas suinteresuotoms šalims ir
suderinti jų interesus

Keleivių skaičius, tenkantis darbuotojų skaičiui

Mln.**

7,87

8,59

Veiklos sąnaudos lyginant
su keleivių skaičiumi

Eur /
keleivis

5,11

4,62

3. Finansinis
stabilumas
ir nuoseklus oro
uostų tinklo
augimas

3.1. Užtikrinti oro uostų
tinklo augimą ir efektyvų
išteklių naudojimą

EBITDA

Tūkst. Eur

6 323

8 908

ROE

Proc.

0,1

2,1

3.2. Didinti aviacinių ir
neaviacinių paslaugų
apimtį

Aviacinių rinkliavų pajamų
augimas

Proc.

5,22

10,3

Neaviacinių komercinių
pajamų augimas

Proc.

0,4

11,5

Neaviacinės komercinės
pajamos, tenkančios
keleivių skaičiui

Eur /
keleivis

1,75

1,80

Darbuotojų įsitraukimas

Proc.

35

41

4. Abipusė
vertė tarp
įmonės ir
darbuotojo

4.1.Didinti darbuotojų
įsitraukimą ir lojalumą
per teigiamos darbo
aplinkos kūrimą
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2 Valdymo organai
Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai 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 savininko
teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerija.

Kolegialus valdymo organas – įmonės valdyba, vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas.
LR susisiekimo ministro įsakymu patvirtintą valdybą
sudaro:

2 LENTELĖ SVĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ VADOVYBĖ

VADOVYBĖ

Vardas Pavardė

GENERALINIS DIREKTORIUS

Marius Gelžinis

VALDYBOS PIRMININKAS

Tomas Krakauskas, UAB „ME Investicija“ („Girteka“ grupė) investicijų
valdymo direktorius
Gediminas Almantas, ACI Europe valdybos narys
Andrius Šniuolis, LR susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių
transporto politikos departamento direktorius

VALDYBOS NARIAI

Ramūnas Bagdonas, AB „Telia Lietuva“ žmogiškųjų išteklių vadovas,
nepriklausomas valdybos narys
Organizuojama atranka
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1 SCHEMA ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA

VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ CENTRINIO PADALINIO
ORGANIZACINĖS STRUKTŪROS SCHEMA

Vilniaus
filialas

Generalinis direktorius

Vykdomasis
direktorius

Komercijos
departamentas

Aviacinių
paslaugų
skyrius
Neaviacinių
paslaugų
skyrius

Vidaus
audito ir
kontrolės
tarnyba

Strateginės
komunikacijos skyrius

Organizacinio
vystymo
departamentas

Strateginės
plėtros
departamentas

Personalo
skyrius

Projektų
valdymo
skyrius

Keleivių
patirties
valdymo
skyrius

Inovacijų ir
technologijų
vystymo
skyrius
Technologijų
palaikymo
skyrius

Kauno
filialas

Teisės
skyrius

Finansų
departamentas

Ekonominės
analizės ir
planavimo
skyrius

Palangos
filialas

Administravimo
skyrius

Oro uostų
saugos ir
saugumo
departamentas

Saugos ir
saugumo
kokybės
kontrolės
ir mokymų
skyrius

Apskaitos
skyrius

Viešųjų
pirkimų
skyrius
Turto
valdymo
skyrius
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3 Pagrindiniai

įvykiai, turintys
esminės reikšmės
įmonės veiklai per
ataskaitinį laikotarpį

3.1.

Vilniaus oro uosto orlaivių
kilimo ir tūpimo tako (KTT)
rekonstrukcija

Nuo 2017 m. liepos 14 d. iki rugpjūčio 17 d. 23:59 val.
vyko Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako
(KTT) rekonstrukcija. 35 vasaros dienas skrydžių sostine tapo Kaunas, į kurio oro uostą buvo nukreipta dauguma skrydžių.
Takas rekonstruotas iš esmės – pakeista senoji danga,
sutvirtintas jo pagrindas, įrengtos naujos drenažo ir lietaus surinkimo sistemos, rekonstruota žiburių valdymo
sistema. Rekonstrukcijos metu 14 iš 16 reguliariuosius
skrydžius vykdančių aviakompanijų skraidė iš Kauno

oro uosto. Įvertinus visus techninius projekto reikalavimus bei kitas sąlygas, tokias kaip kritulių kiekis,
temperatūra, šviesaus paros meto trukmė, buvo pasirinktas optimalus rekonstrukcijos laikas. Atlikus kitų
oro uostų, įgyvendinusių panašius projektus, analizę,
nustatyta darbų kaina – 25 mln. eurų. Rekonstrukcijos
darbų rangovas – latvių bendrovės „ACB“ vadovaujamas įmonių konsorciumas darbus atliko už 19 mln.
eurų. Rekonstrukcijos rangovams iškelti aukščiausi
darbų kokybės ir reputacijos reikalavimai, siekiant, kad
darbai būtų atlikti sklandžiai ir tiksliai.
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3.2. Koncesijos projektas
Siekiant efektyviau plėtoti šalies oro uostus ir užtikrinti kuo didesnę naudą valstybei, 2015 m. vasarą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginis komitetas iš esmės pritarė bendrai valdomų Vilniaus, Kauno ir
Palangos oro uostų infrastruktūros ir paslaugų plėtrai
koncesijos būdu. Už koncesijos projekto įgyvendinimą
atsakinga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, LOU aktyviai prisideda prie projekto rengimo pagal
kompetenciją savo žiniomis ir resursais.
Vyriausybės strateginio komiteto pavedimu 2016 m.
gegužės mėn. baigtas rengti VĮ Lietuvos oro uostų koncesijos investicijų projektas, finansiškai, techniškai ir
socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą ir įgyvendinimo terminus.
Įvertinant geriausią tarptautinę oro uostų valdymo
praktiką, numatoma, kad Lietuvos civilinių oro uostų
koncesijos modelis, nekeičiant valstybės nuosavybės į
oro uostų valdomą turtą ir neprarandant jų kontrolės,
sudarytų galimybę gauti papildomų pajamų į valstybės
biudžetą, išplėsti ir modernizuoti oro uostų infrastruktūrą, padidinti keleivių aptarnavimo galimybes ir pagerinti šalies pasiekiamumą. Numatoma oro uostus

koncesininkui valdyti perduoti 25 metų laikotarpiui, jei
specialiajame Lietuvos oro uostų koncesijos įstatyme
nebus numatyta kitaip.
2016 m. gegužės mėn. baigta ir koncesijos projekto
konsultantų atranka. Konsultacinių paslaugų konkursą
laimėjo InterVISTAS Consulting B.V. Koncesijos projekto konsultantams keliami tokie uždaviniai: parengti
koncesijos konkurso sąlygas, teikti konsultacijas projektinės dokumentacijos tvirtinimo etape, teikti visas
reikalingas finansines, mokestines, teisines ir technines konsultacijas suteikiančiajai institucijai konkurso
metu bei teikti visas kitas su projekto įgyvendinimu
susijusias konsultacijas.
Koncesijos patarėjui baigus ruošti koncesijos konkurso dokumentus Lietuvos oro uostų koncesijos konkursą numatoma paskelbti 2019 m. antrame ketvirtyje,
tačiau šis terminas dar gali būti koreguojamas priklausomai nuo projekto poveikio aplinkai vertinimo veiklų
ir projekto tvirtinimo eigos. Koncesijos sutarties pasirašymas su konkurso laimėtoju numatomas 2020 m.
gale. Išsamus dabartinis koncesijos projekto įgyvendinimo planas pateikiamas toliau.

2 SCHEMA KONCESIJOS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS
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Viešai skelbtą koncesijos konkursą laimėjusiam koncesininkui būtų suteikiama teisė plėtoti visus tris šalies oro
uostus – Vilniaus, Kauno ir Palangos. Taip pat lygiagrečiai svarstoma apskritai naujo oro uosto statybos opcijos
įgyvendinimas koncesijos modeliu. Oro uostų infrastruktūra išliktų valstybės nuosavybėje, koncesijos sutartyje
numatant oro uostų valdymo ir plėtros sąlygas. Kiekvieno
oro uosto valdymas ir plėtra sutartimi būtų reguliuojami
atskirai, atsižvelgiant į esamą oro uostų infrastruktūrą,

jos būklę ir sudėtį, veiklos modelį, regioninę ir valstybinę
oro uosto reikšmę, besidominčių šalių interesus.
Pasirašius koncesijos sutartį, LOU prižiūrėtų ir kontroliuotų koncesijos sutarties ir koncesininko įsipareigojimų tinkamą vykdymą. Koncesijos laikotarpio pabaigoje valstybė perimtų valdyti ir naudoti koncesininko
išplėstą ir pagerintą valstybės turtą arba galėtų skelbti
naują koncesijos konkursą.

3.3. Įmonės pertvarkymas
į akcinę bendrovę
Siekiant didinti veiklos efektyvumą ir atsižvelgiant į
EBPO pateiktas rekomendacijas ekonominę veiklą
vykdančias valstybės įmones pertvarkyti į bendroves,
LOU kartu su Susisiekimo ministerija 2017 m. pradėjo

LOU pertvarkymo į AB projekto įgyvendinimą. Pagal
parengtą pertvarkymo į akcinę bendrovę veiksmų planą – planuojama visus veiksmus atlikti iki 2019 m. I
ketvirčio pabaigos.

3.4. Rekordinis keleivių
skaičiaus augimas
Praėjusiais metais trys šalies oro uostai iš viso aptarnavo daugiau nei 5,245 mln. keleivių, o skrydžių
skaičius viršijo 55,4 tūkst. Pastebimas augimas buvo
jaučiamas visuose trijuose oro uostuose. 2017 m.
Vilniaus oro uoste lyginant su 2016 m. padidėjo aptarnautų keleivių skaičius 6 proc., o lyginant su 2017m.
strateginiu planu – 7 proc.
Kauno oro uoste nevertinant KTT rekonstrukcijos įtakos, padidėjo keleivių skaičius 21 proc. lyginant su
2016 m., taip pat 17 proc. lyginant su planu. Palangoje
2017 m. keleivių skaičius padidėjo 28 proc. lyginant
su 2016 metais.
Naujai atidaryti maršrutai turi reikšmingą įtaką valstybės ekonomikai – patrauklesnė aplinka tiesioginėms

užsienio investicijoms pritraukti, skatinama dvišalė prekyba, didėjantys turizmo srautai, o oro uostui ir
aviacijai efektas yra matuojamas augančiu keleivių
skaičiumi ir pajamomis. Labai svarbu tinkamai įvertinti
visas rizikas susijusias su naujo maršruto atidarymu.
Lietuvos oro uostai turi skatinimo programą, kuria
yra siekiama paskatinti oro bendroves vykdyti naujus
skrydžių maršrutus į Lietuvos oro uostus ir iš jų. Taip
pat remia nuolatinę ir tvarią maršrutų tinklo plėtrą bei
keleivių skaičiaus didinimą. Naujų maršrutų skatinimo
programą sudaro: De Minimis parama bei naujų maršrutų ir LOU tinklo skatinimo programa, pagal kurias
suteikiama tiesioginė parama arba nuolaidos oro uostų rinkliavoms. Taikant naujų maršrutų skatinimo programas, siekiama pasidalinti rizika, susijusią su naujo
maršruto atidarymu, tarp oro bendrovės ir oro uosto.
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3.5. Vilniaus oro uosto „Duty free“
zonos pertvarkymas
Prekybinės zonos pertvarkymo projektas buvo pradėtas 2017 metais. Per 2018 m. pirmąjį pusmetį ketinama iš esmės pertvarkyti VNO išvykimo terminale
esančių parduotuvių erdves. Prekybinių patalpų, t. y. 6
parduotuvių plotas sudarys daugiau kaip 1 500 kv. m.
Atlikus kapitalinio remonto darbus ir patalpų perplanavimą, bus sukurta didelė, erdvi centrinė neapmuitinamų prekių („duty free“) parduotuvė, kuri apims daugiau

kaip 800 kv. m plotą ir bus išplanuota „walk-through“
principu, kuris šiuo metu taikomas daugelyje pažangiausių pasaulio oro uostų. Naujosios „duty free“ parduotuvės keleivius džiugins ne tik atnaujintu interjeru,
bet ir įvairesniu prekių asortimentu – daugiau aksesuarų (saulės akiniai, laikrodžiai, rankinės ir pan.) bei
itin daug dėmesio bus skiriama lietuvių gamintojų,
Lietuvoje pagamintų prekių pasiūlai.

Aviacinių
4 paslaugų apžvalga
Pagrindinis aviacinės veiklos tikslas – šalies pasiekiamumo gerinimas didinant naujų tiesioginių krypčių
skrydžių skaičių ir oro keleivių srautą.
ACI duomenimis, per 2017 m. Europoje keleivių skaičius išaugo 7,9 %. Nepaisant skrydžių plėtrą pristabdžiusio Vilniaus kilimo – tūpimo tako rekonstrukcijos
projekto, visuose Lietuvos oro uostuose tuo pačiu lai-

kotarpiu buvo fiksuojamas netgi spartesnis keleivių
skaičiaus augimas.
2016 m. Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių
skaičius siekė – 4,7 mln., t. y. 13,2 % daugiau keleivių
nei 2015 metais. 2017 m. rezultatas 5,2 mln. keleivių
(+9,6 % lyginant su 2016 m.). 2017 m. visuose Lietuvos
oro uostuose skrydžiai buvo vykdomi 92 maršrutais.
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1 GRAFIKAS KELEIVIŲ SKAIČIAUS AUGIMAS BALTIJOS ŠALYSE 2017 M.

Labiausiai augimui įtakos turėjo nuosaikiai augantis
oro bendrovių siūlomų vietų skaičius – didėja skrydžių,
krypčių skaičius bei maršrute naudojami didesni orlaiviai. Lyginant su 2016 m. pasiūlytų vietų skaičius LOU
augo 9 %. Tradicinių oro bendrovių pasiūlytų vietų skaičius augo 18 % (vid. orl. užpildymas – 65,1 %, sumažėjo
1,1 %), žemų kaštų 4 % (vid. orl. užpildymas – 88,2 %, padidėjo 2 %). Tai rodo puikų naujos pasiūlos rinkoje įsisavinimą, o tam turi įtakos tai, jog Lietuvos aviacijos rinka vis
dar yra besivystanti ir paklausa iki galo neužpildyta.

Pagal pasiekiamumo duomenis lentelėje Nr. 3 matoma stipri Lietuvos oro uostų pozicija regione. Taip pat
matoma tendencija – Vilnius kasmet nuosaikiai didina
krypčių skaičių ir artėja prie regiono lyderio pozicijos.
Verta paminėti, jog pagal ACI pasiekiamumo indeksą
Lietuvos pasiekiamumo rodiklis kasmet reikšmingai
auga (2016 / 2017 pasiekiamumas: tiesioginiais skrydžiais +12 %, jungiamaisiais skrydžiais +41 %).

3 LENTELĖ KRYPČIŲ IR AVIAKOMPANIJŲ SKAIČIUS REGIONO ORO UOSTUOSE 2017 M.

LOU

VNO

KUN

PLQ

RIX

TLL

KDG

MSQ

WAW

KRYPČIŲ SKAIČIUS

92

63

18

11

90

34

21

53

119

REGULIARIŲJŲ AVIAKOMPANIJŲ
SKAIČIUS

17

17

2

9

15

16

12

16

35
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Taip pat naujų maršrutų ar naujų oro bendrovių pritraukimo bei skatinimo klausimais LOU nuolat bendradarbiauja tiek su privačiais (pvz., užsienio investuotojų bendruomenė Lietuvoje), tiek su viešais (Turizmo
Departamentas, VŠĮ Investuok Lietuvoje, Susisiekimo
ministerija, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos ir kitų miestų
bei regionų savivaldos) ūkio subjektais.

Naujų maršrutų plėtrai didelę įtaką turi šios rizikos:
rinkos dydis, ribotos skatinimo ir paramos galimybės
atsižvelgiant į Europos Komisijos reguliavimą, stipri
konkurencija tarp aplinkinių oro uostų ir oro bendrovių,
oro uosto infrastruktūriniai pajėgumai (terminalas, takas, kt.) bei ekonominė ir politinė situacija šalyje. Todėl
naujų maršrutų plėtra ir naujų oro bendrovių pritraukimas yra sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas.

4 LENTELĖ TOP 10 VEŽĖJŲ
PASISKIRSTYMAS LOU 2017 M.

5 LENTELĖ PALYGINAMIEJI RODIKLIAI SU
KONKURUOJANČIAIS ORO UOSTAIS 2017 M.

ORO BENDROVĖ

Užimama
rinkos dalis

ORO UOSTAS

Keleivių dalis
proc.

„RYANAIR“

30 %

LONDONAS LUTONAS

10

„WIZZAIR“

25 %

KOPENHAGA

6

„Small Planet Airlines“

8%

Frankfurtas

4

„AirBaltic“

7%

Londonas Stanstedas

4

SAS

5%

Ryga

4

„Lufthansa“

4%

Oslas Gargemonen

4

„LOT Polish Airlines“

4%

Varšuva

4

„Ukraine International“

3%

Kijevas

3

„Aeroflot“

3%

Milanas

3

„Norwegian Air Shuttle“

3%

Dublinas

3

2017 m. LOU veiklą vykdė 17 reguliarius skrydžius
vykdančios oro bendrovės. Didžiausiais vežėjais
LOU išlieka Ryanair (30 % viso srauto) ir „Wizz Air“
(25 % viso srauto). Visas vežėjų pasiskirstymas
LOU 2017 m. pateiktas toliau esančioje lentelėje.

Pagal 2017 metų palyginamuosius konkuruojančių oro
uostų duomenis matoma, jog regione Vilniaus oro uostas nusileidžia tik Rygos oro uostui. Tačiau atsižvelgiant į augimo tendencijas, galimas pokytis regiono
lyderio pozicijose.
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Verta paminėti, kad dėl planuojamojo „Brexit“ (Jungtinės
Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos) 2018 metų
antrą pusmetį turėtų paaiškėti tolimesnė situacija dėl
skrydžių tarp Europos sąjungos šalių bei Jungtinės
Karalystės nuo 2019 metų gegužės mėn. Yra prognozuojami du pagrindiniai scenarijai:
1. Jungtinė Karalystė lieka ES nare ir tai neturėtų paveikti aviacinių srautų;

2. Jungtinė Karalystė išstoja iš ES, kaip žadėta, 2019
metų gegužę. Atsižvelgiant į pakankamai ilgą ir sudėtingą procesą norint gauti leidimą vykdyti komercinius
skrydžius į Jungtinę Karalystę, daroma prielaida, jog
trumpajame periode tai gali stipriai paveikti aviacinius
srautus tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės, kurie
2016 metais sudarė apie 20 % visų Keleivių Lietuvos
oro uostuose. Šiuo metu nėra nei vienos Lietuviškos
ar Britiškos oro bendrovės, kuri vykdytų skrydžius tarp
Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.

Neaviacinių
5 paslaugų apžvalga
LOU neaviacinių paslaugų pasiūla per pasrtaruosius
metus sparčiai plėtėsi. Bendradarbiaujant su vietiniais
ir tarptautiniais partneriais, panaudojant esamą bei
sukuriant naują infrastruktūrą, visuose oro uostuose
buvo pasiūlyta įvairių naujų paslaugų. LOU neaviacinių
paslaugų paketą sudaro tokios veiklos:
»»

Pastatų ir patalpų nuoma;

»»

Automobilių stovėjimas;

»»

Verslo klubas (tik VNO);

»»

Reklamos paslaugos;

»»

LSA aptarnavimas (tik VNO);

»»

Žemės nuoma;

»»

Greitoji keleivių patikra (tik VNO);

»»

Renginių organizavimas;

»»

Lojalumo programa (tik VNO).

Komercinių patalpų, tokių kaip parduotuvės, kavinės,
automobilių nuomos biurai, valiutos keityklos ir pan.,
nuoma yra itin svarbi ir daugiausiai vertės kurianti LOU
veikla. Didžiausią LOU pajamų dalį sudaro nuomos
mokesčiai, gauti iš prekybinės veiklos parduotuvėse,
esančiose išvykimo salėse, t. y. ten, kur išvykstantis
keleivis praleidžia daugiausiai laiko, jau yra atsipalaidavęs po visų oro uosto procedūrų bei tikisi surasti lauktuvių savo artimiesiems ar dovanų verslo partneriams.
Apsilankymas neapmuitinamų prekių („duty free“) parduotuvėse daugeliui keleivių yra neatsiejamas kiekvienos kelionės potyris. Parduotuvių bei kavinių operatorių rezultatai yra proporcingi oro uosto aptarnaujamų
keleivių skaičiui, tačiau įtaką daro ir daugiau veiksnių:
keleivių srauto paskirstymas, terminalo išplanavimas,
keleivių streso lygis, kurį lemia oro uosto procedūrų
greitis ir kokybė, oro vežėjų taikoma rankinio bagažo
politika, tabako bei alkoholio kontrolės įstatymai, aviacijos saugumo reikalavimai, kintantys vartojimo įpročiai ir pan. Tiek komercinių paslaugų kokybei, tiek finansiniams rodikliams daug įtakos turi ir parduotuvių
operatorių gebėjimai. Teikti paslaugas tokiame specifiniame objekte, kaip oro uostas, reikia atitinkamos patirties bei efektyvių valdymo modelių.
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Per 2018 m. pirmąjį pusmetį ketinama iš esmės pertvarkyti VNO išvykimo terminale esančių parduotuvių
erdves. Prekybinių patalpų, t. y. 6 parduotuvių plotas
sudarys daugiau kaip 1 500 kv. m. Atlikus kapitalinio
remonto darbus ir patalpų perplanavimą, bus sukurta didelė, erdvi centrinė neapmuitinamų prekių („duty
free“) parduotuvė, kuri apims daugiau kaip 800 kv. m
plotą ir bus išplanuota „walk-through“ principu, kuris
šiuo metu taikomas daugelyje pažangiausių pasaulio
oro uostų. Naujosios „duty free“ parduotuvės keleivius
džiugins ne tik atnaujintu interjeru, bet ir įvairesniu
prekių asortimentu – daugiau aksesuarų (saulės akiniai, laikrodžiai, rankinės ir pan.) bei itin daug dėmesio
bus skiriama lietuvių gamintojų, Lietuvoje pagamintų
prekių pasiūlai.
Automobilių stovėjimo paslaugos visuose trijuose filialuose sudaro antrą pagal svarbą neaviacinių pajamų
segmentą. Šių paslaugų pardavimai itin priklauso nuo
oro uosto atstumo iki miesto centro, viešojo transporto
prieinamumo, skrydžių krypčių, keleivių segmentacijos
ir, žinoma, konkurencinės aplinkos. VNO automobilių
stovėjimo aikšteles nuomos pagrindu valdo privatus
operatorius, o KUN ir PLQ aikšteles administruoja savarankiškai. 2018 m. kovo mėn. bus pradėti ir iki metų
pabaigos užbaigti daugiaaukštės aikštelės VNO statybos darbai. Projekto tikslas yra išplėsti VNO valdomą
parkavimo infrastruktūrą, patenkinti augančią ilgalaikio
parkavimo paklausą ir pasiūlyti aukštesnės kokybės
paslaugas, t. y. parkavimą po stogu. Taip pat šio projekto apimtyje yra numatyta centralizuoti automobilių
nuomos paslaugas. Daugiaaukštėje aikštelėje planuojama įrengti automobilių nuomos biurų centrą, kuriame
keleiviai galėtų patogiai pasiimti ir gražinti nuomojamus automobilius. Pastate bus įrengtos elektromobilių
krovimo stotelės, keleivių patogumui skirtos priemonės, tokios kaip bagažo matuokliai, svarstyklės, tualetai, liftas, parkavimo vietų užimtumo švieslentės bei
naujausia aikštelės valdymo sistema, veikianti numerių
atpažinimo pagrindu. Šalia aikštelės esanti sankryža
ir dalis Rodūnios kelio bus taip pat pertvarkyta, įrengti
šaligatviai, papildomos eismo juostos, saugios pėsčiųjų perėjos, apšvietimas.
LOU teikiamos reklamos paslaugos turi dar daug neišnaudotų galimybių. Tiek įmonės, tiek reklamos agentūros pastaraisiais metais ypač aktyviai ieško netradicinių reklamos sprendimų ir naujų rinkodaros įrankių.
Oro uostas – tai ta vieta, kur reklama gali būti pateikta

nestandartiškai, gali nustebinti bei sudominti. Reklama
oro uoste leidžia pasiekti konkrečias tikslines vartotojų
grupes ir efektyviai ištransliuoti komunikacines žinutes. Siekiant toliau didinti Lietuvos oro uostų pajamas
iš reklamos paslaugų, pritarta reklamos priemonių
atnaujinimo projektui, kurio metu bus diegiamos naujausios technologijos reklamai atvaizduoti – ekranai,
„video“ sienos, šviečiantieji stendai, reklamos turinio
valdymo programinė įranga. Tarptautiniai konsultantai
„Wildstone Airports“ atliko studiją, kurioje numatė optimalius reklamos pozicijų kiekius ir konkrečias vietas
naujoms reklamos priemonėms terminalų viduje bei
išorėje. Įgyvendinus šį projektą, reklamos paslaugų
valdymas oro uostuose bus efektyvesnis. Planuojama,
kad su skaitmeniniais reklamos sprendimais pavyks
pritraukti tarptautinių prekės ženklų dėmesį, o galimybė su nauja programine įranga integruotis tarptautinėse reklamos pardavimo platformose bus naujas pardavimo kanalas, per kurį bus galima pasiekti globalių
reklamdavių biudžetus.
Verslo klubas, labai svarbių asmenų (LSA) aptarnavimas, greitoji keleivių patikra, lojalumo programa – tai
paslaugos, orientuotos į dažnai darbo ar verslo reikalais keliaujančius arba išskirtinumo pageidaujančius
keleivius. Ateityje numatoma dar labiau plėsti verslo
renginių, mokymų, korporatyvinių švenčių organizavimo, konferencijų salių nuomos ir kitų verslas-verslui
(angl. B2B) orientuotų paslaugų pasiūlą.
Žemės nuoma yra dar daug potencialo turinti neaviacinė veikla. Planuojama, kad VNO teritorijoje veiklą galėtų pradėti 3–4 nauji investuotojai, vykdantys krovinių
tvarkymo, logistikos, bendrosios aviacijos, antžeminio
aptarnavimo, viešbučių-apgyvendinimo bei kitas su
aviacija susijusias veiklas. Tam yra rezervuotos atskiros oro uosto teritorijos dalys, kurios bus išnuomojamos aukciono būdu. KUN ketinama pritraukti įmonių,
užsiimančių orlaivių remontu ir priežiūra, dalių gamyba, prekyba ir kt. PLQ žemės nuomos veikla daugiausiai susijusi su bendrosios aviacijos plėtra. Pajūrio
regionas tam turi neišnaudotą potencialą, o PLQ turi
tinkamą infrastruktūrą tokių veiklų plėtrai.
2017 m. LOU neaviacinės veiklos pajamos sudaro
11,22 mln. Eur. Daugiausiai neaviacinės veiklos pajamų
LOU gauna iš pastatų ir patalpų nuomos bei automobilių stovėjimo. Pajamų pasiskirstymas pagal veiklas
detalizuotas toliau esančiame grafike.
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2 GRAFIKAS KELEIVIŲ SKAIČIAUS AUGIMAS BALTIJOS ŠALYSE 2017 M.

Pasaulyje įsigali tendencija, kad vis daugiau oro uostų,
siekdami diversifikuoti gaunamas pajamas, didindami
neaviacinių veiklų efektyvumą bei apimtis, geba subalansuoti finansinius rezultatus taip, kad neaviacinės
pajamos sudaro 50 proc. ir daugiau visų oro uosto pa-

jamų. Taikydami įvairias skatinimo programas avialinijoms, oro uostai pritraukia papildomus skrydžius bei
padidinti keleivių srautus tame tarme pasiekti teigiamą
poveikį neaviacinių pajamų didėjimui.

6 LENTELĖ NEAVIACINIŲ PAJAMŲ DALIS
BENDROSE ORO UOSTŲ PAJAMOSE 2017 M.

ORO UOSTAI (IKI 10 MLN.
KELEIVIŲ) AR JŲ REGIONAI

Neaviacinių pajamų
dalis bendrose pajamose, proc.

EUROPA

51 %

AZIJOS IR RAMIOJO
VANDENYNO REGIONAS

45 %

Šiaurės ir Pietų
Amerikos žemynai

53 %

VNO

27 %

KUN

47 %

PLQ

16 %

LOU

28 %

LOU bendras aviacinių / neaviacinių pajamų pasiskirstymas dar atsilieka nuo pasaulinio standarto, tačiau 2018–2021 m. suplanuoti komerciniai
projektai ir paslaugų plėtra leis gerokai padidinti
neaviacinių pajamų apimtį.
Per ataskaitinį laikotarpį įmonėje nebuvo sudaryta sandorių, kurie būtų nesusiję su įprastine
įmonės veikla.
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Savininko
6 kapitalas
ir jo pokyčiai
Įmonės savininko kapitalas 2017 m. gruodžio 31 d. siekė 21 225 834 Eur. Per 2017 m. kapitalo pokyčiai:
1.

LR Vyriausybės 2016 m. birželio 8 d. nutarimu
Nr. 586–2 378 Eur (sumažintas);

2.

LR Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu
Nr. 511–1 150 677 Eur (padidintas).

Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės
nuosavybė, atitinkantis kapitalas, nuo 2016 m. nepakito ir siekė 93 169 021 Eur.

Vadovaujantis 2016 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos
Respublikos vyriausybės 1997 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 20 „Dėl dividendų už valstybei nuosavybės teise
priklausančias bendrovių akcijas ir valstybės įmonių
pelno įmokų“ pakeitimu Nr. 786, pelno paskirstymo
projektas:
»»

Suformuotas privalomasis rezervas – 214 313 Eur

»»

2017 m. 80 proc. ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno skiriama dividendų išmokėjimui
Valstybei, projekte ši suma sudaro 3 429 014 Eur.
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Įmonės investicijos,
7 didžiausi vykdomi ir
planuojami investicijų
projektai
7.1.

Investicijos per
ataskaitinį laikotarpį

Įmonėje įgyvendinami projektai, kurie skirti oro uostų
paslaugoms gerinti ir plėtrai, infrastruktūrai modernizuoti, aviacinio saugumo ir skrydžių saugai užtikrinti.
2017 metais iš viso atlikta investicijų už 29 074 tūkst.

Eur (2016 m. investicijos sudarė 2 426 tūkst. Eur).
Investicijų pasiskirstymas bei plano / fakto palyginimas
pateikiamas žemiau:
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3 GRAFIKAS INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 2017 M.

VĮ Lietuvos oro uostai didžiausios investicijos atliktos
per 2017 m.:

»»

Parkavimo aikštelės įrengimas Vilniaus oro uoste
(749 tūkst. Eur);

»»

»»

Kitos investicijos (2 383 tūkst. Eur).

Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako
bei signalinės žiburių sistemos rekonstravimas
(19 525 tūkst. Eur) (projektas dalinai finansuotas
ES lėšomis);

»»

Kauno oro uosto esamo orlaivių stovėjimo perono dangos atnaujinimas ir riedėjimo tako (A) bei
galinės saugos zonos modernizavimas (5 115
tūkst. Eur);

»»

Kauno oro uosto keleivių terminalo kapitalinis remontas (1 337 tūkst. Eur);

Įmonės turto balansinė vertė laikotarpio pradžioje
sudarė 167 289 tūst. Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 187 208 tūkst. Eur. Padidėjimas sudaro 19
919 tūkst. Eur, pagrindinė priežastis – nebaigtos statybos objektai, tame tarpe projekto „Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako bei signalinės žiburių
sistemos rekonstravimas“, kurio projekto vertė 19 525
tūkst. Eur (projektas dalinai finansuotas ES lėšomis).
Finansinio turto nežymų sumažėjimą lėmė vykdomų
investicinių projektų finansavimas.
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7.2.

Vykdomi ir
planuojami projektai

Įmonėje projektai įgyvendinami, laikantis šių principų:

»»

Turimos infrastruktūros išnaudojimas komercinių
paslaugų plėtrai;

»»

Investicijų atsiperkamumas vertinamas pagal
kaštų naudos analizę;

»»

Tolesnės įmonės veiklos plėtra;

»»

Investicijų atsiperkamumo trukmė 7–10 metų;

»»

»»

Būtinybė atitikti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo reikalavimus;

Keleivių patirties gerinimas ir pasitenkinimo
didinimas.

»»

Savalaikė ir tinkama reakcija į rinkos pokyčius bei
atsirandančias galimybes;

»»

Siekis mažinti neigiamą poveikį aplinkai, tausoti
išteklius;

Planuojamų įgyvendinti projektų sąrašas nuolat peržiūrimas ir atnaujinamas. Įmonė siekia pasinaudoti ES finansinės paramos galimybėmis projektams įgyvendinti,
taip pat pritraukti kitus finansavimo šaltinius planuojamoms investicijoms. Įmonės projektų, kurie pradėti įgyvendinti per 2017 m. ir bus įgyvendinami 2018 ir vėlesniais metais sąrašas pateikiamas žemiau.

7 LENTELĖ 2018 M. PRADĖTŲ IR ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Padalinys

Suma,
tūkst. Eur

Daugiaaukštė automobilių saugykla (įrengimas)

VNO

5 435

VNO terminalo pertvarka

VNO

1 720

VNO, KUN, PLQ vaizdo stebėjimo sistemų atnaujinimas

LOU

1 446

Reklaminiai šviečiantys stendai, reklaminiai ekranai, programinė įranga

LOU

1 176

Mažo kiekio sprogstamųjų medžiagų ieškiklių pirkimas

LOU

595

VNO terminalo WC, vaiko ir motinos / tėvo patalpų įrengimas

VNO

510

VNO Verslo klubo išplėtimas (2 etapas)

VNO

481

PROJEKTO PAVADINIMAS
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Padalinys

Suma,
tūkst. Eur

Vilniaus oro uosto esamo orlaivių triukšmo kontrolės ir monitoringo
sistemos įrenginių bei programinės įrangos atnaujinimas

VNO

434

VNO terminalo pertvarka – liftų pirkimas

VNO

380

VNO terminalo rekonstrukcija (2020 programa)

VNO

310

Oro uosto operacijų valdymo informacinės sistemos diegimas
(AODB + FIDS + RMS + kt.)

LOU

260

Tarptautinio Palangos oro uosto perono ir KTT rekonstravimas

PLQ

258

Kauno oro uosto terminalo plėtra

KUN

250

TP-15 iškėlimas

VNO

170

Duomenų perdavimo tinklo atnaujinimas ir optimizavimas

LOU

150

Aviacijos saugumo patalpų remontas

VNO

145

Betoninės aikštelės įrengimas

VNO

130

ABC varteliai

VNO

108

LOU tinklalapių atnaujinimas (dizainas, informacijos pateikimas,
naujas funkcionalumas)

LOU

100

Viešųjų pirkimų informacinės sistemos diegimas

LOU

90

PROJEKTO PAVADINIMAS
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Ataskaitinio
8 laikotarpio įmonės
darbo užmokesčio
fondas
VĮ Lietuvos oro uostų 2017 m. darbo užmokesčio fondas – 10 931 tūkst. Eur. Palyginus su 2017 m. planu
skirta 7 % daugiau, lyginant su 2016 m. – 18 % dau-

giau. Darbo užmokesčio fondas 2017 m. sudarė 36 %
visų įmonės sąnaudų, arba 45 % veiklos sąnaudų
(2016 m. – 47 %).

8 LENTELĖ DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIAI PAGAL PAREIGYBES

Darbuotojų
skaičius

2017 metų vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis, Eur.

Generalinis direktorius*

1

6 052

Filialo, departamento direktorius

9

4 814

Skyriaus, tarnybos, grupės vadovas

32

1 803

Vyr. specialistas, pamainos vadovas

58

1 131

Specialistas, vadybininkas

142

1 109

KATEGORIJA

* Tame skaičiuje įskaičiuota Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu VĮ Lietuvos oro uostų generaliniam
direktoriui 2017 m. ketvirtą ketvirtį nustatyta 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
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Darbuotojų
skaičius

2017 metų vidutinis
mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo
užmokestis, Eur.

Ugniagesys

64

604

Inspektorius, patrulis

252

639

Kiti darbuotojai

71

643

LOU

90

KATEGORIJA

Viešųjų pirkimų informacinės sistemos diegimas

4 GRAFIKAS VĮ LIETUVOS ORO UOSTAI
VIDUTINIS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2017 M.
Per 2017 m. buvo išmokėta 11 475 Eur vienkartinių priedų 51 darbuotojams už įprastą darbo
krūvį viršijančią veiklą, kai yra padidėjęs darbų
mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, už papildomų užduočių atlikimą, kai
atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos
funkcijos.
Per 2017 m. buvo išmokėta 40 658 Eur kintamo
darbo užmokesčio 252 darbuotojams už pasiektus veiklos rezultatus.
Per 2017 m. buvo išmokėta 463 538 Eur metinės
kintamos atlygio dalies pagal Įmonės 2017 m. veiklos rezultatus.
VĮ Lietuvos oro uostuose 2017 m. gruodžio 31 d.
611 darbuotojų (2016 m. gruodžio 31 d. dirbo
581). Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius 2017
m. sausio – gruodžio mėn. buvo 604 (2016 m. –
565, 2015 m. – 557).
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Įmonės veiklą
9 apibūdinantys
pagrindiniai
finansiniai rodikliai
VĮ Lietuvos oro uostai pagrindiniai finansiniai rodikliai
ir jų kaita per 3 metus pavaizduoti lentelėje 10 lentelė.

9 LENTELĖ PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

RODIKLIS

Skaičiavimas

2015 m.

2016 m.

2017 m.

Pajamos, tūkst. Eur

Bendros įmonės pajamos, įskaitant
finansinės ir kitos veiklos pajamas

24 518

29 908

33 130

Aviacinės veiklos pajamos,
tūkst. Eur

Visos su aviacine veikla susijusios
pajamos

15 278

19 495

21 910

Neaviacinės veiklos pajamos,
tūkst. Eur

Visos su neaviacine veikla
susijusios pajamos

9 240

10 413

11 220

Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur

Sąnaudos, susijusios su įmonės
valdymu, administravimu,
pardavimų organizavimu ir kt.

16 242

19 798

24 222

Visos sąnaudos, tūkst. Eur

Visos įmonės sąnaudos įskaitant
nusidėvėjimą, finansinės veiklos
sąnaudas

22 034

25 783

30 210
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RODIKLIS

Skaičiavimas

2015 m.

2016 m.

2017 m.

EBITDA, tūkst. Eur

Pelnas prieš palūkanas, mokesčius,
nusidėvėjimą bei amortizaciją

8 275

10 111

8 908

EBITDA marža, proc.

[Pelnas prieš palūkanas, mokesčius,
nusidėvėjimą bei amortizaciją] /
[pajamos]

34 %

34 %

27 %

Grynasis pelnas, tūkst. Eur

Įmonės grynasis pelnas po
mokesčių

2 113

3 467

2 482

Grynasis pelningumas, proc.

[Įmonės grynasis pelnas po
mokesčių] / [pajamos]

9%

12 %

7%

Turto grąža, proc.

Grynasis pelnas (nuostolis) po
mokesčių / turtas

1,27 %

2,07 %

1,40 %

Likvidumas, kartai

Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai
įsipareigojimai

1,94

2,23

1,95

Nuosavybės grąža, proc.

Grynasis pelnas (nuostolis) po
mokesčių / turtas

1,27 %

3,01 %

2,10 %

Ilgalaikio turto apyvartumas,
kartai

Pardavimai / ilgalaikis turtas

0,15

0,21

0,20

Pelno mokestis, tūkst. Eur

Pelno mokestis

371

659

438

Dividendai, tūkst. Eur

Priskaičiuota dividendų suma

1 056

1 733

3 429
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Vykdomos
10 socialinės ir
aplinkosaugos
iniciatyvos
10.1. Įmonių socialinė
atsakomybė
Siekį savo veikloje vadovautis darnaus vystymosi
principais tarptautiniu lygmeniu VĮ Lietuvos oro uostai (toliau – Įmonė) deklaravo 2016 m. spalio 31 d.
Oro uostų tvarumo deklaracijoje (žr. http://vno.lt/lt/
naujienos/?id=1830581), pasirašytoje kartu su kitais
tarptautiniais oro uostais – Čikagos, Dalaso, Romos,
Amsterdamo Schiphol, Niujorko JFKIAT, Londono
Heathrow, Londono Gatwick ir kt. Deklaracijoje įtvirtintas pagrindinis siekis – stiprinti tvarių ir atsparių oro
uostų sistemą visame pasaulyje bendradarbiavimu,
skaidrumu, inovacijomis ir dalyvavimu.
Įmonės principinė pozicija – savo veikloje vadovautis darnaus vystymosi (angl. sustainability) principais
ir siekti integruotai valdyti bei suderinti ekonominius,
socialinius ir aplinkosauginius veiksnius savo veikloje, taip pat buvo įtvirtinta 2018 m. sausio 24 d. LR
susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-31 patvirtintame
Įmonės Strateginiame veiklos plane 2018–2021 m.
Patys bendriausi darnaus vystymosi tikslai yra patvirtinti Jungtinių Tautų Organizacijoje (toliau – JTO)
2015 m. rugsėjo 25 d. Šiuos tikslus JTO narės, tarp
jų ir Lietuva, įsipareigojo įgyvendinti per ateinančius

15 m., t. y. iki 2030. Iš viso yra nustatyta 17 darnaus
vystymosi tikslų, kurie apima tris pagrindinius darnaus vystymosi aspektus – ekonominį, socialinį ir
aplinkosauginį.
Vykdydama tiek Oro uostų tvarumo deklaracijoje, tiek ir
Įmonės Strateginiame veiklos plane 2018–2021 m. nurodytus tikslus, Įmonė prisideda prie 10 JTO darnaus
vystymosi tikslų įgyvendindama konkrečias įmonės
socialinės atsakomybės iniciatyvas aplinkosaugos,
darbuotojų ir socialinės, žmogaus teisių bei kovos su
korupcija ir kyšininkavimo srityse.
Siekdama didesnio darbuotojų įsitraukimo į Įmonės socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi iniciatyvas,
2017 m. Įmonė ėmėsi konsoliduoti socialinės atsakomybės iniciatyvas ir įsivertino, kokios įmonių socialinės atsakomybės sritys Įmonės darbuotojų (vidutinės
grandies ir aukščiausio lygio) manymu turėtų būti laikomos prioritetinėmis įmonės viduje. Vadovaujantis
tyrimo duomenimis, Įmonei svarbiausios sritys yra
šios: darbuotojai, aplinkos apsauga, korupcija ir kyšininkavimas, žmogaus teisės.
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10 LENTELĖ 17 DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLŲ

5 GRAFIKAS KAS AKTUALU LOU IR KAIP MATUOSIME SĖKMĘ?
Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite pagal svarbą
kiekvieną iš nurodytų sričių:

Paminėtos 3 papildomos svarbios sritys:

Iš žemiau išvardintų sričių, pažymėkite tris
svarbiausias sritis LOU veikloje:

» Pasiekiamumas / konkurencija (1 žmogus nurodė), » Klientai (2 žmonės nurodė), » Vidinė kultūra (1 žmogus nurodė)

Atliekant tyrimą taip pat buvo išskirtos šios papildomos sritys: pasiekiamumas / konkurencija, klientai,
vidinė kultūra.

Įmonės socialinės atsakomybės ataskaita yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme numatytais reikalavimais.
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10.2. APLINKOS

APSAUGA

I. ĮMONĖS POLITIKOS APLINKOSAUGOS SRITYJE IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Viena iš prioritetinių Įmonės sričių yra aplinkos apsauga.
Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujasi Įmonė, veikdama šioje srityje, yra 2015 m. gruodžio mėnesį patvirtinta Vilniaus oro uosto aplinkosaugos politika ir 2018 m.
sausio 8 d. patvirtinta Lietuvos oro uostų aplinkosaugos
strategija 2018–2028 m. (toliau – Aplinkosaugos strategija). Pagal šią Aplinkosaugos strategiją Įmonė siekia
stebėti ir gerinti Įmonės aplinkosauginę situaciją septyniose srityse: triukšmo, energijos ir klimato kaitos, gamtinių išteklių, atliekų, laukinės gamtos ir bioįvairovės, bendruomenės ir komunikacijos bei aplinkosaugos valdymo.
Kartu su Įmonės Aplinkosaugos strategija, penkioms
iš septynių strateginių krypčių buvo parengti ir patvirtinti veiksmų planai (triukšmo, energijos ir klimato kaitos, gamtinių išteklių, bendruomenės ir komunikacijos
bei aplinkosauginio valdymo). Į veiksmų planus buvo
perkelti uždaviniai, kuriuos įgyvendinus būtų pasiekti
kiekvienam tikslui iškelti rodikliai, taip pat kiekvienam
uždaviniui buvo numatytos įgyvendinimo priemonės
bei terminai. Kaip ir pati Aplinkosaugos strategija,
veiksmų planai bus koreguojami ir atnaujinami kasmet, remiantis praėjusių metų rezultatais.
Kadangi aplinkosauga yra labai plati sritis, apimanti visus oro uostų veiklos aspektus, joje numatyti rodikliai
kiekvienai iš septynių identifikuotų sričių. Pagrindiniai
jų yra tokie:
1. 0 gyventojų Ld > 70 dBA zonoje;
2. faktinio triukšmo zonos mažesnės arba lygios TAZ
zonoms (Ln > 55 dBA, Ld > 65 dBA ir Ld > 70 dBA);

3. mažėjantis bendros energijos sunaudojimas, MJ/PAX ;
4. kasmet mažėjanti CO2 emisija vienam keleiviui, kg
CO2/PAX ir / arba transporto vienetui kg CO2/TU;
5. sumažėjęs sunaudojamo vandens kiekis, kl/PAX;
6. mažesnis susidarančių atliekų, tenkančių vienam
keleiviui, kiekis, kg/PAX;
7. didesnis perdirbamų / antrą kartą panaudojamų
atliekų kiekis, proc.;
8. nedidėjantis arba mažėjantis paukščių susidūrimo
su orlaiviais įvykių skaičius, tenkantis 1000 skrydžių;
9. pranešimų aplinkosaugine tematika skaičius per metus;
10. susitikimų su suinteresuotosiomis šalimis skaičius
per metus.
11. Pagrindiniai Aplinkosaugos strategijoje numatyti
darbai 2018 m.:
12. modernizuoti Vilniaus oro uosto
ringo sistemą, kuri padės ne tik
zuoti triukšmo lygius, tačiau ir
mažinančių priemonių poveikį
triukšmo valdymo sprendimus;

triukšmo monitostebėti ir prognoįvertinti triukšmą
bei taikyti kitus

13. tęsti glaudų bendradarbiavimą su VĮ „Oro navigacija“, taikant ir kontroliuojant triukšmą mažinančias
priemones;
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14. parengti Vilniaus oro uosto CO2 mažinimo planą,
siekiant 2019 m. pradžioje pereiti į Tarptautinės oro
uostų tarybos „ACI Europe“ pasaulinės anglies dvideginio akreditacijos programos 2-ąjį lygį, suteikiamą
už CO2 kiekio sumažinimą. Pabrėžiame, Vilniaus oro
uostas jau nuo 2016 m. dalyvauja šioje tarptautinėje
programoje ir yra gavęs Tarptautinės oro uostų tarybos „ACI Europe“ pirmo lygio akreditaciją už metinį išmetamo anglies dvideginio (CO2) kiekio ir CO2
pėdsako monitoringą. Taip pat numatyta, kad iki
2018 m. pabaigos programos 1-ąjame lygyje pradės
dalyvauti Kauno bei Palangos oro uostai;

15. sutvarkyti šalia Kauno oro uosto buvusios raketų
bazės užterštą teritorijos dalį;
16. parengti ir kas pusmetį Įmonės internetiniame puslapyje skelbti naujienlaiškį apie Įmonės aplinkosauginę situaciją ir priemones jai gerinti bei pasiektus
rezultatus;
17. tęsti oro uostų požeminio ir paviršinio vandens monitoringą, stebėti geriamojo vandens kokybę.

II. PAGRINDINĖS RIZIKOS
Įmonė pagrindinėmis rizikomis, susijusiomis su aplinkos apsauga, išskiria politinę-administracinę riziką,
susijusią su aktualių teisės aktų, specifiškai reglamen-

tuojančių orlaivių keliamą triukšmą, paketo priėmimu
bei nepakankamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius Aplinkosaugos strategijai vykdyti.

III. REZULTATAI
Iš Aplinkosaugos strategijos veiksmų planuose numatytų priemonių šiuo metu yra įgyvendintos šios:
1. atliktas pastatų energetinis auditas, parengtos
ataskaitos, gautos rekomendacijos ir pastatų energetinio sertifikavimo atestatai;
2. bendradarbiaujant su VĮ „Oro navigacija“, įdiegtos
šios triukšmą mažinančios rekomenduojamos

procedūros: nuoseklaus leidimosi ir nuoseklaus
aukštėjimo operacijos; aviacinių variklių bandymo
procedūrų ribojimas nakties metu; variklių traukos
reverso naudojimo apribojimas; triukšmą mažinančių procedūrų taikymas ir kt. Visos šios priemonės
prisidės siekiant vieno svarbiausių Aplinkosaugos
strategijos KPI – sumažinti Vilniaus oro uosto
triukšmo zonas.

IV. KITOS INICIATYVOS APLINKOSAUGOS SRITYJE
Aplinkos tvarkymo akcija: kasmet Įmonės darbuotojai dalyvauja savanoriškoje visuomeninėje akcijoje
„Darom“, kurios metu darbuotojai tvarko aplink oro
uostus esančias teritorijas.
Elektronikos prietaisų utilizavimas: Įmonė perduoda atitinkamoms įmonėms, užsiimančioms elektroninių prietaisų perdirbimu, utilizuoti elektroninius prietaisus.
Elektromobiliams skirta infrastruktūra: Įmonė nuosekliai
tęsia elektromobiliams skirtos infrastruktūros plėtrą.

2017 m. vykdant trumpalaikio stovėjimo aikštelių plėtrą buvo įrengtos 4 elektromobiliams skirtos stovėjimo
vietos bei įkrovimo stotelės. Taip pat 2018 m. baigta
projektuoti daugiaaukštė parkavimo aikštelė, kurioje
numatytos 4 elektromobiliams skirtos vietos su įkrovimo stotelėmis ir palikta galimybė elektromobilių krovimo infrastuktūrą praplėsti. Aikštelės statybų pabaiga
numatyta 2019 m. Projektuojant Vilniaus oro uosto
plėtrą iki 2028 m., projektiniame pasiūlyme numatyta
galimybė įrengti 6 elektromobilių stovėjimo vietas su
įkrovimo stotelėmis.

34

10.3. SOCIALINIAI IR

PERSONALO KLAUSIMAI

I. ĮMONĖS POLITIKOS SOCIALINĖJE IR PERSONALO SRITYSE IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Vienas iš pagrindinių Įmonės tikslų šioje srityje yra
įtvirtintas Įmonės Strateginiame veiklos plane 2018–
2021 m. ir numato Įmonės siekį didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą. Įmonė savo veikloje taip pat vadovaujasi 2016 m.
rugsėjo mėnesį parengta personalo valdymo strategija
iki 2020 m. (toliau – Personalo strategija). Personalo
strategija sujungia verslo strategiją ir žmogiškųjų išteklių valdymą, ir ja siekiama sukurti dinamiškesnę, efektyvesnę bei išskirtinį konkurencinį pranašumą valstybės valdomų įmonių sektoriuje turinčią organizaciją.
Pagrindiniai Personalo strategijos principai yra valdymo efektyvumas, inovatyvios aplinkos (kultūros)
kūrimas, į klientus orientuota vadyba, tvari lyderystė, entuziazmas prisiimant iššūkius. Įmonė taip pat
yra numačiusi ilgalaikius personalo valdymo tikslus,
tokius kaip aukštas darbuotojų įsitraukimas, efektyvus darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas

atliekant pagrindines Įmonės veiklas, savo srities profesionalų pritraukimas Įmonės įvaizdžio ir kultūros
pagalba, konkurencingo atlygio užtikrinimas, vadovų
gebėjimas visiškai valdyti esminius personalo valdymo elementus. Personalo strategijoje yra numatyti
pagrindiniai Įmonės siekiami tikslai, taip pat veiklos
gairės kiekvieniems metams. Remiantis Personalo
strategija ir Įmonės tikslais, kiekvienais metais
Įmonės Personalo skyriui ir atskiriems darbuotojams
yra formuojami tikslai.
Pagrindinis, Įmonės Strateginiame veiklos plane
2018–2021 m., iškeltas rodiklis – darbuotojų įsitraukimo – įvertina Įmonės pastangas vykdant veiklas, nukreiptas į darbuotojų gerovės kūrimą. Tai darbuotojų
pildomas klausimynas, kuris įvertina darbuotojų nuomonę apie Įmonės įvaizdį, veiklos procesus, vadovus,
atlygio politiką, bendradarbiavimą, mokymąsi ir tobulėjimą bei kitas sritis.

II. PAGRINDINĖS RIZIKOS
Pagrindinės rizikos, kylančios personalo srityje, yra
susijusios su:
»» augančiu darbo rinkos mobilumu, t.y. darbuotojai
dažniau keičia darbo vietas, kas gali lemti didesnę
Įmonės darbuotojų kaitą, kuri darytų įtaką kasdienių operacijų atlikimui;

»» egzistuojančiu neigiamu viešojo sektoriaus, kaip
darbdavio įvaizdžiu, kas galėtų lemti Įmonės, kaip
darbdavio nepatrauklumą ir trukdyti prisitraukti
profesionalių kandidatų.
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III. REZULTATAI
Įmonės Strateginiame veiklos plane 2017–2020 m.,
buvo numatyta, kad 2017 m. darbuotojų įsitraukimo rodiklis turi būti didesnis arba lygus 35 proc.
Rezultatas – pasiektas darbuotojų įsitraukimas, sudarantis 41 proc. Ženkliai pagerėjo ir daugumos tyrimo
metu matuojamų indeksų rezultatai:

6. Veiklos valdymas – vertinimas padidėjo 8 proc.

1. Organizacijos įvaizdis – vertinimas padidėjo 10 proc.

10. Darbinė veikla – vertinimas padidėjo 7 proc.

2. Aukščiausia vadovybė – vertinimas padidėjo 13 proc.

11. Įgalinanti infrastruktūra – vertinimas padidėjo 9 proc.

3. Tiesioginiai vadovai – vertinimas padidėjo 6 proc.

12. Tolerancija įvairovei – vertinimas padidėjo 8 proc.

4. Karjeros galimybės – vertinimas padidėjo 8 proc.

13. Talentų valdymas – vertinimas padidėjo 3 proc.

5. Mokymasis ir tobulėjimas – vertinimas padidėjo 7 proc.

14. Darbo / asmeninio laiko balansas – vertinimas padidėjo 8 proc.

7. Atlygis ir pripažinimas – vertinimas padidėjo 11 proc.
8. Bendradarbiavimas – vertinimas nepakito
9. Autonomiškumas – vertinimas padidėjo 4 proc.

IV. KITOS INICIATYVOS SOCIALINĖJE IR PERSONALO SRITYSE
Vienoda atlygio politika: Įmonės darbuotojams taikoma atlygio politika remiasi teisingumo ir visuotinumo principais. Įmonėje pareigybės yra suskirstytos į
lygius pagal darbui atlikti reikalingas žinias, atsakomybę ir problemų sprendimą. Visiems darbuotojams,
esantiems tame pačiame pareigybių lygyje, atlygio
rėžiai yra vienodi. Konkretūs atlygiai yra nustatomi
lyginant juos su Lietuvos Respublikos darbo rinkos
situacija.
Darbuotojų sauga ir sveikata: Įmonėje organizuojami privalomi profilaktiniai sveikatos patikrinimai. Darbuotojai,
dirbantys lauko sąlygomis, privalomai skiepijami nuo
erkinio encefalito. Taip pat kasmet Įmonėje organizuojamas skiepijimas nuo gripo. 2017 m. Įmonėje nuo gripo paskiepyti 88 darbuotojai.
Nelaimingi atsitikimai darbe: nelaimingų atsitikimų ar
profesinių ligų, taip pat incidentų (įvykių), dėl kurių darbuotojai patirtų žalą sveikatai, 2017 m. buvo devyni.
Socialiniai partneriai: Įmonėje veikia 4 profesinės sąjungos: VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto profesinė sąjunga, VĮ Lietuvos oro uostų darbuotojų profesinė sąjunga,
profesinė sąjunga IEVA, Valstybinių ir privačių įmonių
profesinės sąjungos VĮ Lietuvos oro uostai Palangos
filialo skyrius. Naujausia įmonės kolektyvinė sutartis
buvo parengta aktyviai dalyvaujant ir teikiant savo pasiūlymus profesinėms sąjungoms. Daugelis profesinių
sąjungų pateiktų reikalavimų buvo tenkinti ir įtraukti į
Įmonės kolektyvinę sutartį.

Kolektyvinė sutartis: kiekvienais metais Įmonė atnaujina
derybas dėl kolektyvinės sutarties. Šiuo metu Įmonėje
galioja 2018 m. sausio 8 d. pasirašyta kolektyvinė sutartis. Kolektyvinėje sutartyje numatytos šios papildomos naudos darbuotojams:
1. suteikiama finansinė parama darbuotojams, gimus
vaikui ar jį įsivaikinus, esant sunkiai materialinei padėčiai, išeinant į pensiją, jubiliejų proga, darbuotojo
ar jo artimojo mirties atveju. Taip pat Įmonė kompensuoja darbuotojų vaikų stovyklų kainą.
2. suteikiamos papildomos atostogos santuokai sudaryti, artimo giminaičio mirties atveju, sėkmingai
baigus studijas.
3. suteikiamos papildomos dvi dienos atostogų.
Papildomos naudos darbuotojams: nuo 2014 m. visiems
Įmonės darbuotojams galioja draudimas nuo nelaimingų atsitikimų bei suteikiamos sveikatos draudimo
paslaugos. Nuo 2018 m. planuojama praplėsti papildomas naudas darbuotojams numatant galimybę pasirinkti vieną iš 4 papildomų naudų variantų:
1. kuro kompensavimas;
2. mobiliųjų telefonų ir ryšio paslaugų kompensavimas;
3. III pakopos pensijų kaupimas;
4. sveikatos draudimo paslaugų paketų pasirinkimas.
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Sportinė veikla ir kitos iniciatyvos: Įmonė skatina sveiką darbuotojų gyvenseną, sportinę veiklą ir rūpinimąsi fizine bei protine sveikata. Įmonės darbuotojai turi
galimybę bet kuriuo metu naudotis Įmonės patalpose
įrengtomis sporto salėmis. Įmonės darbuotojams organizuojant stalo teniso turnyrus, protmūšius, dalyvaujant krepšinio turnyruose, Įmonė aprūpina darbuotojus
reikiamomis priemonėmis, apranga, įsteigia prizus varžybų dalyviams. Taip pat Įmonėje yra organizuojami
įvairūs renginiai, tokie kaip metinė konferencija, vadovų
susitikimai su darbuotojais, Kalėdinis renginys, komandiniai atskirų departamentų, skyrių susibūrimai.
Kliento dienos organizavimas: Įmonėje kasmet Kalėdiniu
laikotarpiu yra organizuojama „Kliento diena“. Tai diena, kai Įmonės darbuotojai kartu su partneriais dirba

oro uostų terminaluose, bendrauja su keleiviais bei dalija jiems dovanas.
Kino teatras Vilniaus oro uoste: Vilniaus oro uoste yra
įrengtas kino teatras „FilmBox“, kuriame nemokamai
lietuviškus filmus (su angliškais subtitrais) turi galimybę pasižiūrėti išvykstantys keleiviai.
Pagalba streso ištiktiems keleiviams: kiekviename oro
uoste yra sudaryta savanorių darbuotojų grupė, kuri
ekstremaliųjų situacijų atvejais būtų kviečiama dirbti su streso ištiktais keleiviais bei jų artimaisiais.
Tokiems darbuotojams periodiškai vedami teoriniai ir
praktiniai mokymai apie tai, kaip dirbti su streso ištiktais žmonėmis ir tokių žmonių patiriamomis stresinėmis situacijomis.

10.4. ŽMOGAUS TEISIŲ

UŽTIKRINIMAS

I. ĮMONĖS POLITIKOS ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE IR JŲ ĮGYVENDINIMAS
Žmogaus teisių užtikrinimo klausimai Įmonėje labiausiai aktualūs atliekant keleivių saugumo patikrą ir užtikrinant neįgaliųjų ir ribotos judėsenos keleivių teises.
Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės yra įtvirtintos
1950 m. priimtoje Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau – EŽTK).
Įgyvendindama JTO 2006 m. priimtos Neįgaliųjų teisių
konvencijos nuostatas, Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1107/2006, pagal kurį neįgaliems
asmenims ir ribotos judėsenos asmenims turi būti sudaromos panašios galimybės keliauti oro transportu
kaip ir kitiems piliečiams, Įmonė yra parengusi ribotos
judėsenos asmenų aptarnavimo technologiją, o kiekvie-

name oro uoste atskirai yra patvirtinti ribotos judėsenos
asmenų aptarnavimo kokybės standartai. Įmonės oro
uostai, įgyvendindami Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų aviacijos saugumo procedūrų reikalavimus, vadovaujasi oro uostų Aviacijos saugumo programomis ir 2017 m. vasario 27 d. patvirtinta Įmonės
aviacijos saugumo mokymo programa.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
1107/2006 nuostatų laikymąsi kontroliuoja Civilinės
aviacijos administracija, kuri Įmonėje kasmet atlieka auditus. Tuo tarpu Įmonė iš savo pusės stebi, ar nepažeidžiamos neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų teisės.
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Stebėjimas vykdomas nagrinėjant gautus keleivių skundus ir jų kiekius, kokybinius reikalavimus paslaugai teikti,
kurie yra numatyti atitinkamuose kokybės standartuose
ir gaunant keleivių įvertinimą per apklausas, tiesioginius
interviu. Užtikrinant tinkamą keleivių, turinčių negalią, ir
ribotos judėsenos asmenų aptarnavimą, vadovaujantis
dokumento Politinės ataskaitos civilinės aviacijos palaikymo srityje (angl. ECAC Policy statement in the field of
civil aviation facilitation) Nr. 30 I dalies 5 skirsniu ir jos
atitinkamais priedais, Įmonėje yra nustatyti neįgalių ar
ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo kokybės rodikliai. Vilniaus oro uoste nustatyti tokie kokybės rodikliai:
1. išvykstantiems ribotos judėsenos keleiviams, iš
anksto įsigijusiems bilietus ir pranešusiems apie
pagalbos poreikį bei pobūdį bei atvykusiems į atvykimo / išvykimo vietą laiku;
1.1. ribotos judėsenos keleivio laukimo laikas atvykimo
/ išvykimo vietose ne ilgesnis nei 5 min.;
1.2. visi be išimties ribotos judėsenos keleiviai privalo
būti įsodinti į orlaivį, nebent tai neįmanoma dėl nenugalimų aplinkybių;
2. išvykstantiems ribotos judėsenos keleiviams, iš
anksto neįsigijusiems bilietų ir pranešusiems apie
pagalbos poreikį bei pobūdį tik iš atvykimo / išvykimo taško;
2.1. ribotos judėsenos keleivio laukimo laikas atvykimo
/ išvykimo vietose ne ilgesnis nei 10 min.;
3. atvykstantiems ribotos judėsenos keleiviams, kai
informacija apie pagalbos poreikį iš išvykstamo oro
uosto gaunama orlaiviui pakilus (ne vėliau kaip 30
min. iki orlaiviui tupiant Vilniaus oro uoste);
3.1. ribotos judėsenos keleivio laukimo laikas orlaivyje
ne ilgesnis nei 5 min. po kitų keleivių išlaipinimo;
4. atvykstantiems ribotos judėsenos keleiviams, kai
informacija apie pagalbos poreikį iš išvykstamo
oro uosto negauta orlaiviui pakilus ir apie pagalbos poreikį sužinota tik iš antžeminį aptarnavimą
atliekančios bendrovės orlaiviui stovint orlaivių
stovėjimo aikštelėje;

4.1. ribotos judėsenos keleivio laukimo laikas orlaivyje
ne ilgesnis nei 10 min. po kitų keleivių išlaipinimo.
Taip pat Įmonės oro uostuose 2017 m. buvo matuojami šie rodikliai:
1. Pasitenkinimas neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo užsakymo tvarka. Vilniaus oro
uoste minėta tvarka patenkintais liko 100 proc.
apklaustų keleivių, Kauno oro uoste – 89 proc. apklaustų keleivių.
2. Oro uosto personalo profesionalumas ir mandagumas, teikiant neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo pagalbą. Vilniaus oro uoste 88
proc. apklaustų keleivių oro uosto darbuotojų profesionalumą ir mandagumą teikiant aptarnavimo
pagalbą įvertino labai gerai, 12 proc. – gerai. Kauno
oro uoste neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų
aptarnavimo pagalbą 67 proc. apklaustų keleivių
įvertino labai gerai, 33 proc. – gerai. Pabrėžtina, jog
patenkinamų ar neigiamų vertinimų dėl minėtos pagalbos teikimo gauta nebuvo.
3. Pagalbą teikiančio darbuotojo atvykimo į sutartą
pasiėmimo vietą arba į orlaivį laukimas. Vilniaus
oro uoste 63 proc. apklaustų keleivių nurodė laukę iki 5 min., likę 33 proc. – iki 10 min. Kauno oro
uoste 89 proc. apklaustų keleivių nurodė laukę iki 5
min., 11 proc. – iki 15 min.
EŽTK 9 str. įtvirtinta minties, sąžinės ir religijos laisvė.
Užtikrinant šią teisę, kitų religijų keleivių tinkamą aptarnavimą oro uostuose, Įmonės aviacijos saugumo
programose nustatytos keleivių ir darbuotojų aviacijos
saugumo tikrinimo procedūros. 2008 m. buvo parengta papildoma aviacijos saugumo darbuotojų mokymo
programa, kurios metu LOU aviacijos saugumo darbuotojai išklauso specialų kursą, kaip atlikti aviacijos
saugumo patikros procedūras skirtingų religinių konfesijų asmenims, kokie religiniai daiktai būdingi šiems keleiviams (pvz., krikščionims, musulmonams, judėjams,
budistams, sikhams) ir kaip su jais elgtis. Užtikrinant
EŽTK 10 str. įtvirtintą teisę į privatumą, Įmonė užtikrina
asmenų teisę būti tikrinamiems laikantis lyties tapatumo principo taip pat teisę būti patikrintiems atskiroje
nuo kitų asmenų patalpoje.

II. PAGRINDINĖS RIZIKOS
Įmonė pagrindinėmis rizikomis, susijusiomis su žmogaus teisių įgyvendinimu, išskiria aviacijos saugumo
patikros vykdymą nepakankamai įvertinant pagrindi-

nes žmogaus teises bei netinkamą ribotos judėsenos
ir neįgaliųjų keleivių aptarnavimą.
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III. REZULTATAI
Atsižvelgiant į tai, kad Įmonė teikia paslaugas, skirtas
aptarnauti keleivius, turinčius negalią, ir ribotos judėsenos asmenis, Įmonės oro uostuose įgyvendinta
galimybė ribotos judėsenos asmenims, šeimoms su
mažamečiais vaikais pirmenybė praeiti į aviacijos saugumo patikrą nelaukiant bendroje eilėje.
Oro uostų prieigos pritaikytos neįgaliesiems keleiviams ir ribotos judėsenos keleiviams. Įmonė nuolat
konsultuojasi su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovais, kviečia juos atvykti apžiūrėti oro uosto
infrastruktūros, o po tokių susitikimų gautus pasiūlymus įgyvendina praktiškai. Po 2017 m. gegužės ir
liepos mėn. įvykusių susitikimų su Lietuvos aklųjų
ir silpnaregių sąjungos atstovais Vilniaus oro uosto
prieigos (pėsčiųjų takai, pėsčiųjų perėjos) buvo labiau
pritaikytos neįgaliesiems – iškiliomis trinkelėmis pažymėtos vedimo linijos akliesiems šaligatviuose, taip
pat įrengtos nuožulnios plokštumos; perkeliant viešojo
transporto sustojimo vietą įrengtas specialus iškvietimo mygtukas, kuriuo neįgalieji asmenys gali išsikviesti
pagalbą; oro uosto teritorijoje esantys laiptai paženklinti geltona spalva, siekiant sudaryti galimybę silpnaregiams pastebėti laiptų pradžią ir pabaigą. 2017 m.
Kauno oro uosto laikinuose terminaluose ir pagrindiniame terminale esančių nuorodų spalvos buvo suderintos su neįgaliųjų atstovais.
Įmonė taip pat rūpinasi ir neįgaliųjų ar ribotos judėsenos asmenų atvykimu į oro uostus. Įmonė bendradarbiauja su Maltos ordino pagalbos tarnyba,
Nacionaliniu socialinės integracijos institutu, teikian-

čiu paslaugą „Socialinis taksi“, kurių pagalba neįgalieji
specialia transporto priemone Vilniaus, Kauno arba
Palangos oro uoste gali būti atvežami iki pat keleivių
išvykimo terminalo. Palangos oro uostas papildomai
bendradarbiauja su VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centru, teikiančiu transportavimo ir palydos paslaugas neįgaliesiems bei gulintiems / sėdintiems ligoniams. Šių organizacijų atstovai gali atvykus prie oro
uosto ir išlydint arba pasitinkant keleivius nemokamai
statyti automobilius arčiausiai terminalo, neįgaliesiems
skirtose vietose.
Teikiamos pagalbos neįgaliesiems ir ribotos judėsenos
asmenims pobūdis, paslaugų užsakymo ir aptarnavimo
tvarka, atvykimo į oro uostus galimybės išsamiai paaiškinamos ir skelbiamos viešai kiekvieno oro uosto interneto svetainėje. Apie pagalbos poreikius neįgaliesiems ir
ribotos judėsenos asmenims oro uoste galima pranešti
iš anksto, kreipiantis į skrydį vykdančią oro linijų bendrovę, kelionės organizatorių arba atitinkamą oro uostą,
taip pat ir be išankstinio pranešimo, jau atvykus į oro
uostą – šiam tikslui kiekviename oro uoste automobilių stovėjimo aikštelėse bei terminaluose ar jų prieigose
yra įrengti pagalbos iškvietimo taškai. Tiksli pagalbos
iškvietimų buvimo vieta skelbiama kiekvieno oro uosto
internetinėje svetainėje. Ribotos judėsenos asmenims
pagalbą teikiantys darbuotojai pasitinka keleivį, priima
jo bagažą ir pasirūpina išvykimo procedūromis – bagažo registravimu, patikros procedūromis bei judėjimu
terminale ir įlaipinimu į orlaivį (atitinkamai atvykusiems
keleiviams pagalba teikiama nuo pasitikimo orlaivyje iki
išvykimo vietos iš oro uosto pasirinktu transportu).

IV. KITOS INICIATYVOS ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE
Bendradarbiavimas su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija: Įmonė registruoja oro uostų terminaluose rastus daiktus ir, pasibaigus 6 mėnesių daiktų saugojimo terminui,
daiktus paaukoja nevyriausybinėms organizacijoms.
Bendradarbiavimas su „Maisto banku“: siekdama prisidėti prie maisto nešvaistymo iniciatyvos, Įmonė yra įrengusi specialius konteinerius. Juose keleiviai palieka
maisto produktus, kurių negali su savimi pasiimti į orlaivį. Vėliau surinkti maisto produktai yra ne išmetami,
o paaukojami „Maisto bankui“.

Aukojimas įvairioms organizacijoms: kasmet Įmonėje
rengiami vidiniai aukcionai (iš klientų gautų kalėdinių
dovanų), kurių metu surinktos lėšos paaukojamos įvairioms organizacijoms (sergantiems asmenims, gyvūnų
prieglaudoms ir kitoms organizacijoms). Taip pat oro
uostų keleivių terminaluose yra įrengtos aukų dėžutės,
kurių pagalba keleiviai gali aukoti pasirinktoms labdaros ir paramos organizacijoms.
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10.5. KOVOS SU KORUPCIJA IR

KYŠININKAVIMU KLAUSIMAI

I. ĮMONĖS POLITIKOS KOVOS SU KORUPCIJA IR KYŠININKAVIMO SRITYJE
BEI JŲ ĮGYVENDINIMAS
Įmonėje 2017 m. spalio 31 d. buvo patvirtinta kovos
su korupcija programa ir priemonių planas 2017–2018
m. (toliau – Programa). Taip pat 2017 m. rugsėjo 13 d.
Įmonėje buvo patvirtintas korupcijos prevencijos politikos aprašas (toliau – Aprašas).
Apraše įtvirtintos bendrosios korupcijos netoleravimo
Įmonėje nuostatos, korupcijos prevencijos politikos
pagrindiniai principai, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai bei reglamentuotos Įmonėje taikomos korupcijos prevencijos priemonės, jų įgyvendinimo koordinavimas bei kontrolė. Tuo tarpu Programos tikslas yra
užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos
prevencijos ir kontrolės sistemą Įmonėje. Programa
apima dvi – korupcijos prevencijos ir antikorupcinio
švietimo, veiklos kryptis:
1. skirti ypatingą dėmesį sprendimams viešinti, vidaus kontrolės procedūroms stiprinti, šalinant bet
kokias galimybes pasireikšti korupcijai;

2. įgyvendinti antikorupcinį švietimą, ypatingai atkreipiant dėmesį į darbuotojų, atsakingų už viešuosius
pirkimus, korupcijos prevencijos priemonių vykdymą, ūkio subjektų priežiūrą, mokymus.
Programai įgyvendinti yra parengiamas Programos
įgyvendinimo priemonių planas pagal LR susisiekimo
ministro patvirtintą priemonių planą, gautus pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo ir
kitą informaciją. Kovos su korupcija prevencinė veikla
ir jos efektyvumas vertinami pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą 2017–2018 m., t. y. teikiant
kasmetines ataskaitas LR susisiekimo ministerijai
už kiekvienos priemonių plane numatytos priemonės
įgyvendinimą. Taip pat periodiškai atliekamas darbuotojų tolerancijos korupcijai vertinimas. Įmonės interneto tinklapyje www.ltou.lt skelbiama informacija apie
Įmonės veiklą, nukreiptą prieš korupciją.
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II. PAGRINDINĖS RIZIKOS
Įmonėje išskirtinos šios veiklos sritys, kuriose egzistuoja santykinai didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė:
1. vykdomi viešieji pirkimai;
2. sprendimai dėl patikėjimo teise valdomo valstybei
priklausančio turto ir žemės santykių;
3. sprendimai, susiję su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir
kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;
4. informacijos, sudarančios valstybės ar komercinę
paslaptį, naudojimas;

5. materialinių vertybių, skirtų Įmonės darbuotojų funkcijoms vykdyti, naudojimas;
6. Įmonėje vykdoma trečiųjų asmenų priežiūra ir kontrolė, šiems asmenims įgyvendinant jiems privalomus Įmonės patvirtintus reikalavimus.
Kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d. yra atliekamas
Įmonės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas.
Šio proceso metu nustatomi konkretūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, ir
pasiūlomos prevencinės priemonės šiems korupcijos
rizikos veiksniams valdyti ar šalinti.

III. REZULTATAI
Įmonėje 2017 m. buvo įgyvendintos visos Programos
įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės,
pvz.: atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas pasirinktose srityse; Įmonės tinkla-

pio www.ltou.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ visuomenė yra informuojama apie įmonės veiklą nukreiptą prieš
korupciją; 2017 m. rugsėjo 13 d. parengtas patvirtintas
korupcijos prevencijos politikos aprašas ir kt.

IV. KITOS INICIATYVOS KOVOS SU KORUPCIJA IR KYŠININKAVIMO SRITYJE
Vagysčių iš bagažo prevencija: siekiant valdyti rizikas dėl
vagysčių iš keleivių bagažo, Vilniaus oro uosto leidimų
ir patekimo kontrolės taisyklės papildytos nuostatomis
dėl draudžiamų ir neleistinų daiktų (tokių kaip alkoholiniai gėrimai, daugiau kaip trys pakeliai cigarečių, filmavimo ir fotografavimo įrangos ir kt.) turėjimo Vilniaus
oro uosto riboto patekimo zonos svarbiausiose dalyse
dirbantiems / esantiems darbuotojams bei kitiems asmenims ir patikros. Šis procesas jau įdiegtas ir pradėtas įgyvendinti Vilniaus oro uoste, o Kauno ir Palangos
oro uostuose yra inicijuoti atitinkamų taisyklių pakeitimai, siekiant įdiegti analogišką procesą.

atvejus Įmonėje, apie tai gali anonimiškai pateikti pranešimą. Pažymėtina, jog pranešti apie galimus korupcijos atvejus Įmonėje tiek naudodamiesi savikontrolės
sistema, tiek elektroniniu paštu pranesk@ltou.lt, turi galimybę ne tik Įmonės darbuotojai, bet ir kiti asmenys.

Savikontrolės sistema (angl. whistle blowing): Įmonėje
yra įdiegta savikontrolės sistema (http://wb.ltou.lt/),
pagal kurią darbuotojai, pastebėję galimus korupcijos

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas: Įmonėje vystomas
tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja
praktika korupcijos prevencijos srityje.

Mokymai korupcijos prevencijos srityje: Įmonėje sukurta
nuotolinių mokymų korupcijos prevencijos srityje sistema ir 2017 m. gruodžio mėn. darbuotojams, atsakingiems už viešuosius pirkimus, buvo organizuojami
nuotoliniai mokymai tema – Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose.
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Kita svarbi
11 informacija
INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ IV–VIII SKYRIŲ NUOSTATŲ LAIKYMĄSI
VĮ Lietuvos oro uostai viešai skelbia įmonės tikslus ir
užduotis, finansinius ir kitus veiklos rezultatus, esamą
darbuotojų skaičių, metinį darbo užmokesčio fondą,
įmonės vadovų ir jo pavaduotojų mėnesinę algą, įvykdytus, vykdomus ir planuojamus pirkimus ir investi-

cijas, esamas ir tolimesnes įmonės veiklos kryptis,
skrydžių, keleivių statistiką. Ši informacija pasiekiama
visuomenei ir yra skelbiama įmonės internetinėje svetainėje: http://www.ltou.lt bei įmonės filialų internetinėse svetainėse.

INFORMACIJA APIE ATLIKTĄ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ
11 LENTELĖ

DUOMENYS APIE AUDITORIŲ IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Auditą atlikęs subjektas

Apskaitos ir kontrolės uždaroji akcinė bendrovė „AUDITAS“

Atlyginimas už audito atlikimą

19 984 Eur be PVM

Nuoroda į auditoriaus išvadą

http://www.ltou.lt/lt/lietuvos-oro-uostai/veikla/ataskaitos/

Nuoroda į audituotą finansinę atskaitomybę

http://www.ltou.lt/lt/lietuvos-oro-uostai/veikla/ataskaitos/

Generalinis direktorius Marius Gelžinis
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