
8. Darbo užmokestis ir personalas 

2016 m. LOU sukurta Žmogiškųjų išteklių valdymo strategija, kurios tikslas – didinti darbuotojų įsitraukimą ir 

lojalumą kuriant teigiamą darbo aplinką. Siekiant šio tikslo nustatyti tokie ilgalaikiai žmogiškųjų išteklių valdymo 

tikslai: 

✓ Aukštas darbuotojų įsitraukimas (kiekvienais metais darbuotojų įsitraukimo indeksas turi augti ≥2 %) 
✓ Efektyvus darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas atliekant pagrindines (angl. core) įmonės 

veiklas 
✓ Konkurencingo atlygio užtikrinimas 
✓ Vadovai, gebantys pilnai valdyti esminius personalo valdymo elementus (vykdyti atrankas, nustatyti 

atlygį, planuoti ugdymą ir pan.) 
✓ Įmonės įvaizdis ir kultūra, įgalinanti pritraukti savo srities profesionalus 

 

Siekiant užtikrinti ilgalaikių tikslų žmogiškųjų išteklių srityje įgyvendinimą, numatoma atlikti šias svarbiausias 

veiklas: 

✓ 2018 m. pradėta skatinamoji veikla pamainos auginimui. Veiklos tęstinumui užtikrinti vykdomi vadovų 
bei svarbiausių organizacijai pareigybių rezervo kūrimo bei išlaikymo veiksmai. Vidinio įmonės tinklo 
(intraneto) pagalba bei kitomis vidinės komunikacijos priemonėmis skatinamas didesnis darbuotojų 
aktyvumas ir įsitraukimas į įmonės veiklą.. Nuo 2019 m. visi darbuotojai bus įtraukti į naują kintamo 
atlygio sistemą. Įtraukiant darbuotojus planuojama peržiūrėti esamų LOU vertybių aktualumą ir pagal 
poreikį jas atnaujinti; 

✓ 2019 m. bus stiprinamas organizacijos, kaip geidžiamo darbdavio, įvaizdis. Tai galėtų suteikti LOU 
konkurencinį pranašumą vykdant personalo atrankas. 2019 m. bus stiprinamos darbuotojų 
kompetencijos vertę kuriančiuose įmonės procesuose, bus svarstomos galimybės dalį veiklos 
organizuoti palaikančius procesus perduodant trečiosioms šalims. Konkurencingo atlygio užtikrinimui, 
planuojama darbuotojams pasiūlyti individualizuotus atlygio ir papildomų naudų paketus. Siekiant 
užtikrinti lygias galimybes ir teisingą atlygį visiems įmonės darbuotojams bus stiprinama LOU veikla 
socialinės atsakomybės srityje; 

✓ 2020–2022 m., bus efektyvinami esami procesai ir darbuotojams suteikta galimybė patogiai bei 
savalaikiai gauti reikiamą informaciją ar pagalbą, planuojamos veiklos personalo procesų 
skaitmenizavimo srityje.  

 

VĮ Lietuvos oro uostai turi patvirtintus darbo apmokėjimo nuostatus, kurie nusako Įmonės atlygio politikos 

principus. Nustatant atlygį vadovaujamasi šiais principais: 

✓ teisingumo – teisingai atlyginti darbuotojams už darbą; 

✓ aiškumo – kiekvienas darbuotojas žino savo pareigybės lygį ir nustatytus atlygio rėžius; 

✓ palyginamumo – pareigybių atlygiai lyginami su Lietuvos darbo rinkos atlygiais; 

✓ nuoseklumo – sprendimai dėl atlygių priimami argumentuotai ir nuosekliai. 

 

Sprendimus dėl atlygio politikos atnaujinimo ar keitimo priima Įmonės viduje įsteigtas Atlygio komitetas. 

Įmonės darbo apmokėjimo nuostatuose aptartos šios sudedamosios atlygio dalys: 

✓ bazinis darbo užmokestis; 

✓ kintamas darbo užmokestis; 

✓ papildomos naudos; 

✓ emocinis atlygis. 

 

Siekiame, kad bazinis darbuotojų darbo užmokestis atitiktų Lietuvos darbo rinkos situaciją, galimybė gauti 

kintamą darbo užmokestį skatintų darbuotojus siekti aukštų rezultatų, papildomos naudos – suteiktų galimybę 

rinktis pagal kiekvieno individualius poreikius.  



 

VĮ Lietuvos oro uostų 2018 m. darbo užmokesčio fondas – 12 318 tūkst. Eur (2017 m. – 10 931 tūkst. Eur). 

2018 m. darbo užmokesčio fondas 12,69% didesnis nei 2017 m. Darbo užmokesčio fondas 2018 m. sudarė 

34.56% visų įmonės sąnaudų, 46.82% veiklos sąnaudų (2017 m. atitinkamai  35.67% ir 45.13%). 

 
15 LENTELĖ. Darbo užmokesčio dydžiai pagal pareigybes. 

Kategorija 

2018 m. 2017 m. 

Darbuotojų  

skaičius   

Vidutinis mėnesinis nustatytasis  

(paskirtasis) darbo užmokestis, 

Eur. 

Darbuotojų  

skaičius 

Vidutinis mėnesinis nustatytasis  

(paskirtasis) darbo užmokestis, 

Eur. 

Generalinis direktorius* 1 6 396 1 6 052 

Filialo, departamento direktorius 8 4 861 9 4 814 

Skyriaus, tarnybos, grupės vadovas 32 2 073 32 1 803 

Vyr. specialistas, pamainos vadovas 58 1 112 58 1 131 

Specialistas, vadybininkas 148 1 232 142 1 109 

Ugniagesys 73 677 64 604 

Inspektorius, patrulis 253 693 252 639 

Kiti darbuotojai 71 702 71 643 

* Tame skaičiuje įskaičiuota Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu VĮ Lietuvos oro uostų generaliniam direktoriui nustatyta 50 proc. 

mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis. 2018 m. vidutinė mėnesinė kintamo atlygio dalis – 2 130 Eur, 2017 m. – 1 842 Eur (2017 m. 

pirmą ketvirtį nustatyta 25 proc., nuo antro ketvirčio – 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis). 

 

16 LENTELĖ. Priedų ir kintamo darbo užmokesčio išmokėjimas. 

 2018 m. 2017 m. 

Darbuotojų 

skaičius 

Išmokėta 

suma, Eur 

Darbuotojų 

skaičius 

Išmokėta 

suma, Eur 

Priedai darbuotojams už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, kai 

yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas, už papildomų užduočių atlikimą, kai 

atliekamos pareigybės aprašyme nenustatytos funkcijos 

142 50 040 51 11 475 

Kintamas darbo užmokestis darbuotojams už pasiektus veiklos 

rezultatus 
472 281 062 252 40 658 

Metinė kintamo atlygio dalis darbuotojams už  Įmonės veiklos 

rezultatus 
118 376** 463 538 

** Nurodyta 2018 m. išmokėta kintama atlygio dalis direktoriams už Įmonės 2017 m. rezultatus. Už 2018 m. veiklos rezultatus Įmonės darbuotojams 

kintamas atlygis, kurio išmokėjimui numatyta suma įtraukta į 2018 m. darbo užmokesčio fondą, dar tik bus mokamas 2019 m. balandžio/gegužės mėn., 

tad duomenys į lentelę neįtraukti.   

 

Priedus už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą bei už papildomų užduočių atlikimą 2018 m. gavo 1,78 karto daugiau darbuotojų ir išmokėta suma didesnė 

3,36 karto nei 2017 m. Kintamą darbo užmokestį už pasiektus veiklos rezultatus 2018 m. gavo 0,87 karto daugiau darbuotojų ir išmokėta suma didesnė 5,9 

karto nei 2017 m. 

VĮ Lietuvos oro uostuose 2018 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius (faktinis) – 642, 2017 m. gruodžio 31 d. – 608. 2018 metų pabaigoje darbuotojų 

skaičius buvo 5,6% didesnis nei 2017 metų pabaigoje. 

 

2018 m. išmokėta  generalinio direktoriaus kintama atlygio dalis už 2017 m. rezultatus buvo nustatyta 

vadovaujantis kriterijais pagal LR susisiekimo ministro 2018 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 3-31: 

 
17 LENTELĖ. Priedų ir kintamo darbo užmokesčio išmokėjimas. 

Eil. 
Nr. 

Rodikliai 
Kintamos atlygio dalies 

dydis, % 
2017 m. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. 

1. ROE, % 20 ≥5,22 ≥-0,53 ≥1,85 ≥4,64 ≥5,22 

2. Keleivių skaičius, tūkst. 10 ≥5 960,05 ≥1 214,65 ≥1 632,60 ≥1 733,23 ≥1 379,57 



3. 
Lojalių oro uostams keleivių (NPS 
Promoters) rodiklis, % 

10 ≥54 ≥52 ≥52 ≥52 ≥54 

4. Darbuotojų įsitraukimas, % 10 ≥37 35 35 35 37 

 

5 GRAFIKAS. Darbuotojų skaičius pagal Įmonės struktūrinius padalinius 2018 m. gruodžio 31 d.  

 
 
18 LENTELĖ. Darbuotojų skaičiaus palyginimas. 

Filialas 2018 m. gruodžio 31 d.*** 2017 m. gruodžio 31 d. 

LOU 328 100 

VNO 132 323 

KUN 116 120 

PLQ 66 65 

Viso įmonėje 642 608 

*** 2018 m. didesnį darbuotojų skaičiaus proporcijų pokytį atitinkamuose padaliniuose įtakojo 2018 m. rugsėjo 3 d. pasikeitusi Įmonės 

organizacinė struktūra. 

 

2018 m. Įmonėje dirbančių skaičius didėjo palyginus su 2017 m. (vyrų skaičius padidėjo 5%, moterų – 7%), 

tačiau proporcijos bendrame darbuotojų skaičiuje liko tos pačios: vyrai sudaro 65% visų dirbančiųjų, moterys 

– 35%. 
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6 GRAFIKAS. Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį. 

 
Įmonėje didžioji dalis darbuotojų yra 35 – 54 metų, 2018 m. gruodžio 31 d. šios amžiaus grupės darbuotojų iš 

viso buvo 46,3% (2017 m. gruodžio 31 d. – 49,5%). 2018 m. lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d., dirbo 22,2% 

daugiau darbuotojų, kurių amžius 25 – 29 metai.  

 

7 GRAFIKAS. Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių. 

 
 

2018 m. gruodžio 31 d. dirbančiųjų virš 10 metų buvo 37,1% darbuotojų (2017 m. – 35,4%), tuo tarpu dirbantys 

iki 1 metų sudarė 17,8% darbuotojų(2017 m. - 19,1%). 2018 m. 10,7% išaugo darbuotojų skaičius, kurie 

įmonėje dirba virš 10 metų. 

 
8 GRAFIKAS. Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą. 

 
VĮ Lietuvos oro uostai darbuotojų ugdymo politika formuojama siekiant užtikrinti, kad darbuotojai turėtų 

reikiamas žinias ir įgūdžius reikalingus Įmonės tikslams pasiekti. Atsižvelgiant į Įmonės strategines kryptis, 

didžiausias dėmesys skiriamas šių sričių mokymams: 

✓ Klientų aptarnavimas – siekiant užtikrinti vienodą paslaugų kokybę ir keleivių pasitenkinimą visuose 

oro uostuose; 

✓ Efektyvus valdymas (Lean, procesų valdymas ir pan.) – siekiant efektyvinti Įmonės veiklą, plėsti 

teikiamas paslaugas; 

226; 35%

416; 65%

212; 35%

396; 65%

Moterys

Vyrai

2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d.

49 45

99
81

95 90

144 144153 157

102
91

2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d.

iki 25 metų 25 - 29 metai 30 - 34 metai 35 - 44 metai 45 - 54 metai 55 metai ir daugiau

114 116
89

73
55 54

73 6073
90

238 215

2018 m. gruodžio 31 d. 2017 m. gruodžio 31 d.

iki 1 metų virš 1 - iki 2 metų virš 2 - iki 3 metų virš 3 - iki 5 metų virš 5 - iki 10 metų virš 10 metų



✓ Pardavimai – siekiant nuoseklaus oro uostų tinklo augimo; 

✓ Lyderystė – siekiant abipusės vertės tarp darbuotojų ir Įmonės kūrimo. 

Darbuotojų ugdymas planuojamas tiek dalyvaujant išoriniuose renginiuose Lietuvoje, bei užsienyje, tiek ir 

stiprinant vidinius įmonės resursus – vidiniais lektoriai, bei e-mokymai. 

 

2018 m. ugdytų darbuotojų, kurie bent kartą dalyvavo mokymuose, skaičius 13 procentinių punktų didesnis 

nei 2017 m. Iš viso per 2018 m. ugdytų darbuotojų skaičius, kurie bent kartą dalyvavo mokymuose buvo 521 

(kas sudaro 84% Įmonės tų metų vidutinio darbuotojų skaičiaus), atitinkamai per 2017 m. – 427 darbuotojai 

(kas sudaro 71% Įmonės tų metų vidutinio darbuotojų skaičiaus). 

 
9 GRAFIKAS. Ugdytų darbuotojų, kurie bent kartą dalyvavo mokymuose, skaičius. 

 
 

Įmonės darbuotojai 2018 m. daugiausiai ugdė bendrąsias kompetencijas, tuo tarpu 2017 m. – privalomąsias 

profesines. 2018 m. privalomąsias profesines kompetencijas ugdė 0,45 karto mažiau darbuotojų nei 2017 m., 

tuo tarpu profesines ir bendrąsias kompetencijas 2018 m. ugdė atitinkamai 0,74 karto ir 3,63 karto daugiau 

darbuotojų nei 2017 m. 

 
19 LENTELĖ. Darbuotojų, kurie bent kartą dalyvavo mokymuose, skaičius pagal ugdytas kompetencijas. 

 2018 m. 2017 m. 

Darbuotojų 

skaičius 

Vidutinio 

darbuotojų 

skaičiaus dalis 

Darbuotojų 

skaičius 

Vidutinio 

darbuotojų 

skaičiaus dalis 

Privalomosios profesinės kompetencijos 159 25,6% 287 47,6% 

Profesinės kompetencijos 273 43,9% 157 26,0% 

Bendrosios kompetencijos 394 63,3% 85 14,1% 

 

Vidutinės mokymų sąnaudos vienam Įmonės darbuotojui 2018 m. sudarė 191 Eur (2017 m. – 190 Eur).  
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