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Didėjant socialinės ir ekonominės atskirties bei klimato kaitos iššūkiams, tiek tarptautinės organizacijos, 

tokios kaip Jungtinės Tautos, tiek viešojo sektoriaus įstaigos ir privataus sektoriaus įmonės vis daugiau 

dėmesio skiria darniam vystymuisi. Darnus vystymasis – tai „šiuolaikinės valstybės ir visuomenės raidos 

kelias“, besiremiantis aplinkos apsauga, ekonomine ir socialine gerove.1 2015 m. pasaulio šalių susitarimu 

priimta JTO Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m. ir jos ašimi tapę 17 Darnaus vystymosi tikslų tapo 

kelrodžiu politiniams ir verslo sprendimų priėmėjams. Europoje darnus vystymasis tapo aukštos svarbos 

politiniu klausimu ypač po to, kai Europos Sąjungos šalys susitarė dėl Europos žaliojo kurso, kurio pagrindinis 

tikslas – iki 2050 m. pasiekti, jog Europos ekonomika ir visuomenė taptų neutrali klimato kaitos atžvilgiu.  

Tokie sprendimai daro įtaką privačiam ir viešajam sektoriams, kurie yra ir įpareigojami pritaikyti savo veiklą 

prie įstatymais numatomų darnumo standartų, ir jaučia visuomenės, klientų ir kitų suinteresuotųjų palaikymą 

bei spaudimą savanoriškoms darnumo veikloms.  

Visuomenė taip pat vis daugiau dėmesio skiria darnumo aspektams, ypač į darbo rinką išeinant ir savo 

perkamąją galią stiprinant Z kartai, kuri aktyviai įsitraukia į darnumo problematiką. Darnumu besirūpinančios 

įmonės ne tik pagerina savo kaip prekės ženklo patrauklumą, bet ir gali lengviau prisitraukti talentų – darnumo 

aspektas tampa vienu iš esminių principų, renkantis darbo vietą.  

Todėl darnumo strategija tampa įrankiu savo veiklą atsakingai vystantiems verslams visame pasaulyje 

nusibrėžti ekonomines, aplinkosaugines ir socialines kryptis, kuriomis įmonė įsipareigoja atliepti dabarties 

poreikius, nepakenkiant ateities kartoms.  

Ne išimtis – aviacijos sektorius. 2017 m. ES tiesiogiai aviacijos išmetami teršalai sudarė 3,8% visų išmetamų 

CO2 dujų2. Aviacijos sektorius sukuria 13,9% transporto emisijų, tai yra antras didžiausias transporto 

priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) šaltinis po kelių transporto. Tarptautinė 

civilinės aviacijos organizacija (ICAO) skaičiuoja, kad 2019 m. visame pasaulyje oro transportu keliavo apie 

4,5 milijardo keleivių3, o įvertinus spartų aviacijos sektoriaus ir populiacijos augimą, buvo prognozuojama, 

kad iki 2038 m. pasaulinis keleivių srautas kasmet augs po 4,2%4. Vis dėlto, koronaviruso pandemija 

neigiamai paveikė aviaciją: remiantis tarptautinių aviacijos organizacijų (IATA, ICAO, ACI) prognozėmis, 

būsimais scenarijais ir diskusijose su Lietuvos oro uostose (LTOU) veiklą vykdančiais vežėjais gauta 

informacija, prognozuojame, jog metinis keleivių srautas į 2019 m. lygį grįš 2027 m. Nepaisant pandemijos, 

oro uostams ieškoti būdų, kaip darniai atliepti augančius susisiekimo oru poreikius, atitinkant teisinius 

reikalavimus bei tarptautinius įsipareigojimus, tapo norma.  

 

Lietuvos oro uostų (LTOU) veiklos pobūdis, valdymo modelis bei strateginė reikšmė Lietuvos ekonomikai 

skatina įmonę imtis lyderystės ir rodyti pavyzdį darnumo srityje šalies mastu. LTOU darnumo strategijos 

tikslas – nubrėžti pagrindines įmonės darnumo kryptis, kurios padės įmonei darniai atliepti augantį žmonių 

poreikį keliauti oro transportu, nesukeliant žalos gamtai, žmonių gyvenimo kokybei ir prisidedant prie darnaus 

šalies ekonomikos augimo. LTOU darnumo strategija – ne tik LTOU 2030 m. veiklos strategijos dalis, bet ir 

pamatas, kuriuo besiremdama įmonė išsikels pamatuojamus ilgojo ir trumpojo laikotarpio tikslus, nusimatys 

pagrindines darnumo priemones ir rodiklius.  

 

 
1
 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Nacionalinė darnaus vystymosi politika. https://am.lrv.lt/lt/veiklos–sritys–1/es–ir–

tarptautinis–bendradarbiavimas/darnus–vystymasis/darnus–vystymasis–ir–lietuva/nacionaline–darnaus–vystymosi–politika  
2
 European Commission, Reducing emissions from aviation. https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation_en  

3
 ICAO, The World of Air Transport in 2019. https://www.icao.int/annual–report–2019/Pages/the–world–of–air–transport–in–

2019.aspx  
4
ICAO, Forecasts of Scheduled Passenger and Freight Traffic. https://www.icao.int/sustainability/pages/eap–fp–forecast–

scheduled–passenger–traffic.aspx  
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  ĮVADAS 

Šiame dokumente vartojama darnumo sąvoka reiškia skirtingų aspektų – aplinkosaugos, socialinių, 

ekonominių – visumą ir suderinamumą. Darnumo sąvoką šiame dokumente vartojame prioritetiškai, o 

tvarumo sąvoką – kaip darnumo sinonimą.  

Pirmame darnumo strategijos skyriuje apžvelgiame pasaulines darnumo tendencijas. Tai yra svarbi 

kontekstinė informacija, leidžianti suvokti, kaip auga visuomenės lūkesčiai, įvertinti pagrindinius darnumo 

iššūkius ir tarptautinių organizacijų, politikų veiksmus jiems įveikti. Pavyzdžiui, JT Darnaus vystymosi tikslai 

yra gairės darnumo veikloms visame pasaulyje, kuriomis vadovaujasi tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus 

institucijos. Be to, labai svarbu išsiaiškinti Lietuvos darnaus vystymosi poziciją Europos kontekste.  

Antrame skyriuje iš arčiau pažvelgiame į darnumo reikšmę aviacijos sektoriuje. Tai atliekame per užsienio 

oro uostų darnumo strategijų gerąsias praktikas. Ruošiantis užsienio gerųjų praktikų analizei, peržiūrėjome 

virš trisdešimt didžiausių pagal keleivių skaičių oro uostų pavyzdžių visame pasaulyje. Daugelis jų remiasi 

jau minėtais JTO Darnaus vystymosi tikslais, kiti, nors ir neįvardija jų, tačiau taip pat siekia sumažinti savo 

neigiamą poveikį aplinkai. Konkrečiai gerųjų praktikų analizei atsirinkome keturis oro uostus (Heathrow, 

Rygos, Kopenhagos, Talino) ir keturias oro uostus valdančias įmones („Royal Schiphol Group“, „Avinor“, 

„Swedavia“, „Finavia“). Rygos ir Talino oro uostai pasirinkti dėl regioninio artumo LTOU ir panašaus dydžio, 

Heathrow ir „Royal Schiphol Group“ – dėl to, kad yra vieni didžiausių oro uostų Europoje ir jau kurį laiką 

rodo lyderystę darnumo srityje, Kopenhagos oro uostas – kaip LTOU partneris projekte „ALIGHT“, o 

„Avinor“, „Swedavia“ ir „Finavia“ – dėl panašios į LTOU valdymo formos.  

Šis skyrius papildo pirmąjį skyrių ir atskleidžia, kaip praktikoje įmonės formuoja savo veiklą per darnumo 

prizmę, atsižvelgdamos į tarptautinių organizacijų, politikų nubrėžtus standartus.  

Neatsiejama darnumo strategijos dalis – dabartinių įmonės darnumo iniciatyvų analizė, todėl trečiasis skyrius 

skirtas būtent LTOU status quo. Ši analizė padeda identifikuoti stipriąsias LTOU darnumo veiklos sritis 

aplinkosaugos, socialinėje bei ekonomikos įgalinimo srityje bei atskleidžia pagrindines galimybes, kur būtų 

galima susitelkti, išskiriant pagrindinius darnumo strategijos aspektus ir kryptis. 

Formuojant darnumo strategiją, mums buvo ypač svarbu įtraukti suinteresuotų šalių lūkesčius. Tai ne tik 

užtikrina, jog strategijos kryptys bus visapusiškesnės, bet ir padeda įmonėms palaikyti gerus santykius su 

suinteresuotomis šalimis, išvengti galimų rizikų ateityje, imantis strategijos įgyvendinimo. Suinteresuotų šalių 

lūkesčių analizė – ketvirtame skyriuje.  

Atlikus visus šiuos žingsnius, suformavome LTOU darnumo veiklos stiprybių, silpnybių, galimybių ir 

grėsmių (SSGG) matricą, paremtą pasaulinių darnumo tendencijų, gerųjų užsienio praktikų, LTOU status quo 

ir suinteresuotų šalių lūkesčių analize. Ši analizė formuoja pamatą strateginėms sesijoms su LTOU vidiniais 

ekspertais ir vadovais. Jų  metu išgrynintos galutinės įmonės ilgalaikės darnumo kryptys. Šių sesijų rezultatas 

pristatomas penktame skyriuje.  

Strateginėse sesijose dalyvavo devynių LTOU specialistų iš klientų ir keleivių patirties, korupcijos 

prevencijos, personalo, komunikacijos ir aplinkosaugos sričių komanda bei LTOU vadovybė. Besiremdami 

pristatyta analize, LTOU 2030 m. veiklos strategija bei savo patirtimi šie vidiniai ekspertai vertino 14 darnumo 

aspektų, turinčių didžiausią reikšmingumą LTOU suinteresuotoms šalims ir didžiausią poveikį LTOU veiklai.  

Ši strategija – tai nubrėžtos kryptys, kurios tampa tvirtu pamatu tolesnėms LTOU darnumo veikloms. Šioje 

strategijoje nėra įvardijamos konkrečios priemonės ir rodikliai, kuriais bus siekiama išpildyti strategiją – tai 

kitų etapų – strateginio veiklos ir priemonių plano – įgyvendinimo dalis.  
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  ĮVADAS 

 

Suprasdami aviacijos poveikį aplinkai bei darnumo galimybes ir rizikas, siekiame strategiškai atliepti augantį 

greito tarptautinio susisiekimo poreikį, sumažinant neigiamą poveikį aplinkai. Todėl siekiame puoselėti 

įtraukią ir pagarbią kaimynystę su šalia oro uostų gyvenančiomis bendruomenėmis, puoselėti galimybes 

darbuotojams išpildyti savo profesinį potencialą, kad visi kartu galėtume mažinti neigiamą poveikį aplinkai, 

puoselėti darnumo idėjas ir novatoriškus sprendimus, taip skatinant Lietuvos ekonomikos klestėjimą.  

 

 

 

ICAO skaičiuoja, kad 2019 m. visame pasaulyje oro transportu keliavo apie 4,5 milijardo keleivių5, o įvertinus 

spartų aviacijos sektoriaus ir populiacijos augimą, buvo prognozuojama, kad iki 2038 m., pasaulinis keleivių 

srautas kasmet augs po 4,2%6. Nors koronaviruso pandemija neigiamai paveikė aviaciją – pagal ICAO, IATA 

ir ACI prognozes, komercinių skrydžių rinkos į priešpandeminį lygį sugrįš apie 2027 m. – oro uostams ieškoti 

būdų, kaip darniai atliepti augančius susisiekimo oru poreikius, atitinkant teisinius reikalavimus bei 

tarptautinius įsipareigojimus, tapo norma. Taigi, tarptautinės tendencijos atskleidžia, kad darnumas įmonių 

veikloje tampa tam tikru standartu ir savaime suprantama norma.   

1.1.JTO Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m. 

Kertinis pasaulinis susitarimas darnumo srityje – 2015 m. 193–jų Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 

šalių priimta Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m., pagrįsta Visuotine žmogaus teisių deklaracija bei 

tarptautinėmis žmogaus teisių sutartimis. Ja siekiama panaikinti visų formų skurdą, skatinti šalių atsakomybę 

gerbti ir ginti žmogaus teises. Darbotvarkėje daug dėmesio skiriama moterų ir tokių pažeidžiamų grupių kaip 

vaikai, jaunimas, vyresnio amžiaus žmonių, žmonių su negalia, pabėgėlių bei migrantų įgalinimui. Ši 

darbotvarkė – tarsi kelrodis, nustatantis kryptis, prie kurių valstybės turėtų taikyti strategijas, siekiančias 

gerinti švietimo, sveikatos apsaugos situaciją, mažinti nelygybę, skatinti tvarų ekonomikos augimą, kovoti su 

klimato kaita.  

Darbotvarkės ašimi tapo 17 JTO Darnaus vystymosi tikslų (angl. Sustainable Development Goals, SDGs): 1) 

kova su skurdu, 2) kova su badu, 3) gera sveikata ir gerovė, 4) kokybiškas išsilavinimas, 5) lyčių lygybė, 6) 

švarus vanduo ir higiena, 7) prieinama ir švari energija, 8) deramas darbas ir ekonomikos augimas, 9) 

pramonė, inovacijos ir infrastruktūra, 10) nelygybės mažinimas, 11) darnūs miestai ir bendruomenės, 12) 

atsakingas vartojimas ir gamyba, 13) kova su klimato kaita, 14) vandenynų ir jūrų išteklių išsaugojimas, 15) 

miškų, žemės ir biologinės įvairovės išsaugojimas, 16) taika, teisingumas ir stiprios institucijos, 17) 

partnerystė, įgyvendinant tikslus. Šiems tikslams iškelti 169 uždaviniai bei 232 tarpiniai rodikliai. Natūralu, 

kad tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus organizacijos, formuodamos savo darnumo strategijas, atsižvelgia į 

šiuos tikslus, išskirdamos keletą, geriausiai atitinkančių jų veiklos pobūdį ir tai, kur jos gali padaryti didžiausią 

teigiamą poveikį.  

 

 
5
 ICAO, The World of Air Transport in 2019. https://www.icao.int/annual–report–2019/Pages/the–world–of–air–transport–in–

2019.aspx  
6
ICAO, Forecasts of Scheduled Passenger and Freight Traffic. https://www.icao.int/sustainability/pages/eap–fp–forecast–

scheduled–passenger–traffic.aspx  
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 DARNUMO TENDENCIJŲ ANALIZĖ 

Eurostato parengtoje 2021 m. Darnaus vystymosi tikslų ataskaitoje7 teigiama, kad per pastarųjų 5 m. 

laikotarpį, vidutiniškai paėmus, ES padarė pažangą, siekiant daugumos JTO darnaus vystymosi tikslų. 

Pavyzdžiui, padarė pažangą, puoselėdama taiką ir asmeninį saugumą, sudarė daugiau galimybių kreiptis į  

teismą ir pagerino pasitikėjimą institucijomis, mažindama skurdą ir socialinę atskirtį bei gerindama žmonių 

sveikatą. Nors ataskaitoje trūksta naujausių duomenų, kaip tam tikras sritis paveikė COVID–19 krizė, 

pažymima, kad ekonomikos ir darbo rinkos srityje pandemija nutraukė nuo 2013 m. stebėtą augimą. Panašiai 

neigiamai paveiktos ir švietimo, lyčių lygybės sritys.  

Tos pačios ataskaitos duomenimis8, Lietuva atsilieka daugeliu darnaus vystymosi tikslų atžvilgių, išskyrus 

kokybišką išsilavinimą, viršijantį ES vidurkį. Daugelyje darnaus vystymosi sričių esame žemiau ES vidurkio, 

bet progresuojame link darnaus vystymosi tikslų pasiekimo. Vis dėlto, keturiose srityse – miškų, žemės ir 

biologinės įvairovės išsaugojimo, prieinamos ir švarios energijos, lyčių lygybės ir, ypač – mažinamos 

nelygybės srityje – esame ne tik žemiau ES vidurkio, bet ir nedarome pažangos. Taigi, tai yra reikšmingas 

kontekstas, kurį verta įvertinti formuojant darnumo kryptis ir jas nutaikant į ypač kritines problemas. Atkreipti 

dėmesį į aktualiausias Lietuvos ir Europos problemas, darnaus vystymosi poreikius, ypač aktualu LTOU kaip 

valstybės valdomai įmonei, siekiančiai prisidėti prie Lietuvos ekonomikos klestėjimo ir darnaus vystymosi.  

JTO Darnaus vystymosi tikslai yra būtinas įrankis, vertinant pasaulinių darnumo tendencijų kontekstą, nes 

atsižvelgiant į juos formuojamos ne tik privataus sektoriaus įmonių darnumo strategijos, bet ir joms įtaką 

daranti tarptautinė politika, pavyzdžiui, Europos žaliasis kursas.  

1.2. Europos žaliasis kursas  

Žaliasis kursas – tai Europos Komisijos (EK) iniciatyvų, siekiančių įveikti klimato kaitos iššūkius ES, visuma. 

Vadovaudamosi juo, ES šalys turėtų persiorientuoti į efektyvų išteklių naudojimą ir, investuodamos į žaliąsias 

technologijas, įgyvendinti pagrindinį tikslą – iki 2050 m. pasiekti, jog Europos ekonomika ir visuomenė taptų 

neutrali klimato kaitos atžvilgiu: grynasis ŠESD emisijų balansas būtų lygus nuliui, o ekonomikos augimas – 

atsietas nuo intensyviai augančio išteklių naudojimo. 2021 m. birželį įsigaliojo Europos klimato įstatymas, 

kuriuo siekiama užtikrinti, kad visos ES politikos kryptys, visuomenė ir ekonomikos sektoriai padėtų siekti 

Europos klimato neutralumo iki 2050 m. tikslo.  

Žaliasis kursas ypač liečia transporto sektoriaus, įskaitant aviaciją, veiklą. EK skaičiavimais, transporto 

sektoriuje susidaro ketvirtadalis viso ŠESD kiekio, todėl siekiant neutralizuoti poveikį klimatui, transporto 

išmetamų teršalų kiekį iki 2050 m. siekiama sumažinti 90% (palyginus su 1990 m. lygiu). Kaip tarpinį tikslą 

EK nurodo visų ŠESD emisijų sumažinimą 55% iki 2030 m. Kad to pasiektų, EK, be anglies dioksido 

apmokestinimo, imasi ir kitų priemonių: CO2 standartų naujiems automobiliams ir sunkvežimiams peržiūros, 

Alternatyvių degalų infrastruktūros reglamento priėmimo, kuriuo siekiama plėtoti patogią infrastruktūrą 

švaresniam žemės transportui. Nors šie žingsniai tiesiogiai liečia žemės transportą, jie taip pat aktualūs oro 

uostams, ypač planuojantiems plėtrą. 

Konkrečiai aviacijos sektoriui numatyta „ReFuelEU Aviation“ iniciatyva, kuri įpareigos degalų tiekėjus į ES 

oro uostuose naudojamą reaktyvinį kurą įmaišyti vis aukštesnio lygio tvaraus aviacinio kuro, taip skatinant 

sintetinio kuro, e–kuro, naudojimą. EK taip pat ragina Europos Tarybą ir Europos Parlamentą susitarti dėl 

atnaujintos „Single European Sky“ reguliavimo sistemos, kuri, tikimasi, padėtų sumažinti aviacijos išmetamų 

teršalų kiekį iki 10%. Taip pat bus įgyvendinama ICAO CO2 kompensavimo ir mažinimo schema tarptautinei 

 
7
 Eurostat, Products Statistical Books, Sustainable development in the European Union, Monitoring report on progress towards 

the SDGs in an EU context, 2021 edition: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products–statistical–books/–/KS–03–21–096  
8
Eurostat, Sustainable Development Goals, SDG Country scores: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/sdg–country–

scores/  

  

6 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-03-21-096
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/sdg-country-scores/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/sdg-country-scores/


 

7 

 

 
 DARNUMO TENDENCIJŲ ANALIZĖ 

aviacijai (CORSIA). Ja siekiama stabilizuoti išmetamo CO2 kiekį pagal 2020 m. lygį: oro linijos privalės 

skaičiuoti savo emisijas visais tarptautiniais maršrutais ir kompensuoti jų kiekį, pirkdamos išmetamųjų teršalų 

vienetus, sukurtus vykdant projektus, mažinančius emisijas kituose sektoriuose (pvz., atsinaujinančioje 

energetikoje). Šias priemones papildys persvarstyta Energijos apmokestinimo direktyva, kuri padarys švaresnį 

kurą patrauklesnį visoms transporto rūšims ir užkirs kelią spragoms, atveriančioms kelią taršiam kurui. 

Nors nulinis ŠESD emisijų balansas – Europos žaliojo kurso ašis, šiuo planu taip pat siekiama apsaugoti 

biologinę įvairovę ir ekosistemas, sumažinti oro, vandens ir dirvožemio taršą, pereiti prie žiedinės 

ekonomikos, geriau tvarkyti atliekas, užtikrinti mėlynosios ekonomikos ir žuvininkystės sektorių tvarumą, 

užtikrinti saugų ir prieinamą ES energijos tiekimą, teikti pirmenybę energijos vartojimo efektyvumui ir plėtoti 

atsinaujinančiais šaltiniais paremtą sektorių, sumažinti ES maisto sistemos poveikį aplinkai ir klimatui, 

skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas ir kt. 

Taigi, apibendrinant, galima teigti, kad tarptautinė politika yra stipriai orientuota į ŠESD emisijų mažinimą, 

socialinės ir ekonominės nelygybės mažinimą bei aplinkos apsaugą ir ekosistemų puoselėjimą. ES siekiant 

Žaliojo kurso tikslų, tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus įstaigos pajus augantį spaudimą savo veiklą 

pritaikyti prie tarptautinės politikos reikalavimų.  

1.3.Darnumo nauda įmonėms 

Apžvelgus tarptautinių institucijų formuojamą politinę kryptį, verta įvertinti ir visuomenės požiūrį į įmones, 

savo veikloje siekiančias taikyti darnumo principus. Kaip argumentuojama Valdymo koordinavimo centro 

platinamose pavyzdinėse įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo gairėse9, darnumo principų 

nubrėžimas ir laikymasis atneša naudos tiek visuomenei, tiek pačiai įmonei, o valstybės valdomos įmonės, 

įgyvendindamos tokias iniciatyvas, prisideda, kad tai taptų visuotinai priimtinu reiškiniu tiek viešajame, tiek 

privačiame sektoriuje.  

Darnumo principais besivadovaujančios įmonės gerina bendruomenių gyvenimą, kuria palankesnę aplinką 

verslui, padidina produktyvumą ir gerina savo įvaizdį. Paversti darnumo veiklų teikiamą naudą 

organizacijoms skaitine išraiška yra sudėtinga tiek dėl metodologinių, tiek dėl duomenų pasiekiamumo 

aspektų. Tačiau apie augantį darnumo poreikį ir naudą įmonėms liudija tarptautiniai tyrimai.  

Pasak tarptautinės konsultacijų bendrovės McKinsey, stipri aplinkos, socialinių ir valdymo aspektų integracija 

į verslo strategiją ilguoju laikotarpiu gali auginti įmonės pajamas (tvaresniais produktais pritraukiami B2B ir 

B2C klientai), sumažinti kaštus (taupant energiją ir vandenį), mažinti reguliacinę naštą ir suteikti galimybę 

gauti valstybės paramą, didinti produktyvumą (per darbuotojų motyvaciją ir talentų pritraukimą), gali padėti 

padidinti investicijų grąžą (geriau paskirstant kapitalą ilgam laikotarpiui, pavyzdžiui, tvaresnei įrangai) ir 

išvengti investicijų, kurios ilguoju laikotarpiu gali neatsipirkti dėl aplinkosaugos aspektų.10  

Tvarumo įtaka palietė ir investavimą: Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing 2019 m. studija11 

atskleidė, kad 85% JAV investuotojų domisi darniu investavimu, o pusė dalyvauja bent vienoje darnaus 

investavimo veikloje. 86% individualių investuotojų mano, kad įmonių ESG praktika gali padidinti 

pelningumą ir pagerinti ilgalaikes investicijas, o 88% įsitikinę, kad galima suderinti finansinę naudą ir 

 
9Pavyzdinis įmonių socialinės atsakomybės taikymo planas ir jo įgyvendinimo gairės valstybės valdomoms įmonėms, 2012:  
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/6194_isa–gaires–valstybes–valdomoms–imonems.pdf  
10

McKinsey Quartely, Five ways that ESG creates value: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Strategy%20and%20Corporate%20Finance/Our%20Insig

hts/Five%20ways%20that%20ESG%20creates%20value/Five–ways–that–ESG–creates–value.pdf  
11

Morgan Stanley, Institute for sustainable investing. Sustainable signals: individual investor interest driven by impact, coviction 

and choice: https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/infographics/sustainable–

investing/Sustainable_Signals_Individual_Investor_White_Paper_Final.pdf  

7 

https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/6194_isa-gaires-valstybes-valdomoms-imonems.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Strategy%20and%20Corporate%20Finance/Our%20Insights/Five%20ways%20that%20ESG%20creates%20value/Five-ways-that-ESG-creates-value.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Strategy%20and%20Corporate%20Finance/Our%20Insights/Five%20ways%20that%20ESG%20creates%20value/Five-ways-that-ESG-creates-value.pdf
https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/infographics/sustainable-investing/Sustainable_Signals_Individual_Investor_White_Paper_Final.pdf
https://www.morganstanley.com/pub/content/dam/msdotcom/infographics/sustainable-investing/Sustainable_Signals_Individual_Investor_White_Paper_Final.pdf
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susitelkimą į socialinį ir aplinkos poveikį. Morningstar Manager Research ataskaita12 nurodo, kad 2020 m. 

birželį visame pasaulyje veikė 534 tvarių indeksuotų ir biržoje prekiaujamų fondų, kurių kolektyvinis 

valdomas turtas siekė 250 mlrd. JAV dolerių. Tiek produktų skaičius, tiek į juos investuotos lėšos per 

pastaruosius trejus metus išaugo daugiau nei dvigubai. Todėl ryškėja tendencija, kad investuotojai vis dažniau 

rinksis projektus, atitinkančius darnumo kriterijus, todėl įmonės, jau dabar susitelkiančios į darnumo aspektus, 

galės užtikrinti geresnes finansavimo galimybes.  

Nukreipti privataus sektoriaus investicijas į darnius projektus siekia ir ES, vystydama taksonomiją (angl., EU 

Taxonomy). 2020 m., ES priėmė bendrą klasifikavimo sistemą, kuria bus skatinamos privačiosios investicijos 

į tvarų augimą ir prisidedama prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. Ši sistema suteiks įmonėms ir 

investuotojams, veikiantiems ES, galimybę atpažinti, kokia ekonominė veikla gali būti laikoma darnia 

aplinkosaugos atžvilgiu. Tai yra, jeigu įmonė svariai prisideda siekiant bent vieno iš šių tikslų ir nedaro žalos 

bet kurio iš jų atžvilgiu: klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, tausaus vandens ir jūrų 

išteklių naudojimo ir apsaugos, perėjimo prie žiedinės ekonomikos, taršos prevencijos ir kontrolės, biologinės 

įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo. Tai reiškia, kad, norint gauti finansavimą,ES veikiančios įmonės 

turės pateikti išsamią informaciją, įrodančią jų faktinį poveikį aplinkai ir darnios veiklos rezultatus.  

Be to, tyrimai prognozuoja, kad iš įmonių su darnumu susijusių iniciatyvų ateityje bus tikimasi vis labiau, į 

darbo rinką išeinant ir savo perkamąją galią stiprinant Z kartai. Z karta vadinami žmonės, gimę tarp 1997 ir 

2012 m., puikiai besinaudojantys informacinėmis technologijomis, aktyviai bendraujantys internete. 2019 m. 

Porter ir Novelli tyrimas13 apie Z kartos požiūrį į kompanijų socialinę atsakomybę atskleidė, jog 88% Z kartos 

atstovų rūpi socialinės ir aplinkosaugos problemos, o net 90% laikosi nuomonės, kad įmonės ne tik yra 

pajėgios, bet ir turėtų imtis veiksmų, kuriais prisidėtų prie aplinkosaugos, skurdo ir alkio, žmogaus teisių bei 

ekonominės plėtros problemų įveikimo. Be to, Z kartos atstovai netiki tuščiais įmonių pažadais: net trys 

ketvirtadaliai respondentų sako patikrinantys informaciją, ar kompanija turi patvirtintus planus savo 

deklaruojamiems tikslams pasiekti. Z karta taip pat nėra pasyvi stebėtoja: net trys ketvirtadaliai šios kartos 

atstovų imasi iniciatyvos ir pasidalija geru atsiliepimu apie socialiai atsakingą įmonę, perka produktus, 

atnešiančius naudos aplinkai, savanoriauja ir remia įvairias jiems artimas iniciatyvas. Be to, tyrimas parodė, 

jog kompanijos socialinė atsakomybė lemia ir darbdavio patrauklumą: 83% respondentų teigia, kad tai – 

vienas iš esminių principų, renkantis darbo vietą. Taigi, darniai besivystančios įmonės sėkmingiau pritrauks 

darbuotojus ir klientus, įgis jų pasitikėjimą.  

Pasaulinės tendencijos neaplenkia ir Lietuvos. 2021 m. Sustainable Brand Index ataskaita14, tyrusi Baltijos 

šalių prekių ženklų darnumo rodiklį, regioną įvardija esantį tranzicijos fazėje: pirkėjai ir kompanijos 

pastaraisiais metais vis geriau supranta darnumo reikšmę. 2020 m. duomenys rodo, jog didžioji dalis Baltijos 

šalių pirkėjų (65–71%), rėmėsi darnumo kriterijais, įsigydami prekę. Be to, anot tyrimo, darnumas, kuris 

praeityje buvo laikomas tik aplinkosaugos klausimu, pamažu suvokiamas visapusiškiau, apimant ne tik 

aplinkos, bet ir socialines problemas.  

Taigi, visuomenė vis geriau suvokia darnumo naudą ir vis dažniau renkasi pirkti paslaugas ar prekes, 

vadovaudamasi šiuo kriterijumi. Tai ypač būdinga Z kartai, kuriai priklausantys vyresni žmonės įsitvirtina 

darbo rinkoje, stiprina savo perkamąją galią ir aktyviai palaiko iniciatyvas, siekiančias socialinio teisingumo 

ir puoselėjančias aplinką. Nors konkrečią darnumo strategijos finansinę naudą paskaičiuoti sunku, augant 

žmonių sąmoningumui, darnumo principai tampa įprasta norma įmonių veikloje ir galima daryti prielaidą, kad 

darnumo strategijos ir kryptingos darnumo veiklos stoka ilguoju laikotarpiu neigiamai paveiktų įmonių 

finansinius rodiklius, nes darniai besivystančios įmonės sėkmingiau pritrauks investicijas, darbuotojus ir 

klientus. 

 
12

Morningstar, Passive sustainable funds: the global landscape:https://www.morningstar.com/lp/passive–esg–landscape  
13

Conecomm, 2019 Porter Novelli/Cone gen Z purpose study: https://www.conecomm.com/research–blog/cone–gen–z–purpose–

study  
14

 Sustainable brand index, Lithuania B2C: https://www.sb–index.com/lithuania  
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Gerosios užsienio oro uostų darnumo strategijų praktikos – svarbus strateginės analizės žingsnis, siekiant 

suvokti, kokią įtaką apžvelgti tarptautiniai politiniai procesai daro oro uostams ir kokie iš to gimsta darnumo 

sprendimai: kokioms sritims skiriama daugiausia dėmesio, kokiais būdais bandoma spręsti iššūkius. 

Pritaikytos Lietuvos kontekstui ir LTOU situacijai, gerosios praktikos leidžia tiksliau suformuoti darnumo 

SSGG (angl. SWOT) analizę ir pagrindines LTOU darnumo strategijos kryptis.  

Gerųjų darnumo strategijų pavyzdžių analizei buvo pasirinkti „Heathrow“, Rygos, Kopenhagos, Talino oro 

uostai bei įmonės, valdančios oro uostų grupes: „Royal Schiphol group“, „Avinor“, „Swedavia“, „Finavia“15. 

Rygos ir Talino oro uostai analizei yra tinkami dėl regioninio artumo LTOU bei panašaus dydžio. Rygos oro 

uostas 2019 m. aptarnavo 7,8 mln. keleivių, Talino – 3,26 mln., o Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai kartu 

aptarnavo 6,5 mln. keleivių. Kopenhagos oro uostas pasirinktas dėl partnerystės su LTOU darnumo projekte 

„ALIGHT“16. 

„Heathrow“ oro uostą ir Schipholio grupę į analizę įtraukėme kaip vienus didžiausių Europos oro uostų, 

turinčių ypač ambicingų tikslų darnumo srityje ir jau kurį laiką čia rodančių lyderystę. Pavyzdžiui, 

Amsterdamo Schipholio oro uostas yra ne kartą apdovanotas už savo darnumo veiklą: 2014 m. už darnumo 

programą gavo „Airports going Green“ apdovanojimą, 2018 m. – AWVN apdovanojimą už labiausiai įtraukią 

organizaciją, šešerius metus iš eilės suteiktas ACI sertifikatas už CO2 neutralias veiklas. „Heathrow“ taip pat 

įvertintas apdovanojimais, tokiais kaip 2015 m. Edie‘s Sustainability Leaders apdovanojimu už geriausią 

energijos efektyvumą. Schipholio grupės keleivių skaičius 2019 m. siekė 71,7 mln., o „Heathrow“ – 80,9 mln.  

Taip pat analizei pasirinktos Skandinavijos šalių valstybės įmonės – „Avinor“, „Finavia“ ir „Swedavia“, 

valdančios atitinkamai Norvegijos, Suomijos ir Švedijos oro uostus. Nors šių oro uostų grupės aptarnauja kelis 

kartus daugiau keleivių nei LTOU (Palyginimui, „Finavia“ valdomame didžiausiame Suomijos, Helsinkio, 

oro uoste 2019 m. lankėsi 21,8 mln. keliautojų, „Swedavia“ oro uostuose – per 40 mln. keleivių, o „Avinor“ 

– 54 mln.), šių oro uostus valdančių bendrovių gerieji pavyzdžiai svarbūs todėl, kad jos yra darnumo lyderystę 

rodančios valstybei priklausančios įmonės: „Swedavia“ – pirmieji, kurių visi 10 valdomų oro uostų, Europoje 

pasiekė nulinio ŠESD emisijų balanso (net zero) tikslą.  

Svarbu pažymėti, kad gerųjų užsienio praktikų analizė atskleidžia, jog darnumo strategijų tikslas – išsikelti 

ambicingus tikslus, kurie motyvuotų per tam tikrą laikotarpį aplinkosaugos, įvairovės, žmogaus teisių ir kitose 

srityse pasiekti daugiau, nei įpareigoja įstatymai ar tarptautiniai reguliavimai. Tai taip pat pritaikoma ir 

Lietuvoje. Pavyzdžiui, teisės aktais draudžiama bet kokio tipo diskriminacija, tačiau įmonės gali papildomai 

prisidėti prie kovos su diskriminacija: samdant darbuotojus išvengti nesąmoningo šališkumo (angl., 

unconscious bias), matuoti ir viešinti nuasmenintus darbuotojų atlyginimus už tą patį darbą pagal lytį ar 

amžiaus grupes, atkreipti dėmesį į visuomenės įvairovę ir užtikrinti, kad darbo skelbimai pasiektų visas 

visuomenės dalis.  

Kaip iliustruoja 1 lentelė, didžiausias dėmesys darnumo strategijose skiriamas aplinkosaugos krypčiai. 

Detaliau galima įvardyti švarų orą, įsipareigojimą, kad grynasis ŠESD kiekis būtų lygus nuliui iki tam tikros 

 
15

 Apibendrinanti šių oro uostų pagrindinių darnumo krypčių analizė paremta šiais dokumentais: „Heathrow 2.0” darnumo 

strategija ir 2018 m. darnumo veiklos ataskaita, „Royal Schiphol Group“ darnumo strategija 2020, „Swedavia“ 2019 m. tvarumo 

ataskaita, „Avinor“ 2019 m. veiklos ataskaita, Talino oro uosto 2020 m. veiklos ataskaita, Kopenhagos oro uostų grupės 2020 m . 

veiklos ataskaita ir interneto svetainės polapiu „CR policy“, Rygos oro uosto 2017 m. ataskaita ir interneto svetainės CSR polapiu. 

Dėl to, kad ne visi dokumentai prieinami anglų kalba, analizėje gali trūkti konkretesnių tikslų įvardijimo, tačiau nepaisant to, vis 

tiek išryškėja pagrindinės darnumo tendencijos. 
16

Alight sustainable aviation, a Lighthouse for the introduction of sustainable aviation solutions for the future: https://alight–

aviation.eu/  
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datos, energetinį efektyvumą bei žaliąją energiją, žiedinę ekonomiką (mažinant vartojimą, didinant atliekų 

perdirbimą), bioįvairovės apsaugą. 

1 lentelė. Užsienio oro uostų darnumo strategijų analizė.  

Pagrindinės darnumo 

kryptys 
Oro uostai 

 
Talino Rygos Heathrow Schiphol Avinor Swedavia Finavia Kopenhagos 

 Ekonomikos sritis 

Partnerystė su SVV ir 

vietiniais (local) verslais/ 

tvari tiekimo grandinė 

 + +  + +   

Kova su prekyba žmonėmis 

ir nelegalia prekyba 

gyvūnais 

  + + + +   

Infrastruktūros pritaikymas 

poreikiams 
+ +   + + +  

Skaidrūs viešieji pirkimai: 

gerosios viešųjų pirkimų 

praktikos, panaudojant lėšas 

operatyviai, pagrįstai ir 

ekonomiškai; auditavimo 

platformos 

+  + + + + + + 

 

Pagrindinės darnumo 

kryptys 
Oro uostai 

 Talino Rygos Heathrow Schiphol Avinor Swedavia Finavia Kopenhagos 

 Aplinkosaugos sritis 

Tvarus susisiekimas su oro 

uostais (antžeminis 

susisiekimas su oro uostu, 

renkantis mažiau gamtai žalą 

darančias priemones: 

dviračius, viešąjį transportą, 

tvarų kurą naudojančias 

priemones 

  + + + + + + 

Zero–carbon/ŠESD emisijų 

sumažinimas 
+  + + + + + + 

Efektyvesnis, optimizuotas 

resursų panaudojimas 
+ + + + + + + + 

Atsinaujinančių išteklių 

naudojimas 
+  + + + + + + 

Elektrinių lėktuvų skatinimas +    +    

Energiją taupantys lėktuvai     + +  + 

Žiedinė ekonomika/ Tvarus 

išteklių naudojimas 
+   +     

Mažinamas atliekų kiekis   + + + + + + 
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Dirvožemio ir lietaus 

vandens aplinkos būklės 

stebėjimas (siekiama 

neužteršti šalia esančio 

vandens ir dirvožemio) 

+        

Lietaus vandens rinkimas ir 

panaudojimas 
   +     

Bioįvairovės apsauga: Oro 

uostas eksploatuojamas taip, 

kad būtų užtikrintas 

minimalus poveikis už 

aerodromo ribų; 

+  + + +    

Žalieji pirkimai: žiedinės 

ekonomikos principai 

pirkimų procesuose 

  +      

 

Pagrindinės darnumo 

kryptys 
Oro uostai 

 Talino Rygos Heathrow Schiphol Avinor Swedavia Finavia Kopenhagos 

 Socialinio atsakingumo sritis 

Karjeros 

galimybės/darbuotojų 

potencialo puoselėjimas 

+  + + + + + + 

Darbuotojų įvairovė +  + + + + + + 

Žmonių su negalia įtrauktis    +  +   + 

Lyčių lygybė +  + + +  + + 

Darbuotojų psichinė emocinė 

gerovė 
 + + +  +  + 

Darbuotojų fizinė gerovė  + + + +  + + + 

Saugus ir suderintas 

aerodromų veikimas, 

pasiruošimas krizinėms, 

avarinėms, ekstremalioms 

situacijoms 

+ + + + +  + + 

Saugi darbo aplinka  + +   + + + + 

Triukšmo valdymas 

(bendruomenių gerovė) 
+  + + + + + + 

Tiesioginis bendruomenių 

įtraukimas 
 +  +   + + 

Rūpestis aplinkinėmis 

bendruomenėmis  
 + + +     

Prieinamumas žmonėms su 

negalia 
 + +     + 

Švarus oras  +  +     + 

 

Taip pat užsienio oro uostai, galvodami apie išaugsiančius keleivių srautus, planuoja ir jų poreikius 

atitinkančią plėtrą: infrastruktūra turi būti tvari, pritaikyta žmonėms su negalia, susisiekimas matomas kaip 

kertinis ekonomikos veiksnys. Ryški strateginė sritis – ekonomikos įgalinimas, plėtojant tarptautinius verslo 

ryšius, prekybą, ypač įtraukiant SVV ir vietinį verslą.  
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Nepamirštama ir draugiška kaimynystė, turinti įtakos ne tik oro uostų įvaizdžiui, bet ir ateityje priimamų 

sprendimų sklandumui: siekiama tiesiogiai įtraukti vietines bendruomenes ir spręsti vieną didžiausių jas 

lydinčių nepatogumų – orlaivių skleidžiamo triukšmo problemą. Ryšys su bendruomenėmis stiprinamas ir per 

neformalius susitikimus, pilietines iniciatyvas ir darbuotojų savanorystę bendruomenėse.  

Daug dėmesio darnumo strategijose skiriama darbuotojų gerovei: saugiai darbo aplinkai, jų fizinei ir 

emocinei sveikatai, karjeros galimybėms, įvairovės puoselėjimui tarp darbuotojų.  

Darnumo kryptys – tarpusavyje susijusios ir susipynusios, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su tiekėjais, į sutartį 

įtraukiamas tiekėjų elgesio kodeksas (angl. Suppliers Code of Conduct) – su darnumu susijusios sąlygos, 

tokios kaip užtikrinimas, jog gaminant produkciją, nebuvo išnaudojami vaikai, darbuotojams buvo mokami 

adekvatūs atlyginimai. Bioįvairovės apsauga gali būti puiki bendruomenės įtraukimo ir įgalinimo priemonė: 

žmonės gali naudoti įvairias mobiliąsias programėles, skirtas fiksuoti floros ir faunos rūšis šalia oro uosto 

teritorijos, ir dalintis šiais duomenimis su oro uostais, kurie juos kaupia specialioje duomenų bazėje, 

naudojamoje biologinės įvairovės apsaugoje.  

Konkretus „Heathrow“ oro uosto pavyzdys (2 lentelė) išryškina skirtumus tarp darnumo strateginių tikslų, 

krypčių ir konkrečių veiksmų, t.y., atskleidžia, kaip realybėje oro uostai įgyvendina savo darnumo strategijas. 

2 lentelė. Gerosios „Heathrow“ oro uosto praktikos pavyzdys. 

„Heathrow“ oro uosto geroji praktika 

Strateginė kryptis Strateginiai tikslai Konkrečių veiksmų pavyzdžiai 

Nulinės ŠESD emisijos iki 

2050–ųjų.  

Investuoti į esamų pastatų ir 

kitos infrastruktūros energijos 

vartojimo efektyvumo gerinimą, 

o projektuojant naują 

infrastruktūrą, užtikrinti 

pažangiausią energijos vartojimo 

efektyvumą; 

 

Padidinti energijos, 

pagaminamos iš oro uosto ar 

vietinių atsinaujinančių šaltinių, 

dalį, o perkant iš kitur – pirkti 

atsinaujinančią energiją; 

 

Proaktyviai daryti įtaką verslo 

partnerių veiklai, siekiant 

pagerinti energijos vartojimo 

efektyvumą; 

 

Sukurti anglies dioksido 

kompensavimo mechanizmą 

kaip paskutinį žingsnį tarp 

priemonių, skirtų likusioms 

emisijomis, susijusiomis su 

infrastruktūroje naudojama 

energija      

2018 m. į LED pakeista 25 tūkst. lempučių, pagal 

naujausias energiją taupančias technologijas 

atnaujinta apie 200 vėdinimo įrenginių, 

naudojamų šildymo, vėdinimo ir vėsinimo 

sistemose. Šie pokyčiai leido sumažinti elektros 

energijos suvartojimą 2%.  

 

Bendradarbiaudama su NVO „Lancashire Wildlife 

Trust“ investavo beveik 100 tūkst. svarų, kad 

prisidėtų prie Jungtinės Karalystės durpynų 

atkūrimo. Sveiki durpynai sulaiko ir kaupia anglį 

iš atmosferos, tačiau dauguma JK natūralių 

durpynų yra sugadinti arba sunaikinti ir ne kaupia, 

o išskiria apie 16 mln. tonų CO2 per metus. 

Durpynų atkūrimas gali būti vienas iš 

aukščiausios kokybės ir ekonomiškai 

efektyviausių CO2 kompensavimo būdų, kuris ne 

tik sumažintų CO2 išmetimą, bet ir duotų naudos 

biologinei įvairovei bei sumažintų potvynių 

pavojų. 

 

Vienas pagrindinių „Heathrow“ oro uosto darnumo strategijos tikslų – nulinės ŠESD emisijos iki 2050–ųjų – 

aiškiai nubrėžia ilgojo laikotarpio įmonės kryptį darnumo srityje. Tai – labai plati ir ambicinga įmonės 
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darnumo kryptis, kuriai yra keliami konkretesni strateginiai tikslai, o šiems – detalizuojamos kasmetinės 

įgyvendinimo priemonės. Šis pavyzdys padeda įvertinti darnumo krypčių ambicingumą, aprėptį ir priemonių 

jai išpildyti įvairovę – priklausomai nuo kiekvieno oro uosto finansinių galimybių, poveikio lauko, 

suinteresuotų šalių lūkesčių ir kitų individualių aspektų.  

Taigi, pasirinktų oro uostų gerųjų praktikų analizė atskleidžia keturias pagrindines darnumo strategijų kryptis: 

aplinkosaugos, darbuotojų gerovės, ekonomikos įgalinimą ir draugišką kaimynystę. Šios kryptys – glaudžiai 

persipynusios ir veikia kompleksiškai. Strategijos pasižymi ambicingais tikslais, peržengiančiais minimalius 

teisinius reikalavimus, identifikuojant problemas, esančias už tiesioginės oro uostų atsakomybės ribų, ir       

prisidedant prie jų sprendimo.  
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LTOU 2021 m. pristatė savo veiklos strategiją iki 2030 metų. Joje įvardijame LTOU misiją – priartinti pasaulį 

prie Lietuvos. Sėkmingai vystoma aviacija prisideda prie šalies ekonominio augimo ir konkurencingumo, 

užtikrinant greitą keleivių ir krovinių susisiekimą. Todėl Lietuvos pasiekiamumas oro transportu tampa 

svarbiausiu LTOU keliamu tikslu, kuris ateityje skatins siekį plėsti skrydžių kryptis, didinti keleivių skaičių 

ir valstybei sukuriamą vertę. 

Geroji verslo ir darnumo strategijų vystymo praktika – formuoti strateginius tikslus pagal savo suinteresuotų 

šalių lūkesčius. Tvirtų santykių su bendruomenėmis, klientais, savininkais ir kitomis suinteresuotosiomis 

šalimis puoselėjimas gali padėti įmonėms suprasti ir patenkinti jų poreikius.17 Jų įtraukimas gali padėti 

identifikuoti galimybes ir kurti sprendimus, sušvelninti reputacines rizikas ir sukurti didesnę vertę18. 

Naujoje veiklos strategijoje iki 2030 m., strategines kryptis formuojame, atsižvelgdami į savo suinteresuotų 

šalių lūkesčius: 

● Klientai. Išaugęs pasiekiamumas atvykstančiam keleivių srautui ir keleivių penkių žvaigždučių 

patirtis.  

● Akcininkas. Tvari grąža išvystant būtiną oro uostų infrastruktūrą su aiškiu finansavimo modeliu. 

● Partneriai. Patrauklūs rinkos lyderiams ir įgyvendinantys abipusiai naudingus verslo modelius. 

● Kolegos. Motyvuoti ir tarptautiniu mastu pripažįstamas kompetencijas turintys kolegos. 

● Visuomenė. Išaugęs visuomenės palaikymas, kaip kertiniam ekonomikos varikliui. 

Palyginus LTOU strategines kryptis su darnumo gerųjų praktikų analize, taip pat galime įžvelgti orientaciją į 

darbuotojų gerovę, ugdant jų kompetencijas, darnią plėtrą, ryšio su visuomene ir vietinėmis bendruomenėmis 

stiprinimą bei ekonomikos įgalinimą, plėtojant verslo ryšius, stiprinant susisiekimą. Tuo pačiu aiški Europos 

Sąjungos ir valstybės kryptis – kova su klimato kaita, kitų visuomenei aktualių klausimų sprendimas, prie 

kurių prisidėti turi ir verslas. Todėl svarbu užtikrinti šalies ekonominį augimą ir konkurencingumą tokiu būdu, 

jog jis teigiamai prisidėtų ir prie darnaus vystymosi. 

LTOU veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai, Tarptautinės civilinės aviacijos 

organizacijos dokumentai, įvairūs industrijos standartai, veiklą stebi ir įvairios nevyriausybinės organizacijos, 

visuomenė.  

Egzistuojančių LTOU darnumo iniciatyvų analizei pasitelkėme LTOU veiklos strategiją iki 2030 m., įmonės 

2018–2028 m. Aplinkosaugos strategiją, 2020 m. socialinės atsakomybės ataskaitą, LTOU 2021–2024 m. 

strateginį veiklos planą, VVĮ gerosios valdysenos klausimyną bei kitus dokumentus. 

LTOU veiklą darnumo srityje susistemintai pateikiame lentelėse, įvardydami veiklos kryptį, apibūdindami 

dabartinę situaciją ir esamas priemones bei identifikuodami galimybes: kaip kiekviena kryptis galėtų būti 

sustiprinta ir tapti kertiniais LTOU darnumo strategijos aspektais.  

3.1.Veikla aplinkosaugos srityje 

LTOU prisideda prie bendrosios krypties aviacijos sektoriuje iki 2050 m. pilnai atsisakyti ŠESD emisijų iš 

operacijų, kurias gali kontroliuoti oro uostas (Scope 1 ir 2 emisijos). Šis tikslas įvardijamas ir 2020 m. ES 

Transporto strategijoje (EU Sustainable and Smart Mobility Strategy), kuri yra Europos žaliojo kurso dalis. 

 
17

 McKinsey, The pivotal factors for effective external engagement: https://www.mckinsey.com/business–functions/strategy–and–

corporate–finance/our–insights/the–pivotal–factors–for–effective–external–engagement  
18

 GRESB, Leveraging Stakeholder Engagement to Develop Sustainability Strategies: https://gresb.com/nl–en/leveraging–

stakeholder–engagement–to–develop–sustainability–strategies/  
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2019 m. Kauno ir Palangos oro uostai prisijungė prie tarptautinės oro uostų ŠESD valdymo programos 

„Airport Carbon Accreditation“ (ACA), o Vilniaus oro uostas nuo 2019 m. perėjo į antrąjį programos etapą. 

Programos tikslas – apskaičiuoti metinį išmetamų ŠESD kiekį ir ieškoti būdų, kaip jį sumažinti. VNO, esantis 

antrajame etape, imasi aktyvių veiksmų ir iki 2021 m. yra numatęs sumažinti vienam keleiviui tenkantį CO2 

ekv. kiekį 35%, lyginant su 2017 m. laikotarpiu, bei siekia nuo 2022 m. pereiti į trečiąjį programos lygį. Kauno 

ir Palangos oro uostai į antrąjį lygį turėtų pereiti 2022 m., iki tol turėtų būti parengtas CO2 mažinimo planas.   

Nuo 2020 m. LTOU prisijungė prie Kopenhagos oro uosto vadovaujamos komandos mokslinių tyrimų 

projekto „ALIGHT“. Čia ieškome sprendimų, kaip oro uostus pritaikyti tvaresnei ir mažesnį poveikį aplinkai 

darančiai veiklai. Projektu iki 2024 m. spalio pabaigos siekiama atrasti konkrečius sprendimus ir sukurti 

suprantamą koncepciją, kuri būtų skirta projektuoti ateities oro uostus. 

Nors žiedinė ekonomika nurodoma kaip viena iš kertinių Europos žaliojo kurso krypčių išpildymui, 2030 m. 

veiklos strategijoje pažymime, jog neturime atliekų tvarkymo strategijos, jog trūksta statistikos apie atliekų, 

surenkamų oro uostuose, rūšis bei tolimesnį jų apdorojimą. 2020 m. socialinės atsakomybės ataskaitoje 

nurodoma, kad 2020 m. perdirbamų arba antrą kartą naudojamų atliekų dalis nuo bendro kiekio siekė 19,6% 

Vilniaus oro uoste, 9,6% Kauno, Palangos – 14,5%. Palyginimui, Schipholio grupės valdomuose oro uostuose 

2020 m. 50,3% atliekų buvo išrūšiuotos19, o 2019 m. 37% „Finavia“ valdomuose oro uostuose susidariusių 

atliekų buvo perdirbta, dar 38% panaudoti energijos produkcijai20.  

     Plačiau LTOU aplinkosaugos iniciatyvos atsispindi 3 lentelėje. 

3 lentelė. LTOU aplinkosaugos iniciatyvos. 

Kryptis Situacija Esamos priemonės 

Galimybės: potencialūs 

LTOU darnumo 

strategijos aspektai 

 
19

 Royal Schiphol Group Annual Report 2020. 
20

 Finavia Responsibility Report 2019. 
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ŠESD 

mažinimas 

LTOU veiklos strategijoje 

siekiama nulinių ŠESD 

emisijų iki 2030 m. 

Nėra parengti energijos 

naudojimo ar CO2 

mažinimo planai KUN ir 

PLQ. 

Didžiausias tiesioginis CO2 

šaltinis VNO – 

autotransportas. Kitų ŠESD 

šaltinių VNO nėra, o 

šaltiniai, kuriems daroma 

didžiausia tiesioginė įtaka 

– perkamos elektros ir 

šilumos energijos 

generavimas. 

Ženklus žaliosios energijos 

suvartojimas – 66% 2020 

m. 

Pradėtas rengti VNO Suinteresuotųjų šalių 

planas, kurio tikslas į bendrą CO2 apskaitą 

įtraukti oro uoste veikiančių partnerių 

emisijas (matuoti Scope 3 emisijas nuo 2022 

m. kovo) 

Apskaičiuotos VNO, KUN ir PLQ CO2 

emisijos ir atnaujinti ACA sertifikatai: 

VNO Level 2; KUN ir PLQ – Level 1; 

 

Tęsiamas VNO CO2 mažinimo plano 

įgyvendinimas: tęsiama apšvietimo sistemų 

keitimo į LED programa – pakeisti perono 

šviestuvai; transporto parkas atnaujintas 

hibridiniais automobiliais; pradėta 

eksploatuoti ant naujojo LSA pastato įrengta 

saulės jėgainė (kol kas nėra konkretaus tikslo, 

kiek energijos siekiama pasigaminti patiems). 

VNO pradėta diegti pastatų valdymo sistema, 

leidžianti automatiškai reguliuoti apšvietimą, 

vandens, šildymo parametrus pagal 

meteorologines sąlygas); 

 

2020 m. VNO, KUN ir PLQ vartojimui 

įsigyta elektros energija buvo pagaminta iš 

atsinaujinančių energijos išteklių (hidro 

energija). 

Nulinės ŠESD emisijos. 

Darnus antžeminis 

susisiekimas. 

Energetinis efektyvumas. 

Žaliąja energija varomas 

oro uostas. 

 

Infrastruktūra Tikslas iki 2030 – vystyti 

saugią ir efektyvią 

infrastruktūrą. 

 

Norima didinti pralaidumą 

visuose trijuose oro 

uostuose (2P strategija), 

įskaitant terminalų 

rekonstrukcijas ir 

stovėjimo aikštelių plėtrą. 

Strateginis tikslas – 

pasiekti 10 mln. keleivių 

iki 2030 m. Tam 

susitelkiama į plėtros 

projektus, kurie užtikrins 

išaugusių poreikių 

atliepimą: 

VNO T4 terminalo statyba, 

VNO bagažo sistemos 

modernizavimas, 

VNO T3/T2 terminalų 

rekonstrukcija, 

KUN terminalo 

rekonstrukcija + bagažo 

sistemos modernizavimas, 

VNO T1 terminalo 

rekonstrukcija integruojant 

traukinių stotį. 

Vykdomi įvairūs ES lėšomis finansuojami 

projektai: šiaurinio perono rekonstrukcija, 

riedėjimo tako „F“ rekonstrukcija, paviršinių 

nuotekų tvarkymo sistema/nuledinimo 

aikštelė ir kt. 

Vykdoma PLQ rekonstrukcija, kurios 

pagrindinis tikslas – atnaujinta infrastruktūra, 

siekiant atitikti Europos aviacijos saugos 

agentūros (EASA) keliamus reikalavimus 

tarptautinei aviacijai ir oro uostų veiklai. 

 

 

 

 

 

Darni plėtra. 

Darnus antžeminis 

susisiekimas.  
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Atliekos Aplinkosaugos strategijos 

tikslas –mažinti atliekų 

susidarymą ir į sąvartynus 

patenkančių atliekų kiekį 

efektyviai naudojant 

resursus, rūšiuojant bei 

perdirbant ir/ar antrą kartą 

panaudojant susidarančias 

atliekas. 

 

Nors antrą kartą 

panaudojamų ar 

perdirbamų atliekų 

procentas auga, tačiau jos 

sudaro iki penktadalio visų 

atliekų, nėra vedama 

statistika apie A, B, C tipo 

atliekas. 

Vykdoma atliekų apskaita, 

tačiau rūšiavimo ir 

apskaitos sistema – 

neefektyvi.  

Bendradarbiavimas su „Maisto banku“. 

Siekiant 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“.  

Žiedinės ekonomikos 

principais 

besivadovaujantys oro 

uostai. 

Vanduo Laikomasi aplinkosauginių, 

higienos ir mokestinių 

reikalavimų geriamojo 

vandens gavybai ir 

tiekimui; 

PLQ vykdomas požeminio 

vandens monitoringas 

kuro bazės teritorijoje; 

vykdomas paviršinių 

nuotekų monitoringas 

(VNO, KUN, PLQ).  

VNO pradėtas įgyvendinti paviršinių nuotekų 

tvarkymo sistemos įrengimo projektas, kurio 

apimtyje numatyta ne tik pakloti tinklus 

paviršinėms nuotekoms surinkti, tačiau ir 

dedikuotų orlaivių nuledinimo aikštelių su 

nuotekų surinkimo sistema bei nuotekų 

perdirbimo įrenginio nuledinimui naudojamo 

glikolio išgavimui statyba.  

Vandens kokybės 

užtikrinimas 

Dirvožemio ir aplinkos 

tausojimas 

Vandens vartojimo 

mažinimas 

Biologinė 

įvairovė 

Priemonės labiau 

orientuotos į skrydžių 

saugumą, o ne biologinės 

įvairovės apsaugą.  

Nėra aiškių iniciatyvų.   Neigiamo poveikio 

bioįvairovei mažinimas.  

 

Atlikę LTOU dabar vykdomų darnumo iniciatyvų analizę aplinkosaugos srityje, matome ryškius prioritetus 

CO2 emisijų ir orlaivių triukšmo mažinimui, vandens taupymui ir kokybei. CO2 ir kitų ŠESD emisijų 

mažinimas – dažniausiai įvardijama tendencija ir užsienio oro uostų veikloje.      

Įvertindami prognozes dėl augsiančios populiacijos ir didėsiančio keleivių skaičiaus, suvokiame, kad ateityje 

išaugs poreikis oro susisiekimui, todėl planuojame įvairius plėtros projektus. 2021 m. LTOU įvykdė Palangos 

oro uosto rekonstrukcijos projektą, kurio pagrindinis tikslas – atnaujinta infrastruktūra, siekiant atitikti 

Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) keliamus reikalavimus tarptautinei aviacijai ir oro uostų veiklai. 

Po rekonstrukcijos Palangos oro uostas tapo draugiškesniu aplinkai, nes dalis rekonstrukcijos darbų buvo 

susiję būtent su aplinkosaugos reikalavimais. Inžineriniai sprendimai pagerino paviršinių nuotekų surinkimą 

ir valymą, įdiegti LED žiburiai sumažino viso oro uosto elektros energijos suvartojimo kiekius. Rekonstruoti 

orlaivių kilimo, tūpimo, riedėjimo takai padės taupyti orlaivių degalus. Rekonstrukcijos metu buvo išmontuota 

senoji danga: 90% statybinių atliekų, susidariusių rekonstrukcijos metu, buvo perdirbtos ir panaudotos 

pakartotinai. Visas frezuotas asfaltas, mineralinės medžiagos, betonas buvo iš anksto paruošti antriniam 

panaudojimui ir yra vėl naudojami statyboje pagal esamus standartus. Medžiagos (10%), kurių negalima 

perdirbti, atiduotos saugoti atitinkamai veiklai licencijuotoms įmonėms. 
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 LTOU VEIKLA DARNUMO SRITYJE 

LTOU Aplinkosaugos strategijos tikslas – mažinti atliekų susidarymą ir į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį, 

tačiau iki šiol jaučiame šio tikslo padėsiančių siekti priemonių trūkumą. Be to, aplinkosaugos priemonių 

įgyvendinimas skiriasi tarp visų trijų LTOU valdomų oro uostų: vieningumo trūkumas gali padidinti atotrūkį 

tarp oro uostų ir trukdyti vieningai siekti strateginių tikslų.  

3.2. Veikla socialinėje srityje 

LTOU veiklą socialinėje srityje galima skirstyti į veiklą, susijusią su darbuotojais ir veiklą, susijusią su 

vietinėmis bendruomenėmis, klientais, moksleiviais, studentais ir kitais plačiosios visuomenės nariais.  

Su personalu susijusioje veikloje, skiriame dėmesį darbuotojų sveikatai, skaidriai atlygio politikai, darbuotojų 

įtraukimui į vidinius mokymus ir kompetencijų stiprinimui, susitelkiame į įvairovės tolerancijos užtikrinimą, 

aptarnaujant klientus.  

Skiriame daug dėmesio darbuotojų kompetencijų ugdymui, siejame tokį ugdymą ir su klientų poreikiais, 

pavyzdžiui, mokymams apie negalią turinčių žmonių aptarnavimą.  

Kita vertus, išnaudodami galimybę stiprinti darbuotojų profesinių įgūdžių bagažą, išbandant skirtingus 

procesus, kurie nėra nukreipti tik į klientų poreikius, galėtume padidinti darbuotojų įsitraukimą ir sumažinti 

darbuotojų kaitą.  

Su vietinėmis bendruomenėmis susijusioje veikloje daug dėmesio skiriame orlaivių skleidžiamam triukšmui 

– vienam labiausiai šių bendruomenių gyvenimo kokybę lemiančių veiksnių. Dėl šios priežasties triukšmą, 

kaip ir oro kokybę, turinčią tiesioginės įtakos žmonių sveikatai, priskiriame prie socialinės srities veiklų. 

Kalbant apie pastarąją, iki šiol LTOU oro uostuose nematuojamos įvairių su oro uostose vykdoma veikla 

susijusių teršalų (NOx, KD10 ir KD2,5), lemiančių oro kokybę, koncentracijos. 

Iš analizuotų su darnumu susijusių LTOU dokumentų pastebime, kad susitelkiame į iniciatyvas, skirtas 

platesnei visuomenės daliai. Pavyzdžiui, dalyvaujame mentorystės programoje „SOPA“, suteikiame galimybę 

projekto „Moksleiviai į Vyriausybę“ dalyviams atlikti praktiką, organizuojame renginius studentams, 

siekdami sudominti juos darbo LTOU perspektyvomis. Tačiau pastebime veiksmų, skirtų LTOU vietinėms 

bendruomenėms kaip tikslinei grupei, trūkumą. 

Glaudus ryšys ir išskirtinis dėmesys kaimynystėje gyvenantiems žmonėms galėtų palengvinti įvairius ateities 

procesus, pavyzdžiui, užtikrinti sklandžią, bendruomenės palaikomą plėtrą, gerinti įmonės įvaizdį bei stiprinti 

žmonių suvokimą apie aviacijos įtaką šalies ekonomikai – išaugęs visuomenės palaikymas LTOU, kaip 

kertiniam ekonomikos varikliui, yra viena iš mūsų veiklos strategijos krypčių.  

Plačiau socialinės srities veiklos apžvelgiamos 4 lentelėje. 
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4 lentelė. LTOU socialinės srities iniciatyvos. 

Kryptis Situacija Esamos priemonės 
Galimybės: potencialūs LTOU 

darnumo strategijos aspektai 

Darbuotojų 

įsitraukimas 

Darbuotojų įsitraukimo 

tyrimo rezultatai 2020 m 

suprastėjo: 56% lyginant su 

63% 2019 m. Kaip priežastis 

įvardijama pandemija. 

 

Darbuotojų pasitenkinimas 

darbu yra 67%, labiausiai 

patenkinti įgalinimu (75%). 

 

2020 m. kvalifikaciją kėlė 

59% įmonės darbuotojų. 

2020 m. 6% įmonės 

darbuotojų kilo karjeros 

laiptais įmonėje. 

 

Matuojamas darbuotojų 

įsitraukimo indeksas. 

„Šešėliavimas“– įmonė skatina 

darbuotojus vieną dieną turėti 

savo šešėlį – išbandyti profesijas 

ar darbus, kurių dar nėra bandę, 

susipažinti su kito kolegos veikla. 

Šis projektas padeda paneigti 

mitus, stereotipus apie lyčių 

pasiskirstymą darbuose, skatina 

kolegas išbandyti naujas 

profesijas. 

Darbo taryba iš 9 darbuotojų 

užtikrina darbuotojų atstovų 

įtraukimą į darbdavio sprendimų 

priėmimą. 

 

Įmonėje įvestas lankstus darbo 

grafikas ir galimybė dirbti iš 

namų, suteikiamos papildomos 

atostogų dienos, skiriama 

finansinė parama reikiamu metu, 

pavyzdžiui, gimus vaikui, 

kompensuojamos vaikų stovyklos, 

vaikų su negalia sanatorijos. 

Įmonės darbuotojai taip pat gali 

rekomenduoti naujus kolegas į 

laisvas pozicijas ir, šioms 

rekomendacijoms pasiteisinus, 

gauti papildomą paskatinimą. 

Kalėdiniu laikotarpiu 

organizuojama „Kliento diena“ – 

kai įmonės darbuotojai kartu su 

partneriais dirba oro uostų 

terminaluose, bendrauja su 

keleiviais, teikia jiems 

informaciją, mažinant kelionės 

metu patiriamą stresą ir kuriant 

jaukią oro uosto atmosferą. 

Darbuotojų pasitenkinimas darbu. 

Maža darbuotojų kaita. 

Darbuotojų įgalinimas per 

visapusišką įtraukimą į LTOU 

veiklas. 

Patrauklus darbdavys. 

 

 

 

 

Darbuotojų 

sveikata 

Didelis dėmesys skiriamas 

darbuotojų fizinei sveikatai: 

nuo medicininių sprendimų 

iki fizinio aktyvumo 

skatinimo. 

 

 

 

Privalomi profilaktiniai sveikatos 

patikrinimai. Darbuotojai, 

dirbantys lauko sąlygomis, 

privalomai skiepijami nuo erkinio 

encefalito. Kasmet galimybė 

skiepytis nuo gripo. Visi 

darbuotojai apdrausti nelaimingų 

atsitikimų draudimu. 

Darbuotojai turi galimybę darbo 

metu naudotis sporto salėmis. 

Įmonės darbuotojams 
organizuojant stalo teniso 

turnyrus, protmūšius, dalyvaujant 

krepšinio turnyruose, įmonė 

Darbuotojų fizinė ir emocinė 

sveikata.  
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aprūpina reikalingomis 

priemonėmis, apranga, įsteigia 

prizus. 

Skaidri 

atlyginimo 

politika 

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, tačiau jie 

nėra viešinami. 

 Vyrų ir moterų atlyginimų 

atotrūkio tarp tos pačios 

pareigybės profesionalų 

mažinimas. 

Bendruomenių 

įtraukimas 

Nevienodas bendruomenių 

įsitraukimas. Kadangi LTOU 

valdo tris oro uostus 

skirtingose Lietuvos vietose, 

bendruomenių daug ir jos bei 

jų lūkesčiai nevienalyčiai, 

todėl svarbu rasti tinkamų 

būdų, kaip pasiekti kiekvieną 

bendruomenę. 

 

Nors oro kokybė – aktuali 

vietinėms bendruomenėms, 

aplink oro uostus 

nematuojamos oro kokybę 

lemiančių teršalų (NOx, 

KD10 ir KD2,5) 

koncentracijos. 

Dominuoja plačiajai visuomenei 

skirtos, o ne į vietines 

bendruomenes nukreiptos 

priemonės.  

 

Dalyvauja mentorystės 

programose (SOPA, kur dalijasi 

žiniomis apie integraciją į darbo 

rinką).  

 

Bendradarbiauja su Užimtumo 

tarnyba;      projekto „Moksleiviai 

į vyriausybę“ dalyviai gali atlikti 

praktiką oro uostuose, kai kuriuos 

įdarbina. 

Organizuojami renginiai bei 

ekskursijos studentams, siekiant 

jiems papasakoti apie įmonės 

veiklą ir paskatinti domėtis darbu 

joje. 

Siekiant stiprinti santykius su 

vietinėmis bendruomenėmis, skirti 

daugiau dėmesio iniciatyvoms, 

nukreiptoms į proaktyvų 

bendravimą su jomis. 

Triukšmo 

mažinimas 

VNO triukšmas 

gyvenamosiose teritorijose 

viršija leistinas ribas. 

40% skrydžių vykdomi naktį 

(22–6 val.). 

Vietinės bendruomenės 

tampa aktyvesnės. VNO 

didėja skundų dėl triukšmo 

skaičius. 

Į VNO viršnorminio nakties 

triukšmo zoną patenka 

gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties 

pastatai, kuriems pagal 2020 

m. įsigaliojusias Aviacijos 

įstatymo redakcijas bus 

privaloma kompensuoti 

išlaidas už triukšmą 

izoliuojančių priemonių 

įsirengimą. 

KUN ir PLQ triukšmo 

monitoringo sistemos 

nusidėvėjusios, genda, 

neužtikrinamas patikimas 

duomenų kiekis. 

2019 m. VNO atnaujinta triukšmo 

monitoringo sistema; 

VNO triukšmo mažinimo planas. 

ICAO organizacijos šalims 

narėms privaloma nuostata taikyti 

subalansuotą orlaivių triukšmo 

valdymo metodą, pagrįstą 4 

pagrindiniais principais: Mažinti 

orlaivių triukšmą susidarymo 

vietoje; Taikyti teritorijų 

planavimą; Keisti operacijų 

procedūras; Apriboti 

triukšmingiausių orlaivių 

naudojimą. Taikomi LTOU 

triukšmo valdyme. 

Nakties metu nuo 22 val. vakaro 

iki 7 val. ryto mokomieji ir 

techniniai skrydžiai draudžiami 

visų tipų orlaiviams.  
 

Triukšmo apsaugos zonų (TAZ) 

reglamentavimas. 

Vietinių bendrovių gerovė 

Vietinių bendruomenių 

įtraukimas 

Įtrauki kaimynystė 
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Nėra operacinių ir 

organizacinių priemonių 

triukšmui mažinti. 

Švarus oras Siekiama mažinti antžeminio 

transporto emisijas tiek 

tiesiogiai priklausančias nuo 

oro uosto veiklos, tiek – ir už 

oro uosto veiklos ribų, kad 

būtų pagerinta oro kokybė, 

lemianti žmonių sveikatą.  

 

Palaipsniui atnaujinamas 

antžeminio transporto parkas. 

Šiuo metu benzininiai ir 

dyzeliniai automobiliai pakeisti į 

hibridinius. Planuojama pereiti 

prie elektrinių.  

Darnus antžeminis transportas 

Įvairovės 

skatinimas 

Žmogaus teisių užtikrinimo 

klausimai aktualiausi 

atliekant keleivių saugumo 

patikrą ir užtikrinant 

žmonių su negalia  ir 

ribotos judėsenos keleivių 

teises (šaltinis – 2020 m. 

LTOU socialinės 

atsakomybės strategija). Tai 

susiję su Keleivių 

aptarnavimo standartu, su 

kuriuo supažindami visi 

LTOU darbuotojai ir 

partneriai.  

 

Norėdama, kad visi 

keliautojai jaustųsi 

laukiami ir priimami, 

įmonė stengiasi, jog 

visuose keleivių 

aptarnavimo etapuose, o 

ypač patikros metu, būtų 

gerbiama žmonių įvairovė 

ir skirtumai, puoselėjamas 

vienodas ir 

nediskriminuojantis 

požiūris bei užtikrinamos 

žmogaus teisės. 

 

2018 m. pasirašė Lietuvos 

„Įvairovės chartiją”. 

 

2020 m. prisijungė prie 

„Nematomos negalios 

Saulėgrąža“ projekto. Juo 

siekiama padėti nematomas 

negalias turintiems žmonėms 

lengviau įvardyti savo poreikius 

kelionėje, o oro uosto 

darbuotojams – atpažinti tokius 

keleivius, būti kantresniems, 

tolerantiškiems ir laiku suteikti 

reikiamą pagalbą. 

Darbuotojams vedami 

periodiniai mokymai apie 

negalią ir įvairių negalių turinčių 

keleivių tinkamą aptarnavimą.  

 

Įmonė stebi, ar nepažeidžiamos 

žmonių su negalia ir ribotos 

judėsenos asmenų teisės. 

Puoselėti visapusišką įvairovę. 

Kova su 

prekyba 

žmonėmis ir 

nelegalia 

prekyba 

gyvūnais  

 

Problemai skiriama 

nemažai prevencinio 

dėmesio.  

Vykdoma kovos su prekyba 

žmonėmis ir nelegalia prekyba 

gyvūnais prevencija: vyksta 

mokymai, instruktažai, 

bendradarbiavimas, informacijos 

pasikeitimas.  

Saugos kultūra 

 

3.3. Ekonomikos įgalinimas per ilgalaikę plėtrą, verslo ryšių ir prekybos plėtojimą 

Su plėtra ir LTOU VĮ statusu susiję įvairūs viešieji pirkimai, todėl ypatingą dėmesį skiriame korupcijos 

prevencijai ir skaidrumui. Vienas pagrindinių veiklos strategijos tikslų – keleivių skaičiaus auginimas iki 10 

mln. 2030 m. Todėl šio tikslo pasiekti padėtų patogus susisiekimas su didžiausiais tranzitiniais oro uostais. 

Darnumo atžvilgiu, susisiekimo skatinimas padeda siekti ir kitų darnumo tikslų: ugdyti darbuotojų 

kompetencijas, kurti darbo vietas, užtikrinant įvairovę, skatinti partnerius vystyti socialiai atsakingą verslą. 
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Su darniu ekonomikos įgalinimu susijusios ir žaliųjų viešųjų pirkimų praktikos. Nuoseklus išankstinis 

pasiruošimas leistų sklandžiai užtikrinti veiklą 2023 m., kai Vyriausybė planuoja 100% perėjimą prie žaliųjų 

viešųjų pirkimų.  

Plačiau darnumo iniciatyvos, susijusios su ekonomikos įgalinimu, apžvelgiamos 5 lentelėje. 

5 lentelė. LTOU veiklos kryptys ekonomikos įgalinimo srityje. 

 

Kryptis Situacija Esamos priemonės 

Galimybės: potencialūs 

LTOU darnumo 

strategijos aspektai 

Oro susisiekimas Siekiama gerinti oro susisiekimą 

su stambiais tarptautiniais oro 

uostais (angl. HUBs), siekiant 

skatinti šalies turizmą ir 

ekonomiką. 

 

2019 metais COVID–19 

pandemija iš esmės paveikė 

aviacijos sektorių visame 

pasaulyje. Keleivių srautų 

grįžimo į 2019 m. lygį tikimasi 

tik 2023–2024 m. 

Tarp pagrindinių uždavinių, 

siekiant atstatyti aviacinę veiklą 

Lietuvos oro uostuose ir sugrąžinti 

2019 m. aviacinės veiklos apimtis – 

strategiškai svarbių krypčių 

atkūrimas, naujų krypčių 

pritraukimas, jų vystymas ir 

išlaikymas. Lietuvos pasiekiamumo 

oro transportu gerinimas, siekiant 

užtikrinti tiesioginį susisiekimą 

(skrydžius) tarp Lietuvos ir 

pagrindinių finansų bei turizmo 

centrų Europoje. 

Patogus susisiekimas su  

didžiausiais tranzitiniais 

oro uostais. 

Žalieji pirkimai Keletas pavienių pirkimų 2018 

ir 2019 m. 

– 100% žalieji viešieji 

pirkimai (sekant 

Vyriausybės planus iki 

2023 m.). 

Tiekimo grandinės 

darnumas 

Augantis keleivių skaičius 

sudaro patrauklią aplinką verslui 

ir naujų partnerių atėjimui. 

Didžioji dalis paslaugų tiekimo 

yra perkama iš išorės       (pvz.: 

nuoma, stovėjimo aikštelių 

paslaugos). 

Partnerių kokybės kontrolė 

atliekama, bet trūksta poveikio 

priemonių. 

Atliekami partnerių ir klientų 

pasitenkinimo tyrimai. 

 

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 

neteikiama darbuotojų atlygio 

sąskaita. 

Darnios verslo aplinkos 

skatinimas per 

partnerystes. 

Korupcijos 

prevencija 

Pasisako už nulinę toleranciją 

korupcijai. Darbuotojų etikos 

kodekse įtvirtinta nuostata, kad 

įmonėje skatinama sąžininga 

verslo politika be korupcijos ir 

skaidrus bendravimas su visais 

verslo partneriais ir 

institucijomis. 

Sudaryta galimybė darbuotojams ir 

išorės partneriams pranešti keliais 

būdais apie galimą nusižengimą. 

Kasmet atliekama korupcijos 

pasireiškimo tikimybės analizė, 

peržiūrimas įmonės procesų 

sąrašas, kiekviena įmonės veiklos 

sritis įvertinama pagal Korupcijos 

prevencijos įstatyme nustatytus 

kriterijus.  
 

Dažnai korupcijos rizikos kyla 

viešųjų pirkimų proceso metu. Dėl 

Nulis tolerancijos 

korupcijai tiek vidinėje 

įmonės veikloje, tiek 

išorėje. 
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šios priežasties įmonėje yra 

patvirtintas pagrindinių galimų 

korupcijos rizikų viešuosiuose 

pirkimuose, sąrašas. 

Mokymai darbuotojams apie 

korupcijos prevenciją. 

 

Nulinės dovanos politika „Užteks 

pasakyti ačiū“. 

 

 

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir į skaidrumą, kuris ypač aktualus LTOU kaip strategiškai svarbiai valstybės 

įmonei. Skaidrumui daug dėmesio skiriama ir Valstybės koordinavimo centro kasmetiniame VVĮ gerosios 

valdysenos indekse.  

LTOU taip pat laikosi nulinės dovanų politikos – skaidrumo iniciatyvos, užtikrinančios, kad bet koks 

bandymas įteikti dovaną oro uosto darbuotojams būtų registruojamas. Be to, valstybės valdomoms įmonėms 

vis aktualesne tampa žaliųjų viešųjų pirkimų praktika, nes Vyriausybė išsikėlė tikslą, kad iki 2023 m. žalieji 

pirkimai sudarytų 100% visų viešųjų pirkimų. 

Be to, „Forbes“ apžvalgininkas Timothy J. McClimon atkreipia dėmesį, jog ateityje skaidrumo poreikis tik 

augs, jį papildys „tiesos ieškojimas“21. Anot jo, melagingų naujienų ir dezinformacijos eroje, suinteresuotosios 

šalys galimai norės įsitikinti įmonių skelbiama informacija, todėl daugiau dėmesio bus skiriama išorės ir 

trečiųjų šalių auditoriams ir tikrintojams, kurie bus pasamdyti patikrinti, ar informacija, kuria dalijasi įmonės, 

yra skaidri ir tiksli. Taigi, atsiras poreikis ne tik teikti informaciją, siekiant skaidrumo, bet ir įrodyti, kad ta 

informacija yra teisinga. Viena vertus, šis aspektas svarbus, įvertinant galimas grėsmes, kurios apsunkintų 

įmonių krūvį, tačiau jis gali būti vertinamas ir kaip galimybė imtis lyderystės įrodant, jog įmonės deklaruojami 

veiksmai, faktai ar kita informacija darnumo (ir ne tik) srityje atitinka realybę.  

Palyginę LTOU darnumo iniciatyvas su užsienio gerosiomis praktikomis, galime išskirti panašias kryptis: 

aplinkosaugos (nulinės ŠESD emisijos, darnus antžeminis susisiekimas, energijos efektyvumas, žaliąja 

energija varomas oro uostas, darni plėtra, žiedinės ekonomikos principais besivadovaujantys oro uostai, 

suvartojamo vandens kiekio sumažinimas ir vandens kokybės užtikrinimas, neigiamo poveikio bioįvairovei 

mažinimas),  darbuotojų gerovės (darbuotojų pasitenkinimas darbu, maža darbuotojų kaita, darbuotojų 

emocinė sveikata, nulinis vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkis tarp tos pačios pareigybės profesionalų), 

draugiškos kaimynystės (siekiant tapti draugiškesniu kaimynu ir stiprinti santykius su vietinėmis 

bendruomenėmis, skirti daugiau dėmesio iniciatyvoms, nukreiptoms proaktyvų bendravimą su jomis, siekti 

maksimaliai sumažinti orlaivių skleidžiamo triukšmo kiekį) ir ekonomikos įgalinimo, plėtojant 

tarptautinius verslo ryšius, prekybą, planuojant plėtrą (puoselėti visapusišką įvairovę, patogus 

susisiekimas su  svarbiausiais Europos centrais, žalieji viešieji pirkimai, tvarios verslo aplinkos skatinimas 

per tvarias partnerystes, nulis tolerancijos korupcijai tiek vidinėje įmonės veikloje, tiek išorėje) srityse.  

 

 

 

Suinteresuotų šalių įtraukimas į darnumo strategijos kūrimo procesą ne tik užtikrina, jog strategijos kryptys 

bus visapusiškesnės, bet ir padeda įmonėms palaikyti gerus santykius su suinteresuotomis šalimis, išvengti 

 
21

Forbes, 5 Corporate Social Responsibility Trends to Follow in 2020:  

https://www.forbes.com/sites/timothyjmcclimon/2020/01/02/5–corporate–social–responsibility–trends–to–follow–in–

2020/?sh=3a23a1317e69  
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galimų rizikų ateityje, imantis strategijos įgyvendinimo. Suinteresuotų šalių įtraukimas yra geroji darnumo 

veiklų vystymo praktika, rekomenduojama tokių pripažintų tarptautinių darnumo standartų kaip Pasaulinės 

atskaitingumo iniciatyvos (angl. Global Reporting Intiative), AA1000 Suinteresuotų šalių įtraukimo standarto 

(angl. AA1000 Stakeholder Engagement Standard) ir kitų tarptautinių institucijų gairėse.  

Stiprus suinteresuotų šalių įsitraukimas gali paskatinti teisingesnį ir darnesnį socialinį vystymąsi, suteikiant 

galimybę tiems, kurie turi teisę būti išklausyti, dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Taip pat – sudaryti 

sąlygas geriau valdyti reputacijai kylančias rizikas, leisti efektyviai sutelkti išteklius (žinias, žmones, lėšas ir 

technologijas), kad būtų išspręstos problemos ir pasiekti strateginiai tikslai. Suinteresuotų šalių įtraukimas 

sudaro sąlygas geriau įsigilinti į sudėtingą veiklos aplinką, rinkos pokyčius ir kultūrinę dinamiką. Tai padeda 

tobulinti kuriamus produktus ar teikiamas paslaugas, įnešti naujovių į veiklos procesus22.  

Išskiriame tokias pagrindines suinteresuotąsias šalis, darančias įtaką LTOU veiklai: klientai, akcininkas, 

partneriai, kolegos, visuomenė. 2030 m. veiklos strategijoje esame apsibrėžę įsipareigojimus kiekvienai 

suinteresuotajai šaliai: 

● Klientams – pasiūlyti konkurencingą krypčių tinklą ir paslaugų įvairovę bei rūpestingą aptarnavimą. 

● Partneriams – būti atvirais ir nešališkais, kuriant patrauklią verslo aplinką. 

● Akcininkui – vystyti saugią ir efektyvią infrastruktūrą. 

● Kolegoms – veikti vieningai ir ambicingai, valdant skirtingas partnerystes. 

● Visuomenei – būti Lietuvos klestėjimo ir tvaraus augimo sparnais. 

 

4.1. Užsienio oro uostų gerosios praktikos 

Išskiriant LTOU suinteresuotąsias šalis, verta suprasti, kokia yra tarptautinė jų pozicionavimo praktika – tam 

galima pasitelkti gerųjų praktikų pavyzdžiams pasirinktus analizuoti oro uostus ir juos valdančias įmones, 

kurios savo darnumo strategijose aiškiai įsivardijo suinteresuotąsias šalis ir jų lūkesčius. 

6 lentelė. Užsienio oro uostų suinteresuotos šalys 

Suinteresuotosios šalys Oro uostai 

 Rygos Talino „Heathrow“ „Avinor“ „Swedavia“ „Finavia“ 

Akcininkas / Akcininkai + +   + + 

Investuotojai     +  

Keleiviai +   +  + 

Darbuotojai + + +  + + 

Avialinijos + +  +  + 

Verslai / SVV verslai +  + +   

Klientai +    +  

 
22 AA1000 Stakeholder Engagement Standard: https://www.accountability.org/standards/aa1000–stakeholder–engagement–

standard/  
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Partneriai 

(Verslo partneriai, Oro uostų 

partneriai, Tarptautiniai partneriai - 

ACI, ICAO, EASA, EU) 

+ +  + + + 

Viešasis sektorius  +     

Tiekėjai     + + 

Įmonės, veikiančios oro uoste      + 

Vietinės / Kaimyninės 

bendruomenės 
+  +   + 

Visuomenė     +  

Industrijos reguliuotojai / Priežiūros 

institucijos 
  +   + 

Valstybė ir savivaldybės / Politikai    +  + 

Žiniasklaida      + 

Specialios interesų grupės / 

Mokslinių tyrimų aplinka / 

Aplinkosauga 

   + +  

Karinė ir valstybinė aviacija / 

Norvegijos kariuomenė 
   +  + 

Bendrosios aviacijos sektorius      + 

 

Per visus analizuotus užsienio oro uostus atsikartoja tos pačios suinteresuotosios šalys: akcininkas (–ai), 

keleiviai, vietinės bendruomenės, darbuotojai, oro linijos, tarptautiniai partneriai ir institucijos, viešojo 

sektoriaus įstaigos ir institucijos, verslo partneriai, žiniasklaida, politikai ir kitos specialios interesų grupės. 

 

Suinteresuotų šalių įvairovė ir kiekis – taip pat labai individualus kiekvienam oro uostui. Pavyzdžiui, 

„Finavia“ išskiria 11 suinteresuotų šalių ir įvardija kiekvienos atskirus lūkesčius (7 lentelė), o „Avinor“ 

įvardija 5 suinteresuotų šalių grupes (8 lentelė). Per šiuos pavyzdžius puikiai atsiskleidžia suinteresuotų šalių 

lūkesčių įvairovė.   

7 lentelė. „Finavia“ suinteresuotų šalių lūkesčiai. 

Suinteresuotoji šalis Lūkesčiai 

Oro linijos 

Skaitmeninės paslaugos ir klientų patirties tobulinimas; 

Efektyvios ir punktualios oro uosto paslaugos bei konkurencingos kainos; 

Reguliavimas kaip išlaidų veiksnys; 

Nuolatinis veiklos ir „Finavia” iniciatyvumo plėtojimas; 

Glaudus ir atviras bendradarbiavimas ir komunikacija; 

Gerinti Helsinkio ir Suomijos žinomumą, kas sukurtų maršrutų paklausą. 

Keleiviai 

Skrydžių saugumas; 

Tikslingas oro uostų tinklas ir susisiekimo įvairovė; 

Sklandus aptarnavimas oro uostuose, aukšto lygio klientų aptarnavimas; 

Plati prekių ir paslaugų pasiūla; 

Veikla, atitinkanti įmonės darnumo kryptį. 
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Darbuotojai 

Gera savijauta darbe; 

Skatinantis ir teisingas atlyginimas; 

Nuolatinis ir glaudus bendradarbiavimas; 

Nuolatinis kompetencijų tobulinimas; 

Klausimai, susiję su veiklos efektyvumo pagerinimu; 

Geras valdymo ir priežiūros darbas; 

Etiniai veiklos metodai. 

Priežiūros institucijos 

Atitiktis taisyklėms ir „Finavia“ gairėms; 

Padedantis ir aktyvus požiūris oficialiuose aspektuose; 

Keičiami saugumo institucijų grėsmių vertinimai; 

Greitas atsakas į žalą aplinkai ir klientų užklausas 

Atnaujintos aplinkosaugos ataskaitos 

Akcininkas ir investuotojai 

Efektyvumas ir pelningumas; 

Finansiškai tvarus verslas; 

Veiklos ir ataskaitų skaidrumas; 

Aplinkosauginė atsakomybė; 

Galimybė mokėti dividendus 

Valstybė ir savivaldybės 

Ekonomiškai efektyvių oro eismo paslaugų teikimas; 

Geras susisiekimas su Suomija ir įvairiais jos regionais; 

Verslo ir konkurencingumo skatinimas gerai veikiant oro eismui; 

Žemės naudojimo planavimas aplink oro uostus, siekiant išvengti naujų 

triukšmo problemų; 

Sinergijos tarp oro uostų ir savivaldybių funkcijų siekimas; 

Vietinių žmonių užimtumo efektas 

Vietinės bendruomenės 

Lėktuvų triukšmo kontrolė; 

Minimalus poveikis aplinkai dėl nuotėkų; 

Atvira komunikacija, įsiklausymas ir poveikis 

Oro uoste veikiančios įmonės, 

tiekėjai, partneriai 

Verslo santykiai naudingi abiem šalims; 

Atviras dialogas ir geri asmeniniai santykiai; 

Geras projektų valdymas ir „Finavia“ gebėjimas vykdyti sutartus 

įsipareigojimus; 

Sąžiningos konkurencinės situacijos sukūrimas oro uosto operatoriams; 

Gerai veikianti infrastruktūra ir darbo sąlygos; 

Lygių sąlygų užtikrinimas; 

„Finavia“ atsakomybė ir gera partnerio reputacija 

Žiniasklaida 

Patikima, skaidri ir naujausia informacija; 

Žiniasklaidos prieiga prie vadovų ir korporatyvinės komunikacijos; 

Aplinkosauginė atsakomybė; 

Karinė aviacija 

Sauga; 

Paslaugų lygis ir sklandumas (pvz., darbo valandos oro uostuose); 

Efektyvumas. 

Bendroji aviacija 

Pagalba ir paslaugos oro uostuose;  

Klausymasis ir diskusija; 

Abonemento bilietų kainų politika; 

Sauga; 

Sklandus privažiavimas oro uostuose. 

 

8 lentelė. „Avinor“ suinteresuotų šalių lūkesčiai. 
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Suinteresuotoji šalis Lūkesčiai 

Avialinijos 
Klimato ir aplinkosaugos klausimai, mokesčiai, oro susisiekimo plėtra, oro uostų 

pajėgumai. 

Keleiviai 
Punktualumas ir reguliarumas, oro uostų paslaugos, stovėjimo aikštelės ir 

antžeminis susisiekimas, saugumas. 

Politinio lygio SŠ (Akcininkas, 

parlamentas, savivaldybės) 

Pajėgumų ir maršrutų plėtra, „Avinor“ indėlis į vietos ir regioninės prekybos 

plėtrą. 

Paslaugų ir prekių tiekėjai 
Konkurencingumas, korupcijos prevencija, žmogaus teises gerbiančios darbo 

sąlygos. 

Darbuotojai Geros darbo sąlygos, stabili veikla ir kaštų efektyvumas. 

 

Gerosios užsienio praktikos naudingos lyginant, kaip skiriasi kiekvienos suinteresuotosios šalies lūkesčiai, 

kam kiekviena iš jų teikia prioritetą. Tokiu būdu galima tiksliau atliepti jų lūkesčius ir užtikrinti, jog 

suformuotos strateginės kryptys atspindės esamus iššūkius, prisidės prie efektyvesnio santykių su 

suinteresuotomis šalimis valdymo bei teigiamai prisidės prie LTOU reputacijos stiprinimo.  

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad pagal šių oro uostų pavyzdžius keleiviai yra įvardijami kaip atskira 

suinteresuotoji šalis, klientai – išskaidomi į keleivius ir avialinijas, o plačioji visuomenė atskiriama nuo 

vietinių bendruomenių, nes skiriasi ne tik jų lūkesčiai, bet ir lūkesčių svoris oro uostui. Pavyzdžiui, plačiajai 

visuomenei orlaivių skleidžiamas triukšmas nėra toks aktualus kaip vietinėms bendruomenėms, nes plačioji 

visuomenė to triukšmo gali ir nepajausti.  

Užsienio pavyzdžiai rodo, kad yra vertinga analizuoti suinteresuotų šalių lūkesčius, juos segmentuojant į 

smulkesnes grupes. Be to, visos darnumo strategijos vienas iš pagrindinių tikslų – nauda plačiajai visuomenei, 

todėl visos strateginės kryptys yra vertinamos per šią prizmę. Todėl darnumo strategijos analizei verta 

papildomai detalizuoti LTOU suinteresuotas šalis tokiu būdu:  

● Akcininkas; 

● Partneriai: neavia partneriai, avia partneriai, instituciniai partneriai; 

● Darbuotojai; 

● Visuomenė, žiniasklaida ir vietinės bendruomenės 

● Klientai: keleiviai ir kiti žmonės, besinaudojantys oro uostų paslaugomis. 

Prieš pradėdami LTOU suinteresuotų šalių lūkesčių analizę, taip pat turime pažymėti, kad infrastruktūrą šioje 

strategijoje suvokiame plačiąja prasme: tai – ne tik terminalai, kilimo–tūpimo takai, degalų bazė ir kiti 

aviacinei veiklai būtini įrankiai, bet ir kiti klientų patirtį oro uoste veikiantys objektai, pavyzdžiui, skrydžių 

informacijos ekranai, maitinimo ir prekybos vietų paslaugos.  

4.2. Akcininko lūkesčiai 

LTOU yra valstybės valdoma įmonė, todėl jos akcininkas, įgyvendinantis įmonės savininko teises ir pareigas, 

yra Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija (SUMIN). Šaltinis, kuriuo rėmėmės, siekdami identifikuoti 

SUMIN, kaip suinteresuotosios šalies, lūkesčius – 2020 m. Lūkesčių raštas, tvirtinamas ketveriems veiklos 

metams. Lūkesčių rašte SUMIN išskiria finansinius ir nefinansinius lūkesčius bei iškelia tokius pagrindinius 

veiklos tikslus LTOU: 

1. Vystyti saugią ir efektyvią oro uostų infrastruktūrą. 

2. Gerinti pasiekiamumą, plečiant konkurencingų krypčių tinklą ir paslaugų įvairovę. 
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3. Gerinti valstybės įvaizdį, kuriant patrauklią aplinką verslui. 

Išanalizavę Lūkesčių rašto turinį, identifikavome pagrindinius žodžius–raktus ir sugrupavome juos į keturias, 

dažnai persidengiančias kryptis, iš kurių matyti, kad SUMIN, kaip LTOU akcininkas, didžiausią prioritetą 

skiria infrastruktūrai, veiklos efektyvumui, verslo aplinkos gerinimui ir Lietuvos bei įmonės įvaizdžio 

stiprinimui. Vieną lūkestį, būdingą specifiškai SUMIN – juridinės formos keitimą iš valstybės įmonės į akcinę 

bendrovę – priskyrėme veiklos efektyvumo gerinimui, kadangi būtent to siekiama keičiant juridinę formą. 

Plačiau SUMIN lūkesčiai identifikuojami 9 lentelėje. 

9 lentelė. SUMIN lūkesčiai LTOU 

Infrastruktūra Efektyvi veikla 
Verslo aplinkos 

gerinimas 

Lietuvos ir įmonės įvaizdžio 

stiprinimas 

Modernizavimas Efektyvus valdymas 
Konkurencingos 

kryptys 
Lyderystė skatinant inovacijas 

Planavimas ir tvari plėtra 
Sinergija (optimizuota veikla 

tarp visų oro uostų) 
Susisiekimas 

Sąžiningas atlyginimas ir darbo 

aplinka 

Pritaikymas žmonėms su 

spec. poreikiais 

Tvarumas (aplinkosauginių, 

socialinių ir ekonominių 

aspektų integracija į veiklą). 

Paslaugų įvairovė ir 

plėtra 
Socialinė atsakomybė23 

 Efektyvi infrastruktūra Aptarnavimo kokybė  

 Juridinės formos keitimas Skaidri veikla  

 Darbuotojų įsitraukimas Korupcijos prevencija  

 Darbuotojų profesinis augimas Darbo vietų kūrimas  

 Stipri darbuotojų motyvacija 
Investicinės aplinkos 

skatinimas 
 

 

4.3. Partnerių lūkesčiai 

LTOU partneriai – tai oro uoste įsikūrę prekybininkai, maitinimo, automobilių nuomos, transporto („Lietuvos 

geležinkeliai“, „Unipark“, pavėžėjai, taksi), antžeminio aptarnavimo ir kitų paslaugų keleiviams teikėjai, oro 

linijų bendrovės, žemės nuomos partneriai, institucijos, reguliuojančios veiklą, bei savivaldybės, maršrutų 

rėmėjai. Tam, kad būtų tiksliausiai įvardyti partnerių lūkesčiai, ši suinteresuotų šalių grupė yra išskaidoma į 

avia partnerius (oro linijos), neavia partnerius (maitinimo, prekybos, nuomos paslaugų teikėjai) ir institucinius 

partnerius, veikiančius oro uostuose (muitinė, VSAT, policija ir kt.).   

4.3.1.  Avia partnerių lūkesčiai 

Avia partnerių lūkesčius identifikuoti padėjo giluminiai interviu su tiesiogiai su šia grupe dirbančiais LTOU 

kolegomis bei 2019 m. Oro uostų partnerių pasitenkinimo ataskaita. Abiejuose duomenų šaltiniuose 

atsikartoja panašūs lūkesčiai. Pavyzdžiui, partnerių pasitenkinimo ataskaitoje įvardijamas neišpildytas lūkestis 

 
23

 SUMIN lūkestį dėl socialinės atsakomybės formuoja kaip veiklos vykdymą, remiantis veiklą aukščiausiais skaidrumo, 

valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartais. Įmonė turi sudaryti tinkamas sąlygas žmonėms su specialiaisiais 

poreikiais atvykimui į oro uostus, įdiegiant žmonių su negalia ir ribotos judėsenos asmenų pagalbos kokybės standartus, didinti 

darbuotojų įsitraukimą, motyvaciją ir profesinį augimą, užtikrinant darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo 

užmokestį ir darbo aplinką.  
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aktyvesnei komunikacijai, techniniams dalykams (optimaliai oro temperatūrai patalpose, gedimų šalinimui), 

kas turi tiesioginės įtakos sklandžios veiklos užtikrinimui. Sklandžios veiklos ir proaktyvios komunikacijos 

lūkestį įvardijo ir tiesiogiai su avia partneriais dirbantys LTOU specialistai.  

Finansinė parama, ypač skatinant naujas kryptis 

Sklandi veikla 

Skaidrumas 

Įsipareigojimų įvykdymas 

Užtikrinta reikalinga infrastruktūra ir paslaugos 

Operatyvi pagalba ir informacija 

Atvira, proaktyvi komunikacija 

Apibendrinus turimus duomenimis, matome, jog avia partneriai didžiausią poreikį išreiškia įsipareigojimų 

vykdymui (užtikrinant reikalingas priemones sklandžiai veiklai: orlaivių ir planuojamų keleivių srautų 

aptarnavimui). Specifinis šios grupės lūkestis – finansinė parama, ypač skatinant naujas kryptis. LTOU 

specialistų teigimu, šis lūkestis ypač sustiprėjo pandemijos metu, o LTOU turi įvairių skatinimo programų, 

nukreiptų į nuolaidas rinkliavoms ir rinkodaros priemones krypčių žinomumui didinti. 

4.3.2. Instituciniai partneriai 

Pagrindinis informacijos šaltinis, kuriuo remiantis identifikuoti šios suinteresuotosios šalies lūkesčiai – 2019 

m. Oro uostų partnerių pasitenkinimo ataskaita, kurioje pateikiami rezultatai pagal partnerių grupes.  

Šie duomenys atskleidžia, kad tarp institucinių partnerių lūkesčių dominuoja ekonominiai lūkesčiai, 

besisiejantys su veiklos efektyvumu ir procesų sklandumu, aiškia komunikacija, ekonominių kaštų taupymu, 

plėtra. Aplinkosaugos srityje įvardijami lūkesčiai tvariai plėtrai, darniai veiklai ir efektyviai naudojamai 

energijai. Socialiniuose lūkesčiuose dominuoja saugumo užtikrinimas, darbuotojų sveikata ir kompetencijos 

bei patrauklus darbdavio įvaizdis. Per visas tris sritis persipina lūkestis darniai veiklai.  

10 lentelė. Institucinių partnerių lūkesčiai 

 

Ekonominiai Aplinkosauginiai Socialiniai 

Aiški komunikacija Darni plėtra Saugumas 

Efektyvi veikla Darni veikla Darni veikla 

Tvari plėtra Energijos efektyvumas Darbdavio įvaizdis 

Sąžininga veikla  Darbuotojų sveikata 

Darni veikla  Darbuotojų kompetencijos 

Infrastruktūros ir paslaugų plėtra   

Ekonominių kaštų taupymas   

 

Remiantis apklausos duomenimis, instituciniams partneriams, kaip ir kitiems partneriams, norėtųsi, kad 

LTOU daugiau dėmesio skirtų efektyviai veiklai, energijos efektyvumui, ekonominių kaštų taupymui 

(pavyzdžiui, palaikant optimalią šildymo ir vėdinimo aplinką, greičiau sprendžiant problemas dėl įrenginių). 
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4.3.3. Neavia partneriai 

LTOU neavia partnerių – prekybos, maitinimo ir kitas paslaugas oro uostų teritorijoje teikiančių įmonių – 

lūkesčius identifikuoti padėjo su šiais partneriais tiesiogiai dirbantys LTOU specialistai. Identifikuodami jų 

lūkesčius taip pat rėmėmės 2019 m. Oro uostų partnerių pasitenkinimo ataskaita. Neavia partnerius galima 

dar labiau sukonkretinti: į tiekėjus ir partnerius, perkančius paslaugas iš LTOU.  

11 lentelė. Neavia partnerių lūkesčiai 

Neavia partnerių lūkesčiai 

Tiekėjai (partneriai, iš kurių LTOU perka prekes ir 

paslaugas) 

Partneriai, perkantys paslaugas iš LTOU (oro uostuose 

įsikūrusios kavinės, parduotuvės ir pan.) 

Įsipareigojimų vykdymas Užtikrintas žadėtas keleivių srautas 

Sklandi veikla Sklandi veikla 

Mažesnė biurokratija Key account po sutarties pasirašymo 

Skaidrūs viešieji pirkimai Skaidrūs viešieji pirkimai 

Žalieji viešieji pirkimai Sklandus pirkimų procesas 

 

Tiek tarp tiekėjų, tiek tarp paslaugas iš LTOU perkančių partnerių, dominuoja lūkestis sklandžiai veiklai, 

skaidrumui, įsipareigojimų vykdymui. LTOU specialistai atkreipia dėmesį, kad tiekėjai dėl žaliųjų pirkimų 

išsako dvejopą nuomonę: vieniems tai labai aktualu, o kitiems – ne.    

 

4.4. Darbuotojų lūkesčiai 

LTOU periodiškai atlieka darbuotojų įsitraukimo tyrimą. Ši informacija buvo pasitelkta, identifikuojant 

kolegų, kaip suinteresuotosios šalies, lūkesčius.  

2020 m. Darbuotojų įsitraukimo tyrimo rezultatai atskleidžia, kad 56% darbuotojų yra įsitraukę į darbą, tačiau 

šis rodiklis daugiau nei 11% žemesnis už 2019 m. bei už Lietuvos organizacijų įsitraukimo į darbą rodiklį. 

Darbuotojų lūkesčiai atsispindi 12 lentelėje.  

12 lentelė. Darbuotojų lūkesčiai. 

Socialiniai Ekonominiai 

Motyvacija  Efektyvi veikla 

Bendravimas su kolegomis  

Prasmė darbe  

Darbdavio įvaizdis  

Emocinė sveikata  

Kompetencijų tobulinimas ir karjeros galimybės  

Sąžiningas atlyginimas  

 

Nors prie ekonominių lūkesčių išskirtas vienas – efektyvi veikla – tačiau ji apima bendradarbiavimą su 
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kolegomis, efektyvų informacijos dalijimąsi, pasitikėjimą iš aukščiausio lygio vadovų. Tarp lūkesčių, 

kuriems darbuotojai norėtų, jog būtų skirta daugiau dėmesio – karjeros galimybės, sąžiningas atlyginimas, 

efektyvi veikla (dalijimasis informacija ir bendradarbiavimas). Darbuotojai nori jausti motyvaciją savo 

darbe: būti skatinami užduotis atlikti kiek įmanoma geriau, jausti, kad jų atliekamas darbas yra svarbu, jog 

savo veikla prisideda prie organizacijos tikslų įgyvendinimo. 

 
Šių lūkesčių svarbą atskleidžia ir kiti LTOU matuojami rodikliai: 2020 m. 6% įmonės darbuotojų džiaugėsi 

vidine karjera, o kvalifikaciją kėlė ir mokymuose dalyvavo 59% darbuotojų. 2030 m. LTOU veiklos 

strategijoje  įvardijamos pagrindinės organizacinės priežastys, dėl kurių darbuotojai išėjo iš darbo: per 

mažas atlyginimas, per didelis darbo krūvis, nesidalijimas informacija, nesutarimai su vadovais ir kolektyvu. 

 

Verta atkreipti dėmesį, kad 2019 m. darbuotojų, išėjusių dėl organizacinių priežasčių, ženkliai sumažėjo (2019 

m. – 27%, 2018 m. – 38%, 2017 m. 34% nuo visų išėjusių darbuotojų, įvardijo tokią priežastį), o 2018 m. ir 

2019 m. pradėjus taikyti naują atlyginimo sistemą ir padidinus darbo užmokestį – kaita dėl šios priežasties 

ženkliai sumažėjo. 

Palyginus su „Finavia“ ir „Avinor“ išskiriamais darbuotojų lūkesčiais, sutampa poreikis gerai savijautai 

darbe (motyvacijos, prasmės, įvertinimo, pasitikėjimo jutimas), adekvataus atlyginimo ir  glaudaus 

bendradarbiavimo (dalijimosi informacija, vadovų pasitikėjimo, karjeros galimybių, bendradarbiavimo su 

kolegomis ir tiesioginiu vadovu) poreikis. Nors LTOU atveju darbuotojai tiesiogiai neįvardija etinių ar darnios 

veiklos metodų, iš esmės pagarbus elgesys ir adekvatus atlyginimas bei įvardijama organizacijos reputacija, 

taip pat siejasi su etiška veikla.  

4.5. Klientų lūkesčiai 

Pagrindinis informacijos šaltinis nustatyti klientų lūkesčiams – klientų apklausų rezultatai (NPS tyrimai).        

Apžvelgiant vertinimus išryškėja, jog patenkinami bendri trijų oro uostų klientų lūkesčiai, susiję su oro uostų 

infrastruktūra (lengva orientacija, skrydžių informacijos ekranai, švara, laukimo vietų patogumas, tačiau per 

mažas maitinimo ir prekybos paslaugų asortimentas, sklandus aptarnavimas patikros punktuose), 

aptarnavimo kokybe (taip pat sklandus aptarnavimas patikros punktuose), susisiekimu su oro uostu viešuoju 

transportu (išskyrus Palangą).  

Apibendrinti LTOU klientų lūkesčiai pateikiami 13 lentelėje.  

13 lentelė. Klientų lūkesčiai.  

Apibendrinta lūkesčių kryptis Konkretūs lūkesčiai 

Aptarnavimo kokybė 
● Laukimo laikas eilėse ir patikrose (siejant su 

darbuotojų kompetencijomis). 

● Prekybos ir paslaugų asortimentas bei vertė už 

pinigus. 

Poreikius atitinkanti infrastruktūra 

● Laukimo laikas eilėse ir patikrose (siejant su 

keleivių srautų pajėgumus atitinkančia 

infrastruktūra). 

● Lengva orientacija po oro uostą, skrydžių 

informacijos ekranai. 

● Interneto kokybė. 

● Laukimo vietų patogumas. 

● Švara ir galimybė rūšiuoti šiukšles. 

● Prekybos ir paslaugų asortimentas. 
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Susisiekimas su oro uostu ● Susisiekimas viešuoju transportu. 

● Stovėjimo aikštelių patogumas ir kaina. 

Saugumas 

 

Aukštą saugumo ir pasų kontrolės patikrų sklandumo įvertinimą galima vertinti dvejopai. Pirmiausia, tai gali 

reikšti ir aukštas darbuotojų kompetencijas įvairovės ir tolerancijos srityje: darbuotojams pavyksta išvengti 

nesąmoningo šališkumo (angl., unconscious bias) lemiamo keleivių profiliavimo, kada tam tikrų grupių 

atstovai saugumo patikroje tikrinami išsamiau nei kiti. Antra, neilgas laukimo laikas patikrose gali reikšti ir 

tai, jog užtenka turimos infrastruktūros pajėgumų aptarnauti dabartiniams keleivių srautams. Be to, sklandūs 

šių patikrų procesai, kaip ir lengvas navigavimas po oro uostą, laukimo vietų patogumas ypač svarbūs 

žmonėms su negalia, šeimoms su mažais vaikais bei kitiems žmonėms, turintiems specialių poreikių. 

Nors klientai teigiamai vertina patalpų švarą, trūksta informacijos apie rūšiavimo galimybes: ar užtenka 

šiukšliadėžių, ar aiškios rūšiavimo taisyklės, kokios pagrindinės kliūtys rūšiuoti atliekas.  

Iš sričių, neatitinkančių klientų lūkesčių, išsiskiria maitinimo ir prekybos ir paslaugų asortimentas bei šių vietų 

vertė už pinigus, susisiekimas viešuoju transportu (Palangoje) bei automobilių stovėjimo paslaugos (Vilniuje). 

Todėl siekiant išpildyti šiuos lūkesčius, į sprendimus galima integruoti darnumo aspektus.  

Spręsdami automobilių stovėjimo paslaugų problemą, atliekame tyrimus apie tai, kokiais būdais į oro uostą 

atvyksta keleiviai. Remdamiesi naujausiu tyrimu, esame parengę veiksmų planą, padėsiantį gerinti 

susisiekimą su oro uostu viešuoju transportu. Siekiame paskatinti žmones atvykti į oro uostą ne savo 

automobiliu (dabar didžioji dalis atvyksta ar yra atvežami automobiliais, taksi ar pavežėjų), sudaryti 

palankesnes sąlygas atvykti elektromobiliais. Tai leistų sumažinti oro taršą, emisijas, dėl ko pagerėtų vietinių 

bendruomenių gyvenimo kokybė.  

4.6. Visuomenės lūkesčiai 

Visuomenė, kaip suinteresuotoji šalis, nėra vienalytė, turi skirtingas patirtis, pajamas, pomėgius ir pažiūras. 

Bendros tendencijos atskleidžia, jog plačioji visuomenė itin aktyviai naudojasi oro transportu – 2019 m. 

visame pasaulyje oro transportu keliavo apie 4,5 milijardo keleivių, prognozuojama, kad įveikus koronaviruso 

pandemijos iššūkius, šie skaičiai ateityje stipriai augs. Tačiau stiprėjantis diskursas apie klimato kaitą, 

griežtėjantis reguliavimas taršai didina žmonių sąmoningumą apie darnumą, todėl visuomenė vis daugiau 

dėmesio skiria darnumui, besirinkdama prekes ar paslaugas.  

Augantį visuomenės lūkestį darnumui atskleidžia ir tarptautiniai tyrimai, kaip jau minėta pirmame skyriuje, 

sparčiai populiarėja darnus investavimas, darnumas tampa kertiniu aspektu, renkantis darbdavį, o ir pati 

darnumo sąvoka tampa suvokiama plačiau, apimant ne tik aplinkosaugos klausimus, bet ir socialines, 

ekonomines temas.  

Taigi, galima teigti, kad visuomenė išreiškia ypač stiprų lūkestį darnumui, o šis lūkestis, taikomas ir oro 

uostams, ateityje tik stiprės. Tačiau tam, kad būtų įvardijama daugiau ir konkretesnių visuomenės lūkesčių, 

verta išanalizuoti dviejų visuomenės grupių – žiniasklaidos ir vietinių bendruomenių – turinčių artimą sąsają 

su LTOU, lūkesčius.  
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4.6.1. Žiniasklaidos lūkesčiai 

Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą24, viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, 

žurnalistai ir leidėjai savo veikla „padeda plėtoti demokratiją, visuomenės atvirumą, skatina visuomenės 

pilietiškumą ir valstybės pažangą, stiprina valstybės nepriklausomybę.“ Viena iš dažniausiai girdimų 

žiniasklaidai priskiriamų atsakomybių – siekis ginti viešąjį interesą: informuoti visuomenę apie nusikaltimus 

ar rimtus nusižengimus, saugoti visuomenės sveikatą ir saugumą, apsaugoti visuomenę nuo galimų 

suklaidinimų. Kadangi plačioji visuomenė – pagrindinis žiniasklaidos pajamų šaltinis, todėl jos interesai yra 

tiek etinis, tiek pragmatiškas žiniasklaidos rūpestis25. Todėl žurnalistikos tikslu tampa suteikti piliečiams 

informaciją, reikalingą, kad jie galėtų priimti geriausius sprendimus, susijusius su jų pačių gyvenimais, jų 

bendruomenėmis ir jiems atstovaujančia valdžia26.  

 

Taigi, žiniasklaidos lūkesčiai – universalūs, nes nepaisant geografinės vietos ar verslo modelio, demokratiškos 

žiniasklaidos tikslas – viešojo intereso patenkinimas. Todėl LTOU darnumo strategijoje žiniasklaidos 

lūkesčiai įvardijami, remiantis šiuo kontekstu ir „Finavia“ gerąją praktika“ 

 

Skaidrumas 

Patikima informacija 

Atvira komunikacija 

Bendradarbiavimas 

Įmonės atstovų pasiekiamumas 

4.6.2. Vietinių bendruomenių lūkesčiai 

Bendruomenės, įsikūrusios aplink valdomus oro uostus, yra nevienalytės, skiriasi jų lūkesčiai, įsitraukimas 

bei santykis su oro uostais. Konsultuojamės su bendruomenėmis, inicijuodami įvairius projektus. Pavyzdžiui, 

atsižvelgėme į bendrijos „Aviatorius“ narių siūlymus dėl lėktuvų stebėjimo aikštelės projekto. Praskrendančių 

orlaivių skleidžiamas triukšmas – pagrindinis konfliktinis taškas su vietinėmis bendruomenėmis, todėl čia 

svarbus vaidmuo tenka edukacijai apie aviacijos specifiką, paaiškinimui, kodėl negalima priimti tam tikrų 

bendruomenių siūlomų sprendimų. Todėl svarbu rasti tinkamų būdų, kaip pasiekti kiekvieną bendruomenę, 

kaip efektyviau komunikuoti joms apie aviacijos vertę Lietuvos žmonėms, bei sukurti platesnius 

bendruomenės įtraukimo rodiklius, nei tik skundų skaičius.  

Dažniausiai skundžiamasi dėl orlaivių skleidžiamo triukšmo, todėl natūralu, kad triukšmo mažinimą 

įvairiuose LTOU strateginiuose dokumentuose įvardijame prioritetu. Taip pat, įvertinant tai, jog 

bendruomenės renkasi komunikuoti apie triukšmą oficialia – skundų – forma, išryškėja dar vienas visuomenės 

lūkestis – abipusė ir nuosekli komunikacija, aktyvesnis bendradarbiavimas. Žemas visuomenės 

suvokimas apie oro uostų įtaką ekonomikai taip pat gali būti nenuoseklios ir netiesioginės komunikacijos 

pasekmė.  

Kadangi trūksta duomenų apie Lietuvos oro uostų bendruomenių lūkesčius oro uostams be triukšmo 

mažinimo, analizuojant tarptautinių oro uostų pavyzdžius galima išskirti tendenciją, kad vietinės 

bendruomenės, dažnai susiduriančios su nepatogumais, kuriuos sukelia gyvenimas arti oro uosto, tikisi iš jų 

 
24

 Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas: https://e–seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29884/asr  
25

 Journalism in the digital age: https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010–

11/Journalism/index1766.html?page_id=21  
26

 American Press Institute, What is the purpose of journalism? https://www.americanpressinstitute.org/journalism–

essentials/what–is–journalism/purpose–journalism/  
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gauti tam tikrą savanorišką grąžą. Tai gali būti įvairios iniciatyvos: nuo darbuotojų savanorystės, dalyvavimo 

miesto šventėse, dalijimosi profesiniais įgūdžiais iki bendruomenių įtraukimo į oro uosto projektus, 

pavyzdžiui, programėlėje fiksuojant aplink oro uostą gyvenančias gyvybės rūšis, švietimo iniciatyvų 

finansavimo, investicijų į startuolių projektus.  

Be to, kaip minėta aukščiau aptartuose tyrimuose, žmonių susidomėjimas tvarumo temomis auga, ypač – tarp 

Z kartos atstovų, todėl atsižvelgimo į bendruomenės lūkesčius svarba taip pat augs.  

Išanalizavus kiekvienos suinteresuotos šalies lūkesčius, juos taip pat galima suskirstyti į darbuotojų gerovės 

(fizinė ir emocinė darbuotojų sveikata, kompetencijų tobulinimas ir karjeros galimybės, etiška veikla darbe ir 

sąžiningas atlyginimas, motyvacija darbe), aplinkosaugos (infrastruktūros plėtra ir priežiūra, tvari plėtra, 

energijos efektyvumas), draugiškos kaimynystės (triukšmo mažinimas, atvira abipusė komunikacija, 

savanoriška grąža) ir ekonomikos įgalinimo sritis (veiklos efektyvumas, įmonės įvaizdis, saugumas, 

susisiekimas su oro uostu, skrydžių krypčių plėtra, ekonominių kaštų taupymas, verslo aplinkos gerinimas). 

Kaip iliustruoja 14 lentelė, dauguma lūkesčių tarp skirtingų suinteresuotų šalių sutampa. Kiek specifiškesni 

vietinių bendruomenių ir kolegų lūkesčiai, tačiau ir jie orientuoti į efektyvią ir etišką veiklą.  

14 lentelė. Apibendrinti LTOU suinteresuotų šalių lūkesčiai. 

 

 

Akcininkas Klientai Partneriai Darbuotojai Visuomenė 

Efektyvi veikla Aptarnavimo kokybė Sklandi veikla Motyvacija 
Triukšmo 

mažinimas 

Verslo aplinkos 

gerinimas 
Susisiekimas 

Įsipareigojimų 

vykdymas 

Bendravimas su 

kolegomis 

Atvira abipusė 

komunikacija 

Infrastruktūra 
Poreikius atitinkanti 

infrastruktūra 

Specialistų įgūdžių 

stiprinimas 
Prasmė darbe Savanoriška grąža 

Lietuvos ir įmonės 

įvaizdžio gerinimas 
Saugumas 

Užtikrinta reikalinga 

infrastruktūra ir 

paslaugos 

Darbdavio įvaizdis Patikima informacija 

  Finansinė parama Emocinė sveikata Bendradarbiavimas 

  Skaidrumas 

Kompetencijų 

tobulinimas ir karjeros 

galimybės 

Įmonės atstovų 

pasiekiamumas 

  
Operatyvi pagalba ir 

informacija 

Sąžiningas 

atlyginimas Vertė ekonomikai 

  
Atvira, proaktyvi 

komunikacija 
Efektyvi veikla  

  
Energijos 

efektyvumas 
  

  Saugumas   

  Darni plėtra   
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  Darbdavio įvaizdis   

  
Darbuotojų sveikata ir 

kompetencijos 
  

  
Finansinė parama 

(avia partneriai) 
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Stiprybės Silpnybės 

● Įdirbis darnumo srityje: narystė „Airport Carbon 

Accreditation“ ir „Alight“ programose, CSR 

ataskaitų rengimas, paruošta Aplinkosaugos 

strategija, išaugęs žaliosios energijos 

suvartojimas, net-zero įsipareigojimas ir kt., 

padeda LTOU neatsilikti nuo pasaulinių 

tendencijų ir yra geras pagrindas tolesniam 

įmonės tvarumo vystymui. 

● Nuoseklus darbas siekiant sumažinti ŠESD, 

prisideda prie LTOU pranašumo, augant 

politiniam spaudimui sumažinti ŠESD. 

● Rūpinamasis darbuotojų kompetencijų 

stiprinimu, sveikata ir sveikatingumu didina 

LTOU atsakingo darbdavio įvaizdį, kuris yra 

svarbus naujų talentų pritraukimui.  

● Įdirbis korupcijos prevencijos srityje prisideda 

prie visuomenės pasitikėjimo išlaikymo, 

užtikrina procesų skaidrumą ir taupo kaštus.  

● Iniciatyvos žmogaus teisių srityje: pasirašyta 

„Įvairovės chartija“, vykstantis 

bendradarbiavimas su įvairiomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis prisideda 

prie didelio partnerysčių potencialo. 

● Aukšti keleivių ir partnerių įvertinimai 

apklausose leidžia pagrįsti ir sklandžiai vykdyti 

veiklą. 

● Lietuvos oro uostų iniciatyva paruoštas teisinis 

reglamentavimas, apibrėžiantis triukšmo 

apsaugos zonas (TAZ). Jo pagrindu įmonė 

ruošia tvarkas, triukšmą mažinančių priemonių 

gyventojų namuose įrengimo kompensaciniam 

mechanizmui. Jo įgyvendinimą planuojama 

pradėti 2022 metais.  

 

 

 

 

 

● Trūksta vieningo darnumo priemonių 

įgyvendinimo visuose valdomuose oro uostuose, 

užkertant kelią atotrūkiui tarp oro uostų ir 

vieningai įgyvendinant įmonės strateginius 

tikslus. 

● Žemas vietinių bendruomenių įtraukimas ir jų 

lūkesčius atliepiančių priemonių trūkumas 

(nematuojamas oro kokybę lemiančių teršalų 

kiekis) gali apsunkinti santykius, didinti įtampą 

ir priešiškumą, o tai gali kliudyti plėtrai ar 

kitoms strategiškai svarbioms iniciatyvoms, 

kelia riziką reputacijai.  

● Sumažėjęs darbuotojų įsitraukimas gali didinti 

darbuotojų kaitą, trukdyti pritraukti ir išlaikyti 

talentus, dėl to didės išlaidos naujų darbuotojų 

apmokymui, darbuotojų kompetencijos bus 

silpnos, o tai atsilieps ir klientų aptarnavimo 

kokybei, ir strateginių tikslų pasiekimui.  

● Nėra sisteminio požiūrio į biologinės įvairovės 

apsaugą, nėra iki galo ištirtas LTOU veiklos 

poveikis jai. Gyvybės žemėje ir vandenyje 

apsauga – vienas iš JTO Darnaus vystymosi 

tikslų, o jo atžvilgiu Lietuva ne tik atsilieka nuo 

vidurkio, bet ir nedaro progreso. Griežtėjant 

aplinkosaugos reguliavimui, ypač Europos 

žaliojo kurso ir Taksonomijos kontekste, 

nežinomas veiklos poveikis šioje srityje gali 

turėti neigiamų atitikties ar finansavimo 

užtikrinimo pasekmių. 

● Nepakankamai vystoma žiedinė ekonomika, 

nors ji – viena iš Europos žaliojo kurso 

prioritetų, todėl galima tikėtis finansinių 

nuostolių, neįgyvendinus šios krypties.  

● Dėl teisinio reguliavimo aspektų nepakankamai 

išplėtota žaliųjų pirkimų praktika riboja 

darnesnių sprendimų įsigijimą ir taikymą. 

● Nepakankamai visuomenei iškomunikuota 

įmonės ir sektoriaus kuriama vertė šalies 

ekonomikai trukdo LTOU tapti patrauklesniu 

darbdaviu, sklandžiai įgyvendinti projektus. 
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Galimybės Grėsmės 

● Vietinių bendruomenių įtraukimas gali pagerinti 

santykius su bendruomenėmis, o tai gali 

palengvinti strategiškai svarbius plėtros 

procesus.  

● Stipresnis partnerių įtraukimas prisidėtų, 

gerinant darnų antžeminį susisiekimą su oro 

uostais.  

● Koordinuota ES oro uostų komunikacija, 

edukuojant keleivius apie realų aviacijos 

poveikį klimato kaitai bei sektoriaus iniciatyvas 

poveikio mažinimui pagerintų darnumo krypčių 

įgyvendinimą.  

● Kintantis VPT požiūris į žaliųjų pirkimų 

politiką leidžia tikėtis palankesnių 

rekomendacijų ir šių praktikų skatinimo. 

● Augantis keleivių skaičius – galimybė stiprinti 

verslo aplinką, nustatant darnumo kriterijus 

partneriams ir taip darant įtaką verslams rinktis 

darnesnius sprendimus. 

● Asocijuotų partnerių patirtis įvairovės 

puoselėjimui. Dalyvavimas įvairovę 

skatinančiose organizacijose atveria galimybes 

pasinaudoti gerosiomis praktikomis, tarptautiniu 

know-how.  

● Neatitikimas ES žaliojo kurso reikalavimams 

gali riboti arba branginti oro uostų plėtrą. 

 

● Bendruomenių priešiškas nusiteikimas gali 

apsunkinti santykius ir trukdyti plėtrai. 

 
● Globalūs darbuotojų kaitos iššūkiai gali sunkinti 

darbuotojų išlaikymo ir įtraukimo iniciatyvas. 

 

 

● Darnumo stoka ateityje gali trukdyti įmonei 

pritraukti ir išlaikyti talentus, plėtoti verslo 

ryšius, silpnins santykius su SŠ, trukdyti 

įgyvendinti strateginius tikslus.  

 

● Darnumo iniciatyvų įgyvendinimą gali riboti 

finansinės galimybės ir juridinis statusas, todėl 

dabartinis aiškių darnumo prioritetų nebuvimas 

neleidžia kryptingai sutelkti ribotų finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių į tose darnumo srityse, 

kuriose veiksmai turėtų didžiausią naudą LTOU 

veiklos strategijos įgyvendinimui. 

● Įsivyravęs neigiamas aviacijos sektoriaus 

vertinimas, gali riboti plėtrą, mažinti 

keliaujančių srautus.  

 

 

 

Kad įmonės galėtų kuo tikslingiau prisidėti prie darnaus vystymosi, svarbu kuo tiksliau įvertinti savo teigiamą 

ir neigiamą poveikį aplinkai, identifikuoti svarbiausius ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos aspektus, 

kurie yra svarbiausi įmonės suinteresuotoms šalims bei turi didžiausią įtaką įmonės veiklai. To pasiekėme per 

atliktą tarptautinių tendencijų, gerųjų užsienio praktikų, dabartinių LTOU veiklų darnumo srityje bei 

suinteresuotų šalių lūkesčių analizę ir konstruktyvių diskusijų pagrindu per specialias strategines sesijas27 su 

LTOU vidiniais ekspertais ir vadovybe.  

Suformuotos keturios strateginės darnumo kryptys, kurias sudaro keturiolika tarpusavyje glaudžiai susijusių 

darnumo aspektų (15 lentelė). Strateginės darnumo kryptys – tai ilgo laikotarpio prioritetai, kurie padeda 

įmonei darniai siekti savo veiklos strategijos tikslų ir našumo rodiklių.  

 
27 Strateginėse sesijose dalyvavo devynių LTOU specialistų iš klientų ir keleivių patirties, korupcijos prevencijos, personalo, 

komunikacijos ir aplinkosaugos sričių komanda, taip pat LTOU vadovybė. Besiremdami pristatyta analize bei savo patirtimi šie 

vidiniai ekspertai sutarė dėl 14 darnumo aspektų, turinčių didžiausią reikšmingumą LTOU suinteresuotoms šalims ir didžiausią 

poveikį LTOU veiklai.  

 5. LTOU DARNUMO STRATEGIJOS KRYPTYS 
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15 lentelė. LTOU darnumo aspektai 

Susijusi 

sritis 
Darnumo aspektai 

JTO Darnaus vystymosi tikslai,  

atitinkantys darnumo aspektus 

Aplinkosauga 

ŠESD emisijų mažinimas (įskaitant ir patogų darnų 

antžeminį susisiekimą, energetinį efektyvumą, 

žaliąja energija varomus oro uostus) 

 

Aplinkosauga 
Žiedinės ekonomikos principais besivadovaujantys 

oro uostai 

 

Aplinkosauga Dirvožemio, vandens ir aplinkos tausojimas 

 

Socialinė 

sritis 
Draugiška kaimynystė 

 

Socialinė 

sritis 
Triukšmo mažinimas 

 

Socialinė 

sritis 
Aiški ir efektyvi komunikacija 

 

Socialinė 

sritis 
Darbuotojų gerovė 

 

Socialinė 

sritis 
Įvairovės puoselėjimas 

 

Ekonomikos 

sritis 

Patogus susisiekimas su didžiausiais tranzitiniais 

oro uostais 

 

Ekonomikos 

sritis 
Tvarių pirkimų plėtra 

 

Ekonomikos 

sritis  
Tvari (infrastruktūros) plėtra 

 

Ekonomikos 

sritis 
Saugos kultūra 
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Ekonomikos 

sritis 
Klientų patirties gerinimas 

 

Ekonomikos 

sritis 
Atvykstamojo keleivių srauto skatinimas 

 

 

LTOU darnumo strategijos pagrindas – 2030 m. Lietuvos oro uostų veiklos strategija bei JTO Darnaus 

vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. standartai, kuriuose numatyti patys bendriausi darnaus vystymosi tikslai. 

Lentelėje pateikiama, kaip numatyti darnumo aspektai siejasi su 2030 m. LTOU veiklos strategijoje 

numatytais strateginiais rodikliais. 
 

16 lentelė. Darnumo aspektų sąsaja su LTOU strateginiais rodikliais 
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KLIENTAI 

ASQ      +      + +  

Lojalių oro uostams keleivių rodiklis      +      + +  

Krypčių skaičius         +      

Atvykstamojo kel. srauto dalis               + 

Pasiekiamumas („Connectivity“)         +      
AKCININKAS 

EBITDA marža (2020 m.)               

ROE (2020 m.)               

Oro uostų pajėgumų/pralaidumo           + +   

KOLEGOS 

Darbuotojų įsitraukimo indeksas       + +       

EBITDA per darbuotoją (tūkst.eur)               

PARTNERIAI 

NPS partnerių pasitenkinimas      +         

Keleivių sk.              + 

Pajamos iš „MRO“ ir krovinių                

Avia vs. Neavia pajamų santykis                

VISUOMENĖ 

Darnumo ataskaitos vertinimas + + + + + + + + + + + + + + 

Poveikis BVP         +     + 

CO2 poveikis  +              

Triukšmo poveikis    + +          

 

Darnumo aspektai prioritetizuojami pagal LTOU poveikį konkrečioje srityje, suinteresuotų šalių lūkesčius, 

srities įtaką LTOU veiklai, jau pasiektą įdirbį tam tikroje srityje, vertinant galimybes, kiek srityje galima 

39 



 

40 

 

 DARNUMO STRATEGIJOS KRYPTYS 

nuveikti daugiau, nei įpareigoja teisiniai reikalavimai. Kiekvienas aspektas buvo prioretizuojamas skalėje, 

kurioje 1 reiškia vidutinį reikšmingumą, o 10 – labai aukštą reikšmingumą.  

Vizualiai šį prioretizavimą atskleidžia reikšmingumo žemėlapis (1 pavyzdys). Reikšmingumo žemėlapis 

(angl., materiality assessment, materiality matrix) – tai vizualus įrankis, padedantis įmonėms apsibrėžti savo 

galimybes, sumažinti rizikas, pagerinti suinteresuotų šalių įtraukimą ir užtikrinti darnumo integravimą į verslo 

strategiją. LTOU reikšmingumo žemėlapį sudarėme, besiremdami Pasaulinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. 

Global Reporting Intiative) standartu. 

Svarbu pabrėžti, kad visos darnumo kryptys reikšmingumo žemėlapyje yra svarbios, o vidutinio 

reikšmingumo suteikimas nereiškia, kad LTOU nedės pastangų šios kategorijos kryptims išpildyti.  

1 pavyzdys. LTOU darnumo krypčių reikšmingumo žemėlapis 

 

5.1.Vidutinio reikšmingumo aspektai 

Vidutiniam aktualumui suinteresuotoms šalims ir vidutiniam poveikiui LTOU veiklai priskiriame žiedinės 

ekonomikos principais besivadovaujančius oro uostus, taip pat tarp vidutinio ir aukšto reikšmingumo ribos 

- dirvožemio, vandens ir aplinkos tausojimas.  

Lyginant su kitomis sritimis, oro uostai daro sąlyginai mažesnį poveikį šiose srityse. Tausoti ir prižiūrėti 

dirvožemį taip pat įpareigoja teisiniai reguliavimai, todėl, palyginus su kitomis kryptimis, nėra tiek daug 

galimybių papildomiems žingsniams.  
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5.2. Aukšto reikšmingumo aspektai 

Aukštą reikšmingumą priskyrėme įvairovės puoselėjimui, patogiam susisiekimui su didžiausiais tranzitiniais 

oro uostais, tvarių pirkimų plėtrai, draugiškai kaimynystei, triukšmo mažinimui.  

Įvairovės puoselėjimas aktualus LTOU suinteresuotoms šalims: klientams, partneriams, darbuotojams. 

Pavyzdžiui, siekiant išvengti diskriminacijos aptarnaujant įvairių tikėjimų, etninių kilmių žmones, įdarbinant 

žmones su negalia ir pritaikant jiems infrastruktūrą, svarstant galimybę oro uoste įrengti maldos kambarį. 

LTOU specialistai ir vadovybė mato įvairovės puoselėjimą kaip platesnę kryptį, praplečiančią teisės aktų 

reikalavimus – tai yra kultūrinis aspektas, skirtingų nuomonių priėmimas, susikalbėjimas. Kadangi šioje 

srityje jau turime nemažai įdirbio, tikslas – palaikyti šį lygį.  

Patogus susisiekimas su didžiausiais tranzitiniais oro uostais – dar vienas aukšto reikšmingumo aspektas. 

Vienas iš LTOU veiklos strategijos tikslų – didinti skrydžių krypčių skaičių, auginti keleivių kiekį, o iki šiol 

nėra išvystyto oro susisiekimo tarp Lietuvos ir didžiausiais tranzitiniais oro uostais. Įdirbis šioje srityje padėtų 

auginti aviacijos indėlį į Lietuvos BVP, auginti turistų skaičių, padėtų kurti darnią verslo aplinką, pritraukti 

verslams investicijų. Patogus susisiekimas su didžiausiais tranzitiniais oro uostais užtikrintų pajamas LTOU, 

kurios galėtų būti skiriamos kitoms darnumo iniciatyvoms.  

Aukštas reikšmingumas suteiktas ir tvarių pirkimų plėtrai. Lūkestį tvariems pirkimams ypač stipriai 

išreiškia akcininkas, tai taps vis svarbiau tiekėjams. Be to, Vyriausybė planuoja nuo 2023 m. taikyti 

šimtaprocentinius žaliuosius viešuosius pirkimus, todėl šis sprendimas ateityje turės didelį poveikį LTOU 

veiklai. Kadangi iki šiol neturėjome vieningos žaliųjų pirkimų praktikos, tvarių pirkimų plėtrai suteikiame 

aukštą reikšmingumą, nes šioje srityje reikės įdėti nemažai pastangų. Tvarių pirkimų plėtra apima ne tik 

aplinkosaugos aspektus, bet ir socialinį, finansinį atsakingumą, pavyzdžiui, etikos kodeksą tiekėjams, kad šie 

būtų principingi korupcijos klausimais, neišnaudotų vaikų.  

Draugiškos kaimynystės aspektui taip pat suteikėme aukštą prioritetą. Šis aspektas suprantamas kaip 

prevencinė priemonė, kuri padėtų užmegzti ir stiprinti santykius su bendruomenėmis, o tuo pačiu – išvengti 

reputacinių rizikų, kai oro uostų veikla sutrikdo bendruomenių kasdienybę (pavyzdžiui, valant sniegą, jis 

netyčia suverčiamas į bendruomenės teritoriją). Draugiška kaimynystė siejasi su kitais aspektais – triukšmo 

mažinimu ir efektyvia ir aiškia komunikacija – tačiau ji apima platesnį priemonių ratą, skirtą stiprinti 

santykiams. Šis aspektas yra labai aktualus vietinėms bendruomenėms, o taip pat santykių su jomis stiprinimas 

gali padėti įgyvendinti ir kitų suinteresuotų šalių lūkesčius, pavyzdžiui, akcininko lūkestį dėl infrastruktūros: 

dėl gerų santykių su kaimynais plėtros procesai gali tapti sklandesni. 

Triukšmo mažinimas, glaudžiai susijęs su draugiškos kaimynystės kryptimi, nes turi tiesioginę įtaką vietinių 

bendruomenių gyvenimo kokybei, išskirtas kaip atskiras aspektas. Šis aspektas – labiau techninis,  siejasi ne 

tik su orlaivių skleidžiamu triukšmu, o yra vertinamas planuojant dažną oro uostų projektą, pavyzdžiui – 

plėtros ar infrastruktūros remonto darbus.  

5.3. Labai aukšto reikšmingumo aspektai 

Labai aukštą reikšmingumą priskyrėme ŠESD emisijų mažinimui (patogus darnus antžeminis susisiekimas, 

energetinis efektyvumas, žaliąja energija varomas oro uostas), tvariai (infrastruktūros) plėtrai, darbuotojų 

gerovei, saugos kultūrai, klientų patirties gerinimui, aiškiai komunikacijai ir atvykstamojo keleivių srauto 

skatinimui. 
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ŠESD emisijų mažinimo aspektas apima platų ratą susijusių aspektų: patogų darnų antžeminį susisiekimą, 

energetinį efektyvumą, žaliąja energija varomus oro uostus ir kitus. Šis darnumo aspektas svarbus visoms 

suinteresuotoms šalims: klientams, atkreipiantiems dėmesį į darnumo kriterijus, renkantis paslaugas, 

darbuotojams – ypač į darbo rinką išeinant Z kartai, kuriai darnumo aspektai – neatsiejama darbdavio įvaizdžio 

dalis. Taip pat partneriams ir akcininkui bei LTOU veiklai, nes nesiimdami priemonių mažinti ŠESD, LTOU 

pažeis tarptautinius įsipareigojimus, darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai ir nebegalės vystyti veiklos.  

Tvari infrastruktūros plėtra svarbi tiek LTOU veiklai, tiek jų suinteresuotoms šalims, turinčioms lūkesčių 

sklandžiai veiklai ir poreikius atitinkančiai infrastruktūrai. Saugios ir efektyvios infrastruktūros vystymas – 

LTOU veiklos strategijos įsipareigojimas akcininkui – suinteresuotai šaliai, kurios lūkesčiai yra itin svarbūs 

formuojant LTOU veiklas. Tvari infrastruktūros plėtra aktuali ir siekiant kitų strateginių tikslų: didinant 

skrydžių krypčių tinklą, siekiant 10 mln. keleivių 2030 m., kuriant patrauklią verslo aplinką.  

Saugos kultūra apima saugumo oro uoste užtikrinimą tiek keleiviams, tiek darbuotojams, korupcijos 

prevenciją. Kadangi LTOU – strategiškai svarbi Lietuvos įmonė, ši sąvoka gali būti siejama ir su nacionalinio 

saugumo užtikrinimu, kibernetinių atakų prevencija. Tai – kertinę įtaką LTOU veiklai turintis darnumo 

aspektas, jo aktualumas atsispindi ir suinteresuotų šalių lūkesčiuose.  

Panašūs argumentai lėmė ir klientų patirties gerinimo aspektui suteiktą labai aukštą reikšmingumą. Tai – 

labai plačiam, aiškiai segmentuotam klientų ratui įtaką daranti kryptis, atliepianti visų suinteresuotų šalių 

lūkesčius. Darnumo sprendimai taip pat prisidėtų prie klientų patirties gerinimo, o tai – vienas iš LTOU 

veiklos strategijos tikslų. Šis darnumo aspektas susijęs tiek su emocine, tiek su finansine nauda LTOU.  

Poreikis išskirti aiškią ir efektyvią komunikaciją kaip atskirą darnumo aspektą kilo įvertinus tarp 

suinteresuotų šalių atsikartojantį lūkestį aiškiai, proaktyviai ir atvirai komunikacijai. Tai ypač aktualu visoms 

suinteresuotoms šalims, ypač partneriams – jie nori kiek galima anksčiau sužinoti apie pokyčius, keliavimo 

tvarkas, o oro uostų darbuotojus jie mato kaip pagrindinį ir patikimiausią kanalą informacijai, kurios reikia 

„dabar ir čia“. Aiškios ir efektyvios komunikacijos poreikį jaučia ir visuomenė – proaktyvus informavimas 

gali užkirsti kelią nesutarimams su vietinėmis bendruomenėmis, padėti išvengti neigiamų straipsnių 

žiniasklaidoje ir reputacinių rizikų. Šio lūkesčio atliepimas stipriai prisidėtų prie LTOU veiklos strategijos 

įgyvendinimo, ypač siekiant didinti skrydžių krypčių skaičių bei tvarią planuojant plėtrą.  

Darbuotojų gerovės aspektui taip pat suteikėme ypač aukštą reikšmingumą. Šis aspektas apima papildomų 

priemonių įgyvendinimą tam, kad LTOU taptų puikia vieta dirbti – tai padėtų didinti LTOU konkurencingumą 

ir geriau siekti veiklos strategijos tikslų. Darbuotojų gerovė apima ir darbuotojų emocinės ir fizinės sveikatos 

užtikrinimą, kuris ypač svarbus saugos audito reikalavimuose. Darbuotojų sveikata aktuali visoms 

suinteresuotoms šalims: šis lūkestis įvardijamas ir netiesiogiai, pavyzdžiui, per veiklos sklandumo 

užtikrinimą. Iki šiol dėjome daug pastangų, kad prisidėtume prie savo darbuotojų fizinės sveikatos, o LTOU 

specialistai mato prasmę dar labiau stengtis dėl darbuotojų gerovės ir padėti jiems pasirūpinti savo emocine 

sveikata. Tai yra kertinis aspektas, be kurio būtų ypač sunku įgyvendinti LTOU strateginius tikslus.  

Atvykstamojo keleivių srauto skatinimas – vienas svarbiausių tikslų LTOU veiklos strategijoje, nuo kurio 

priklauso ir kitų strateginių rodiklių sėkmė. Todėl siekiant šį tikslą išpildyti darniai, svarbu jį įtraukti ir į 

darnumo strategiją. Šio aspekto išplėtojimas ženkliai prisidėtų ne tik prie LTOU rezultatų, bet ir turėtų 

ryškiausią poveikį darniam šalies ekonomikos augimui.  

5.4. LTOU strateginės darnumo kryptys 

Šie 14 darnumo aspektų sudaro keturias strategines LTOU darnumo kryptis: bendruomenių, kolegų ir 

klientų gerovę, darnią plėtrą, pagarbą aplinkai, darnią ir stiprią šalies ekonomiką. Kaip pavaizduota 

16 lentelėje, darnumo aspektai – persipynę per keletą sričių.  
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Pavyzdžiui, ŠESD emisijų mažinimas prisideda prie bendruomenių, kolegų ir klientų gerovės, darnios 

plėtros, pagarbos aplinkai ir darnios ir stiprios šalies ekonomikos, nes mažinamas poveikis klimatui, 

patogesniu tampa antžeminis susisiekimas su oro uostais, energetinis efektyvumas leidžia sutaupyti kaštų ir 

nukreipti juos į kitas veiklas, o žaliąja energija varomi uostai prisideda, skatinant bendrą atsinaujinančios 

energijos gamybą. Augant poreikiui darniam antžeminiam transportui, žaliajai energetikai – tikėtina, kad 

augs ir šių technologijų pasiūla, jų plėtojimas, o tai atsilieps ne tik oro uostų veiklai, bet ir šalies 

ekonomikai. 

 

17 lentelė. LTOU strateginės darnumo kryptys 

 

Darnumo kryptis Susiję darnumo aspektai 

Bendruomenių, kolegų ir klientų 

gerovė 

ŠESD emisijų mažinimas, draugiška kaimynystė, triukšmo mažinimas, 

aiški ir efektyvi komunikacija, darbuotojų gerovė, įvairovės puoselėjimas, 

saugos kultūra, klientų patirties gerinimas. 

Darni plėtra 

ŠESD emisijų mažinimas, triukšmo mažinimas, aiški ir efektyvi 

komunikacija, darbuotojų gerovė, patogus susisiekimas su didžiausiais 

tranzitiniais oro uostais, tvarių pirkimų plėtra, tvari (infrastruktūros) plėtra, 

saugos kultūra, klientų patirties gerinimas, atvykstamojo keleivių srauto 

skatinimas. 

Pagarba aplinkai 

ŠESD emisijų mažinimas, žiedinės ekonomikos principais 

besivadovaujantys oro uostai, dirvožemio, vandens ir aplinkos tausojimas, 

triukšmo mažinimas, tvarių pirkimų plėtra, saugos kultūra. 

Darni ir stipri šalies ekonomika 

ŠESD emisijų mažinimas, patogus susisiekimas su didžiausiais tranzitiniais 

oro uostais, tvarių pirkimų plėtra, tvari (infrastruktūros plėtra), saugos 

kultūra, klientų patirties gerinimas, atvykstamojo keleivių srauto 

skatinimas.  

 

Darnumo strategijos tikslas – papildyti, padėti darniai išpildyti veiklos strategijos tikslus. 18 lentelė 

atskleidžia, kaip šioje strategijoje įvardyti darnumo aspektai gali padėti išpildyti konkrečius LTOU veiklos 

strategijos tikslus. 

 

18 lentelė. Darnumo aspektų reikšmė LTOU veiklos strategijoje 

 

Strateginis tikslas Darnumo aspektai 

Pasiūlyti konkurencingą 

krypčių tinklą ir paslaugų 

įvairovę bei rūpestingą 

aptarnavimą.  

Įvairovės puoselėjimas, tvarių pirkimų plėtra, draugiška kaimynystė, triukšmo 

mažinimas, tvari (infrastruktūros) plėtra, saugos kultūra, aiški ir efektyvi komunikacija, 

darbuotojų gerovė, atvykstamojo keleivių srauto skatinimas.  

Vystyti saugią ir efektyvią 

infrastruktūrą.  

Žiedinės ekonomikos principais besivadovaujantys oro uostai, draugiška kaimynystė, 

triukšmo mažinimas, tvari (infrastruktūros) plėtra, saugos kultūra. 

Veikti vieningai ir 

ambicingai, valdant 

skirtingas partnerystes.  

Įvairovės puoselėjimas, saugos kultūra, darbuotojų gerovė, aiški ir efektyvi 

komunikacija. 

Būti atvirais ir nešališkais, 

kuriant patrauklią verslo 

aplinką. 

Įvairovės puoselėjimas, patogus susisiekimas su didžiausiais tranzitiniais oro uostais, 

tvarių pirkimų plėtra, ŠESD emisijų mažinimas, tvari (infrastruktūros) plėtra, 

darbuotojų gerovė, atvykstamojo keleivių srauto skatinimas. 
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Būti Lietuvos klestėjimo ir 

tvaraus augimo sparnais. 

Dirvožemio, vandens ir aplinkos tausojimas, patogus susisiekimas su didžiausiais 

tranzitiniais oro uostais, tvarių pirkimų plėtra, ŠESD emisijų mažinimas, tvari 

(infrastruktūros) plėtra, darbuotojų gerovė, atvykstamojo keleivių srauto skatinimas, 

saugos kultūra, aiški ir efektyvi komunikacija. 

 

 

 

 

Pasaulinių darnumo praktikų tendencijų analizė atskleidė, kad darnumas tiek tarptautinėms organizacijoms, 

tiek politinėms struktūroms, tiek viešojo ir privataus sektoriaus įmonėms tampa prioritetu, padedančiu siekti 

strateginių veiklos tikslų. Darnumo integravimo į įmonių veiklą poreikis ateityje tik stiprės, griežtėjant 

teisiniams reguliavimais, formuojamiems Europos žaliojo kurso politikos, augant žmonių sąmoningumui 

renkantis paslaugų tiekėjus ar darbdavius, atsižvelgiant į darnumo aspektus.  

Todėl tarptautiniai oro uostai taip pat formuoja savo veiklą, remdamiesi darnumo kriterijais. Gerųjų užsienio 

oro uostų darnumo strategijų analizė atskleidė, kad didžiausias dėmesys darnumo strategijose skiriamas 

aplinkosaugos, ekonomikos įgalinimo, draugiškos kaimynystės ir darbuotojų gerovės kryptims. Užsienio oro 

uostų darnumo strategijos pasižymi glaudžiu tarpusavio ryšiu ir ambicingumu, peržengiančiu teisinio 

reguliavimo įpareigojimus ar netgi oro uosto tiesioginio poveikio sritis.  

LTOU veiklos darnumo srityje ir suinteresuotų šalių lūkesčių analizė leido identifikuoti LTOU darnumo 

veiklos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. SSGG analizė tapo pagrindu strateginėms sesijoms su 

LTOU specialistais iš su darnumu susijusių skyrių bei LTOU vadovybe. Strateginių sesijų metu buvo vertinti 

analizės metu išvystyti 14 darnumo aspektų, jiems suteikti trijų lygių prioritetai, siekiant preciziškiau 

identifikuoti LTOU veiklos sėkmei kritines darnumo kryptis.  

Vidutinio reikšmingumo aspektai: žiedinės ekonomikos principais besivadovaujantys oro uostai, 

dirvožemio, vandens ir aplinkos tausojimas. 

Aukšto reikšmingumo aspektai: įvairovės puoselėjimas, patogus susisiekimas su didžiausiais tranzitiniais 

oro uostais, tvarių pirkimų plėtra, draugiška kaimynystė, triukšmo mažinimas. 

Labai aukšto reikšmingumo aspektai: ŠESD emisijų mažinimas (patogus darnus antžeminis susisiekimas, 

energetinis efektyvumas, žaliąja energija varomas oro uostas), tvari (infrastruktūros) plėtra, darbuotojų 

gerovė, saugos kultūra, klientų patirties gerinimas, aiški komunikacija ir atvykstamojo keleivių srauto 

skatinimas. 

Trys skirtingi reikšmingumo lygiai žymi poveikį ir kiekvieno aspekto jautrumą tiek suinteresuotų šalių, tiek 

poveikio LTOU veiklai atžvilgiu.  

Šie 14 aspektų sudaro keturias strategines darnumo kryptis: bendruomenių, kolegų ir klientų gerovė, darni 

plėtra, pagarba aplinkai, darni ir stipri šalies ekonomika. 

Strateginių darnumo krypčių identifikavimas ir darnumo aspektų prioretizavimas – pirmasis žingsnis, po kurio 

seka konkrečių darnumo tikslų ir našumo rodiklių nustatymas kiekvienoje kryptyje. Tam artimiausiu metu 

LTOU parengs darnumo strategijos veiksmų ir priemonių planą, susiejant jo laikotarpį su LTOU 2030 m. 

veiklos strategijos veiksmų ir priemonių plano laikotarpiu. Darnumo strategijos veiksmų ir priemonių planas 

periodiškai peržiūrimas, iš naujo įvertinama situacija ir nustatyti našumo rodikliai, kurie, esant poreikiui, yra 

koreguojami pagal naujas aplinkybes.  

 IŠVADOS 
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