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Įžanginis žodis

Kilti tik aukštyn. Tokia ambicija vadovaujamės nuolat, siekdami Lietuvos oro uostus 
kurti kaip tvarius, socialiai atsakingus, skaidrius ir inovatyvius regiono vartus į pasaulį. 
Partnerį, kuriuo pasitikėtų ir kurį rinktųsi vis daugiau keliautojų. Todėl ir 2018-ieji buvo 
ne išimtis. Prieš trejetą metų su kolegomis – didžiausiais pasaulio oro uostais – sutarę 
tarptautiniu lygiu siekti darnaus vystymosi, sėkmingai bei kryptingai judėjome pirmyn. 

Užsibrėžę vadovautis ekonominiais, socialiniais ir aplinkosauginiais principais, šiandien 
galime džiaugtis pasiekimais. 2018-aisiais nuveikta išties nemažai, dar daugiau laukia 
ateityje. Tačiau šią akimirką ypač motyvuoja nemenkas Lietuvos oro uostų įdirbis įgy-
vendinant socialinės atsakomybės iniciatyvas aplinkosaugos, darbuotojų ir žmogaus 
teisių srityse, netolerancija korupcijai bei kyšininkavimui. 

Kova su triukšmu ir jo prevencija – vienas pagrindinių visų šalies oro uostų tikslų. No-
rime būti kuo draugiškesni aplinkai, todėl sėkmingai užbaigėme Vilniaus oro uosto 
triukšmo monitoringo modernizavimo projektą. Parengėme ir suderinome triukšmo 
valdymo planą, savo iniciatyva parengėme teisės aktus, reglamentuojančius orlaivių 
keliamo triukšmo lygius, apsaugą nuo jo poveikio. Taip pat sutvarkėme dalį Kauno oro 
uosto raketų bazės užterštos teritorijos, toliau tęsiame oro uostų požeminio ir paviršinio 
vandens monitoringą, stebime geriamojo vandens kokybę. 
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Siekiame darnos ne tik su gamta, bet ir su savo komanda, todėl nuolat kuriame tobu-
lėjimui, iniciatyvoms, naujoms idėjoms įkvepiančią darbo aplinką. Lojalūs bei įsitraukę 
kolegos – mūsų augimo potencialas, ir darbuotojų įsitraukimą pernai padidinti pavyko. 
84 proc. įmonės personalo 2018 m. kėlė kvalifikaciją: nuolat skatiname tobulėjimą ir 
palaikome karjeros siekius. Socialinė atsakomybė – ne tik įmonės, bet ir darbuotojų 
prioritetas: 14 proc. kolegų pernai įsitraukė į savanorišką veiklą. 2018-aisiais jie pateikė 
didžiausią skaičių idėjų per ketverius metus, jų įgyvendinta taip pat buvo daugiausia. 

Lietuvos oro uostai tapo vieni pirmųjų, pasirašę Europos Komisijos „Įvairovės chartiją“, 
skatinančią mažinti diskriminaciją ir užtikrinti įvairovę bei lygias galimybes darbo vie-
toje. Esame šios kilnios iniciatyvos ambasadoriai. Mums rūpi ne tik darbuotojų, bet ir 
keliaujančiųjų įvairovė bei skirtumai: juos pasitinkame ir išlydime gerbdami skirtingas 
kultūras, religijas, papročius. Ypač per patikrą – mokome aviacijos saugumo darbuoto-
jus ir suteikiame informaciją apie religinius daiktus, tradicijas. 

Ypatingą dėmesį skiriame rūpesčiui neįgaliaisiais ir ribotos judėsenos keliautojais. Jų 
pernai Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose aptarnavome daugiau kaip 10 tūkst. 
Kauno oro uoste buvo įsigyta nauja transporto priemonė žmonių perkėlimui į orlaivį ir 
iš jo. Oro uostų prieigas pritaikėme neįgaliesiems ir ribotos judėsenos keleiviams, rūpi-
namės jų atvykimu į oro uostus. 

Mums taip pat be galo svarbus skaidrumas, todėl esame paskelbę nulinę toleranciją 
korupcijai. Skatiname sąžiningą verslo politiką, skaidrų bendravimą su partneriais bei 
institucijomis. Galiu pabrėžti – praėjusių metų rezultatai rodo, kad atsparumas ir neto-
lerancija korupcijai nuolat auga. 

Todėl džiaugiuosi, kad Lietuvos oro uostai yra ne tik augantys ekonomiškai bei tikslą lyde-
riauti regione užsibrėžę saugių, komfortiškų ir malonių skrydžių partneriai. Atverdami var-
tus į pasaulį, keliautojus pasitinkame ir išlydime būdami atsakingi prieš žmogų bei gamtą.

Marius Gelžinis,
Lietuvos oro uostų 
generalinis direktorius
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VĮ Lietuvos oro uostai (toliau – LOU arba Įmonė) siekį tarptauti-
niu lygmeniu vadovautis darnaus vystymosi principais deklara-
vo 2016 m. spalio 31 d. Oro uostų tvarumo deklaracijoje, pasira-
šytoje kartu su kitais tarptautiniais oro uostais – Čikagos, Dalaso, 
Romos, Amsterdamo Šipholio, Niujorko Džono F. Kenedžio (JF-
KIAT), Londono Hitrou, Londono Getviko ir kitais. Pagrindinis šios 
deklaracijos tikslas – stiprinti tvarių ir atsparių oro uostų sistemą 
visame pasaulyje dalyvavimu, bendradarbiavimu, inovacijomis 
ir skaidrumu.

Tikslas – kurti tvarius 
Lietuvos oro uostus
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LOU, atsižvelgdama į savo vykdomą veiklą, išskiria sritis, kuriose gali daryti teigiamą poveikį:

POVEIKIO 
LAUKAS

SRITIS

LOU pozicija – vadovautis darnaus vystymosi (angl. sustainability) principais ir integruotai valdyti bei suderinti 
ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius – taip pat buvo įtvirtinta LOU Strateginiame veiklos plane. 
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 iki 2030-ųjų. 17 darnaus vystymosi tikslų 
nukreipti į tris pagrindinius aspektus – ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį. 

Aplinkosauginė

• Triukšmas

• Poveikis gruntui ir 
gruntiniam vandeniui

• CO2 išskyrimas

• Atliekos

Socialinė

Tikslinių grupių (klientų, 
darbuotojų, aplinkinių 
bendruomenių, 
partnerių):

• Socialinė gerovė

• Žmogaus teisių 
užtikrinimas

Ekonominė ir teisinė

Korupcijos ir kyšininkavimo 
prevencija
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Įmonė, rūpindamasi šiomis sritimis ir įgyvendindama socialinę atsakomybę, remia-
si JTO Darnaus vystymosi tikslų standartais (angl. UN Sustainable Development Goals, 
sutr. – SDG). 

LOU koncentruojasi į 10 iš 17 JTO iškeltų darnaus vystymosi tikslų, įgyvendindama kon-
krečias iniciatyvas aplinkosaugos, darbuotojų ir socialinės, žmogaus teisių bei kovos su 
korupcija ir kyšininkavimo srityse.
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Kuo apibrėžiame aplinkosaugos 
politiką?

Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujasi Įmonė, rūpinda-
masi aplinkosauga, yra:

1. 2015 m. gruodžio mėnesį Įmonės Vilniaus filialo direktoriaus 
patvirtinta Vilniaus oro uosto aplinkosaugos politika;

2. 2018 m. sausio 8 d. Įmonės generalinio direktoriaus patvirtin-
ta Lietuvos oro uostų aplinkosaugos strategija 2018–2028 m. 
(toliau – Aplinkosaugos strategija).

Aplinkos
apsauga
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Pasitelkdama Aplinkosaugos strategiją, Įmonė siekia stebėti ir gerinti Įmonės aplinko-
sauginę situaciją septyniose srityse:

Pasitelkdama Aplinkosaugos strategiją, Įmonė siekia stebėti ir gerinti Įmonės aplinko-
sauginę situaciją septyniose srityse: triukšmo, energijos ir klimato kaitos, gamtinių iš-
teklių, atliekų valdymo, laukinės gamtos ir bioįvairovės išsaugojimo, bendruomenės ir 
komunikacijos bei aplinkosaugos valdymo. Kadangi Aplinkosaugos strategija sudaryta 
dešimties metų laikotarpiui, kasmet yra  nusprendžiama, kuriems tikslams Įmonė turi 
skirti daugiausia dėmesio. Kaip pavyksta siekti strategijos tikslų, vertinama nustačius 
esminį veiklos rodiklį – KPI (angl. key performane indicator), kuris įtraukiamas į Įmonės 
Plėtros departamento arba netgi ir į Įmonės metinių KPI sąrašą.

1. TRIUKŠMO

3. GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ

5. LAUKINĖS GAMTOS IR BIOĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMO

6. BENDRUOMENĖS IR KOMUNIKACIJOS

7. APLINKOSAUGOS VALDYMO

2.  ENERGIJOS IR KLIMATO KAITOS

4.  ATLIEKŲ VALDYMO

9



Nuoseklios pastangos mažinti triukšmą

2018 m. buvo skirti daugiausia triukšmo valdymui, kuris išliks toks pat svarbus ir 2019 m. – 
du iš numatomų aplinkosaugos KPI  susiję su triukšmo valdymu.

Iki sukuriant Įmonės aplinkosaugos strategiją ir ją patvirtinant, būdavo reikalinga pa-
siekti tik minimalius ir privalomus aplinkosauginius reikalavimus. Tačiau be tvaraus ir 
subalansuoto požiūrio į aplinką bei oro uostų veiklos sąlygojamą poveikį aplinkai, oro 
uostų plėtra ir šiuo metu vykdomos veiklos palaikymas nėra įmanomi.

Oro uostams keliamas pagrindinis tikslas – pasiekiamumas, kurio įgyvendinimas nule-
mia ne tik augantį skrydžių bei keleivių skaičių, infrastruktūros plėtrą, bet kartu ir dides-
nes aplinkosaugines pasekmes. Oro uostai yra strateginis ir daug dėmesio šalyje sulau-
kiantis objektas, kurio veiklos aplinkosauginius aspektus reglamentuoja ne tik Lietuvos 
Respublikos (toliau – LR) ir Europos Sąjungos teisės aktai, tačiau ir tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos dokumentai bei aviacijos industrijos standartai, o oro uostų vei-
klą stebi tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek visuomenė. 

Siekdama būti aplinkosaugine prasme sąmoninga organizacija ir sėkmingai vykdyti bei 
plėsti savo veiklą, Įmonė įsipareigojo identifikuoti bei strategiškai spręsti aplinkosau-
ginius klausimus, taip pat, siekdama didinti veiklos efektyvumą, – taupyti išteklius bei 
gerinti įvaizdį ir santykius su suinteresuotomis šalimis.
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1. Sėkmingai užbaigtas Vilniaus oro uosto (VNO) 
triukšmo monitoringo sistemos modernizavimo 
projektas. Jo metu visiškai pakeista 4 stacionarių triukš-
mo matavimo stočių įranga. Įsigytos dvi mobiliosios 
triukšmo matavimo stotys. Įdiegta ir su skrydžių radaro 
duomenimis susieta programinė įranga, leisianti stebėti 
triukšmo lygius, įvertinti triukšmą mažinančių priemonių 
poveikį bei taikyti kitus triukšmo valdymo sprendimus 
(baudų taikymas, skundų sistemos).

Rezultatai

Pagrindiniai 2018 m. atlikti darbai ir įgyvendinti projektai aplinkosaugos srityje:

2. Parengtas ir suderintas bendras su VĮ „Oro naviga-
cija“ Vilniaus oro uosto triukšmo valdymo planas 
2019–2020 m. Triukšmo valdymo planas apima 4 pa-
grindines triukšmo valdymo kryptis: operacijų keliamo 
triukšmo mažinimą, maršrutus ir jų laikymosi kontrolę, 
finansines priemones ir monitoringą.  Pagrindinis tikslas, 
kurio siekiama šiuo planu  – net ir augant skrydžių skai-
čiui nedidėjančios arba mažėjančios viršnorminio triukš-
mo zonos ir į jas patenkančių gyventojų skaičius. Plano 
įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie vieno pagrindinių 
Įmonės strategijos tikslų įgyvendinimo – taikyti priemo-
nes oro uosto veiklos triukšmo stebėjimui, kontroliavimui 
ir valdymui, siekiant tvarios oro uosto veiklos ir plėtros.
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3. Sutvarkyta dalis Kauno oro uos-
to raketų bazės užterštos terito-
rijos. Atlikti papildomi užterštumo 
tyrimai, parengtas patikslintas teri-
torijos sutvarkymo planas ir teikiami 
dokumentai Aplinkos apsaugos mi-
nisterijai ir Aplinkos projektų valdy-
mo agentūrai dėl papildomo finan-
savimo.

4. Toliau tęsiamas oro uostų pože-
minio ir paviršinio vandens mo-
nitoringas, stebima geriamojo 
vandens kokybė. Sudarytos sutar-
tys su naujais tiekėjais, praplečiant 
tyrimų apimtį.

6. Nupirktos konsultacinės paslau-
gos Vilniaus, Kauno ir Palangos 
oro uostų paviršinių nuotekų sis-
temų būklės ir nuotekų tvarkymo 
sprendimams įvertinti bei pasiū-
lyti sprendimus jų gerinimui. 

5. Visuomenei paskelbti du spau-
dos pranešimai išskirtinai aplin-
kosaugos tematika: pirmasis – apie 
Vilniaus oro uosto triukšmo monito-
ringo sistemos atnaujinimą, antrasis, 
bendradarbiaujant su VĮ „Oro naviga-
cija“ – apie įsigaliojusias triukšmą ma-
žinančias priemones.

7. 2018 m. pradėta taikyti praktika, kai  
sudarant sutartis su tiekėjais dėl pre-
kių ar paslaugų, kurios daro ar gali da-
ryti tiesioginį poveikį aplinkosaugai, 
numatomas įpareigojimas tiekėjui lai-
kytis darnaus vystymosi principų.
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2019 m. numatomi darbai:

Investicinio projekto triukšmo monitoringo sistemų 
atnaujinimui Kauno ir Palangos oro uostuose projek-
to rengimas.

1.
Papildomų vandens ir dirvožemio tyrimų, siekiant nu-
statyti užterštumą medžiagomis, būdingomis speci-
finei oro uostų veiklai, atlikimas (ypatingas dėmesys 
bus skiriamas užterštumui nuledinimo medžiagomis).

4.

Vilniaus oro uosto CO2 mažinimo plano parengimas, 
siekiant pereiti į ACI organizacijos (angl. Airport Car-
bon Accreditation) programos 2-ąjį sumažinimo (angl. 
reduction) lygį. 

2. Triukšmo valdymo plano, pasirašyto su VĮ „Oro navi-
gacija“, vykdymas.5.

Kas pusmetį Įmonės internetiniame puslapyje skel-
biamas naujienlaiškis apie Įmonės aplinkosauginę si-
tuaciją ir priemones jos gerinimui bei rezultatus. 

3. Visose tipinėse sutartyse su tiekėjais numatyti įparei-
gojimą laikytis darnaus vystymosi principų.6.
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Rodikliai
Aplinkosauga – labai plati sritis, apimanti visus oro uostų veiklos aspektus, 
todėl Aplinkosaugos strategijoje numatyta net 10 KPI: 

1. 0 gyventojų didžiausio triukšmo zonoje aplink oro uostą, kur 
triukšmo lygis siekia 70 dBA ir daugiau. 

2. Nedidėjančios arba mažėjančios viršnorminio triukšmo zonos 
(kol nėra įsiteisėjęs naujas teisinis reglamentavimas,  kur dienos 
triukšmas viršija 65 dBA, o nakties triukšmas – 55 dBA). KUN ir 
PLQ atveju zonos praktiškai nedidėja netgi nesiimant aktyvių 
veiksmų. VNO atveju rodiklis tiesiogiai susijęs su 2019–2020 m. 
triukšmo valdymo plane numatytų priemonių įgyvendinimu, 
todėl rezultatas bus matomas tik po metų.

3. Mažėjantis energijos sunaudojimas, MJ/PAX (lyginant su 2018 m.).

5. Sumažėjęs sunaudojamo vandens kiekis, kl/PAX.

4. Kasmet mažėjanti CO2 emisija vienam keleiviui, kg CO2/PAX ir / 
arba transporto vienetui kg CO2/TU (angl. traffic unit) (lyginant 
su 2018 m.) – rodiklis mažėja kasmet: 2014 m. buvo 2,88 kg CO2/
PAX, 2015 m. – 2,52 kg CO2/PAX; 2016 m. – 2,39 kg CO2/PAX; 2017 
m. – 2,33 kg CO2/PAX.

6. Mažesnis susidarančių atliekų, tenkančių vienam kelei-
viui, kiekis, kg/PAX.

7. Didesnis perdirbamų / antrą kartą panaudojamų atlie-
kų 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.
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Pagrindinės rizikos ir jų valdymas

Pagrindinė aplinkosauginė rizika yra susijusi su triukšmu ir išskiriama Vilniaus oro uosto atžvilgiu.  Tai ribines vertes 
viršijantis triukšmas artimiausiose gyvenamosiose teritorijose ir dėl to galimi oro uosto operacijų apribojimai 
(pvz., gana realus – skrydžių nakties metu uždraudimas, kas lemtų apie 40 proc. siekiantį pajamų netekimą). 
Kadangi Vilniaus oro uostui nėra nustatyta Sanitarinės apsaugos zona (oro uostams nustatoma teritorijoje, kurioje 
triukšmas viršija ribines vertes) su atitinkamais apribojimais, aplink oro uostą plečiasi gyvenamosios teritorijos. 
Daugėja jose gyvenančių žmonių skaičius, kurie vis dažniau pateikia skundų dėl  triukšmo. Daugėja skundų ir iš 
toliau nuo oro uosto esančių teritorijų, kurios nepapuola į viršnorminio triukšmo zonas. 

Pagrindinės sprendimo kryptys rizikoms suvaldyti:

1. Atnaujinta, techniškai tvarkinga ir patikima triukšmo monitoringo sistema, leidžianti nustatyti ir 
išnagrinėti triukšmo ribines vertes viršijusius atvejus, nustatyti pažeidėjus ir pan.

2. Parengto bendro su VĮ „Oro navigacija“ triukšmo valdymo plano vykdymas, kurio 
sėkmingas įgyvendinimas leistų sumažinti viršnorminio triukšmo zonas ir / arba 
veikiamų gyventojų skaičių.
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Akiratyje – ir visuomeninės iniciatyvos

Siekdami didinti Įmonės indėlį į aplinkosaugą, darbuotojai neapsiriboja vien tik iniciatyvomis, kurios nustatytos 
pagal aplinkosaugos politiką arba Aplinkosaugos strategiją ir noriai prisideda prie įvairių visuomeninių iniciatyvų, 
pvz., akcijos „Darom“.

Dar viena iniciatyva, padedanti siekti socialinės atsakomybės rezultatų, tai „žalieji“ pirkimai. 2018 m. pradėtas Biuro 
baldų pirkimas, kurio metu nustatyti minimalūs aplinkosaugos reikalavimai gaminiams (neturi būti pavojingų 
cheminių medžiagų, mediena turi būti iš specialiai sertifikuotų miškų, numatomas atitinkamas tarnavimo laikas, 
perdirbamos pakuotės ir kt.).
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Socialinė ir personalo gerovė – 
prioritetas

Vienas iš pagrindinių Įmonės tikslų socialinėje ir personalo srity-
se yra įtvirtintas Įmonės Strateginiame veiklos plane 2018–2021 
m. ir numato Įmonės siekį didinti darbuotojų įsitraukimą ir lo-
jalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą. Iki 2020 m. Įmo-
nė savo veikloje taip pat vadovaujasi 2016 m. rugsėjo mėnesį 
parengta personalo valdymo strategija (toliau – Personalo stra-
tegija). Personalo strategija apjungia verslo strategiją ir žmogiš-
kųjų išteklių valdymą, ja siekiama sukurti dinamiškesnę, efekty-
vesnę bei išskirtinį konkurencinį pranašumą valstybės valdomų 
įmonių sektoriuje turinčią organizaciją.

Socialiniai ir 
personalo 
klausimai
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Personalo strategijos akcentai

Pagrindiniai Personalo strategijos principai yra:

1. VALDYMO EFEKTYVUMAS

2.  INOVATYVIOS APLINKOS (KULTŪROS) KŪRIMAS

3. Į KLIENTUS ORIENTUOTA VADYBA

4.  TVARI LYDERYSTĖ

5. ENTUZIAZMAS PRISIIMANT IŠŠŪKIUS

Įmonė taip pat yra numačiusi ilgalaikius personalo valdymo 
tikslus, tokius kaip:

• aukštas darbuotojų įsitraukimas;

• efektyvus darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas at-
liekant pagrindines Įmonės veiklas;

• savo srities profesionalų pritraukimas pasitelkiant Įmonės 
įvaizdį ir kultūrą, Konkurencingo atlygio užtikrinimas;

• vadovų gebėjimas visiškai organizuoti  esminius personalo 
valdymo elementus. 
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ATSAKOMYBĖ:
• Laikomės sutartų terminų be papildomo priminimo.
• Prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir pasekmes.
• Laikomės bendrai sutartos pozicijos, palaikome 

sprendimą, kuomet jis jau yra priimtas.
• Apgalvojame, iš anksto pasiruošiame spręsdami vidinius 

ir išorinius klausimus.
• Matydami problemą, imamės ją spręsti.

VIENYBĖ:
• Visiems taikome vienodus elgsenos standartus.
• Siekiame aiškiai pateikti, išsiaiškinti tikslus, kad vienodai 

juos suprastume.
• Bendradarbiaujame kolegiškai, siekiame partnerystės, 

nepriklausomai nuo pareigų.
• Geranoriškai dalijamės patirtimi ir žiniomis su kolegomis.

ENTUZIAZMAS:
• Įdedame didesnį indėlį nei iš mūsų tikimasi (angl. extra mile).
• Dalyvaujame papildomose su pagrindinėmis darbo 

funkcijomis nesusijusiose veiklose.
• Noriai tobulėjame, mokomės, plečiame akiratį.
• Inicijuojame pokyčius, noriai prie jų prisidedame.

INOVATYVUMAS:
• Analizuojame ir tobuliname esamus darbo procesus.
• Domimės naujovėmis, taikome gerąją praktiką.
• Žiūrime plačiau nei savo funkcijų ribose.
• Ieškome alternatyvių problemų sprendimo būdų.

Vertybės, kurių laikomės

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. 

Įgyvendinant strateginiame plane numatytus tikslus, vadovaujamasi Įmonės vertybėmis, 
kurios buvo išgrynintos ir aprašytos kartu su darbuotojais:
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Rezultatai

Įmonės Strateginiame veiklos plane 2018–2021 m. buvo 
numatyta, kad 2018 m. darbuotojų įsitraukimo rodiklis 
turi būti didesnis arba lygus 37 proc. Rezultatas  – 
pasiektas darbuotojų įsitraukimas, sudarantis 43 proc. 
(2 proc. daugiau nei 2017 m.).

Rodikliai

Pagrindinis Įmonės Strateginiame veiklos plane 2018–2021 m. 
iškeltas darbuotojų įsitraukimo rodiklis 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.

Rezultatas – pasiektas 
darbuotojų įsitraukimas, 
sudarantis 43 proc.
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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. 

• Vis dar egzistuojančiu neigiamu viešojo sektoriaus kaip darbdavio įvaizdžiu, 
kas galėtų lemti Įmonės kaip darbdavio nepatrauklumą ir trukdyti pritraukti 
profesionalių kandidatų.

Papildomai nuolat stebima ir daugiau rodiklių, susijusių su darbuotojais. 2018 m. kvalifikaciją kėlė (mokymuose 
dalyvavo) 84 proc. Įmonės darbuotojų. Įmonės darbuotojams buvo suorganizuoti 13 renginių, skirtų Įmonės 
veiklai ir rezultatams pristatyti, burti komandas, pasidalyti patirtimi ir naujovėmis. Taip pat metų eigoje buvo 
organizuojami renginiai atskiroms komandoms, darbuotojai gali dalyvauti iniciatyvose, susijusiose su klientų 
aptarnavimo gerinimu, idėjų teikimu, kolegų darbo stebėjimu ir pan. Įmonė skatina darbuotojus tobulėti ir palaiko 
karjeros siekius – 2018 m. 12 proc. Įmonės darbuotojų džiaugėsi vidine karjera.

Nuolat stebimas darbuotojų savanoriškos kaitos rodiklis – jis 2018 m. siekė 14 proc. Taip pat analizuojamos darbuotojų 
išėjimo iš darbo priežastys, siekiama, kad jos nebūtų susijusios su organizacinėmis priežastimis (darbo aplinka, 
mikroklimatas, vadovo kompetencija ir pan.). 
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Kaip dar kuriame gerą klimatą įmonėje?

Vienodos atlygio politika. Įmonės darbuotojams užtikrinama 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 LR 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. 2018 m. 
Įmonėje nuo gripo paskiepytas 71 darbuotojas, nuo erkinio encefalito – 145 darbuotojai. 
Visi Įmonės darbuotojai yra apdrausti nuolat galiojančiu nelaimingų atsitikimų draudimu.

Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingų atsitikimų ar profesinių ligų, taip pat inci-
dentų (įvykių), dėl kurių darbuotojai patirtų žalą sveikatai, 2018 m. buvo 6.

Darbo taryba. 2018 m. kovo mėnesį Įmonėje buvo organizuoti darbo tarybos rinkimai. 
Juose dalyvavo 75 proc. Įmonės darbuotojų, kurie turėjo galimybę balsuoti už 15 savo 
kandidatūrą teikusių Įmonės darbuotojų. Suskaičiavus visus darbuotojų balsus, darbo 
taryba sudaryta iš 9 daugiausia balsų surinkusių kandidatų. Išrinkus darbo tarybą buvo 
pasirašytas bendradarbiavimo su darbdaviu susitarimas.

Įmonėje 
pareigybės yra 
suskirstytos į 
lygius pagal 
darbui atlikti 
reikalingas 
žinias, 
atsakomybę 
ir problemų 
sprendimą
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Socialiniai partneriai. Įmonėje veikia 4 profesinės sąjungos: VĮ Tarptautinio Vilniaus 
oro uosto profesinė sąjunga, VĮ Lietuvos oro uostų darbuotojų profesinė sąjunga, pro-
fesinė sąjunga IEVA, Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos VĮ Lietuvos oro 
uostai Palangos filialo skyrius. 2018 m. galiojanti kolektyvinė sutartis buvo parengta ak-
tyviai dalyvaujant ir teikiant savo pasiūlymus profesinėms sąjungoms. Daugelis profesi-
nių sąjungų pateiktų reikalavimų buvo tenkinami ir įtraukti į Įmonės kolektyvinę sutartį. 

Papildomos naudos darbuotojams. Kiekvienais metais darbuotojai gali rinktis jų po-
reikius labiausiai atitinkančias papildomas naudas: 

1. kuro kompensavimas;

2. mobiliųjų telefonų ir ryšio paslaugų kompensavimas;

3. III pakopos pensijų kaupimas;

4. sveikatos draudimo paslaugų paketų pasirinkimas.

Sportinė veikla ir kitos iniciatyvos. Įmonė skatina sveiką darbuotojų gyvenseną, 
sportinę veiklą ir rūpinimąsi fizine bei protine sveikata. Įmonės darbuotojai turi gali-
mybę 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.

Įmonė 
skatina sveiką 
darbuotojų 
gyvenseną, 
sportinę veiklą 
ir rūpinimąsi 
fizine bei 
protine 
sveikata
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Kliento dienos organizavimas. Įmonėje kasmet kalėdiniu laikotarpiu organizuojama „Kliento diena“. Tai diena, 
kai Įmonės darbuotojai kartu su partneriais dirba oro uostų terminaluose, bendrauja su keleiviais bei dalija jiems 
dovanas, padeda kolegoms, dirbantiems terminale. 2018 m. gruodžio mėn. šioje iniciatyvoje dalyvavo daugiau 
kaip 90 Įmonės darbuotojų, partneriai ir svečiai.

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 eks-
tremaliųjų situacijų atvejais būtų kviečiama dirbti su streso ištiktais keleiviais bei jų artimaisiais. Tokiems darbuoto-
jams periodiškai vedami teoriniai ir praktiniai mokymai apie tai, kaip dirbti su streso ištiktais žmonėmis ir žmonių 
patiriamomis stresinėmis situacijomis. 2018 m. 213 operatyvinių darbuotojų iš Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų 
dalyvavo 8 ak. val. mokymuose „Sudėtingų situacijų ir streso valdymas“.

Naujų darbuotojų pritraukimas. Įmonėje organizuojami renginiai bei ekskursijos studentams, siekiant 
jiems papasakoti apie Įmonės veiklą ir paskatinti domėtis darbu joje. Įmonės darbuotojai taip pat gali 
rekomenduoti naujus kolegas į laisvas pozicijas ir, šioms rekomendacijoms pasiteisinus, – gauti 
papildomą paskatinimą.

Įmonėje kasmet kalėdiniu laikotarpiu 
organizuojama „Kliento diena“ 
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ĮGYVENDINTOS IDĖJOS (SK.) 

Idėjos. Darbuotojai skatinami teikti 
idėjas, kaip galėtų patobulinti, pagerinti 
ir palengvinti savo kasdienį darbą
Įgyvendinus tokias pasiūlytas idėjas, darbuotojai gali gauti papildomą paskatinimą. 2018 
m. Įmonės darbuotojai pateikė 118 idėjų, iš kurių 29 jau įgyvendintos. Už pasiūlytas ir 
įgyvendintas idėjas 11 darbuotojų išmokėti paskatinimai, iš viso sudarantys 2160 EUR. 

PATEIKTOS IDĖJOS (SK.)
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Žmogaus teisių užtikrinimui – aukšti 
standartai

Žmogaus teisių užtikrinimo klausimai Įmonėje labiausiai aktu-
alūs atliekant keleivių saugumo patikrą ir užtikrinant neįgaliųjų 
ir ribotos judėsenos keleivių teises. Pagrindinės žmogaus teisės 
ir laisvės yra įtvirtintos 1950 m. priimtoje Europos žmogaus tei-
sių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau – EŽTK). 
Įgyvendindama JTO 2006 m. priimtos Neįgaliųjų teisių konven-
cijos nuostatas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, pa-
gal kurį neįgaliems asmenims ir ribotos judėsenos asmenims 
turi būti sudaromos panašios galimybės keliauti oro transportu 
kaip ir kitiems piliečiams, Įmonė yra parengusi ribotos judėse-
nos asmenų aptarnavimo technologiją, o kiekviename oro uos-
te atskirai patvirtinti ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo 
kokybės standartai.

Žmogaus teisių 
užtikrinimas
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  nuostatų laikymą-
si kontroliuoja Civilinės aviacijos administracija (nuo 2019  m.  – 
Lietuvos transporto saugos administracija), kuri Įmonėje kasmet 
atlieka auditus. Įmonė iš savo pusės stebi, ar nepažeidžiamos 
neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų teisės. Stebėjimas vyk-
domas nagrinėjant gautus keleivių skundus ir jų kiekius, koky-
binius reikalavimus teikiamoms paslaugoms, kurie yra numatyti 
atitinkamuose kokybės standartuose ir gaunant keleivių įvertini-
mą per apklausas, tiesioginius interviu. 

Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai, įgyvendindami LR ir tarp-
tautinių teisės aktų aviacijos saugumo procedūrų reikalavimus, 
vadovaujasi oro uostų Aviacijos saugumo programomis ir 2017 m. 
vasario 27 d. patvirtinta Įmonės aviacijos saugumo mokymo pro-
grama. Visi oro uostai turi patvirtintus pagalbos kokybės standar-
tus. Vilniaus oro uoste papildomai patvirtinta tarnybų, aptarnau-
jančių ribotos judėsenos asmenis, sąveikos technologija.

Įmonė iš savo pusės 
stebi, ar nepažeidžiamos 
neįgaliųjų ir ribotos 
judėsenos asmenų teisės 
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„Įvairovės chartija“ – 
mūsų žingsnis pirmyn

2018 m. spalio 3 d. drauge su kitomis tarptautinėmis įmonė-
mis („Swedbank“, „Western Union“, „Barclays“, „Telia“ ir kitomis)  
pasirašėme svarbų dokumentą – Lietuvos „Įvairovės chartiją“. 
Ši iniciatyva vienija įmones, pasiryžusias kovoti su bet kokio 
pobūdžio diskriminacija.

„Įvairovės chartija“ (angl. Diversity Charter) – Europos Komisi-
jos iniciatyva, kurios tikslas yra mažinti diskriminaciją ir skatinti 
įvairovę bei lygias galimybes darbo vietoje. Lietuva tapo dvi-
dešimt antrąja Europos Sąjungos valstybe, kurioje pradeda 
veikti ši iniciatyva, o Įmonė buvo viena iš pirmųjų, pasirašiusi 
šį dokumentą ir tapusi ambasadore.

Lietuvos oro uostai yra vartai į šalį, kur sutinkami patys įvai-
riausi keliautojai. Žmonių įvairovė ir skirtumai mums labai 
svarbūs. Norėdami, kad visi keliautojai jaustųsi laukiami ir prii-
mami,  stengiamės, jog visuose keleivių aptarnavimo etapuo-
se, o ypač patikros metu, būtų gerbiama žmonių įvairovė ir 
skirtumai, puoselėjamas vienodas ir nediskriminuojantis po-
žiūris bei užtikrinamos žmogaus teisės. Įgyvendindama šį tiks-
lą, Įmonė organizuoja įvairias veiklas, kad užtikrintų pagarbą 
kiekvieno religijai, kultūrai ar papročiams. Į visų oro uostų avi-
acijos saugumo darbuotojų mokymų programą yra įtraukta 
informacija apie įvairių religijų pagrindinius papročius, religi-
nius daiktus ir tradicijas.

„Įvairovės chartija“ 
(angl. Diversity Charter) – 
Europos Komisijos 
iniciatyva, kurios tikslas 
yra mažinti diskriminaciją 
ir skatinti įvairovę bei 
lygias galimybes darbo 
vietoje
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Rezultatai
2018 m. Įmonėje pasiekti šie rezultatai žmogaus teisių srityje:

2018 m. visuose trijuose oro uostuose (Vil-
niaus, Kauno, Palangos) aptarnauta dau-
giau kaip 10 000 neįgaliųjų ir ribotos ju-
dėsenos asmenų. 

Kauno oro uoste sudaryta nauja sutartis 
dėl pagalbos teikimo paslaugų, įsigyta 
nauja transporto priemonė transportavi-
mui į orlaivį / iš jo. m.

2018 m. balandžio mėn. tiesioginio in-
terviu būdu Vilniaus ir Kauno oro uos-
tuose atlikta turinčių judėjimo negalią 
keleivių apklausa:

Apie 50 proc. ribotos judėsenos asmenų 
Vilniaus ir Kauno oro uostuose pasinau-
dojo paslauga nebe pirmą kartą.

100 proc. ribotos judėsenos keleivių yra 
patenkinti paslaugos užsakymo tvarka 
Vilniaus ir Kauno oro uostuose. 
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Vilniaus oro uoste  ribotos judėsenos asmenys laukė:

iki 5 min.

iki 10 min.

63 %

37 %

Įvertinus darbuotojų, teikiančių paslau-
gas ribotos judėsenos asmenims, profesi-
onalumą ir mandagumą, buvo gauti tokie 
rezultatai:

Įvertinus laukimo laiką, kol atėjo paslau-
gą teikiantis darbuotojas, gauti tokie re-
zultatai:

92 % Vilniaus oro uosto keleivių įvertino:

8 %

27 %

65 %

labai gerai

gerai

patenkinamai

90 % Kauno oro uosto keleivių įvertino:

10 %

20 %

70 %

labai gerai

gerai

patenkinamai

10 %

Kauno oro uoste ribotos judėsenos asmenys laukė:

iki 5 min.

iki 10 min
90 %
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Rodikliai

Užtikrinant tinkamą neįgaliųjų keleivių ir ribotos judėsenos asmenų aptarnavimą, Įmonėje yra nustatyti neįgaliųjų 
ar ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo kokybės rodikliai. 

Vilniaus oro uosto 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 nenugali-
mų aplinkybių.

2. Išvykstantiems ribotos judėsenos keleiviams, iš anksto neįsigijusiems bilietų ir pranešusiems apie pagalbos po-
reikį 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 gau-
nama 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 ne-
gauta orlaiviui pakilus ir apie pagalbos poreikį sužinota tik iš antį aptarnavimą atliekančios bendrovės orlaiviui 
stovint orlaivių stovėjimo aikštelėje.

4.1. Ribotos judėsenos keleivio laukimo laikas orlaivyje ne ilgesnis nei 10 minučių po kitų keleivių išlaipinimo.
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Pagrindinės rizikos

Pagrindinės rizikos, galinčios kilti žmogaus teisių srityje, yra netinkamas ribotos judėsenos asmenų ir neįgaliųjų 
keleivių poreikių patenkinimas / diskriminavimas ar patyčios. Siekiant suvaldyti šią riziką, esamiems ir naujiems 
darbuotojams vedami periodiniai mokymai apie negalią ir įvairių negalių turinčių keleivių tinkamą aptarnavimą. 

Tikimybė sugadinti keleivio neįgaliojo vežimėlį ir žalos atlyginimo kaštai (vežimėlių kainos gali siekti iki 10–
15 tūkst. EUR). Siekiant suvaldyti šią riziką, reikalingos aiškios oro uosto ir antžeminio aptarnavimo įmonių, teikian-
čių ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo paslaugas, atsakomybės aptarnaujant ribotos judėsenos asmenis ir jų 
įrangą. Taip pat reikalingi mokymai darbuotojams apie įrangos tinkamą eksploatavimą, perspėjimai apie rizikas, 
žinių užtvirtinimo testai po mokymų.

Kokiais kitais būdais rūpinamės žmonių gerove?

Rūpinamės ne tik neįgaliųjų ar ribotos judėsenos asmenų keliavimu oro uoste, bet ir jų atvykimu. 
Įmonė bendradarbiauja su „Maltos ordino“ pagalbos tarnyba, Nacionaliniu socialinės inte-
gracijos institutu, teikiančiu 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. 

Taip pat oro uostų prieigos yra pritaikytos neįgaliesiems ir ribotos 
judėsenos keleiviams. 
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Ieškome būdų, 
kaip prisidėti 
prie nešvaistymo 
skatinimo

Dirbame tam, kad užtikrintume teigiamas visų oro uostų keliautojų patirtis, tačiau nepamirštame ir už oro uosto ribų 
esančių žmonių gerovės. Todėl bendradarbiaujame su „Maisto banku“, siekdami prisidėti prie maisto nešvaistymo 
iniciatyvos. Esame įrengę 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“.

Vykdant viešuosius pirkimus, pirkimo sąlygose numatomas reikalavimas tiekėjams užtikrinti bent minimalų atlygį 
darbuotojams. Atvejais, kai dėl per mažos pasiūlymo kainos kyla įtarimų, LOU imasi papildomų veiksmų įsitikinti, 
ar potencialus tiekėjas užtikrina minimalų atlygį savo darbuotojams ir per maža kaina nėra teikiama darbuotojų 
atlygio sąskaita. 
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Stojame prieš korupciją ir 
kyšininkavimą

Įmonėje nėra toleruojamos jokios korupcijos apraiškos. Lietu-
vos oro uostų darbuotojų etikos kodekse įtvirtinta nuostata, 
kad Įmonėje skatinama sąžininga verslo politika be korupcijos 
ir skaidrus bendravimas su visais verslo partneriais ir instituci-
jomis. Įmonės tikslai iškeliami aukščiau už asmeninius ir skatina  
darbuotojus visuomet užkirsti kelią interesų konfliktams, neuž-
siimti Įmonės interesams prieštaraujančia veikla bei vengti situ-
acijų, kuriose būtų galima suabejoti darbuotojų sąžiningumu. 

Korupcijos ir 
kyšininkavimo 
prevencija
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Kaip vykdome prevenciją?

Pagrindiniai, tačiau ne vieninteliai, korupcijos prevencijos veiklą Įmonėje reglamentuojan-
tys dokumentai:

1. Įmonės generalinio direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. patvirtintas Įmonės korupcijos 
prevencijos politikos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja bendrąsias korup-
cijos netoleravimo Įmonėje nuostatas, korupcijos prevencijos politikos pagrindinius 
principus, Įmonėje taikomas korupcijos prevencijos priemones, jų įgyvendinimo koor-
dinavimą bei kontrolę.  

2. Įmonės generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. patvirtinti VĮ Lietuvos oro uos-
tų kovos su korupcija programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas 2018–2019 m. 
(toliau – Kovos su korupcija programa). 

Apraše numatytos korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos vadovaujantis teisė-
tumo, privalomumo, sąveikos, pastovumo ir viešumo principais. Kiekvienas mūsų darbuo-
tojas įsipareigoja laikytis korupcijos prevencijos apraše numatytų korupcijos prevencijos 
priemonių, principų, vengti bet kokių korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų, o jam pati-
kėtas funkcijas vykdyti sąžiningai ir skaidriai.

Apraše numatytos korupcijos 
prevencijos priemonės įgyvendinamos 
vadovaujantis teisėtumo, privalomumo, 
sąveikos, pastovumo ir viešumo 
principais
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Kovos su korupcija programos tikslas – sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią ko-
rupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo sistemą. Siekiant užtikrinti Kovos su ko-
rupcija programos pagrindinio tikslo pasiekimą, iškeliami tikslai ir numatomi uždaviniai:

1. Gerinti teisinį reguliavimą, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę, viešinant pri-
imamus sprendimus ir taip didinant visuomenės pasitikėjimą.

2. Darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo srityse, sie-
kiant ugdyti atsparumą korupcijai, antikorupcinę kultūrą, taip pat gaunant grįžtamąjį 
ryšį, kiek veiksmingi visi mokymai.

3. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, taip ma-
žinant korupcijos pasireiškimo tikimybės apraiškas.

4. Užtikrinti, kad išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo numatytos 
priemonės būtų įgyvendintos ir kad būtų sukurta efektyvi korupcijos prevencijos 
sistema.

5. Sklandus ir efektyvus Programos ir jos įgyvendinimo 2018–2019 m. priemonių plano  
užtikrinimas nustatytais terminais. 

Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti buvo parengtas Kovos su korupcija pro-
gramos įgyvendinimo priemonių planas 2018–2019 m., kuriame buvo numatytos kon-
krečios įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo terminai, vykdytojai, laukiami rezultatai. 
Šio plano įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Įmonės generalinio direktoriaus pa-
skirtas už korupcijos prevencijos sistemos įdiegimą ir praktinį įgyvendinimą atsakingas 
Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistas, 
kuris pasibaigus metams, bet ne vėliau kaip iki sausio 10 d. informuoja Susisiekimo mi-
nisteriją apie priemonių, kurios buvo perkeltos iš susisiekimo ministro patvirtinto plano, 
vykdymo eigą, veiksmingumą, problemas, susijusias su jų vykdymu.
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Rezultatai

• 2018 m. patvirtintas Įmonės vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdie-
gimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo VĮ Lietuvos oro uostuose tvarkos aprašas, kuris 
įgyvendino LR pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, o asmenims suteikta galimy-
bė pranešti apie jiems žinomą galimai neteisėtą veiką. 

• 2018 m. buvo įgyvendintos visos Kovos su korupcija programos įgyvendinimo prie-
monių plane 2018–2019 m. numatytos priemonės, pvz.: Įmonės interneto svetainėje 
bei vidiniame intranete viešinta informacija apie veiklą, susijusią su korupcijos pre-
vencija; įmonės darbuotojams organizuoti mokymai korupcijos prevencijos bei vie-
šųjų ir privačiųjų interesų derinimo temomis; atlikta viešųjų pirkimų vykdymo analizė 
bei vykdytos viešųjų pirkimų kontrolės priemonės; tobulinta vidinės kokybės kontro-
lės bei aviacijos saugumo priemonių vykdymo veikla; atlikta korupcijos pasireiškimo 
tikimybė ir motyvuota išvada, pateikta Susisiekimo ministerijai, ir kt.

• 2018 m. pradėta taikyti praktika, kai sudarant sutartis tiekėjų reikalaujama laikytis pa-
gridinių korupcijos netoleravimo principų.
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Rodikliai

Kiekviena Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plane numatyta priemonė vertinama pagal 
programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytus laukiamus rezultatus. 

Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistė dalyvauja Susisiekimo minis-
terijos suburtoje darbo grupėje, kurios tikslas – sukurti sektoriaus veiklos skaidrumui vertinti skirtą kompleksinį 
testą. Jį naudojant bus galima vertinti ne tik organizacijų teisinę būklę, bet ir realią situaciją viešųjų pirkimų, inte-
resų deklaravimo, korupcijos pasireiškimo tikimybės požiūriu.

Saugos ir saugumo departamento 
korupcijos prevencijos ir 
vindikacijos specialistė dalyvauja 
Susisiekimo ministerijos suburtoje 
darbo grupėje, kurios tikslas – 
sukurti sektoriaus veiklos skaidrumui 
vertinti skirtą kompleksinį testą 
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Pagrindinės rizikos

Kiekvienais metais Įmonės generalinio direktoriaus už korupcijos prevencijos veiklą pa-
skirtas atsakingas asmuo – Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos 
ir vindikacijos specialistė, atlieka Įmonės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korup-
cijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą. Šio vertinimo tikslas – nustatyti 
Įmonės veiklos sritims įtaką darančius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), 
galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, nustatyti veiklos sritis, kurios turi dau-
giausia korupcijos rizikos veiksnių ir pasiūlyti prevencijos priemones šiems korupcijos 
rizikos veiksniams valdyti ar šalinti.

2018 m. buvo atliktas Įmonės veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasi-
reiškimo tikimybė, vertinimas. Šis vertinimas apėmė informacijos, sudarančios valstybės 
ar tarnybos paslaptį, bei kitų kategorijų informacijos, naudojimo bei viešų ir privačių 
interesų derinimo sritis. Atlikus analizę, buvo pateiktos rekomendacijos, skirtos stiprinti 
teisės aktų laikymąsi bei užtikrinti teisės aktų nustatytų reikalavimų savalaikį vykdymą. 

Dažnai korupcijos rizikos kyla viešųjų pirkimų proceso metu. Dėl šios priežasties 2018 
m. buvo atlikta viešųjų pirkimų analizė, kurios metu nustatytos pagrindinės rizikos sritys 
viešųjų pirkimų procese. Siekiant valdyti šias rizikas buvo patvirtintas pavyzdinis viešų-
jų pirkimų procese galinčių kilti korupcijos rizikų sąrašas, o pirkimų organizatoriams bei 
asmenims, kurie vykdo Įmonės pirkimus ir / arba atlieka eksperto funkcijas, numatyta 
pareiga apie jiems žinomą riziką informuoti paskirtą atsakingą asmenį.   

Dažnai 
korupcijos 
rizikos kyla 
viešųjų pirkimų 
proceso 
metu. Dėl šios 
priežasties 
2018 m. buvo 
atlikta viešųjų 
pirkimų 
analizė
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Daugiau būdų neleisti skverbtis korupcijai

Įsigilinta į darbuotojų nuomonę. 2018 m. buvo atlikta Įmonės darbuotojų anoniminė apklausa dėl tolerancijos 
korupcijai. Apibendrinus rezultatus nustatyta, kad Įmonėje korupcija netoleruojama (tą nurodė 93 proc. apklaus-
tųjų respondentų). Be to, jei darbuotojui siūlytų atlygį, dovaną, tiesioginiam vadovui, vadovybei ar kitam kom-
petentingam subjektui praneštų 84 proc. apklaustųjų, o jeigu ateityje susidurtų su korupcijos apraiškomis darbe, 
apie tai praneštų net 95 proc. apklaustųjų.

Reguliarūs mokymai aktualiomis temomis. Įmonės darbuotojai nuolat informuojami apie korupcijos preven-
cijos veiklą Įmonėje. Taip pat 2018 m. darbuotojai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos 2 val. trukmės seminare 
apie antikorupcinės aplinkos kūrimą (dalyvavo 16 Įmonės darbuotojų) bei 4 val. mokymuose apie korupcijos 
prevenciją bei viešųjų ir privačių interesų deklaravimą (dalyvavo 92 Įmonės darbuotojai, t. y. net 53 proc. dar-
buotojų, turinčių administravimo įgaliojimus). 

Savikontrolės sistema (angl. whistle blowing). Įmonėje yra įdiegta savikontrolės sistema (http://www.ltou.lt/), 
kuria naudodamiesi darbuotojai, pastebėję galimus korupcijos atvejus Įmonėje, apie tai gali anoni-
miškai 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. 2018 m. buvo gauti 8 pranešimai apie galimai ko-
rupcinio pobūdžio pažeidimą.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Įmonėje vystomas tarpinstitucinis ben-
dradarbiavimas ir dalijimasis gerąja praktika korupcijos prevencijos srityje.

Metodinės rekomendacijos. Įmonėje yra patvirtintos viešųjų ir priva-
čiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų lai-
kymosi  metodinės rekomendacijos.

40

http://www.ltou.lt/
mailto:pranesk%40ltou.lt?subject=



