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2. SANTRAUKA
Valstybės įmonė (toliau – VĮ) Lietuvos oro uostai parengė strateginį veiklos planą 2022–2025 metams. Strategijos
rengimo tikslas – identifikuoti bei patvirtinti LOU strategines veiklos kryptis, kurios yra pagrįstos trijų Lietuvos oro
uostų bendra plėtros strategija, masto ekonomija, sinergijos efektu, išnaudojant sutampančius oro uostų resursus,
efektyviai ir tikslingai panaudojant turimą infrastruktūrą, optimizuojant viešuosius pirkimus bei didinat darbuotojų
įsitraukimą, taip pat išanalizuoti aplinkos veiksnius ir jų įtaką veiklai, išskirti silpnąsias ir stipriąsias LOU puses.
LOU vizija – pasiekus 10 mln. keleivių, atversti naują LTOU istorijos puslapį.
LOU misija - priartinti pasaulį prie Lietuvos.
LOU strateginės veiklos kryptys yra šios:
1. Tvari grąža išvystant būtiną oro uostų infrastruktūrą su aiškiu finansavimo modeliu (akcininkui);
2. Patrauklūs rinkos lyderiams ir įgyvendinantys abipusiai naudingus verslo modelius (partneriams);
3. Išaugęs pasiekiamumas atvykstančiam keleivių srautui ir keleivių ***** (penkių žvaigždučių) patirtis
(keleiviams);
4. Motyvuoti ir tarptautiniu mastu pripažįstamas kompetencijas turintys kolegos (kolegoms);
5. Išaugęs visuomenės palaikymas, kaip kertiniam ekonomikos varikliui (visuomenei).
Siekiant įgyvendinant LOU misiją bei veiklos kryptis, įmonė vadovaujasi darnaus vystymosi (angl. sustainability)
principais ir savo veikloje siekia integruotai valdyti bei suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius
veiksnius.
2020 m. pradžioje Europoje ir Lietuvoje prasidėjus pasaulinei COVID-19 pandemijai bei visose šalyse įvedus
karantiną, pagrindinė LOU veikla buvo praktiškai sustabdyta. Vėlyvą 2020 m. pavasarį, pasibaigus pirmajai
koronaviruso bangai, likę galioti įvairūs ir nuolat kintantys apribojimai keliaujantiesiems bei privaloma saviizoliacija
grįžus neigiamai veikė keleivių srautus bei bendrovės pajamas. LOU buvo priversta peržiūrėti bei pakoreguoti
planus dėl ilgalaikių investicijų ir anksčiau suplanuotų projektų vykdymą. 2021 m. prasidėjus vakcinacijos etapams
bei atsigaunant keleivių srautams, LOU 2021 m. vasarą pasiekė apie 60 proc. 2019 m. keleivių srauto tuo pačiu
laikotarpiu. Augant keleivių srautams, grįžtama prie svarbiausių investicijų tolesnio įgyvendinimo.
2022–2025 m. bus vykdoma VNO rekonstrukcijos programa. Ją įgyvendinant į šiaurinę pusę bus išplėstas keleivių
terminalas, praplėstas šiaurinis peronas ir sutvarkytos transporto prieigos. Šiai programai priskiriamas ir 2020 m.
baigtas ir pradėtas eksploatuoti naujas labai svarbių asmenų (angl. VIP) terminalas. Per 4 metus iš viso bus
investuota apie 140 mln. eurų. Sukurta infrastruktūra leis aptarnauti 2400 keleivių/val. piko metu ir 7,5 mln.
keleivių per metus. Pasiekti pajėgumai leis aptarnauti keleivių srautus artimiausius 7–10 metų.
KUN 2022–2025 m. planuojama esamo keleivių terminalo pastato plėtra, pastatant du naujus trijų aukštų
priestatus. Projekte siekiama išplėsti esamą KUN terminalo infrastruktūrą taip, kad ji būtų pajėgi aptarnauti iki
2 mln. keleivių per metus, 800 keleivių/val., sukuriant patogų 4 orlaivių keleivių aptarnavimą vienu metu bei, esant
poreikiui, technines galimybes aptarnauti 6 orlaivius vienu metu.
PLQ 2021 m. siekiant atitikti Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) sertifikavimo specifikacijų ir
rekomendacijų aerodromo projektavimui reikalavimus, pradėtas rekonstruoti kilimo ir tūpimo takas (KTT) bei
peronas. 2022-2025 m. bus vykdoma PLQ terminalo rekonstrukcija, kuria siekiama perplanuoti esamas patalpas,
padidinant terminalo pralaidumą ir sumažinant neatitiktis pagal IATA ploto standartus vienam keleiviui.
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Įgyvendinus pagrindinius išsikeltus strateginius tikslus 2022–2025 metų laikotarpiu, planuojama, kad LOU pajamos
2024 m. sieks 32,1 mln. Eur. Grynasis veiklos pelningumas iki mokesčių, nusidėvėjimo ir mokėtinų palūkanų
(EBITDA) marža 2022–2025 m. sudarys ne mažiau kaip 20 proc.
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3. VEIKLOS APRAŠYMAS
3.2. LOU APŽVALGA
VĮ Lietuvos oro uostai – nuo 2014 m. liepos 1 d. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus jungianti bei valdanti
valstybės įmonė, koordinuotai plėtojanti šių oro uostų veiklą, teikianti didelę aviacinių bei neaviacinių paslaugų
įvairovę bei aukštus keleivių ir partnerių aptarnavimo kokybės standartus.
Įmonės teikiamos paslaugos yra skirstomos į dvi pagrindines grupes: aviacines ir neaviacines. Aviacinių paslaugų
teikėjams priskiriamos aviakompanijos, antžeminio aptarnavimo paslaugų orlaiviams ir keleiviams teikėjai, krovinių
ir pašto siuntų operatoriai. Neaviacinių paslaugų teikėjai – oro uoste komercinę veiklą vykdančios įmonės.
LOU yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą
valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra
Lietuvos Respublikos (LR) susisiekimo ministerija. 2022 m. suplanuota bei duotas Seimo leidimas LOU pakeisti
juridinį statusą iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę. 2021 m. prasidėjo pasiruošimo darbai ir bus tęsiami 2022 m.
Siektina, kad LOU taps akcine bendrove 2022 m. antroje pusėje (plačiau aprašyta sk. 1.5.1 Įmonės pertvarkymas į
akcinę bendrovę).
LOU kolegialus valdymo organas – įmonės valdyba, vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas. LOU valdybą
sudaro LR susisiekimo ministro įsakymu paskirti asmenys.
1 LENTELĖ. LOU valdymo organai
Vadovybė
Valdybos pirmininkė

Vardas pavardė
Eglė Čiužaitė, nepriklausoma valdybos
narė, AB „Vilniaus šilumos tinklai“
nepriklausoma valdybos narė; VšĮ
„Jaunimo linija“ valdybos narė, verslo
konsultantė

Valdybos nariai

Saulius Kerza, priklausomas valdybos
narys, LR susisiekimo ministerijos
Biudžeto ir investicijų departamento
direktorius; VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcijos valdybos narys;
AB „Lietuvos paštas“ valdybos narys

Išsilavinimas
Finansų ir tarptautinio verslo mokslų magistro (Master of
Science) laipsnis – Aarhus University, School of Business and
Social Sciences, Danija
Verslo administravimo bakalauro laipsnis (finansų kryptis) –
Bellevue University, JAV
Baigusi „Baltic Institute of Corporate Governance“ valdybos
narių mokymų programą
Teisės magistro laipsnis, Vilniaus universitetas
Teisės bakalauro laipsnis, Lietuvos teisės akademija

Tadas Vizgirda, nepriklausomas
BSBA in Business Administration – Kaplan University, JAV
valdybos narys, UAB „Shift4 Payments Baigęs „Baltic Institute of Corporate Governance“ bendrovių
Lithuania“ vadovas; asociacijos
valdymo programą
„American Chamber of Commerce in
Lithuania“ valdybos pirmininkas; VO
„Gelbėkit vaikus“ garbės pirmininkas
Darius Makauskis, nepriklausomas
valdybos narys, Grupės personalo
direktorius, Stansefabrikken

Žmogiškųjų išteklių valdymo bakalauras, Vilniaus
universitetas;
Tarptautinio verslo magistras, Vilniaus universitetas.
Žmogiškųjų išteklių vystymo programa, Cornell University,
JAV

Gediminas Almantas, nepriklausomas Vilniaus universitetas, teisės mokslų magistras;
valdybos narys
Berno universitetas, Šveicarija, teisės mokslų magistras;
Kopenhagos verslo mokykla, verslo derybų etika, industrinis
VĮ „Oro navigacija", nepriklausomas doktorantas
valdybos
narys, audito
komiteto
pirmininkas;
Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija, pirkimų ir investicijų
politikos komiteto narys;
Lietuvos
Raudonojo
Kryžiaus
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Vadovybė

Vardas pavardė
draugijos pirmininkas;
Atviros Lietuvos Fondo tarybos
pirmininkas.
Laura Garbenčiūtė – Bakienė,
nepriklausoma audito komiteto narė;
AB Klaipėdos Nafta, Audito komiteto
narė, UAB Investicijų ir verslo
garantijos, Stebėtojų tarybos narė, VĮ
Ignalinos Atominė Elektrinė, Audito ir
rizikų komiteto pirmininkė, Mažų ir
vidutinių Lietuvos ir užsienio įmonių
portfelis Finansų patarėja (individuali
veikla ir UAB Baltijos ekonomistas)
Inga Kuktienė, nepriklausoma audito
komiteto narė; UAB European
Merchant Bank – Rizikų valdymo
vadovė, valdybos narė
Aurelija Aukščionė, nepriklausoma
audito komiteto narė; Vidaus audito
vadovė, Rimi Lithuania
Marius Gelžinis

Išsilavinimas

Operacijų ir infrastruktūros
departamento direktorius

Dainius Čiuplys

Aviacinių paslaugų skyriaus
vadovas

Aurimas Stikliūnas

Komercijos departamento
direktorius

Justinas Stepšys

Saugos ir saugumo
departamento direktorius

Vidas Kšanas

Finansų ir administravimo
departamento direktorė

Indrė Kunigėlytė

Norwegian Business School ir ISM vadovų verslo valdymo
magistras 2021
Doktorantūros studijos kompiuterių inžinerijos katedroje,
Čalmerso technologijos universitete. VLSI tyrimo grupė,
2004
Elektros inžinerijos bakalauras, Kauno technologijos
universitetas, 2000
Norwegian Business School ir ISM vadovų verslo valdymo
magistras 2021
Vadybos ir investicijų valdymo magistras, Vilniaus Gedimino
technikos universitetas, 2011
Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vilniaus
Gedimino technikos universitetas, 2009
Tarptautinio verslo programa, University of Pablo de
Olavide, Ispanija 2009
Nekilnojamojo turto valdymo magistras, Karališkasis
technologijos institutas (Švedija), 2007
Statybos inžinerijos bakalauras, Kauno technologijos
universitetas, 2005
Verslo administravimas, Baltijos vadybos institutas, 2008
Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vytauto
Didžiojo universitetas, 2008
Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vilniaus
universitetas, 2003
ISM vadovų verslo valdymo magistro studijos
Teisė LLB, King‘s College London, Jungtinė Karalystė, 2009
Teisės studijos, Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne,
Prancūzija, 2008

Teisės, personalo ir
administravimo skyriaus
vadovė

Gražina Noreikė

Komunikacijos skyriaus
vadovas

Marius Zelenius

Audito komiteto pirmininkė

Audito komiteto nariai

Generalinis direktorius

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Finansų
magistras; Kauno Technologijos Universitetas, Verslo
administravimo bakalauras

Vilniaus universitetas – Verslo administravimo magistras;
Stokholmo ekonomikos mokykla – Ekonomikos ir verslo
administravimo bakalauras
Vilniaus universitetas, Verslo vadybos ir administravimo
magistras
Norwegian Business School ir ISM vadovų verslo valdymo
magistras 2020
Viešojo administravimo magistras, Mykolo Romerio
universitetas, 2017

ISM vadovų verslo valdymo magistro studijos
Verslo teisės magistras, Mykolo Romerio universitetas, 2014
Teisės ir verslo valdymo bakalauras, Mykolo Romerio
universitetas, 2012
Ryšiai su visuomene, profesinės studijos. Vilniaus
universitetas. Žurnalistikos institutas, 2008
Kraštotvarkos bakalauras, Klaipėdos universitetas, 2002
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Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės
įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės
aktais, Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, valdybos sprendimais bei įstatais.
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Esminiai istoriniai LOU faktai

Įmonės pagrindiniai 2018–2020 m. faktiniai, ir 2021 m. laukiamo rezultato veiklos rodikliai pateikiami tolesniuose
grafikuose.
1 GRAFIKAS. LOU keleivių ir skrydžių skaičius
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Lietuvos oro uostų tinklas ir jo aprėpties zona (įskaitant laiką, per kurį keleiviai gali pasiekti oro uostus):

Toliau pateikiama pagrindinė informacija apie kiekvieną iš Lietuvos oro uostų tinklą sudarančių oro uostų.
Vilniaus oro uostas (VNO)
Adresas
Operacijų ir infrastruktūros
departamento direktorius
Darbuotojų skaičius
Kilimo ir tūpimo tako ilgis
Maksimalus keleivių terminalo
pralaidumas
2021 m. I pusmečio pagrindiniai
veiklos rodikliai

Teikiamos neaviacinės paslaugos

Vežėjai

Kryptys

Rodūnios kelias 10A, Vilnius
Dainius Čiuplys
294 (2020 m. – 388)
2 515 m
3,5 mln.
Aptarnautų keleivių skaičius – 0,4 mln. (2020 m. – 0,9 mln.)
Skrydžių skaičius – 8,1 tūkst. (2020 m. – 11,1 tūkst.)
Krovinių kiekis – 7,4 tūkst. t. (2020 m. – 7,1 tūkst. t.)
Aviacinės veiklos pajamos – 4,1 mln. Eur (2020 m. – 5,7 mln. Eur)
Neaviacinės veiklos pajamos – 2,5 mln. Eur (2020 m. – 3,6 mln. Eur)
Pastatų ir patalpų nuoma
Stovėjimo aikštelių nuoma
Automobilių stovėjimas
Reklama
Verslo klubas
LSA (labai svarbių asmenų aptarnavimas)
Žemės nuoma, kt.
Iš viso – 12 reguliarius skrydžius vykdančių vežėjų. Didžiausi pagal pervežtų keleivių skaičių:
1. Wizz Air (2020 m. – Ryanair)
2. Ryanair (2020 m. – Wizz Air)
3. Air Baltic (2020 m. – Air Baltic)
4. Lufthansa German Airlines (2020 m. – LOT Polish Airlines)
5. LOT Polish Airlines (2020 m. – Lufthansa German Airlines)
Iš viso – 47 kryptys. Populiariausios:
1. Frankfurtas (2020 m. Londonas Lutonas)
2. Varšuva (2020 m. – Frankfurtas)
3. Stambulas (2020 m. – Varšuva)
4. Minskas (2020 m. – Ryga)
5. Kijevas (2020 m. – Kijevas)
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Kauno oro uostas (KUN)
Adresas
Operacijų ir infrastruktūros
departamento direktorius
Darbuotojų skaičius
Kilimo ir tūpimo tako ilgis
Maksimalus keleivių terminalo
pralaidumas
2021 m. I pusmečio pagrindiniai
veiklos rodikliai

Teikiamos neaviacinės paslaugos

Vežėjai

Kryptys

Oro uosto g. 4, Karmėlava
Dainius Čiuplys
110 (2020 m. – 104)
3 250 m
1 mln.
Aptarnautų keleivių skaičius – 0,07 mln. (2020 m. – 0,2 mln.)
Skrydžių skaičius – 2,2 tūkst. (2020 m. – 3,1 tūkst.)
Krovinių kiekis – 2,4 tūkst. t (2020 m. – 3,0 tūkst. t)
Aviacinės veiklos pajamos – 1,3 mln. Eur (2020 m. – 1,0 mln. Eur)
Neaviacinės veiklos pajamos – 0,8 mln. Eur (2020 m. – 0,6 mln. Eur)
Pastatų ir patalpų nuoma
Automobilių stovėjimas
Reklama
Žemės nuoma, kt.
Iš viso – 2 vežėjai:
1. Ryanair (2020 m. – Ryanair)
2. Wizz Air (2020 m. – Wizz Air)
Iš viso – 19 krypčių. Populiariausios:
1. Dublinas (2020 m. – Londonas Lutonas)
2. Londonas Lutonas (2020 m. – Kopenhaga)
3. Alikantė (2020 m. – Londonas Stranstedas)
4. Kopenhaga (2020 m. – Dublinas)
5. Stavangeris (2020 m. – Kiolnas)

Palangos oro uostas (PLQ)
Adresas
Operacijų ir infrastruktūros
departamento direktorius
Darbuotojų skaičius
Kilimo ir tūpimo tako ilgis
Maksimalus keleivių terminalo
pralaidumas
2021 m. I pusmečio pagrindiniai
veiklos rodikliai

Teikiamos neaviacinės paslaugos

Vežėjai

Kryptys

Liepojos pl. 1, Palanga
Dainius Čiuplys
60 (2020 m. – 60)
2 300 m
0,3 mln.
Aptarnautų keleivių skaičius – 0,07 mln. (2020 m. – 0,07 mln.)
Skrydžių skaičius – 1,2 tūkst. (2020 m. – 1,2 tūkst.)
Krovinių kiekis – 92,1 t (2020 m. – 1,2 t.)
Aviacinės veiklos pajamos – 0,2 mln. Eur (2020 m. – 0,5 mln. Eur)
Neaviacinės veiklos pajamos – 0,2 mln. Eur (2020 m. – 0,16 mln. Eur)
Pastatų ir patalpų nuoma
Automobilių stovėjimas
Reklama
Renginių organizavimas
Žemės nuoma, kt.
Iš viso – 5 vežėjai. Didžiausi pagal pervežtų keleivių skaičių:
1. SAS (2020 m. – Norwegian Air Shuttle)
2. Ryanair (2020 m. – Wizz Air)
3. Air Baltic (2020 m. – Air Baltic)
4. Wizz Air (2020 m. – SAS)
5. Norwegian Air Shuttle (2020 m. - Ryanair)
Iš viso – 6 kryptys. Populiariausios:
1. Kopenhaga (2020 m. – Ryga)
2. Ryga (2020 m. – Kopenhaga)
3. Londonas Stanstedas (2020 m. – Oslas)
4. Dublinas (2020 m. – Londonas Lutonas)
5. Londonas Lutonas (2020 m. – Londonas Stanstedas)
6. Oslas (2020 m. - Dortmundas)

Būdama didžiausia civilinės aviacijos infrastruktūros paslaugų teikėja Lietuvoje, LOU yra vienas iš Lietuvos
ekonomikos vystymosi katalizatorių, pritraukiančių tiesiogines užsienio ar vietinio verslo investicijas ir kuriančių
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darbo vietas. Taikydami įvairias skatinimo programas avialinijoms, oro uostai pritraukia papildomus skrydžius bei
padidina keleivių srautus.

3.3. AVIACINĖ VEIKLA
Pagrindinis aviacinės veiklos tikslas – šalies pasiekiamumo ir žinomumo gerinimas didinant naujų tiesioginių
krypčių skrydžių skaičių ir oro keleivių srautą.
Dėl vis dar vyraujančios sudėtingos COVID-19 pandeminės situacijos visame pasaulyje, 2021 m. pirmas ketvirtis
Lietuvos oro uostams (LOU) buvo didelių iššūkių laikotarpis. Lyginant su 2020 m. paskutiniuoju ketvirčiu, buvo
fiksuoti mažesni skrydžių, keleivių bei krovinių srautai. Visgi, šis sąstingis kovo mėnesį ėmė trauktis – 2021 m. kovą
fiksuotas tiek skrydžių, tiek keleivių, tiek krovinių srautų minimalus atsigavimas. Ši augimo tendencija liko
nepakitusi visą 2021 m. pirmąjį pusmetį. Didžiausias augimo tempas pirmąjį šių metų pusmetį fiksuotas birželio
mėnesį, kuomet bendras pervežtas keleivių skaičius LOU dvigubai viršijo gegužės mėnesio pervežtų keleivių
skaičių. Bendra reguliacinė sistema Europos kontekste, siekiant COVID-19 pandeminės situacijos suvaldymo,
prisideda prie atsigavimo proceso skatinimo. 2021 m. rugpjūčio 2 d. laikoma, jog LOU buvo pereita nuo palaikymo
prie atsigavimo stadijos, kadangi į 2019 m. TOP10 valstybių (Jungtinė Karalystė, Vokietija, Norvegija, Italija, Danija,
Ukraina, Latvija, Lenkija, Ispanija, Airija), generavusių didžiausią paklausą LOU, nebebuvo taikomi keliavimo
apribojimai pilnai vakcinuotiems ir/ arba persirgusiems asmenims.
Šių metų pirmąjį pusmetį trys šalies oro uostai iš viso aptarnavo 479 tūkst. keleivių, o skrydžių skaičius siekė 11,3
tūkst. Lyginant birželio ir gegužės mėnesius, pastebimas 93,5 proc. paklausos ir 28,3 proc. pasiūlos (LOU pasiūlytų
vietų skaičius birželį buvo 87 proc. didesnis nei gegužės mėnesį) augimas visuose Lietuvos oro uostuose.
Atvykstantys keleiviai birželį sudarė 50,8 proc., o išvykstantys apie 49,1 proc. viso srauto, taigi pastebimas gana
tolygus srauto pasiskirstymas pirmąjį vasaros mėnesį. Sugrįžusios strategiškai svarbios kryptys birželio mėnesį darė
didžiausią įtaką srautų atsigavimui visuose filialuose. Birželio mėnesį iš LOU pasiūlyta dvigubai daugiau krypčių nei
gegužės mėnesį – 71 ir 35 atitinkamai.
Siekiant spartaus aviacinių srautų atkūrimo, didžiausias dėmesys yra skiriamas aviakompanijų skatinimui. Tai
vykdoma finansinėmis paskatomis bei skatinimu skraidyti naujomis, populiariomis kryptimis. Krypčių pritraukimas
lemia sėkmingesnį šalies ir ekonomikos augimą ir turi didelę įtaką bendrajam vidaus produktui. Lietuvos oro uostai
vykdo skatinimo programą, kuria norima oro bendroves paskatinti vykdyti naujus skrydžių maršrutus į Lietuvos oro
uostus ir iš jų, o dėl susiklosčiusios padėties siūlomos ir maršrutų augimo nuolaidos bei visokeriopa rinkodaros
pagalba. Taip pat remia nuolatinę ir tvarią maršrutų tinklo plėtrą bei keleivių skaičiaus didinimą. Naujų maršrutų
skatinimo programą sudaro: de minimis (nereikšmingos pagalbos) parama bei naujų maršrutų ir LOU tinklo
skatinimo programa, pagal kurias suteikiama tiesioginė parama arba nuolaidos oro uostų rinkliavoms. Taikant
naujų maršrutų skatinimo programas, siekiama sumažinti su naujo maršruto atidarymu susijusią riziką tarp oro
bendrovės ir oro uosto.

4 GRAFIKAS. Keleivių skaičiaus augimas Baltijos šalyse 2021 m. I pusmetis

LOU

RIX
2019 H1

2020 H1
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TLL
2021 H1

Remiantis tarptautinių aviacijos organizacijų (IATA, ICAO, ACI) prognozėmis, būsimais scenarijais ir diskusijose su
LOU veiklą vykdančiais vežėjais gauta informacija, prognozuojame, jog metinis keleivių srautas į 2019 m. lygį grįš
2027 m. Ši projekcija paremta pesimistinėmis minėtų tarptautinių organizacijų prognozėmis, įvertinant prielaidas
dėl griežtėjančių keliavimo sąlygų, viruso atmainų galimą plitimą ir atsparumą turimoms vakcinoms bei mažėjantį
keliautojų pasitikėjimą.
Baltijos šalyse tiek ekonominė (BVP) prognozė, tiek ir skrydžių bei keleivių skaičiaus atsigavimas yra labai panašaus
lygio. Nepaisant to, jog Lietuva neturi nacionalinio vežėjo, keleivių skaičiaus atsigavimo tempas 2021 m. pirmąjį
pusmetį lenkė Rygos oro uostą. Tai rodo, jog Lietuvos rinka svarbi oro vežėjams, o pasirinkta maršrutų plėtros
strategija ir santykių su oro bendrovėmis valdymas veikia sėkmingai. Pagal pasiekiamumo, t. y. krypčių skaičių,
sparčiausiai atsigauna Rygos oro uostas (83), kuris turi savo nacionalinį vežėją ir taip lengviau atkuria sustabdytas
kryptis. 2021 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos oro uostuose buvo vykdomas 71 maršrutas (tai siekia apie 75 proc. 2019
m. siūlytų krypčių skaičiaus).
Naujų maršrutų ar naujų oro bendrovių pritraukimo bei skatinimo klausimais LOU nuolat bendradarbiauja tiek su
privačiais (pvz., užsienio investuotojų bendruomenė Lietuvoje), tiek su viešaisiais (VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, VšĮ
„Investuok Lietuvoje“, Susisiekimo, Ekonomikos ir Inovacijų ministerijomis, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų
miestų bei regionų savivaldos) ūkio subjektais. 2018 m. pradėta įgyvendinti nauja maršrutų strategija, kurios viena
iš iniciatyvų – BLITZ sesijos, kuriose susitinka visos suinteresuotos šalys (oro bendrovės ir minėti partneriai). Šių
sesijų tikslas – patrauklesnis vertės pasiūlymas oro bendrovėms, siekiant konkuruoti su kitais oro uostais visoje
Europoje. Siekiamas rezultatas – pritrauktos strategiškai svarbios naujos kryptys, atkurtas susisiekimas, padidinti
skrydžių dažniai. Pasiekti rezultatai jau matomi – 2021 m. liepos mėnesį LOU užėmė 5 vietą tarp Europos Sąjungos
oro uostų pagal pasiūlytų vietų skaičiaus rodiklį, kuris buvo atkurtas, lyginant su 2019 m. liepos mėnesiu.
2021 m. pirmą pusmetį LOU veiklą vykdė 12 reguliarius skrydžius vykdančių oro bendrovių. Didžiausiais vežėjais
LOU išlieka žemų kaštų avialinijos - „Ryanair“ (21 proc. viso srauto) ir „Wizz Air“ (15 proc. viso srauto), trečioje
vietoje tradicinis vežėjas – „Air Baltic“ (9 proc. viso srauto). Vežėjų pasiskirstymas LOU 2019–2021 m. pirmą
pusmetį pateiktas 3 lentelėje.

3 LENTELĖ. Vežėjų pasiskirstymas LOU 2019–2021 m., I pusmetis
Užimama rinkos dalis

Oro bendrovė
2019

2020

2021

Ryanair

32,59%

33,08%

20,83%

Wizz Air Hungary

21,38%

23,06%

15,44%

Air Baltic Corporation S.A.

8,17%

8,57%

9,45%

Lufthansa German Airlines

3,46%

3,67%

7,73%

LOT Polish Airlines

5,11%

4,97%

7,60%

Turkish Airlines

1,44%

1,98%

4,71%

Belavia

0,54%

0,84%

4,64%

SAS – Scandinavian Airlines

4,46%

4,12%

3,00%

Ukraine International Airlines

3,00%

2,38%

0,77%

Finnair

1,74%

1,56%

0,13%

Naujiems skrydžiams pritraukti ir esamiems atkurti būtina finansinė parama. De minimis programa sėkmingai
veikia nuo 2015 m. Šiemet dėl susiklosčiusios padėties vežėjams pasiūlytos maršrutų augimo nuolaidos. Dėl to, jog
daugelis aviakompanijų buvo sustabdžiusios skrydžius, atsikūrimas ir augimo tempai lėtesni, bet prognozuojama,
kad skrydžių pasiūla į 2019 m. lygį grįš iki 2026 m., o keleivių – 2027 m. dėl šiuo metu fiksuojamo spartesnio
pasiūlos atsigavimo tempo. Džiaugiamės, jog pavyko išlaikyti skrydžius vykdžiusius vežėjus, ir planuojame, kad
kitais metais šios oro bendrovės toliau vykdys veiklą Lietuvos oro uostuose, o per artimiausius kelis metus jų
gretas papildys ir nauji vežėjai.

4 LENTELĖ. Pagrindinės skrydžių kryptys LOU 2019–2021 m., I pusmetis
Oro uostas
Frankfurtas

Keleivių dalis proc.
2019

2020

2021

3,46%

3,67%

7,73%
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Londonas Lutonas

9,63%

8,84%

5,83%

Varšuva

4,05%

4,04%

5,76%

Stambulas

1,44%

1,98%

4,71%

Minskas
Dublinas

0,54%

0,84%

4,64%

2,21%

2,85%

4,33%

Ryga

4,72%

4,62%

3,56%

Kopenhaga

4,95%

5,00%

3,28%

Kijevas Boryspil

3,77%

3,29%

3,17%

Kijevas Zhuliany

0,69%

0,59%

2,82%

Amsterdamas

1,04%

1,24%

2,11%

Populiariausios išlieka jungiamųjų skrydžių bei emigrantinės kryptys (4 lentelė). Lentelėje pateiktas krypčių sąrašas
kiek kito, lyginant su 2019 m. ir 2020 m. paklausos pasiskirstymu pagal kryptis, tačiau 2021 m. turimas
pasiskirstymas atspindi realią vyraujančią situaciją.

5 LENTELĖ. Palyginamieji rodikliai su konkuruojančiais oro uostais 2019–2021 m., I pusmetis
Oro
uostas

Keleivių skaičius (tūkst.)

Skrydžių skaičius

Krovinių kiekis, t.

2021

2020

2019

2021

2020

2019

2021

2020

2019

479

1 153

3 087

11 294

15 366

29 944

9 847

10 109

7 953

VNO

399

868

2 386

8 123

11 069

22 938

7 388

7 110

6 384

KUN

66

219

545

2 205

3 092

4 763

2 367

2 998

1 567

PLQ

15

66

156

966

1 205

2 243

92

1

1

RIX

406

1 319

3 557

11 443

18 789

41 554

12 376

9 888

13 313

TLL

283

567

1 517

9 725

12 014

23 631

4 664

4 589

5 336

LOU

Pagal 2019–2021 metų pirmo pusmečio palyginamuosius konkuruojančių oro uostų duomenis matoma, jog
aplinkinių rinkų atsigavimas sutampa, o LOU bendrame kontekste atrodo sėkmingai ir visą 2021 m. pirmąjį
pusmetį viršija RIX ir TLL pervežtų keleivių skaičių bei užima didžiausią rinkos dalį (41 proc.) Baltijos šalių kontekste.
Tai leidžia konstatuoti, jog priemonės, kurių imtasi siekiant paskatinti skrydžių atsigavimą – teisingos ir veikiančios.
Susiklosčiusi situacija dėl COVID-19 pandemijos lėmė, kad skrydžių ir keleivių srautai krito į nematytas žemumas,
tačiau sėkmingai įgyvendinama maršrutų plėtros strategija, taikomos finansinės skatinimo priemonės ir tinkamas
aviacinės veiklos atkūrimo plano įgyvendinimas bus pagrindinės priežastys, lemsiančios teigiamą aviacinių srautų
atsigavimo tempą. Planuojama, jog 2019 m. vyravusi paklausa LOU bus atkurta 2027 m., o pasiūla – 2026 m.,
kadangi pastebima greitesnė skrydžių srauto atsigavimo projekcija.

3.4. NEAVIACINĖ VEIKLA
2021 metų pradžioje vis dar jautėsi ženklus COVID-19 pandemijos neigiamas poveikis aptarnaujamų keleivių
kiekiui. Sumažėjęs keleivių skaičius neigiamai paveikė ir neaviacinių paslaugų pajamas bei sustabdė plėtros planus.
Karantino apribojimai stipriai paveikė tiek oro uostų komercinę veiklą (pvz. Verslo klubo), tiek neaviacinių
partnerių (parduotuvių, kavinių, kt.). 2020 m. pritaikytas pagalbos paketas leido išlaikyti kritinę masę partnerių, o
spartėjantys vakcinacijos tempai bei į oro uostus sugrįžtantys keleiviai 2021 m. suteikė daugiau užtikrintumo dėl
ateities rezultatų. Todėl, nors dalis partnerių 2020 m. nutraukė sutartis, neaviacinių paslaugų pardavimus 2021 m.
pavyko išlaikyti panašius kaip 2020 m.
5 GRAFIKAS. LTOU neaviacinės pajamos
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LOU neaviacinių komercinių paslaugų paketą sudaro tokios veiklos:
 pastatų ir patalpų nuoma;
 automobilių stovėjimas;
 verslo klubas (VNO);
 VIP terminalo paslaugos (VNO);
 reklamos paslaugos;
 žemės nuoma;
 greitoji keleivių patikra (VNO);
 renginių organizavimas;
 lojalumo programa (VNO).

3.4.1. Pastatų ir patalpų nuoma
Komercinių patalpų, tokių kaip parduotuvės, kavinės, automobilių nuomos biurai, valiutos keityklos ir pan., nuoma
yra itin svarbi ir daug vertės kurianti LOU veikla. Didžiausią LOU neaviacinių pajamų dalį sudaro nuomos mokesčiai,
gauti iš prekybinės veiklos parduotuvėse, esančiose išvykimo salėse, t. y. ten, kur išvykstantis keleivis praleidžia
daugiausia laiko, jau yra praėjęs visas oro uosto procedūras ir tikisi surasti lauktuvių savo artimiesiems ar dovanų
verslo partneriams. Apsilankymas neapmuitinamų prekių (angl. duty free) parduotuvėse daugeliui keleivių yra
neatsiejamas kiekvienos kelionės potyris. Parduotuvių bei kavinių operatorių rezultatai yra proporcingi oro uosto
aptarnaujamų keleivių skaičiui, tačiau įtaką daro ir daugiau veiksnių: keleivių srauto paskirstymas, terminalo
išdėstymas, atvykimo į oro uostą laikas, keleivių streso lygis, kurį lemia oro uosto procedūrų greitis ir kokybė, oro
vežėjų taikoma rankinio bagažo politika, Tabako bei Alkoholio kontrolės įstatymai, aviacijos saugumo reikalavimai,
kintantys vartojimo įpročiai ir pan. Dauguma oro vežėjų keleiviams leidžia ne daugiau kaip vieną „Duty Free“
pirkinių maišelį pasiimti kartu su rankiniu bagažu. Tokie apribojimai turi įtakos pardavimams, nes žmonės, ypač
keliaudami su žemų kaštų aviakompanijomis, bijo, kad pirkinius turės talpinti į rankinį bagažą, ko dažnu atveju
padaryti negali. Tiek komercinių paslaugų kokybei, tiek finansiniams rodikliams daug įtakos turi ir parduotuvių
operatorių gebėjimai. Teikti paslaugas tokiame specifiniame objekte kaip oro uostas, reikia atitinkamos patirties
bei efektyvių valdymo modelių. Todėl LOU strategijoje, skelbiant naujus patalpų nuomos konkursus ir tokiu būdu
atrenkant paslaugų teikėjus, ir toliau numatoma taikyti kvalifikacinius reikalavimus, kurie leistų LOU
bendradarbiauti su srities profesionalais, žinomais prekių ženklais, patyrusiais operatoriais ir globalios rinkos
lyderiais.
2020 m. pradžioje, dalyvaujant užsienio įmonių konsultantams, buvo parengti Vilniaus ir Kauno oro uostų
terminalų komercinės plėtros planai (“Commercial master plan”). Vadovaujantis šiais planais, numatoma
reikšminga maitinimo ir prekybos paslaugų plėtra Kauno ir Vilniaus filialuose. Planuojama, kad pagal parengtą
paslaugų plėtros strategiją, užbaigus Kauno ir Vilniaus keleivių terminalų rekonstrukcijos projektus, parduotuvės,
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kavinės, restoranai ir kitos komercinės paslaugos užims dvigubai didesnį plotą, lyginat su esama situacija.
Planuojama, kad VNO neaviacinių paslaugų plėtros etapas bus įgyvendintas 2022–2025 m. laikotarpiu vykdant
terminalų rekonstrukcijos darbus.
Taip pat, atsižvelgiant į visas naujas galimybes tapus akcine bendrove, planuojama aktyviai vertinti galimybes ir
inicijuoti komercinio nekilnojamojo turto, esančio už terminalų ribų, vystymą. Ši neaviacinės veiklos sritis
daugelyje pažangių oro uostų vertinama kaip daugiausiai potencialo turinti ir duodanti greitą bei didelį finansinį
efektą. Yra daug gerų Europos oro uostų pavyzdžių, kada patys oro uostai investuoja į orlaivių remonto angarų,
krovinių terminalų, viešbučių, daugiafunkcių pastatų statybą ir vėliau juos nuomoja partneriams, vykdantiems
aviacinę veiklą, orlaivių remonto, krovinių aptarnavimo ar kitas, su oro uostu nesusijusias veiklas.
Strateginės kryptys komercinių patalpų ir pastatų nuomos veiklai:
Prekyba terminaluose
 Efektyvaus prekybinio ploto plėtra;
 Prekių kategorijų plėtra ir adaptacija besikeičiantiems keleivių poreikiams;
 Filialų sujungimas (nuomos konkursai patalpų grupėms).
Maitinimas terminaluose
 Partnerių atranka: rinkos lyderiai ir vartotojų atpažįstami, geros reputacijos prekių ženklai;
 Skirtingo maisto ir aptarnavimo formato pasiūla;
 Partnerių kiekybinė diversifikacija.
Naujo komercinio nekilnojamo turto vystymas nuomai už terminalų ribų
3.4.2. Automobilių stovėjimas
Automobilių stovėjimo paslaugos visuose trijuose filialuose sudaro antrą pagal dydį neaviacinių pajamų segmentą.
Šių paslaugų pardavimas itin priklauso nuo oro uosto atstumo iki miesto centro, viešojo transporto prieinamumo,
keleivių segmentacijos ir, žinoma, konkurencinės aplinkos. VNO automobilių stovėjimo aikšteles nuomos pagrindu
valdo privatus operatorius, o KUN ir PLQ aikšteles administruoja savarankiškai. 2019 m. pabaigoje Vilniaus oro
uoste užbaigti 1000 vietų daugiaaukštės parkavimo aikštelės statybos darbai. Daugiaaukštėje aikštelėje įrengtas
automobilių nuomos biurų centras, kuriame keleiviai gali patogiai pasiimti ir grąžinti nuomojamus automobilius.
Pastate įrengtos elektromobilių krovimo stotelės, keleivių patogumui skirtos priemonės, tokios kaip bagažo
svarstyklės, tualetai, liftas, parkavimo vietų užimtumo švieslentės bei naujausia aikštelės valdymo sistema,
veikianti numerių atpažinimo pagrindu.
Per artimiausius 2 metus LOU suplanavę suvienodinti automobilių stovėjimo paslaugų valdymo modelį visuose
trijuose filialuose, integruojant numatytus automobilių stovėjimo aikštelių pokyčius ateityje vykdant VNO ir KUN
terminalų rekonstrukcijas. Planuojama skelbti viešą nuomos konkursą, kurio pagrindu atrinktas operatorius
valdytų visų trijų filialų ilgalaikio ir trumpalaikio parkavimo aikšteles.
Strateginės kryptys parkavimo veiklai:
 Vieningas visuose filialuose paslaugų valdymas;
 Inovacijų diegimas kaštams mažinti ir kokybei gerinti;
 Pardavimo kanalų plėtra.
3.4.3. Verslo paslaugos
Verslo klubas, VIP aptarnavimas, greitoji patikra (tik VNO)
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Verslo klubas, labai svarbių asmenų (VIP) aptarnavimas, greitoji keleivių patikra, lojalumo programa – tai
paslaugos, orientuotos į dažnai darbo ar verslo reikalais keliaujančius arba išskirtinio komforto pageidaujančius
keleivius. Artimiausiais metais ir toliau planuojame plėsti į verslo verslui (angl. B2B) orientuotų paslaugų pasiūlą.
2020 m. pradžioje užbaigtame naujojo VIP terminalo erdvėse turime dar geresnes galimybes aptarnauti dideles
svečių grupes, užtikrinti privatumą, priimti vienu metu kelias skirtingas delegacijas, pasiūlant galimybę turėti verslo
renginį prieš skrydį ar po jo antrame aukšte esančiame konferencijų centre.
Vilniaus oro uostas keleiviams ir toliau siūlys greitesnį ir patogesnį būdą atlikti aviacinio saugumo keleivių patikrą,
t. y. pasinaudoti greitąja keleivių patikra (angl. fast track). Dedikuota aviacinio saugumo keleivių patikra yra skirta
privilegijų kortelių turėtojams bei kitiems skubantiems asmenims. Už papildomą mokestį keleivis gali greičiau nei
įprastai praeiti keleivių patikrą aviacijos saugume.
Reguliariai per Vilniaus oro uostą keliaujančiuosius skatinsime dalyvauti lojalumo programoje – įsigyti privilegijų
kortelę, kuri vieneriems kalendoriniams metams jos turėtojui suteikia galimybę neribotai naudotis greitąja keleivių
patikra bei verslo klubu, taip pat pasinaudoti automobilių stovėjimo paslauga ir partnerių nuolaidomis.
Strateginės kryptys verslo paslaugoms:
1. prieinamumo ir žinomumo didinimas;
2. pardavimo kanalų plėtra;
3. vertės už pinigus didinimas.
3.4.4. Reklamos paslaugos
Oro uostas – tai ta vieta, kur reklama gali būti pateikta nestandartiškai, gali nustebinti bei sudominti. Reklama oro
uoste leidžia pasiekti konkrečias tikslines vartotojų grupes ir efektyviai ištransliuoti komunikacines žinutes. Dar
2019 m. atnaujintos visų trijų filialų reklamos priemonės, įrengti skaitmeniniai sprendiniai – ekranai, vaizdo sienos,
užsakymų valdymo programinė įranga – leidžia užtikrinti konkurencingą reklamos paslaugų pasiūlą ir plačias
pardavimo galimybes. LOU siūlo virš 130 modernių reklamos priemonių, kurios įrengtos keleiviams bei juos
palydintiems asmenims gerai matomose terminalų ir jų prieigų vietose.
Strateginės kryptys reklamos pardavimo veiklai:
1. integruotos paslaugos;
2. nestandartinė reklama;
3. skaitmeninių priemonių plėtra.
3.4.5. Žemės nuoma
Žemės nuoma yra dar daug potencialo turinti neaviacinė veikla. Planuojama, kad ateityje VNO teritorijoje veiklą
galėtų pradėti 3–4 nauji investuotojai, vykdantys krovinių tvarkymo, logistikos, bendrosios aviacijos, antžeminio
aptarnavimo, viešbučių ir apgyvendinimo bei kitas su aviacija susijusias veiklas. Tam yra rezervuotos atskiros oro
uosto teritorijos dalys, kurios bus išnuomojamos aukciono būdu.
KUN dar 2021 m. aukciono būdu sudaryta žemės nuomos sutartis su tarptautine įmone, užsiimančia orlaivių
aptarnavimu ir remontu (angl. MRO), 2023 m. išplės MRO paslaugų pajėgumus dar mažiausiai 20%. . Užbaigti
naujų sklypo dalių, skirtų MRO paslaugų plėtrai, paruošimo darbai 2022 m. leis skelbti naujus žemės nuomos
aukcionus.
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PLQ žemės nuomos veikla daugiausia susijusi su bendrosios aviacijos plėtra. Pajūrio regionas tam turi neišnaudotą
potencialą, o PLQ – tinkamą infrastruktūrą tokių veiklų plėtrai. Rengiamas PLQ teritorijos detalusis planas leis
inicijuoti žemės nuomos aukcionus.
3.4.6. Renginių organizavimas
LOU ieškodami galimybių padidinti neaviacinės veiklos pajamas plėtoja komercinių renginių organizavimo veiklą.
Oro uostų erdvėse vyksta konferencijos, įmonių renginiai, filmavimai, fotosesijos, automobilių pristatymai,
privatūs renginiai. Bendradarbiaujame su visais pagrindiniais renginių organizatoriais. Naujame VIP terminale,
kurio statybos baigtos 2020 m., įrengtas 618 kv. m konferencijų ir renginių centras. Pritaikyta infrastruktūra leido
gerokai padidinti iš komercinių renginių gaunamas pajamas.
Pasaulinės pandemijos COVID-19 metu apriboti skrydžiai suteikė progą Lietuvoje veikiančioms įmonėms pasiūlyti
nestandartinių sprendimų organizuojant didelio masto renginius. Ryškiausias pavyzdys – Lietuvos ir pasaulio
žiniasklaidoje nuskambėjęs projektas „Aerokinas“, kuomet kino filmai buvo rodomi dideliame lauko ekrane, oro
uosto teritorijoje. 2021 m. turėjome daugiau nestandartinių renginių, pvz. - Amerikos prekybos rūmų liepos 4tosios minėjimo šventė oro uosto prieigose esančiose automobilių stovėjimo aikštelėse, įskaitant gyvą koncertą ir
pan.
Strateginės kryptys renginių organizavimo veiklai:
 populiariausia nestandartinė renginių iki 300 žm. vieta Vilniaus mieste (VNO konferencijų centras);
 sinergija su kitomis paslaugomis (verslo paslaugos, maitinimas ir kt.);
 lankstumas, kūrybiškumas, poreikio sukūrimas.
Oro uostų ilgalaikis tikslas ir toliau išlieka neaviacinės veiklos pajamų dalies didinimas bendroje pajamų
struktūroje. Spartesniam neaviacinių pajamų dalies augimui reikalingos investicijos į plėtros projektus. Deja,
pandemijos pasekmės stipriai paveikė LOU galimybes investuoti į neaviacinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, todėl
trumpalaikėje 2022–2023 m. perspektyvoje ženklaus pajamų proporcijos gerėjimo nenumatoma. Ženklesnis
proporcijos pokytis numatomas įgyvendinus KUN ir VNO terminalų komercinės plėtros planus bei įgyvendinus
pirmuosius nekilnojamojo turto už terminalo ribų vystymo projektus.

7 LENTELĖ. Neaviacinių pajamų dalies bendrose oro uostų pajamose 2021 m. laukiamas rezultatas
Oro uostai (iki 10 mln. keleivių) ar jų regionai
Neaviacinių pajamų dalis bendrose pajamose, proc.
Pasaulinis vidurkis (ACI Word 2020)
39,2 %
LOU
34,4 %
VNO
32 %
KUN
46,5 %
PLQ
32,2 %
3.5. STRATEGINIAI PROJEKTAI IR INICIATYVOS
3.5.1. Įmonės pertvarkymas į akcinę bendrovę
Siekiant didinti veiklos efektyvumą ir atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau –
EBPO) pateiktas rekomendacijas ekonominę veiklą vykdančias valstybės įmones pertvarkyti į akcines bendroves,
LOU kartu su Susisiekimo ministerija 2017 m. pradėjo LOU pertvarkymo į AB projekto įgyvendinimą. Siekiant
įgyvendinti efektyvų LOU pertvarkymo į AB procesą, reikalingi tam tikrų įstatymų, reglamentuojančių oro uostų
turto valdymą (pavyzdžiui, Aviacijos įstatymo, Transporto veiklos pagrindų įstatymo), pakeitimai. Įstatymų
pakeitimų projektai yra parengti ir priimti Seime. Pertvarkymo procesas vyks 2021 – 2022 m.
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PROCESO ĮGYVENDINIMAS:

VEIKSMAI PO PERTVARKYMO:

 Parengti LOU pertvarkai reikalingus
įstatymų, ir poįstatyminių teisės
aktų projektus priėmimui;
 Peržiūrėti ir atsinaujinti veiklos
procesus, susijusius su virtimu į AB;
 Turto vertinimas;
 LRV nutarimo dėl valstybės turto
investavimo į AB priėmimas;
 Susisiekimo ministerijos sprendimo
pertvarkyti LOU į AB priėmimas;
 Paskelbti viešai apie sprendimą dėl
AB pertvarkymo;
 Atlikti
kitus
teisinius
ir
organizacinius veiksmus;
 Pertvarkymo
dokumentų
parengimas ir tvirtinimas;
 Naujo LOU teisinio statuso
įregistravimas;
 Pakeistų LOU įstatų registracija.

 Pakeisti LOU filialų nuostatus bei
atlikti kitus vidinių dokumentų
keitimus;
 Atlikti
kitus
teisinius
ir
organizacinius
veiksmus,
susijusius su turtu ir pasikeitusia
juridinio asmens teisine forma
(informavimo ir pan.);.
 Vadovautis ir vykdyti veiklą pagal
atnaujintus procesus.
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3.5.2. Strateginiai infrastruktūros projektai
Šiuo metu VNO turima infrastruktūra nepritaikyta 2019 m. buvusiam keleivių srautui ir netenkina minimalių
keleivių patirties rodiklių, kurie bus kritiniai, siekiant atkurti ir išplėsti Lietuvos pasiekiamumo žemėlapį pritraukiant
naujas aviakompanijas bei naujas kryptis ir išlaikyti keleivių prieaugio galimybes. Taip pat, sugriežtėjus saugos
reikalavimams, yra būtina atnaujinti bagažo transportavimo ir jo patikros sistemas, kurios fiziškai netelpa
dabartinio terminalo patalpose. Vykdant šią programą taip pat yra atsižvelgiama į Susisiekimo ministerijos lūkestį,
jog oro uostai turi užtikrinti pajėgumus, tinkamus artimiausius 10 metų aptarnauti visus keleivių ir krovinių
srautus.
VNO programos tikslas yra sukurti infrastruktūrą, kuri būtų pajėgi aptarnauti 2400 kel./val. (viena kryptimi) piko
laiku ir daugiau kaip 40 proc. padidinti neaviacines pajamas per keleivį. Programa apima tris pagrindines
infrastruktūros dalis – transporto prieigas (angl. landside access), terminalą ir aerodromą (angl. airside).
Įgyvendinus programos projektus Vilniaus oro uostas būtų pajėgus aptarnauti keleivių srautus artimiausiu 10 metų
laikotarpiu.
VNO transporto prieigų dalyje planuojama pertvarkyti terminalo prieigų zoną užtikrinant optimalų transporto
srautų pasiskirstymą bei užtikrinti reikiamą parkavimo vietų skaičių šalia terminalo ir jo prieigose.
VNO terminalą planuojama pertvarkyti bei išplėsti į šiaurinę sklypo pusę. Terminalo pertvarkymas padės išspręsti
kritiškiausių terminalo zonų pralaidumą. Didžiausi „butelio kakliukai“ susidaro aviacijos saugumo patikroje, kurios
išplėtimas dabartiniame terminalo kontūre yra komplikuotas. Didelis dėmesys skiriamas keleivių išvykimo salei,
bagažo transportavimo ir rūšiavimo sistemai, laipinimo vartų skaičiaus padidinimui, ne Šengeno patikros postų
skaičiaus didinimui tiek atvykime, tiek ir išvykime.
VNO aerodromo dalyje 2020–2022 m. jau įgyvendinami projektai, susiję su perono išplėtimu, riedėjimo takų
atnaujinimu ir rekonstrukcija, bei įrengiama paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių sistema.
Akcentuotina tai, kad COVID-19 pandemijos sukeltos pasekmės visai aviacijos industrijai ir įmonės finansinėms
galimybėms turės įtaką suplanuotų investicijų įgyvendinimo terminams. Atsigavus keleivių srautams ir įmonės
finansinėms galimybėms tęsti pagrindinius investicinius projektus, jie, priklausomai nuo projekto svarbos ir
papildomo valstybės finansavimo gavimo, bus įgyvendinami tokia prioriteto tvarka:
1. ES finansavimą turintys VNO aerodromo programos projektai;
2. VNO programos T4 terminalo statybos su būtiniausiomis veiklai technologijomis projektai;
3. Avarinės būklės objektų rekonstrukcija (pvz., VNO T1 terminalo stogo rekonstrukcija) bei kritiškiausi
veiklos tęstinumui būtini technologiniai projektai (pvz., VNO keleivių registracijos sistemos atnaujinimas);
4. Įmonės specialaus transporto atnaujinimo programa;
5. VNO T2–T3 terminalų rekonstrukcija;
6. KUN terminalo rekonstrukcija ir būtinųjų technologijų pakeitimas;
7. KUN MRO infrastruktūros plėtra;
8. kiti įmonėje inicijuoti investiciniai projektai.
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3.5.3. MRO projektas
MRO projektas – tai infrastruktūros Kauno oro uoste paruošimas siekiant pritraukti orlaivių techninės priežiūros,
dažymo ir kitas orlaivių remonto ir priežiūros veiklas vykdančias bendroves į Kauno oro uostą. Atsižvelgiant į
Susisiekimo ministerijos lūkesčius, oro uostai prisidės prie investicinės aplinkos gerinimo ir sukurs palankias sąlygas
tokių bazių įkūrimui. Šiuo projektu į Lietuvą siekiama pritraukti 10–50 mln. Eur užsienio kapitalo investicijų bei
sukurti daugiau negu 400 aukštos kvalifikacijos, gerai apmokamų darbo vietų. Šių veiklų atsiradimas sukurs ne tik
ekonominę naudą oro uostui ir valstybei, bet ir paskatins naujų universitetinių mokslo pakraipų atsiradimą
aviacinėje veikloje bei perspektyvas dirbti aukšto lygio kvalifikacijos aviacinėse bazėse.
2019–2020 m. įmonė jau investavo į MRO projekto I ir II etapus šiaurinėje KUN dalyje, sukurdama paruoštus
sklypus 8 C tipo orlaivių angarams, iš kurių į 3 jau investavo orlaivių dažymo įmonė „MAAS Aviation“. Esant rinkos
poreikiui ir įmonės finansinėms galimybėms arba pakankamam valstybės finansiniam prisidėjimui, įmonė aktyviai
tęs infrastruktūros kūrimą tolesnei MRO industrijos plėtrai.

4. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ
Aplinkos veiksnių analizė atliekama siekiant nustatyti veiksnius, turinčios įtakos įmonės veiklai. Aplinkos veiksniai
suskirstyti į vidinius ir išorinius. Vidiniai veiksniai formuoja įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, jiems įmonė gali
daryti tiesioginę įtaką. Išorinių veiksnių įmonė nekontroliuoja, jie kuria įmonės plėtros galimybes arba kelia
pavojus, kuriuos būtina identifikuoti ir suvaldyti.

4.2. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ
Įmonės vidinių veiksnių analizė atliekama remiantis Porterio vertės grandinės (angl. Porter‘s Value Chain) modeliu.
Pagal šį modelį įmonės vykdomos veiklos skirstomos į vertę kuriančias pagrindines veiklas ir palaikymo funkcijas
atliekančias papildomas veiklas.
LOU nustatytos tokios vertę kuriančios pagrindinės veiklos:
 keleivių aptarnavimas ir teikiamų aviacijos paslaugų kokybės valdymas;
 saugos ir saugumo valdymas;
 pardavimai (aviaciniai, neaviaciniai);
 projektų įgyvendinimas ir technologijų vystymas.
Palaikymo funkciją atliekančioms papildomoms veikloms priskiriama:
 žmogiškųjų išteklių valdymas;
 finansų valdymas;
 komunikacija bei rinkodara;
 vidaus audito ir kontrolės užtikrinimas;
 teisės, administravimo ir juridinių klausimų valdymas;
 procesų ir rizikų valdymas.
Visos LOU veiklos detalizuojamos lentelėje.
7 LENTELĖ. LOU veiklų detalizavimas pagal funkcijas
Vertę kuriančios pagrindinės veiklos
Pardavimai (aviaciniai, neaviacianiai) bei rinkodara
Projektų įgyvendinimas ir technologijų vystymas

Klientų ir klientų patirties gerinimo projektų valdymas

Oro uostų infrastruktūros ilgalaikės plėtros planavimas

Tiesioginių skrydžių geografijos plėtra

Naujos oro uostų infrastruktūros sukūrimo ir esamos

Maršrutų plėtros palaikymo įrankių kūrimas
infrastruktūros modernizavimo projektų įgyvendinimas

Naujų komercijos plėtros projektų vystymas

Oro uosto technologijų plėtros planavimas
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Įmonės aviacinės rinkodaros bei skatinimo valdymas
Analitinė veikla
Neaviacinės paslaugos: pastatų ir patalpų nuoma,
automobilių stovėjimas, reklamos paslaugos, verslo klubo
paslaugos, VIP aptarnavimas, greitoji keleivių patikra,
žemės nuoma, renginių organizavimas, lojalumo programa
Konkursų ir aukcionų organizavimas




Technologinių inovacijų integravimas oro uostų veiklos
procesuose
Procesų automatizavimas

Keleivių aptarnavimas ir teikiamų paslaugų kokybės valdymas
Aviacijos saugos ir saugumo valdymas

Klientų aptarnavimo standarto (KAS) vystymas ir

Oro uostų fizinė apsauga, stebėjimas ir patruliavimas
darbuotojų bei partnerių mokymai

Profesionali darbuotojų, keleivių ir bagažo patikra prieš

Klientų informavimo ir kontaktų centro veiklos valdymas
skrydį

Klientų užklausų ir skundų valdymas, prevenciniai veiksmai 
Saugos valdymo sistemos įgyvendinimas

Klientų patirtį gerinančių projektų įgyvendinimas

Veiklos priežiūra aerodrome

Klientų pasitenkinimo, aptarnavimo kokybės tyrimų
valdymas

Specialiųjų poreikių turinčių asmenų aptarnavimo valdymas
ir darbuotojų bei partnerių mokymas

Bendradarbiavimo su partneriais ir institucijomis, tiesiogiai
dalyvaujančiais klientų aptarnavimo procesuose, vystymas

Technologinių sprendimų, gerinančių keleivių patirtį,
diegimas ir vystymas

Palaikymo funkciją atliekančios papildomos veiklos
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Finansų valdymas

Organizacinės struktūros valdymas

Finansų planavimas, pinigų srautų valdymas

Personalo formavimas

Finansavimo projektų įgyvendinimui užtikrinimas

Darbo santykių valdymas

Strateginių planų įgyvendinimo finansinė priežiūra ir

Veiklos valdymas
kontrolė

Darbuotojų ugdymas

Įmonės veiklos rezultatų analizė ir kontrolė, veiklos

Atlygio valdymas
efektyvumo ir ekonomiškumo vertinimas

Talentų valdymas

Draudiminių įvykių administravimas

Organizacijos kultūros formavimas

Buhalterinė apskaita

Vidinės komunikacijos užtikrinimas

Viešųjų pirkimų vykdymas
Vidaus audito ir kontrolės užtikrinimas

Objektyvios informacijos apie organizacijoje veikiančius
valdymo ir kontrolės procesus, siekiant užtikrinti nuolatinį
jų tobulinimą, teikimas

Savalaikės informacijos apie pastebėtus trūkumus bei
teisės norminių aktų neatitiktis įmonės veikloje bei
rekomendacijų dėl jų šalinimo teikimas

Galimų veiklos rizikų identifikavimas bei jų valdymo
priemonių efektyvumo vertinimas

Infrastruktūros ir operacijų valdymas

Techninės ir programinės įrangos, tinklo ir serverių
infrastruktūros funkcionalumo užtikrinimas

Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas ir priežiūra

Kompiuterinių darbo priemonių išdavimas, remontas ir
kontrolė

Informacinės saugos užtikrinimas

Saugus skrydžių aptarnavimas, aerodromo infrastruktūros
priežiūra bei vystymas

Teritorijos, pastatų, inžinerinių sistemų ir infrastruktūros
priežiūra bei vystymas

Patalpų ir teritorijos švaros užtikrinimas

Esamos IT infrastruktūros palaikymo projektų
įgyvendinimas

Teisės, administravimo ir juridinių klausimų valdymas

Teisinės konsultacijos dėl LOU vykdomų strateginių
projektų

Teisinės konsultacijos dėl visų LOU veikloje kylančių
einamųjų klausimų, įskaitant, bet neapsiribojant sutarčių,
konkurso dokumentų, teisinių išvadų ir kitų dokumentų
rengimą, derybas ir kt.

Atstovavimas LOU interesams teisminiuose ir
neteisminiuose ginčuose LR teismuose, LOU priežiūros
institucijose bei kitose valstybės ar savivaldybės
institucijose

Dalyvavimas LOU veiklą reguliuojančių teisės aktų rengime

Dokumentų valdymas

Biuro ir kitų administracinių išteklių valdymas

Įmonės reprezentavimas svečiams bei partneriams

Procesų ir rizikų valdymas

Procesų, jų veiklų ir sąsajų, atsakomybių bei
švaistymų (vertės nekuriančių veiklų) identifikavimas

Procesų standartizavimo formavimas, koordinavimas
ir įgyvendinimas

Procesų rizikų, prevencinių priemonių ir procesų
rodiklių identifikavimas

Procesų rizikų ir rodiklių stebėjimas ir veiklos
gerinimas, grindžiamas faktais

Veiklos tobulinimo idėjų (efektyvumo, optimizavimo,
automatizavimo, identifikavimas, standartizavimas)
siūlymas, pokyčių įgyvendinimas, rezultatų stebėsena

Procesinio valdymo kultūros puoselėjimas ir švietimas

Lean metodų įgyvendinimas
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Dalyvavimas plėtros projektuose, atstovaujant ryšių
(kompiuterinių tinklų), serverių infrastruktūros, sistemų
priežiūros dalis
Parengtis avarinių situacijų likvidavimui
Kibernetinio saugumo užtikrinimas



Vadybos sistemos dokumentacijos administravimas

Korporatyvinė ir rinkodarinė komunikacija

Siekiamo įmonės įvaizdžio formavimas

Įmonės išorinės komunikacijos valdymas

Įmonės reputacijos valdymas

LOU skrydžių krypčių, paslaugų žinomumo didinimas

Neaviacinių paslaugų žinomumo didinimas, pardavimų
skatinimas

Pardavimai, komunikacija bei rinkodara
LOU yra komerciškai orientuota įmonė, kurios išskirtinumą rinkoje formuoja klientų poreikius atitinkančių
paslaugų pasiūla, siekiant patenkinti skirtingus verslo partnerių bei keleivių poreikius ar lūkesčius, išsilaikyti
infrastruktūrą ir finansuoti jos plėtrą. Komercinės veiklos funkcijos yra būtinos siekiant užtikrinti finansinį bei
veiklos stabilumą, tvarumą bei nuoseklų oro uostų tinklo augimą. Komercinė oro uostų veikla apima aviacinės
veiklos rinkodarą, pardavimus bei komunikaciją.
Aviacinės veiklos rinkodara
Pagrindinis oro uosto aviacinės veiklos tikslas – šalies pasiekiamumo gerinimas, t. y. maršrutų tinklo plėtra, naujų
bendrovių pritraukimas bei keleivių, skrydžių ir krovinių skaičiaus didinimas. Per derybas su vežėjais itin svarbu
pateikti aktualų ir tikslų naujos krypties ir/ arba papildomo skrydžio vertinimą pasitelkiant tiek vidinius, tiek
išorinius statistinius šaltinius. Todėl LOU Aviacinių paslaugų skyrius daug dėmesio skiria statistinių duomenų
analizei ir galimai tiesioginei, naujos krypties ar dažnio atsiradimo įtakai LOU finansiniams rezultatams.
Aviacinių paslaugų skyrius orientuojasi į maršrutų plėtros skatinimo įrankių kūrimą, valdymą ir plėtrą, taip pat
išorinių remiančiųjų šalių prijungimą. LOU valdo ir nuolat vysto šiuos pagrindinius įrankius skrydžių plėtrai skatinti:
a) oro uostų valdomos skatinimo programos ir įrankiai, tokie kaip rinkliavų nuolaidų sistemos, krypčių rinkodaros
skatinimo priemonės, b) partnerių paramos portfelis, sudarytas iš skirtingų skatinimo programų ir priemonių, tokių
kaip Susisiekimo ministerijos patvirtinta de minimis pagalbos priemonė naujoms skrydžių kryptims ir dažniams
remti, ES patvirtinta Maršrutų plėtros skatinimo schema, PSO paslaugos teikimo schema, kt. Taigi, Lietuvos oro
uostai siekia suvienyti skirtingus partnerius, siekiant bendrų prioritetinių krypčių. Tam tikslui labai svarbus glaudus
bendradarbiavimas su savivaldybėmis bei regioninėmis valdžios institucijomis, asocijuotomis verslo ir turizmo
struktūromis, kitomis skrydžių plėtra suinteresuotomis šalimis. Šiuo tikslu aviacinių paslaugų skyrius tęsia 2018 m.
pradėtą iniciatyvą – „Blitz“ sesijas, kuriomis siekiama sutelktinėmis valstybės institucijų, savivaldybių organizacijų,
verslininkų asociacijų bei atskirų įmonių pastangomis, kad visuose šalies oro uostuose atsirastų verslui, miestams ir
regionams reikalingiausios skrydžių kryptys ir jų dažniai.
Taip pat Aviacinių paslaugų skyrius nuolat stebi ir informuoja apie pasaulines aviacijos industrijos tendencijas,
vertina galimybes pasiūlyti naujas, rinkoje aktualias aviacines paslaugas. Per skyriaus valdomą aviacijos rinkodaros
funkciją nuolat siekiama auginti keleivių skaičių ir plėsti potencialių keleivių rinką už Lietuvos ribų. Tam tikslui
vykdomi įvairūs rinkodaros veiksmai Lietuvoje ir užsienyje ir siekiant šių tikslų:



pristatyti oro uostus ir pasiekiamumo galimybes bei didinti žinomumą tiksliniuose maršrutų plėtrai
skirtuose Europos ir pasaulio aviaciniuose renginiuose;
didinti esamų ir naujų skrydžių krypčių žinomumą Lietuvoje;
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populiarinti galimybę keliauti iš Lietuvos oro uostų kaimyninių šalių gyventojams (Baltarusijoje,
Lenkijoje, Latvijoje, Kaliningrade).

Oro bendrovėms vis ryškiau konkuruojant rinkoje, kur pigių skrydžių vežėjai agresyviai vykdo nuolatinę kaštų
mažinimo politiką (tam spaudimą jaučia ir tradiciniai vežėjai), oro uostai taip pat tiesiogiai dalyvauja šiuose
procesuose, dėl to nuolatos siekiama didinti veiklos efektyvumą bei užtikrinti kuo mažesnes patiriamas sąnaudas
veiklos vykdymui. Įmonės pasirinktas veiklos modelis apibūdinamas kaip dviejų kasų (angl. Dual Till) – tai reiškia,
kad neaviacinė ir aviacinė veiklos yra atskirtos ir uždirbtu pelnu iš neaviacinės veiklos nėra dalijamasi su oro linijų
bendrovėmis.
Komunikacija
Lietuvos oro uostai didelį dėmesį skiria komunikacijai. Pagrindiniai komunikacijos tikslai apima:
 įmonės reputacijos valdymas;
 siekiamo įmonės įvaizdžio formavimas;
 išorinės komunikacijos planavimas ir vykdymas;
 informacinių krizių valdymas;
 gyventojų edukavimas aviacijos temomis;
 LOU pristatymas ir žinomumo didinimas visuomenei tiksliniuose maršrutų plėtrai skirtuose
renginiuose;
 esamų ir naujų skrydžių krypčių žinomumo didinimas Lietuvoje;
 LOU žinomumo didinimas kaimyninėse šalyse (pvz., Baltarusija, Lenkija, Latvija, Kaliningradas);
 klientų poreikių tyrimas;
 neaviacinių paslaugų pardavimų skatinimas ir žinomumo didinimas;
 Vidinės komunikacijos valdymas
Projektų įgyvendinimas ir technologijų vystymas
Oro uostų veiklos vykdymas ir jos efektyvumo didinimas tiesiogiai priklauso nuo infrastruktūros tinkamumo,
savalaikės jos plėtros bei modernizavimo. Savalaikis oro uostų infrastruktūros pokyčių poreikio indentifikavimas ir
įgyvendinimas gali būti užtikrinamas tik sugebant metodiškai analizuoti poreikį, atrinkti tinkamiausius sprendinius,
nuosekliai iniciuoti, planuoti ir įgyvendinti projektus. Tam tikslui nuo 2017 m. projektų valdymo metodika taikoma
visiems įmonės stambiesiems ir prioritetiniams projektams. Pagal kiekvieną filialą infrastruktūros ir technologiniai
projektai nuo 2018 m. jungiami į projektų programas (VNO programa, KUN programa, PLQ programa, transporto
programa). Tai leidžia LOU sistemingai identifikuoti projektų poreikį, užtikrina efektyvesnį įmonės lėšų naudojimą
projektų įgyvendinimui bei didina jų sukuriamą vertę.
2022–2025 m. pagrindinių infrastruktūros projektų įgyvendinamas sietinas su keleivių terminalų pajėgumų
didinimu, savalaikiu kilimo, riedėjimo takų ir peronų atnaujinimu bei plėtra.
2022–2025 m. pagrindinių technologinių projektų įgyvendinimas sietinas su planais mažinti rankinio darbo
apimtis, automatizuoti procesus, infrastruktūros ir technologijų plėtros poreikiais, kuriuos skatina nuolat
didėjančių keleivių srautai, esamos infrastruktūros ribotumas bei komercinės veiklos vystymo poreikis. Pagrindiniai
infrastruktūros plėtros projektai siejami su:
 keleivių terminalų pajėgumų didinimu;
 aerodromo infrastruktūros atnaujinimu ir praplėtimu;
 naujų komercinių veiklų poreikių išpildymu.
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Technologijų vystymo veikla yra siejama tiek su LOU vertę kuriančiomis, tiek su palaikymo funkciją atliekančiomis
įmonės veiklomis. Oro uostuose technologijos yra naudojamos viso keleivių aptarnavimo proceso metu. Šių
technologijų vystymas ir inovatyvių technologinių sprendinių integravimas kiekviename keleivio sąlyčio taške su
oro uosto aplinka turi aukštą prioritetą LOU veikloje, nes tai leidžia gerinti keleivių patirtį oro uoste. Tokiu būdu yra
sukuriama vertė keleiviams, įmonės klientams bei pačiai įmonei.
Esamų LOU technologijų tobulinimas (būtina atnaujinti dalį šiuo metu naudojamų pasenusių technologijų), veiklos
procesų technologinis optimizavimas ir automatizavimas atveria didžiulį potencialą įmonės veiklos efektyvinimui.
Atsižvelgiant į technologijų įtaką oro uostų veiklai bei siekiant optimizuoti įmonės veiklą, formuojama nauja oro
uostų skaitmenizavimo vystymo kryptis, kurios pagrindu didelis dėmesys bus skiriamas savitarnos sprendimų
diegimui, technologijų centralizavimui, debesų kompiuterijos sprendimams (angl. Cloud computing), duomenų
surinkimo sistemų, analitikos ir prognozavimo sprendimams. Kartu siekiama diegti universalius sprendimus,
įtraukti į jų diegimą didesnį skaičių darbuotojų, taip mažinant LOU priklausomybę nuo darbuotojų, turinčių
kompetenciją dirbti su senesnėmis LOU sistemomis.

Aviacijos saugumo darbuotojai formuoja aviacijos saugumo politiką, centralizuotai vykdo aviacijos saugumo,
kokybės kontrolės funkcijas, įslaptintos informacijos valdymą, darbuotojų nepriekaištingos reputacijos tikrinimą.
Įmonės filialų darbuotojai įgyvendina aviacijos saugumo reikalavimus vykdydami asmenų ir keleivių, jų daiktų,
transporto priemonių, oro uosto atsargų, krovinių ir pašto tikrinimo, patruliavimo ir patekimo kontrolės oro uoste
funkcijas. Aviacijos saugumo pagrindinis tikslas – užtikrinti aviacijos saugumo reikalavimų įgyvendinimą, apsaugant
civilinę aviaciją nuo neteisėtos veikos aktų. Aviacijos saugumo valdymas atliekamas griežtai laikantis nacionalinių,
Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir Europos Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių aviacijos
saugumo priemonių įgyvendinimą. Šių reikalavimų nesilaikymas gali nulemti oro uostų veiklos ribojimus ar net
visišką sustabdymą. Aviacijos saugumo funkcijas atlieka sertifikuoti oro uostų darbuotojai.
Saugos ir atitikties skyrius formuoja saugos politiką ir teisingumo kultūros principus. Nustato Įmonės
aerodromuose vykdomų ir planuojamų operacijų pavojų ir su jais siejamų rizikų vertinimą bei numato priemones
joms valdyti. Formuoja saugios veiklos stebėjimo principus ir remiantis faktine medžiaga nustato saugios veiklos
rodiklius. Atlieka aviacijos incidentų vidinius saugos tyrimus, dalyvauja aviacijos avarijų tyrimų procese. Nustato ir
vykdo atitikties taikomiems reikalavimams priežiūros procedūras ir užtikrina jų vykdymą, analizuoja neatitiktis,
nustato jų atsiradimo priežastis ir teikia rekomendacijas, kurios užtikrintu atitiktį nustatytiems reikalavimams.
Nustato ir rengia avarinių situacijų valdymo planus ir užtikrina visų darbuotojų parengtį avarinėms situacijoms.
Keleivių aptarnavimas ir teikiamų paslaugų kokybės valdymas
Lietuvos oro uostuose taikoma Klientų aptarnavimo strategija, klasifikuojant veiklas pagal patirties kūrimo lygį
(būtiną, laukiamą ir vertę kuriantį) ir sferą, kurioje veikiama (aplinką, procesus ir žmones), apibrėžtos padalinių
atsakomybės šios strategijos įgyvendinime. Pagrindinės klientų patirties veiklos kryptys 2022–2025 m. laikotarpiui
yra:
 aiški ir teisinga informacija visuose sąlyčio taškuose;
 tvarkingas, švarus bei saugus oro uostas;
 prognozuojamas kelionės laikas / kelionė be trikdžių;
 profesionalus ir paslaugus personalas;
 paslaugų pasirinkimas pagal poreikius ir pomėgius;
 pozityvus / nepamirštamas įvaizdis;
 Tualetų švara terminaluose.

26

LOU įdiegtas klientų aptarnavimo standartas (KAS), skirtas darbuotojams ir partneriams, nustatantis klientų
aptarnavimo procesus pagrindiniuose kelionės etapuose ir gaires į klientų segmentų aptarnavimą (įskaitant ribotos
judėsenos asmenų), pasiūlant skirtingą aptarnavimą ir sprendimus šeimų segmentui, verslo keleiviams,
perkantiems papildomas paslaugas, vykdomi apmokymai ir periodinė kokybės kontrolė darbuotojams bei oro
uosto partneriams. Nuo 2021 m. KAS papildytas pardavimų metodikomis, vykdomi mokymai paslaugas
teikiantiems darbuotojams, siekiant aktyviau pasiūlyti keleiviams teikiamas paslaugas. Taip pat didelis dėmesys
skiriamas darbuotojų bei partnerių mokymams klientų aptarnavimo bei specialiųjų poreikių keleivių aptarnavimo
temomis, nuo 2020 m. šių temų mokymai įdiegti elektroninėje erdvėje. Naujas mokymų būdas, ypač COVID
pandemijos laikotarpiu, dirbant nuotoliniu būdu, leido saugiai apmokyti didesnį darbuotojų ir partnerių ratą,
sudarytos galimybės kiekvienam mokytis priimtinu laiku ir greičiu. Ypatingas dėmesys skiriamas verslo segmento
klientų aptarnavimo kokybei gerinti (VIP terminalui, Verslo klubui). 2021 m. stebimas ženklus VIP terminalo
paslaugų pardavimų augimas, COVID pandemijos kontekste žymiai dažniau keleiviai renkasi VIP terminalo
paslaugas, siekiant greičio, saugumo, privatumo ir socialinės distancijos. Pateikiamas palyginimas VIP terminale
aptarnautų komercinių keleivių 2020 m. ir 2021 m.

Tualetų švarai ir komfortui terminaluose užtikrinti jau naudojami relaksacinės muzikos bei kvapų marketingo
sprendimai. Vystant esamus keleivių terminalus ir planuojant plėtrą, daugiau dėmesio skiriama vaikų bei šeimų
poilsio ir kūrybinių užsiėmimų zonoms. 2020 m. Vilniaus oro uosto keleivių išvykimo terminalo antrame aukšte
įrengta poilsio zona „Žaisk ir skaityk”, skaityklai naudojamos darbuotojų ir partnerių atneštos ir dovanotos knygos,
kuriomis galima dalintis. Planuojama panašių veiklų plėtra ir kituose oro uostuose.
LOU didelis dėmesys skiriamas užtikrinti puikią orientaciją oro uoste ir jo prieigose, laiku pateikiant aiškią ir
teisingą informaciją visuose sąlyčio taškuose – nuolat atnaujinamas ženklinimas.
LOU periodiškai atliekami įvairūs kokybės bei klientų pasitenkinimo tyrimai, tam, kad būtų galima įvertinti ir
pagerinti kliento patirtį oro uoste. Nuo 2016 m. IV ketvirčio Vilniaus oro uostas pradėjo dalyvauti ACI vykdomoje
ASQ programoje, kurios metu atsirado galimybė nustatyti, kaip keleiviai vertina visą kelionės procesą, pasilyginti su
kitais atitinkamo dydžio pasauliniais oro uostais, suplanuoti ir įgyvendinti veiksmus, fokusuojantis į žemiausiai
vertinamas veiklos sritis. Ir nors pandemijos laikotarpiu 2021 m. šie tyrimai buvo sustabdyti, 2022 m. planuojama
atnaujinti narystę ASQ programoje. O 2021 m. vykdytas keleivių lojalumo ir pasitenkinimo paslaugomis NPS
tyrimas visuose trijuose oro uostuose, įtraukiant į tyrimą papildomus klausimus, susijusius su COVID pandemijos
valdymu bei keleivių elgsenos pokyčiais pandemijos laikotarpiu, Klientų aptarnavimo kokybės tyrimai atliekami
įvertinant visą kelionės procesą, analizuojami ir planuojami veiksmai ir stebima jų įtaka patirties gerinime. Nuo
2019 m. pabaigos matuojamas ir analizuojamas ne tik klientų, bet ir Lietuvos oro uostų partnerių pasitenkinimo
rodiklis. Ir nors 2020 m. šis matavimas dėl pandemijos įtakos nebuvo atliekamas, 2021 m. jis bus tęsiamas.
Dauguma partnerių savo veiklą vykdo oro uosto teritorijoje ir jų teikiamos paslaugos tiesiogiai prisideda prie
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klientų patirties gerinimo. Todėl sukuriant partneriams patogią veiklos vykdymui aplinką, tikimasi ir geresnių
keleivių patirties rezultatų.
Palaikymo funkciją atliekančios papildomos veiklos
Žmogiškųjų išteklių valdymas. Personalo specialistai nustato (ir dokumentuoja) optimalų darbuotojų skaičių,
pagrindines įmonės ir filialų darbuotojų funkcijas, joms atlikti reikalingas kompetencijas; formuoja ir įgyvendina
įmonės darbuotojų pritraukimo, paieškos, atrankos ir adaptacijos strategijas; administruoja įmonės darbuotojų
darbo santykius ir duomenis; siekia efektyvaus įmonės tikslų įgyvendinimo, organizuojant ir prižiūrint veiklos
vertinimo sistemą; kuria darbuotojų ugdymo bei kompetencijų valdymo sistemas, kurios užtikrina nenutrūkstamą
įmonės veikimą, bei kuria prielaidas tolimesnei plėtrai; kuria ir įgyvendina įmonės atlygio politiką bei trumpalaikio
ir ilgalaikio finansinio, nefinansinio ir emocinio atlygio sistemas; užtikrina įmonės veiklos tęstinumą, kuriant ir
įgyvendinant kritinių darbuotojų pamainumo projektus; formuoja įmonės kultūrą, vidinės komunikacijos principus.
Pagrindinis žmogiškųjų išteklių valdymo tikslas – kurti organizacijos kultūrą, kurioje kiekvienas darbuotojas nori ir
gali panaudoti savo žinias, kompetencijas ir gebėjimus, siekdamas geriausiai prisidėti prie įmonės misijos,
įsipareigojimų bei strateginių tikslų įgyvendinimo.
Finansų valdymas užtikrina įmonės strateginių tikslų įgyvendinimą, išteklių valdymą ir tinkamą pagrindinių funkcijų
atlikimą. Nesant nuo įmonės nepriklausančių nukrypimų rinkoje (pvz., oro linijų bankrotai, kariniai konfliktai ir t.
t.), LOU pasižymi lengvai prognozuojamomis ir stabiliomis pajamomis. Didesnė dalis LOU kaštų yra fiksuoti, t. y.
patiriami nepriklausomai nuo veiklos apimčių, todėl augančios pajamos ženkliai gerina įmonės finansinius
rezultatus; iš kitos pusės, įmonė negali greitai reaguoti į krentančias pajamas ir todėl gali susidurti su finansiniais
sunkumais. Oro uostai iš partnerių perka didelę dalį paslaugų, todėl augant atlyginimams rinkoje bei didėjant
paslaugų kainoms (ypač žemų kaštų versle), tai tiesiogiai atsiliepia įmonės veiklos rezultatams. Finansų ir
administravimo departamentas taip pat įgyvendina ir viešųjų pirkimų funkciją, t. y. LOU prekių, darbų ir paslaugų
viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, atlikimą ir kontrolę. Padalinio apimtyje taip pat vykdomas finansinių
išteklių valdymas – vykdoma LOU skiriamų ES struktūrinių fondų finansavimo vykdymo kontrolė, papildomų
struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių (atsižvelgiant į įmonės turimą mažą paskolų portfelį – papildomų
paskolų) paieška naujiems LOU projektams. Taip pat Lietuvos oro uostų Finansų ir administravimo departamente
yra atliekamas draudiminių įvykių administravimas.
Vidaus audito ir kontrolės skyrius atlieka organizacijos veiklos auditus (laikantis nustatyto vidaus audito
reglamentavimo), kurių metu sistemingai ir visapusiškai vertinamas įmonės vidaus kontrolės efektyvumas.
Skyriaus darbas planuojamas sudarant ketverių metų strateginį ir metinį veiklos planus. Planai sudaromi
orientuojantis į sudėtingiausias, rizikingiausias bei didžiausią reikšmę turinčias įmonės veiklos sritis. Skyrius geba
prisitaikyti prie besikeičiančių organizacijos aplinkybių ir gali atlikti neplaninius patikrinimus esant tokiam poreikiui.
Vienas pagrindinių skyriaus veiklos prioritetų – efektyvi komunikacija ir bendradarbiavimas su kitais LOU
padaliniais – pagalba efektyvinant įmonės vidaus procesus bei įgyvendinant vieningas kontrolės ir tobulinimo
priemones.
Teisės, administravimo ir juridinių klausimų valdymas apima tris pagrindines kryptis: 1) teisines konsultacijas
pridėtinę vertę įmonei kuriančiuose projektuose (pvz., vykdant turto nuomos konkursus, reglamentuojant
santykius su aviacinės veiklos partneriais ir kt.), taip pat kituose projektuose, kurie susiję su pagrindine įmonės
veikla (pvz., dalyvavimas teisės aktų, reglamentuojančių LOU veiklą, rengime ir kt.); 2) teisinių rizikų valdymą, t. y.
esamų ir potencialių teisinių rizikų identifikavimą ir jų sprendimų siūlymą arba pasekmių vertinimą, taip pat
atstovavimą teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose, priežiūros institucijose ir kitose institucijose; 3) teisines
konsultacijas dėl bet kokių kitų LOU veiklos klausimų, įskaitant dokumentų rengimą, derinimą, atstovavimą
derybose. Vienas pagrindinių tikslų ateityje – išnaudoti turimas specifines srities žinias ir daugiausia dėmesio skirti
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pridėtinę vertę įmonei kuriantiems projektams bei teikti teisines paslaugas integruotai su kitais įmonės padaliniais
(t. y. dalyvauti projektuose nuo jų pradžios, surasti teisinius sprendimus, atitinkančius verslo poreikį, teisines
rizikas valdyti iš anksto). Administravimo funkcija užtikrina sklandų biuro darbą, pagalbą įmonės darbuotojams ir
vadovybei, visais su administracijos funkcijomis susijusiais klausimais ir dokumentų valdymą.. Administravimo
skyrius veikla apima vis daugiau funkcijų.
Infrastruktūros ir oro uosto operacijų (terminalų ir aerodromo) valdymo tikslas – užtikrinti sklandų, patikimą,
nepertraukiamą ir efektyvų infrastruktūros funkcionavimą. Kartu siekiama išgryninti atsakomybes tarp LOU ir
filialų bei suformuoti kompetencijas ten, kur jos duotų didžiausią naudą. Šį tikslą pasiekti padeda ir technologijų
infrastruktūros valdymas, kurį sudaro keleiviams teikiamų paslaugų automatizavimas, nepertraukiamas
technologinių įrenginių bei sistemų veikimo užtikrinimas. Siekiant sklandaus technologijų vystymo, reikalinga
didinti proaktyvių darbų (profilaktika, monitoringas, projektiniai darbai) kiekį, siekiama sumažinti neplaninių
incidentų skaičių. Kasmet įdiegiami atnaujinti technologiniai sprendimai, didinantys sistemų patikimumą ir
užtikrinantys efektyvų infrastruktūros panaudojimą. Technologijų palaikymo veiklos organizavimas remiasi ITIL
principais. Vykdoma nuolatinė kreipinių statistikos analizė, kurios duomenimis remiantis, koreguojami veiklos
procesai.

Verslo procesų ir rizikų skyrius vykdo efektyvumo programą, analizuoja organizacijos veiklos procesus, jų
rezultatyvumą bei efektyvumą, identifikuoja ir/ ar sprendžia procesines (sistemines) problemines vietas,
identifikuoja ir rengia procesų TO-BE schemas, procesų aprašymus, nustato procesų rizikas, jų prevencines
priemones bei rodiklius, dalyvauja veiklos gerinimo projektuose ir iniciatyvose. Taip pat, siekiant nuolatinio veiklos
gerinimo, vykdo periodinę procesų peržiūrą, taikant PDCA modelį. Nuo 2019 m. verslo procesų skyrius atsakingas
už LEAN metodų diegimą ir taikymą oro uostuose, periodiškai organizuoja Lean ir procesinio valdymo mokymus
darbuotojams. 2021 m. buvo parengtas LOU procesų žemėlapis. Parengtas procesų žemėlapis – voratinklis LOU
procesų bei jų tarpusavio sąsajų. Procesų žemėlapis parodo, kaip vadovaujamasi turimas procesais, teikiamos
paslaugos LOU klientui. Procesų žemėlapyje pavaizduojami išgryninti klientų poreikiai ir procesų seka nuo kilusio
kliento poreikio iki pilno poreikių patenkinimo, įvertinant visą LOU veiklos ciklą, pradedant strategijos parengimu,
maršrutų plėtros valdymu, aviacinių neaviacinių paslaugų pardavimu, operacijų saugos užtikrinimu, reikalingų
žmogiškųjų išteklių ciklo valdymu, infrastruktūros įsigijimu bei palaikymu ir baigiant veiklomis reikalingomis
paslaugų teikimo užtikrinimui bei kokybei palaikyti.
Procesų žemėlapis didina supratimą, kad konkretaus darbuotojo veiklos atitinkamame procese yra sudedamoji
dalis to, ką reikia padaryti, kad būtų suteiktos kokybiškos paslaugos klientui, bei parodo, kad kiekvieno darbuotojo
indėlis, yra reikalingas norint pasiekti bendrą LOU rezultatą.
2021 m. bus baigtas rizikų valdymo žemėlapis, identifikuojantis visas įmonėje egzistuojančias rizikas, jų valdymo
būdus bei atsakomybių pasiskirstymą, taip pat rizikų valdymo planas, rizikų valdymo metodika bei procesas
LOU yra susitelkęs identifikuoti vertę nekuriančias veiklas, išgryninti vertę kuriančias veiklas, plėtoti veiklos
standartizavimą, didinti tikslų rezultatyvumą bei veiklos efektyvumą, išmokti taikyti veiklos procesų analizės
metodus bei valdyti procesus, skatinti darbuotojų įsitraukimą į nuolatinį veiklos gerinimą ir problemų kėlimą, kelti
vidinių ir išorinių klientų pasitenkinimą, skatinti bendradarbiavimą tarp filialų. Taip pat planuojama 2022–2024 m.
tęsti Lean metodų (įrankių) diegimą, įskaitant darbuotojų įsitraukimą į metodų taikymą praktikoje.
Verslo procesų ir rizikų skyrius taip pat kuruoja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR)
reikalavimų įgyvendinimą ir taikymą LOU. LOU supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi klientams,
tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurie bendradarbiauja ar naudojasi Lietuvos oro uostų Vilniaus,
Kauno ir Palangos filialų paslaugomis. Dėl šios priežasties LOU deda visas pastangas, kad būtų užtikrintas kiekvieno
duomenų subjekto privatumas ir asmens duomenų apsaugos teisių įgyvendinimas.
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4.3. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ
Konkurencinės aplinkos analizė
Įmonės konkurenciniam pranašumui reikšmingą įtaką daro ne tik pačios įmonės savybės, bet ir kiti rinkos dalyviai:
klientai, tiekėjai, esami ir potencialūs konkurentai, alternatyvias paslaugas teikiančios kitos įmonės. Kitų rinkos
dalyvių analizė atliekama pasitelkiant Porterio penkių jėgų (angl. Porter‘s Five Forces) modelį.
LOU konkurencinių įtakų analizės rezultatai pateikiami toliau esančioje lentelėje.
8 LENTELĖ. LOU konkurencinės aplinkos įtakos modelis
 Daugiausia naujų krypčių Europoje atidaro žemų sąnaudų bendrovės (Lietuvoje žemų
sąnaudų skrydžių bendrovės užima daugiau kaip pusę rinkos), tikėtinas spartesnis šio
segmento pasiūlos augimas ir Lietuvos rinkoje (didėja derybinė galia ir derybinės galios
koncentracija keliuose tiekėjuose).
 Oro bendrovės konsoliduojasi, jungiasi į aljansus, kurių vienas iš siekių – mažinti oro uostų
rinkliavas bei mokesčius, kas skatina oro uostus siekti veiklos efektyvumo, siekiant vežėjams
Partnerių galia
pasiūlyti palankiausias sąlygas (didėja derybinė galia ir derybinės galios koncentracija
keliuose tiekėjuose).
 Įmonė turi didelę priklausomybę nuo partnerių ir valstybinių institucijų. Lietuvos oro uostai
turi mažai įtakos keisti antžeminio aptarnavimo paslaugas teikiančių bendrovių kainodarą, o
tai aviakompanijoms renkantis atidaryti naują kryptį Lietuvoje yra vienas iš esminių faktorių.
 Įmonė negali lanksčiai ir greitai pakeisti esamų tiekėjų.
 Regioniniame lygmenyje dėl keleivių srautų LOU konkuruoja su Rygos, Minsko, Kaliningrado
bei iš dalies Varšuvos oro uostais.
Esami
 Dėl oro bendrovių pritraukimo Lietuvos oro uostams tenka konkuruoti su kitais panašaus
konkurentai
dydžio Europos oro uostais, kam reikalingas nuoseklus ir koordinuotas maršrutų plėtros
skatinimo ir rizikos su vežėjais pasidalinimo mechanizmas, apimantis visas suinteresuotas
šalis.
 Naujų konkurentų atsiradimo grėsmė yra maža todėl, kad naujo oro uosto statyba
reikalauja labai didelių investicijų, tačiau įgyvendinus projektą „Rail Baltica“ žymiai pagerėtų
Naujų
susisiekimas su Rygos oro uostu, kuris galėtų pradėti labiau konkuruoti su Lietuvos oro
konkurentų
uostais.
grėsmė
 Lenkija paskelbė apie planus prie Varšuvos per artimiausią dešimtmetį pastatyti naują
didelio pajėgumo oro uostą, galėsiantį aptarnauti iki 100 mln. keleivių per metus.
 Susisiekimas antžeminiu transportu: automobiliais (vis gerėjanti kelių infrastruktūra),
patogios jungtys autobusais, keltais tarptautiniais maršrutais, geležinkelių transportas
(įgyvendinus projektą „Rail Baltica“ susisiekimui oru tarp Baltijos valstybių atsiras stipri
Pakaitalų
konkurencija, jeigu klientams bus pasiūlyta mažesnių laiko ir finansinių sąnaudų kelionė į
grėsmė
Rygą ar Taliną) gali lemti keleivių pasirinkimą keliauti ne oro transportu.
 Verslo susitikimai nuotoliniu būdu (IT galimybės leidžia žmonėms iš įvairiausių pasaulio vietų
„susitikti“ (telekonferencijos) nepakilus nuo savo darbo stalo). Tai gali daryti įtaką verslo
kelionių oro transportu dažniui.
Pirkėjų galia
 Finansinė – COVID-19 grėsmių valdymas bei su tuo susijusių pasekmių valdymas tiesiogiai
susijęs su klientų pasirinkimai dėl skrydžių, lokacijos ir kt. Tai daro tiesioginę įtaką oro uostų
pajamoms.
 Pasirinkimo – klientai visiškai laisvai renkasi jiems priimtiniausius susisiekimo būdus,
konkurencingos skrydžių kainos daro įtaką keleivių skaičiaus augimui.
 Komunikacijos – skleidžiama informacija apie COVID-19 grėsmes ir jų valdymą, avialinijas,
oro uostą, todėl būtina skirti dėmesį norimo LOU įvaizdžio formavimui.
 Keleivių lūkesčiai – augantys keleivių lūkesčiai kokybei, aptarnavimui ir kokybiškoms ar
naujoms paslaugoms.
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Didėjantis „flight-shaming“ judėjimas gali lemti mažėjančius keleivių srautus oro transportu.
Pirkėjai sukuria paklausą ir lemia galimybes vystyti naujas kryptis.

Išorinės aplinkos veiksnių analizė
Siekiant įvertinti LOU įtaką turinčius išorinius makroekonominius ir aviacijos sektoriui būdingus išorinius aplinkos
veiksnius naudojamas PESTEL (angl. Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) modelis, pagal
kurį išorinės aplinkos veiksniai grupuojami į: politinius, ekonominius, socialinius, technologinius, aplinkosaugos ir
teisinius veiksnius.
LOU išorinės aplinkos veiksnių analizės rezultatai pateikiami tolesnėje lentelėje.
9 LENTELĖ. LOU išorinės aplinkos veiksniai pagal PESTEL modelį

Ekonominiai

Politiniai

Veiksnio
Veiksnio
pasireiškimo
reikšmingumas
Veiksniai
Veiksnių detalizavimas
tikimybė
Veiksnio pasireiškimo įtaka įmonės veiklai
(1 - maža, 5 (1 - maža, 5 didelė)
didelė)
COVID-19 pandemijos valdymas bei su
5
Valstybės ekstremalių situacijų centro
5
situacijos valdymu susiję priimami
priimami sprendimai daro tiesioginę įtaką
sprendimai.
gyventojų mobilumui šalyje bei už jos ribų,
vykdomų skrydžių apimtis į LR ir iš jos.
Nestabili geopolitinė situacija ir
įtampos su kai kuriomis šalimis gali
paskatinti
politinius
sprendimus,
raginančius nekeliauti ar ribojančius
skrydžius bei keliones iš tų šalių ir į jas.

4

Geopolitinė situacija ir priimami didžiųjų
pasaulio ekonomikos politikų sprendimai gali
daryti įtaką ekonomikos augimui ar
nuosmukiui.
Esant
tokiam
reiškiniui,
reikšmingai pasikeičia keleivių galimybės
keliauti, ekonomikos kritimo momentu
smarkiai mažėja keleivių oro transportu
srautai, taip pat mažėja ir krovinių srautai.

5

Terorizmo grėsmės aviacijai verčia būti
pasiruošusiems greitam veiklos ir
technologinių procesų pasikeitimų
įgyvendinimui.

1

4

„Brexit“ pasekmės.

3

Degalų kainos pokyčiai daro įtaką
aviakompanijų kaštų struktūrai, todėl
paskatina plėtros planus, sprendimų
greitį arba priešingu atveju pristabdo
naujus plėtros planus.

3

Pirkimų įstatymo reikalavimai riboja greitą
technologinį atsinaujinimą, tačiau galimų
ekstremalių situacijų suvaldymui yra paruošti
detalūs veiksmų planai. Terorizmo grėsmė ES
šalyse yra reali, Lietuvoje žymiai mažesnė,
tačiau bet koks su tuo susijęs įvykis galėtų
turėti itin reikšmingos įtakos įmonės veiklai bei
rezultatams.
Nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu atsiradę
papildomi ribojimai ir sąlygos, įpareigojančios
imtis papildomų saugumo priemonių oro
uostuose ir orlaiviuose. Tikėtina, kad
pasibaigus epidemijai sektoriuje ir toliau išliks
dalis šiuo laikotarpiu atsiradusių procedūrų,
kurios kels nepatogumų keliautojams.
Žemos naftos/ degalų kainos paskatina
aviakompanijas vystyti plėtrą augančiose
rinkose (įskaitant ir Lietuvą). Lietuvoje
dominuoja pigių kaštų avialinijos, kurių veiklos
modelis dar labiau jautrus kuro kainų
svyravimui. Tikėtina, kad artimiausiu metu
didelių kainų svyravimų bus išvengta rizikos
mažinimo priemonių kuro prekybos sektoriuje
taikymo (išankstiniai sandoriai, ilgalaikiai
sandoriai).
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2

2

Aplinkosaugos ir kiti su transportu
susiję mokesčiai.

5

BVP ir gyventojų perkamosios galios
augimas.

1

Investicinės aplinkos sąlygos

3

Aplinkosaugini
ai

Technologiniai

Socialiniai

Planuojamų/
finansavimas.

vykdomų

projektų

3

Ekonominės
migracijos
srauto
didėjimas
diktuoja
naujų
oro
susisiekimo krypčių poreikius ir sudaro
prielaidas ilgalaikiam keleivių srautų
augimui.
Darbo užmokesčio augimo ir darbo
jėgos
mažėjimo
iššūkis
naujų
darbuotojų paieškai.

3

Vilniaus oro uosto kaimynystėje
buvusio romų taboro dar išlikęs
neigiamas poveikis keleivių patirčiai.

3

Įmonės/
sektoriaus
sumažėjimas.

patrauklumo

3

Sparti pasaulinė technologijų plėtra
skatina operatyviai reaguoti į rinkos
poreikių pasikeitimus ir užtikrinti
technologinių naujovių integralumą
oro uostų veikloje, pvz., mobiliosios
aplikacijos, procesų automatizavimas.

2

Kibernetinio saugumo užtikrinimas
tampa prioritetine sritimi pasauliniu
mastu.

4

Naujos kartos orlaiviai yra ženkliai
efektyvesni degalų naudojimo ir
įveikiamo atstumo aspektais, yra
mažiau triukšmingi.

2

Griežtėjantys
LR
teisės
aktų,
perkeliančių EP ir Tarybos direktyvų
nuostatas, reikalavimai oro taršos
mažinimui.

3

5
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Su
aplinkosauga
susijusių
mokesčių
atsiradimas ar mokesčių didėjimas neigiamai
įtakoja
plėtros
galimybes,
sumažina
patrauklumą tarptautiniu mastu. Didėjančios
sąnaudos
neigiamai
atsiliepia
įmonės
rezultatams ir efektyvumo rodikliams.
Sudaro palankias prielaidas tarptautinės
prekybos (teigiama įtaka cargo krovinių
judėjimui),
investicijų,
turizmo
srautų
skatinimui bei verslo keleivių skaičiaus
augimui.
Geros investicinės aplinkos sąlygos sukuria
palankias sąlygas pajamų didinimui, naujų
paslaugų plėtrai ar tokių projektų, kaip MRO
įgyvendinimui Lietuvoje.
Oro uostų plėtra bei modernizavimas gali
sulėtėti, sumažinus Europos Sąjungos
finansavimą planuojamiems projektams.
Ekonominė migracija sukuria teigiamą įtaką
Lietuvos oro uosto rezultatams.

3

Lietuvoje mažėjanti specialistų pasiūla darbo
rinkoje, lemia darbo užmokesčio didėjimą bei
paspartina darbuotojų kaitą įmonėse, darosi
vis sunkiau išlaikyti esamus specialistus.
Šalia Vilniaus oro uosto buvusio romų taboro
išlikę narkotikų prekybos taškai vis dar
pritraukia narkomanus, kurie migruodami per
Vilniaus oro uostą kuria neigiamą patirtį oro
uosto keleiviams bei gadina Lietuvos įvaizdį.
Šis veiksnys reikalauja imtis papildomų
saugumo užtikrinimo priemonių ir didina
įmonės patiriamas sąnaudas.
Įmonės pozicionavimas visuomenėje bei
sektoriaus patrauklumo sumažėjimas dėl
COVID-19 įtakos gali daryti neigiamą įtaką
darbuotojų motyvacijai bei profesionalių
darbuotojų pasirinkimui dirbti aviacijos srityje
Oro uostai turi prisitaikyti prie avialinijų
naudojamų technologijų pasikeitimo.
Trumpas technologinių sprendimų gyvavimo
ciklas reikalauja nuolatinių technologinių
sprendimų derinimo/integracijų bei turi
glaudžią sąsają su procesų automatizacijos
lygiu.
Didėjančios rizikos pasireikšti kibernetinio
saugumo pažeidimams turi įtakos įmonės
veiklai, pasiruošimui bei reikalauja papildomų
resursų skyrimo kibernetinių rizikų prevencijai.
Tai turi teigiamos įtakos skrydžių plėtrai,
pigesni skrydžių bilietai, jie tampa vis labiau
prieinami kiekvienam žmogui, turi teigiamos
įtakos keleivių skaičiaus didėjimui.

4

Numatoma, kad taršos mažinimas ir jos
ribojimas išliks prioritetine kryptimi Europoje,
tad tai turės neigiamos įtakos aviakompanijų
plėtrai oro uostuose.
Papildomi ribojimai dėl taršos mažinimo
neigiamai įtakoja aviakompanijų veiklos plėtrą.

3

4

2

2

3

3

3

2

5

2

Teisiniai

Oro uostų dalyvavimas tarptautinėse
CO2 mažinimo programose, siekiant
sumažinti
anglies
dvideginio
išsiskyrimą veiklos metu.
Aplinkosauga buvo 2014–2020 m. ES
finansavimo periodo prioritetinė sritis.
Taip pat numatoma, kad nauju ES
finansavimo periodu išliks prioritetine
sritimi.

3

Turi teigiamos įtakos ir gerina įmonės įvaizdį
tarptautiniu mastu.

2

5

2

Įsigaliojantis įstatymas reguliuojantis
TAZ nustatymą ir kompensacijų už
triukšmo
apsauginių
priemonių
įsirengimą mokėjimą.

4

Oro uostų veikla yra griežtai
reglamentuojama
nacionalinių
ir
tarptautinių teisės aktų.

5

Nacionaliniai teisės aktai, nustatantys
nepalankias teisines sąlygas oro uostų
veiklai (pvz., valstybės įmonių teisinis
reguliavimas, reguliuojamų rinkliavų
apskaičiavimas, turto valdymo sąlygos,
viešieji pirkimai).
Potencialūs teisminiai ginčai bei
priežiūros institucijų tyrimai.

4

Investicijomis į aplinkosaugines sritis pagal
patvirtintus projektus Europos Komisijoje,
sukuriamos galimybės tuo pačiu gerinant
aplinkosaugines sritis įdiegti operacijas
greitinančias investicijas. 2022–2025 m.
planuojama įgyvendinti 5 investicinius
projektus.
Įmonė
turi
vadovaujantis
įstatymo
nuostatomis, kurios numato sukurti išmokų
administravimo
mechanizmą
ir
jų
generuojamų kaštų perkėlimą aviacinėms
rinkliavoms.
Tarptautiniu mastu dėl suvienodintų teisinių
reikalavimų yra sukuriamos galimybės lengviau
pritraukti naujus vežėjus (dėl taikomo vienodo
teisinio reguliavimo).
Paminėti aspektai didina įmonės sąnaudas ir
kelia iššūkių siekiant efektyvinti valdymą,
resursų panaudojimą. Nedalyvavimas Europos
Komisijos teisės aktų kūrime ir atnaujinime.

1

Įstatymų ribojimai (paveldas, viešieji
pirkimai, aplinkosauga ir kt.).

5

Šiai dienai Lietuvos oro uostai turi vos kelis
nedidelės reikšmės teisminius ginčus, naujų
nenusimato.
Įmonė vykdydama savo veiklą susiduria su
dideliais teisiniais apribojimais, kas turi įtakos
įmonės galimybes plėsti oro uostus, riboja
galimybes greitai reaguoti į plėtros poreikį.

3
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4

5

4

5

4.4. SSGG ANALIZĖ
Vidinių ir išorinių veiksnių įtaka LOU veiklai apibendrinama SSGG lentelėje, kur veiksniai priskiriami stiprybėms
(vidiniai veiksniai), silpnybėms (vidiniai veiksniai), galimybėms (išoriniai veiksniai) ir grėsmėms (išoriniai veiksniai).
10 LENTELĖ. SSGG analizės apibendrinimas
Pardavimai, komunikacija
bei rinkodara

Projektų įgyvendinimas ir
technologijų vystymas

Keleivių aptarnavimas ir
teikiamų paslaugų kokybės
valdymas

Žmogiškųjų išteklių
valdymas

Finansų valdymas

Vidaus audito ir kontrolės
užtikrinimas

Stiprybės
 Didėjantis Lietuvos oro uostų žinomumas
kaimyninėse šalyse
 Vežėjams patraukli aviacinių paslaugų
kainodara ir nuolaidų sistemos
 Sukurtas efektyvus maršrutų plėtros skatinimo
įrankis de minimis, kuriami nauji instrumentai
 Industrijos / objekto išskirtinumas sudaro
sąlygas didelę pridėtinę vertę kuriančioms
veikloms (pvz., „Duty Free“ prekyba)
 Gera oro uostų lokacija
 Pro-aktyvus galimybių pristatymas partneriams
 Naudojamos technologijos tenkina bazinius
keleivių poreikius, užtikrina sklandžią oro uostų
veiklą
 Įdiegta įmonės projektų valdymo proceso
metodika leidžia tobulinti bei automatizuoti
procesus
 Užtikrinimas oro uostų infrastruktūros ilgalaikės
plėtros planavimas
 Įdiegtas ir nuolat atnaujinamas klientų
aptarnavimo standartas (KAS)
 Aktyviai diegiamos kokybės valdymo
iniciatyvos, siekiant gerinti keleivių patirtį
 Diegiami LEAN metodai
 Geras keleivių aptarnavimas (mažas skundų
kiekis vs. aptarnautų keleivių kiekiui), geri
atsiliepimai keleivių tyrimuose
 Klientų patirtį gerinančių projektų,
technologinių sprendimų įgyvendinimas
 Specialiųjų poreikių turinčių asmenų
aptarnavimo užtikrinimas
 Užtikrinamas ekstremalių situacijų bei
pandemijų valdymas
 Suburta profesionali darbuotojų komanda
gebanti įgyvendinti strateginius įmonių planus
 Įdiegta motyvacinė darbo užmokesčio sistema,
susieta su rezultatais
 Periodiškai optimizuojama ir efektyvinama
organizacinė struktūra, siekiant mažinti
hierarchinius lygmenis, vadovų skaičių, didinti
darbuotojų multifunkciškumą, optimizuojant
darbo procesus
 Darbuotojai nuolat ugdomi ir įgalinami valdyti
procesus susijusius su darbuotojais/kolegomis
 Grįžtamojo ryšio rinkimas iš darbuotojų
 Užtikrinama įmonės veiklos rezultatų analizė ir
kontrolė, veiklos efektyvumo ir ekonomiškumo
vertinimas
 Sklandus draudiminių įvykių administravimas

 Lankstumas atlikti neplaninius kontrolinius
patikrinimus, nekeičiant vidaus auditų planų
 Efektyvi komunikacija ir bendradarbiavimas su
įmonės padaliniais
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Silpnybės
 Daugiau nei 50 % keleivių rinkos užima 2 vežėjai
 Valstybės įmonės statusas riboja neaviacinių
pajamų didinimo galimybes: sudėtingos ir ilgos
turto nuomos procedūros, draudžiama steigti
padalinius, dalyvauti jungtinėje veikloje, kt.
 Dėl nepakankamų terminalo pajėgumų yra
ribojama paslaugų / verslų plėtrą
 Dėl COVID-19 pandemijos jaučiamos pasekmės
keleivių srauto ir reguliarių krypčių sumažėjimo

 Darbuotojų pakeičiamumo užtikrinimas
 Ilgai trunkantys infrastruktūros ir technologijų
projektų įgyvendinimui reikalingi viešieji
pirkimai
 Dėl didelio kompleksiškumo ir didelio kiekio
suinteresuotų šalių, lėčiau įgyvendinami plėtros
projektai
 Terminalo infrastruktūros pajėgumai (per maži
keleivių srautams, įvertinant pandemijos
valdymo reikalavimus ir grįžus į 2019 m. lygį)
 Ribotos galimybės paslaugų įvairovei (KUN,
PLQ)
 Ne visais atvejais užtikrinamas KAS
įgyvendinimas tarp partnerių
 Oro uosto pasiekiamumo problemos, nes
viešasis transportas nėra pritaikytas prie oro
uostų klientų poreikių

 Per mažas lanksčių darbo formų naudojimas
(outsource, projektinės sutartys ir pan.)
 Specifines kompetencijas turinčių darbuotojų
išlaikymas ir pamainos užtikrinimas
 Sektoriaus ir valstybinės įmonės įvaizdis
apsunkina geriausių rinkos specialistų
pritraukimą
 Partnerysčių valdymas neišskiriama kaip svarbi
veiklos sritis

 Augantis skolinimosi poreikis ir investicijų
mastas lemia didėjančius paskolų aptarnavimo
kaštus
 Užtikrinant investicijų įgyvendinimą reikiama
efektyviai valdyti pinigų srautus
 Sumažėjęs veiklos pelningumas dėl COVID-19 ir
sunkiai prognozuojamas veiklos atsigavimo
laikotarpis
 Ribotos galimybės patikrinti gaunamos
informacijos tikrumą
 Griežtas vidaus audito veiklos reglamentavimas

Teisės ir juridinių klausimų
valdymas

Infrastruktūros ir operacijų
valdymas

 Informacijos apie įmonėje veikiančius valdymo
ir kontrolės procesus teikimas, siekiant
užtikrinti nuolatinį jų tobulinimą
 LOU vykdomų strateginių projektų teisinės
konsultacijos
 Dalyvavimas LOU veiklą reguliuojančių teisės
aktų rengime
 Sukauptos specifinės srities žinios

 Politiniai ciklai turi neigiamos įtakos teisinei
aplinkai

 Sukaupta patirtis svarbių ir didelių projektų
valdyme (KTT rekonstrukcijos)
 Infrastruktūra yra patogioje vietoje arti didžiųjų
Lietuvos miestų
 Informacinės saugos užtikrinimas
 Saugus skrydžių aptarnavimas bei sklandus
aerodromo infrastruktūros aptarnavimas bei
vystymas
 IT infrastruktūros sklandus aptarnavimas bei
palaikymo ir plėtros projektų įgyvendinimas
 Vykdomi veiksmai TKA nustatytų reikalavimų
įgyvendinimui, nuolatos atliekami vidiniai ir
išoriniai patikrinimai dėl atitikčių reikalavimui
nustatymo
 Profesionali darbuotojų, keleivių ir bagažo
patikra prieš skrydį
 Aukšta parengtis avarinių situacijų likvidavimui

 Didelių eksploatacinių sąnaudų reikalaujanti
infrastruktūra
 Nepakankamas orlaivių stovėjimo aikštelių
skaičius, papildomos rizikos dėl nestandartinių
procedūrų taikymo
 Infrastruktūros projektų metu galimi skrydžių
ribojimai

Administravimo valdymas

 Stipri komanda, aiškus darbų pasiskirstymas
 Sklandus dokumentų valdymas
 Užtikrinamas aukšto lygio įmonės
reprezentavimas svečiams bei partneriams

 Nepakankamai funkcionali dokumentų
apdorojimo sistema (DVS), sudėtinga ir
perteklinė dokumentų vizavimo sistema,
nekuria pakankamo efektyvumo

Procesų ir rizikų valdymas

 Procesų standartizavimas užtikrina aukštesnį
 Dalies darbuotojų pasipriešinimas diegiamoms
kokybinį lygį ir galimybę matuoti, tobulinti
LEAN metodikoms ir praktikoms
procesus, veiklas
 Nėra praktikos ir įgūdžio tinkamai nustatyti
 Identifikuojant didžiausią naudą/vertę
procesų rizikas ir rodiklius bei juos valdyti
kuriančius procesus, skiriamas didelis dėmesys į  Procesų šeimyniškumo stoka ir priskirtų
rizikų bei prevencinių veiksmų nustatymą iri
atsakomybių nevykdymas
suvaldymą
 Įmonėje dirba jaunas kolektyvas, kuris teigiamai
priima naujoves ir gali imliau taikyti praktikoje
LEAN gerąsias praktikas
 Pradėtas platesnis požiūris į procesų valdymą,
apimantis rizikų ir rodiklių nustatymą bei
stebėjimą
 Darbuotojų ugdymas procesų valdymo ir LEAN
metodikų taikymo klausimais

Aviacijos saugos ir saugumo
valdymas

Partnerių galia

 Aviacijos saugos ir saugumo reikalavimų
nesilaikymas gali lemti oro uostų veiklos
apribojimą ar net stabdymą
 Augant skrydžių skaičiui galimi aviacijos saugos
iššūkiai

Galimybės
Grėsmės
 „airBaltic“ radus strateginį investuotoją
 Vis didėjanti oro vežėjų konkurencija ir pigių
aviakompanija pozicionuoja save kaip regiono
skrydžių vežėjų flotilė, įvairiems paslaugų
vežėją ir vykdo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus,
tiekėjams, įskaitant oro uostus, daro ypatingą
nebekoncentruodama tranzito per Rygą
spaudimą dėl kaštų bei diktuoja sąlygas oro
 Industrijos patrauklumas turi daug potencialo
uostams dėl skrydžių tvarkaraščių
naujų paslaugų plėtrai, kuris tikimąsi sugrįš po
 Nauji reguliuojamos veiklos reikalavimai
COVID-19 pandemijos
(Pasienio patikros savitarnų erdvių atsiradimas
 Auganti ekonomika, stiprėjanti perkamoji galia,
ir sistemos realizavimas)
didelis emigrantų kiekis, bazinio (nacionalinio)
 Saugumo patikros reikalavimų pasikeitimai –
vežėjo neturėjimas, sudaro galimybes naujų
sugriežtinimai (taip kaip JAV dėl pudros ir kitų
krypčių/vežėjų pritraukimui
birių produktų gabenimo)
 Išorės skatinimo programos sudaro galimybes
 Įmonė negali lanksčiai ir greitai pakeisti esamų
naujų krypčių atsiradimui
tiekėjų
 COVID-19 pandemijai pažeidus aviacijos
sektorių, išaugusi oro bendrovių bankrotų
rizika.
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Esami konkurentai

Naujų konkurentų grėsmė

Pakaitalų grėsmė

Pirkėjų galia

Politiniai veiksniai

Ekonominiai veiksniai

 Rygos bei Talino oro uostams vykdant bazinių
vežėjų interesus saugančią aviacinės plėtros
politiką Lietuvos oro uostai turi privalumą
sudarydami vienodas sąlygas visiems vežėjams
 Vykdoma maršrutų skatinimo programa
suteikia Lietuvos oro uostams konkurencinį
pranašumą
 Naujo oro uosto statyba reikalauja didelių
investicijų, todėl naujų konkurentų atsiradimo
grėsmė yra maža
 Regioniniame lygmenyje nesant labai didelių
oro uostų, keleivių pritraukimui įtaką gali daryti
kokybinis jų aptarnavimas
 Integruoti susisiekimo sprendimai, apjungiantys
kelias transporto rūšis
 Pasiūlius keleiviams patogias jungtis antžeminiu
transportu iki oro uosto, gali lemti keleivių
skaičiaus augimą
 Lietuvos BVP gyventojui bei oro keleivio
pelningumas Lietuvoje yra aukštesnis nei kt.
Baltijos šalyse
 Klientų poreikių dėl skrydžių dažnių, krypčių
patenkinimas daro tiesioginę įtaką oro uostų
pajamoms
 Užtikrinant augančius keleivių lūkesčius
kokybei, aptarnavimui ir naujoms paslaugoms
oro uostuose gali lemti keleivių skaičiaus
augimą
 Tinkamas LOU įvaizdžio formavimas gali
sudominti naujų avialinijų atėjimą į LOU
 Stabili politinė aplinka, leidžia pritraukti
investuotojus ar vykdyti plėtrą didesne
apimtimi
 Bendradarbiaujant su valstybinėmis
institucijomis didinamas pasiekiamumas oro
transportu (PSO projektas)
 VĮ pertvarkymas ir VĮ depolitizavimo procesas
suteikia galimybę įmonėms mažinti
administracinę naštą bei efektyvinti įmonių
veiklą.
 Palaikanti politinė aplinka padeda pritraukti
papildomus finansavimo šaltinius
 Ekonominiai migrantai sudaro ženklią oro
keleivių dalį
 Investuojant į šalies žinomumo didinimą
užsienyje, stabiliai didėja atvykstamojo turizmo
keleivių skaičius
 Žemesni skrydžių kaštai gali paskatinti plėtros
planus bei sprendimų greitį
 Investicinės aplinkos gerinimas sukuria
palankias sąlygas paslaugų, projektų plėtrai

Socialiniai veiksniai




Technologiniai veiksniai




 Rygos ir Talino oro uostai nestabdo investicijų į
keleivių aptarnavimo, krovinių ir MRO
infrastruktūros plėtrą, todėl aviacijos sektoriui
atsigavus po COVID-19 pandemijos, turės
konkurencinį pranašumą

 Naujo didelio pajėgumo oro uosto atsiradimas
Lenkijoje darytų įtaką Lietuvos oro uostų
keleivių skaičiaus mažėjimui

 Informacinės technologijos naudojamos
telekonferencijoms, gali daryti įtaką verslo
reikalais keliaujančių keleivių įpročiams bei
kelionių dažniui
 Pirkėjai yra linkę rinktis geriausią kainos ir
kokybės santykį, be to, yra itin jautrūs kainoms
 Pirkėjai naudojasi jiems patogiausiais keliavimo
būdais, todėl nepatogus oro uosto
pasiekiamumas gali lemti keleivių skaičiaus
mažėjimą

 20 % Lietuvos oro keleivių rinkos – Jungtinės
Karalystės keleiviai, taigi D. Britanijos
pasitraukimas iš ES gali neigiamai paveikti oro
transporto politiką ir reguliavimą bei padaryti
ženklią įtaką migracijos ir keleivių srautams
 Kasmetinės ekonomine logika nepagrįstos
įmokos aviacijos veiklą reguliuojančiai
institucijai
 Terorizmo grėsmės aviacijai verčia būti
pasiruošusiems greitam veiklos ir technologinių
procesų pasikitimų įgyvendinimui

 Sulėtėjus ekonomikos augimui arba prasidėjus
nuosmukiui gali ženkliai mažėti tiek verslo
(mažinamos sąnaudos), tiek privačių
(sumažėjusi perkamoji galia) keleivių
 Aplinkosaugos ir kitų mokesčių atsiradimas gali
neigiamai įtakoti plėtros galimybes
 Degalų kainos pokyčiai daro įtaką
aviakompanijų kaštų struktūrai, todėl lemia
plėtros planus
 Sumažinus Europos Sąjungos finansavimą
planuojamiems projektams, oro uostų plėtra ir
modernizavimas gali sulėtėti
Migracija didina oro transporto keleivių srautus  Dažniau pasikartojančios pandemijos
Įmonės / sektoriaus patrauklumas ir
 Darbo užmokesčio augimo ir darbo jėgos
reprezentatyvumas gali padėti pritraukti
mažėjimo iššūkis gali lemti darbuotojų trūkumą
profesionalius specialistus
 VNO kaimynystėje buvęs Romų taboras daro
neigiamą įtaką keleivių patirčiai
Infrastruktūros ir įrangos nuoma vietoje
 Didelė konkurencija dėl aukštos kvalifikacijos
įsigijimo bei paslaugų nuoma
technologijų specialistų
Naujos kartos orlaiviai yra efektyvesni degalų
 Tam tikrų tiekėjų ir / arba produktų
suvartojimo, triukšmo aspektais bei gali vienu
dominavimas rinkoje
metu gabenti didesnius keleivių skaičius (+10–  Kibernetinės atakos ir informacijos sauga
30 %)
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Aplinkosauginiai veiksniai

Teisiniai veiksniai

 Technologijų plėtra skatina operatyviai reaguoti
į rinkos poreikių pasikeitimus ir užtikrinti
naujovių integralumą oro uostų veikloje
(mobiliosios aplikacijos, procesų
automatizavimas)
 Dalyvavimas CO2 mažinimo programose sudaro  Augant skrydžių intensyvumui didėja ir orlaivių
palankias finansavimo sąlygas kitiems
sukeliamas triukšmo lygis
vykdomiems projektams
 Griežtėjantys LR teisės aktų reikalavimai dėl oro
taršos gali turėti neigiamos įtakos
aviakompanijų plėtrai oro uostuose
 Teisės aktų pakeitimai leidžia užtikrinti tvarią
 Besikeičiantys teisės aktai ir kiti įmonės veiklą
oro uostų plėtrą
reglamentuojantys dokumentai iššaukia
 Dėl vienodai reglamentuojamos oro uostų
nuolatinių investicijų ir veiklos procesų keitimo
veiklos yra sukuriamos galimybės lengviau
poreikį
pritraukti naujus vežėjus

LOU koncentruojasi į identifikuotų galimybių išnaudojimą, pasinaudojant organizacijos turimomis stiprybėmis.
Kartu įmonė skiria didelį dėmesį nustatytoms silpnesnėms sritims, t. y. numatomos konkrečios veiklos, kaip
stiprinti probleminius aspektus (dalis silpnybių traktuojamos kaip rizikos). Didelis dėmesys organizacijoje skiriamas
pro-aktyviam grėsmių valdymui; grėsmės traktuojamos kaip rizikos. Pagrindinės rizikos ir jų valdymo priemonės
nurodytos šios strateginio plano 7 skyriuje „Galimi pavojai ir jų valdymas“, taip pat įmonė savo veikloje naudoja ir
išplėstinį nuolatos atnaujinamą rizikų registrą. Į SSGG analizės rezultatus atsižvelgiama nustatant įmonės
strateginės plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius (žr. 5 skyrių „Strateginiai uždaviniai, veiksmai ir jų matavimo
rodikliai“).

5.

37

6. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS
VĮ Lietuvos oro uostai įvardijo pagrindines suinteresuotąsias šalis: klientai, akcininkas, partneriai, kolegos,
visuomenė. Šiuo tikslu įmonė suformulavo misiją, viziją ir strategines kryptis kiekvienai iš suinteresuotų šalių bei
siekiant užtikrinti šių šalių lūkesčių įgyvendinimą.
COVID-19 pandemija ne tik neigiamai paveikė keliaujančių srautus, įmonės pajamas, privertė pristabdyti dalį
projektų, tačiau sukrėtė ir visą aviacijos bei turizmo sektorius. Patirtas giliausias sukrėtimas veiklos istorijoje, todėl
įmonės vadovybė 2021 m. iš naujo įvertino strategiją. Vertinimas atskleidė, kad pasirinktas verslo modelis ir
kertinės strategijos dalys išlieka aktualios, tik minimaliai buvo patikslinta vizija ir strateginės kryptys.
MISIJA: PRIARTINTI PASAULĮ PRIE LIETUVOS
Klientams: pasiūlyti konkurencingą krypčių tinklą ir paslaugų įvairovę bei rūpestingą aptarnavimą.
Partneriams: būti atvirais ir nešališkais, kuriant patrauklią verslo aplinką.
Akcininkams: vystyti saugią ir efektyvią infrastruktūrą.
Kolegoms: veikti vieningai ir ambicingai, valdant skirtingas partnerystes.
Visuomenei: būti Lietuvos klestėjimo ir tvaraus augimo Sparnais.
VIZIJA: PASIEKUS 10 MLN. KELEIVIŲ, ATVERSTI NAUJĄ LTOU ISTORIJOS PUSLAPĮ
Klientams: išaugęs Lietuvos kaip krypties patrauklumas, patenkinantis atvykstančiųjų turistų/verslininkų
tikslus.
Partneriams: patrauklūs rinkos lyderiams ir leidžiantys įgyvendinti abipusiai naudingus verslo modelius.
Akcininkams: atnaujinta oro uostų infrastruktūra su aiškiu finansavimo modeliu, užtikrinančiu tvarią grąžą.
Kolegoms: tarptautiniu mastu pripažįstamos kompetencijos, užtikrinančios efektyvią oro uostų veiklą ir
plėtrą.
Visuomenei: išaugęs visuomenės palaikymas oro uostų plėtrai kaip kertiniam ekonomikos varikliui.
VERTYBĖS: KŪRYBIŠKUMAS, PASITIKĖJIMAS, SAVININKIŠKUMAS

Kūrybiškumas
Ieškau netradicinių sprendimų; sprendimus randu su esamais resursais; pasiūlau sprendimų alternatyvas
tikslui pasiekti; skatinu kolegų saviraišką: pasisakyti, išbandyti, mokytis.
Pasitikėjimas
Laikausi susitarimų ir vykdau pažadus; laiku ir atvirai komunikuoju apie eigą/veiklą/procesą; savo veiksmais
nesukeliu rizikos įmonės reputacijai; kuriu ilgalaikius abipusiškai naudingus santykius.
Savininkiškumas
Su įmonės turtu elgiuosi atsakingai; komunikuoju apie problemas ir ieškau sprendimų savo ir kolegų
aplinkoje; dalinuosi gerosiomis praktikomis su kolegomis.

38

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS
Vidutinės trukmės laikotarpiui LOU nustatė šias pagrindines strategines veiklos kryptis, kurios atitinka įmonės
nustatytą viziją:
I.
II.
III.
IV.
V.

išaugęs Lietuvos kaip krypties patrauklumas, patenkinantis atvykstančiųjų turistų/verslininkų lūkesčius;
patrauklūs rinkos lyderiams ir leidžiantys įgyvendinti abipusiai naudingus verslo modelius;
atnaujinta oro uostų infrastruktūra su aiškiu finansavimo modeliu, užtikrinančiu tvarią grąžą;
tarptautiniu mastu pripažįstamos kompetencijos, užtikrinančios efektyvią oro uostų veiklą ir plėtrą;
išaugęs visuomenės palaikymas oro uostų plėtrai kaip kertiniam ekonomikos varikliui.

7. STRATEGINIAI TIKSLAI IR RODIKLIAI
Strateginės
kryptys

Išaugęs Lietuvos
kaip krypties
patrauklumas,
patenkinantis
atvykstančiųjų
turistų /
verslininkų tikslus

Strateginiai
tikslai

Pasiūlyti
konkurencingą
krypčių tinklą ir
paslaugų
įvairovę bei
rūpestingą
aptarnavimą

Atnaujinta oro
uostų
infrastruktūra su Vystyti saugią ir
aiškiu finansavimo efektyvią
modeliu,
infrastruktūrą
užtikrinančiu
tvarią grąžą

Tarptautiniu
mastu
pripažįstamos
kompetencijos,
užtikrinančios
efektyvią oro
uostų veiklą ir
plėtrą

Patrauklūs rinkos
lyderiams ir

Veikti vieningai
ir ambicingai
valdant
skirtingas
partnerystes

Būti atvirais ir
nešališkais

Rodikliai

Rodiklių
matavimo
vienetai

2021 L

2022 P

2023 P

2024 P

2025 P

Krypčių skaičius

Vnt.

85

92

99

106

112

ASQ¹

Proc.

-

4.00

4.1

4.12

4,13

Lojalių oro
uostams
keleivių (NPS
promoters)
rodiklis²

Siekiamos reikšmės

Proc.

57

58

58

58

60

EBITDA marža

Proc.

≥20,0

≥26

≥31

≥36

≥42

EBITDA

Mln.

7

≥9

≥13

≥17

≥23

Projektų
vykdymas laiku

Proc.

≥80

≥80

≥85

85

85

mln. Eur

27,40

38,49

44,86

49,16

56,46

Finansinių skolų
santykis su
nuosavu
kapitalu

Koef.

0,2

1-1,5

1-1,5

1-1,5

1-1,5

Bendras saugios
veiklos lygis
ALoSP³

Proc.

≥89,6

≥91,6

≥93,6

≥95

≥95

Aviacijos
saugumo lygis
ALoSecP

Proc.

≥83,43

≥85,43

≥87,43

≥89

≥90

Darbuotojų
įsitraukimo
indeksas

Proc.

60

63

65

67

69

≥95

≥97

≥100

≥100

≥100

-

75

77

79

80

Pajamos

Darbuotojų
kvalifikacijos
užtikrinimas⁵
Partnerių
pasitenkinimo

Proc.
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Atsakingi už
įgyvendinimą
Aviacinių paslaugų
skyrius vadovas
Gen. direktorius,
Operacijų ir
infrastruktūros
dep. direktorius
Gen. direktorius,
Operacijų ir
infrastruktūros
dep. direktorius
Finansų ir
administravimo
departamento
direktorius
Finansų ir
administravimo
departamento
direktorius
Operacijų ir
infrastruktūros
dep. direktorius
Komercijos
departamento
direktorius
Aviacinių paslaugų
skyrius
Finansų ir
administravimo
departamento
direktorius
Saugos ir
saugumo
departamento
direktorius
Saugos ir
saugumo
departamento
direktorius
Generalinis
direktorius,
Teisės, personalo
ir administravimo
sk. vadovas
Teisės personalo
ir administravimo
sk. vadovas
Komercijos
departamento

leidžiantys
įgyvendinti
abipusiai
naudingus verslo
modelius

kuriant
patrauklią
aplinką verslui

indeksas
(„vyksta
sklandus
bendradarbiavi
mas, 5-balėje
skalėje 4 ir 5
įvertinimai)
Aviacinės ir
neaviacinės
pajamos,
gaunamos iš
„MRO“ ir
krovinių
aptarnavimo
veiklų („Cargo“)
Keleivių sk.

Išaugęs
visuomenės
palaikymas oro
uostų plėtrai, kaip
kertiniam
ekonomikos
varikliui

Būti Lietuvos
augimo ir
klestėjimo
sparnais

CSR and
sustainability
ataskaitos
vertinimas

Triukšmo
poveikis⁶

direktorius

„MRO“ – 1,40
mln. Eur

„Cargo“ –
1,66

„MRO“
– 1,40 Komercijos
departamento
„Cargo“ direktorius
„Cargo“ „Cargo“ „Cargo“
–
Aviacinių paslaugų
–
–
–
2,10
skyrius
2,00
1,77
1,99
„MRO“
– 1,36

„MRO“
– 1,33

„MRO“
– 1,37

Mln.

2,5

4,2

5,9

6,8

7,5

Gen. direktorius,
Aviacinių paslaugų
sk. vadovas

Balas

A-

A+

A+

A+

A+

Gen. direktorius,
Komunikacijos sk.
vadovas

VNO
<=1,23/5,24

VNO
<=1,23/5,24

VNO
<=1,23/5,24

VNO
<=1,23/5,24

KUN
<=0,62/1,23

KUN
<=0,62/1,23

KUN
<=0,62/1,23

KUN
<=0,62/1,23

PLQ
<=0,51/1,45

PLQ
<=0,51/1,45

PLQ
<=0,51/1,45

PLQ
<=0,51/1,45

VNO 1,23/5,24

Km2

KUN 0,62/1,23
PLQ 0,51/1,45

Operacijų ir
infrastruktūros
dep. direktorius

¹ -Tarptautinės oro uostų tarybos (Airport Council International) organizuojamas palyginamasis kokybinis tyrimas, matuojantis keleivių pasitenkinimo
lygį, vykdomas apklausiant išvykstančius keleivius 55 standartizuotų klausimų pagrindu (matuojama bus tik tuo atveju, jei bus galimybė skirti biudžetą
matavimo paslaugoms)
² - Lojalių oro uostams keleivių rodiklis – tai tarptautinio klientų rekomendavimo indekso (Net Promoter Score) metodikos pagrindu atliekamas
tyrimas, vykdomas apklausiant išvykstančius keleivius vieno klausimo pagrindu - Kiek Jūs esate linkęs (-usi) rekomenduoti mūsų įmonę savo draugams
ar kolegomis? Įvertinkite 0–10 balų skalėje, kai 0 reiškia „tikrai nerekomenduočiau“, o 10 – „rekomenduočiau“.
³ - Saugos veiklos stebėjimas yra procesas, kurio metu patikrinamas Įmonės saugos veiklos efektyvumas lyginant su bendra saugos politika ir tikslais.
Saugos veiklos efektyvumas yra apibrėžiamas kaip saugos veiklos lygis pagal nustatytus veiklos tikslus (SPT – angl. Safety Performance Target) taikant
saugos veiklos rodiklius (SPI – angl. Safety Performance Indicator). Saugos veiklos efektyvumas atspindi gebėjimą, efektyviai valdyti rizikas susijusias su
veikla aerodrome. Saugos veiklos tikslai ir rodikliai nustatomi remiantis buvusių avarijų, incidentų ir nustatytų nesaugių sąlygų aerodrome statistiniais
duomenimis. Saugos veiklos tikslai ir rodikliai nustatomi tokioms veiklos sritims, kuriose pastebima tendencija nustatytų pavojų rizikos lygiui didėti.
Bendras Įmonės priimtinas saugos veiklos lygis (ALoSP – Acceptable Level of Safety Performance) yra visų filialų saugos lygio išvestinis vidurkis
(VNO+KUN+PLQ/3).
⁴- Aviacijos Saugumo veiklos stebėjimas yra procesas, kurio metu patikrinamas Įmonės aviacijos saugumo vykdomų funkcijų efektyvumas pagal
nustatytą aviacijos saugumo programą. Aviacijos Saugumo veiklos efektyvumas yra apibrėžiamas kaip saugumo veiklos lygis pagal nustatytus veiklos
tikslus (SPT – angl. Security Performance Target) taikant aviacijos saugumo veiklos rodiklius (SecPI – angl. Security Performance Indicator). Aviacijos
saugumo veiklos efektyvumas atspindi gebėjimą, efektyviai valdyti rizikas ir kylančias grėsmes aviacijos saugumo srityje. Aviacijos saugumo veiklos
tikslai ir rodikliai nustatomi remiantis kokybės kontrolės patikrinimų ir bandymų rezultatais. Aviacijos saugumo veiklos tikslai ir rodikliai nustatomi
pagal aviacijos programoje išskirtas septynias atskiras veiklos grupes. Bendras Įmonės priimtinas aviacijos saugumo veiklos lygis (ALoSecP – Acceptable
Level of Security Performance) yra visų filialų aviacijos saugumo lygio išvestinis vidurkis (VNO+KUN+PLQ/3).
⁵ - Įmonei reikalingų kompetencijų užduotims atlikti, pagal nustatytas atsakomybes bei įmonei keliamus tiek tarptautinius, tiek nacionalinius
reikalavimus
užtikrinimas
(vykdant
sertifikavimo
atitikties,
mokymų,
ugdymo
sistemos
tobulinimo
ir
pan.
projektus).
⁶ - Rodiklis atspindi rekordinių skrydžių skaičiumi 2019 m. VNO, KUN ir PLQ viršnorminio triukšmo zonų (kuriose viršijamas dienos/nakties leistinas
triukšmo lygis) dydį, kuris apskaičiuojamas modeliavimo būdu, panaudojant faktinius metinius skrydžių skaičiaus ir trajektorijų duomenis. Siekis yra
išlaikyti zonas tokio paties dydžio arba pasiekti jų sumažėjimo net augant skrydžių skaičiui.
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8.

VEIKSMŲ PLANAS
8.2.

VIDUTINĖS TRUKMĖS UŽDAVINIAI IR VEIKSMAI

Strateginės
kryptys
Išaugęs Lietuvos
kaip krypties
patrauklumas,
patenkinantis
atvykstančiųjų
turistų /
verslininkų
tikslus

Strateginiai
tikslai

Uždaviniai tikslams
pasiekti

Pasiūlyti
Užtikrinti reguliarų
konkurencingą krypčių augimą
krypčių tinklą ir
paslaugų
įvairovę bei
rūpestingą
aptarnavimą

• Padidinti skrydžių dažnį ar orlaivių dydį
esamomis kryptimis
• Periodiškai suorganizuoti „Blitz“
trumpuosius susitikimus, skirtus
potencialių partnerių pritraukimui
• Didinti LOU žinomumą, sukurti B2B, B2C
reklamines kampanijas Lietuvoje ir
užsienyje

Rodikliai
Reguliarių
krypčių
skaičiaus
augimas

Rodiklių
matavimo
vienetai
vnt.

Užtikrinti klientų
aptarnavimo (KAS)
standarto atitikimą

•Periodiškai vykdyti KAS mokymus
KAS vykdymas Proc.
•Periodiškai, esant poreikiui, atnaujinti KAS (aviacijos
••Taikyti kintamą DU pagal KAS rodiklius
saugumas)

Siekti, kad nuo oro
uosto veiklos
priklausančių skundų
skaičius mažėtų

• Reguliariai organizuoti susitikimus su
Nusiskundimų Vnt./
partneriais oro uosto operacijų aptarimui
skaičius
100 tūkst.
• Išplėsti „Help desk“ funkcijas oro uosto
keleivių
naudotojams, kurie informuotų apie kilusias
problemas terminale
• Vykdyti reguliarų ir nepriklausomą
Švaros balas ² Balas
terminalo švaros auditą

Užtikrinti švarą
terminale (5-balėje
skalėje, 5-puikus, 1blogas įvertinimas)
Atnaujinta oro
Vystyti saugią
uostų
ir efektyvią
infrastruktūra su infrastruktūrą
aiškiu
finansavimo
modeliu,
užtikrinančiu
tvarią grąžą

Veiksmai ir priemonės

• Nuolatos sekti ir kontroliuoti sutartinius
paslaugos tiekėjo įsipareigojimus
Mažinti pradelstas
• Kartą per mėnesį vykdoma skolų peržiūra,
gautinas sumas
sudaromas sąrašas klientų, kuris teikiamas
kolegoms tolimesniam darbui su jais.
• Periodiškai ir savalaikiai siunčiami
pranešimai partneriams, siekiant užtikrinti
skolų valdymą
Užtikrinti, jog prekių,
• Taikoma motyvacinė darbo užmokesčio
paslaugų ir darbų
sistema viešųjų pirkimų darbuotojams
pirkimai būtų atliekami • IT sistemos panaudojimas viešųjų pirkimų
laikantis nustatytų
proceso valdymui
terminų

Siekiamos reikšmės
2021 L

2022 P

2023 P

2024 P

2025 P

Atsakingi už
įgyvendinimą

≥10

≥10

≥7

≥7

≥7

Aviacinių
paslaugų skyrius
vadovas

≥90

≥90

≥92

≥93

≥93

Saugos ir
saugumo
departamento
direktorius

<15

<13

<13

<12

<10

Operacijų ir
infrastruktūros
dep. direktorius

VNO ≥4,2
KUN ≥4,2
PLQ ≥4,2

VNO ≥4,2
KUN ≥4,2
PLQ ≥4,2

VNO ≥4,2
KUN ≥4,2
PLQ ≥4,2

VNO ≥4,2
KUN ≥4,2
PLQ ≥4,2

VNO ≥4,2
KUN ≥4,2
PLQ ≥4,2

Operacijų ir
infrastruktūros
dep. direktorius

Pirkėjų skolų
santykis su
pajamomis

Proc.

≤16

≤13

≤11

≤11

≤11

Finansų ir
administravimo
departamento
direktorius

Pirkimų
įvykdymas
laiku

Proc.

≥85

≥85

≥85

≥85

≥85

Finansų ir
administravimo
departamento
direktorius
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Užtikrinti tiekėjų
konkurenciją įsigyjant
prekes, paslaugas ir
darbus

• Pirkimų skyriaus darbuotojai vykdydami
pirkimą proaktyviais veiksmais skatina
tiekėjų dalyvavimą

Konkurencingų Proc.
viešųjų pirkimų
organizavimas

≥85

≥85

≥85

≥85

≥85

Finansų ir
administravimo
departamento
direktorius

Užtikrinti, kad projektai
būtų įvykdomi
nustatyto biudžeto
ribose

• Organizuoti vykdytų projektų išmoktų
pamokų analizę ir dalijimąsi įmonėje
• Planuojant projektus tiksliau įsivertinti
konkrečių žmogiškųjų resursų
pakankamumą projektui reikalingu metu
(dėl jų poreikio dubliavimosi su kitais
projektais ar tiesiogine veikla)
• Stambesniuose pirkimuose nusimatyti
laiko buferį pretenzijoms ir pirkimo
stabdymams

Projektų
Proc.
vykdymas
pagal biudžetą

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

Operacijų ir
infrastruktūros
dep. direktorius

Užtikrinti neaviacinių
pajamų augimą

• Darbas su esamais klientais siekiant
padidinti esamų paslaugų pardavimo
apimtis bei naujų, įvairių segmentų
poreikius atitinkančių, paslaugų kūrimas
• Išplėstų ir modernizuotų reklamos plotų
pardavimai

Neaviacinės
komercinės
pajamos

mln. Eur

≥9

≥13,9

≥16,4

≥17,5

≥23

Komercijos
departamento
direktorius

• Darbas su esamais klientais
Naujų klientų paieška

Aviacinės ir
neaviacinės
pajamos,
gaunamos iš
„MRO“ ir
krovinių
aptarnavimo
veiklų
(„Cargo“)
SPI

mln. Eur

„MRO“ – 1,40

„MRO“ – 1,36

„MRO“ –
1,33

„MRO“ –
1,37

„MRO“ –
1,40

„Cargo“ –
1,66

„Cargo“ –
1,77

„Cargo“ –
1,99

„Cargo“ –
2,00

„Cargo“ –
2,10

Komercijos
departamento
direktorius

Proc.

≥89,6

≥91,6

≥93,6

≥95

≥95

Saugos ir
saugumo
departamento
direktorius

SePI

Proc.

≥83,43

≥85,43

≥87,43

≥89

≥89

Saugos ir
saugumo
departamento
direktorius

Proaktyviai nustatyti
didėjančias rizikas
aerodromo operacijų
veikloje

• Atlikti rizikos vertinimą
Įgyvendinti rekomendacijas didėjančių
rizikų mažinimui iki toleruotino lygio ¹

Proaktyviai nustatyti
didėjančias rizikas
aviacijos saugumo
veikloje

• Atlikti rizikos vertinimą
Įgyvendinti rekomendacijas didėjančių
rizikų mažinimui iki toleruotino lygio
(atliekamas kartą per metus)
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Aviacinių
paslaugų skyrius

Tarptautiniu
mastu
pripažįstamos
kompetencijos,
užtikrinančios
efektyvią oro
uostų veiklą ir
plėtrą

Patrauklūs rinkos
lyderiams ir
leidžiantys
įgyvendinti
abipusiai
naudingus verslo
modelius

Išaugęs
visuomenės
palaikymas oro
uostų plėtrai,
kaip kertiniam

Veikti vieningai
ir ambicingai
valdant
skirtingas
partnerystes

Užtikrinti, kad
savanoriška darbuotojų
kaita būtų ne didesnė
nei nustatyta siektina
reikšmė

• Darbuotojų ugdymo ir karjeros programų Savanoriška
įgyvendinimas
darbuotojų
• Darbuotojų įsitraukimo gerinimo veiksmų kaita
vykdymas
• Vadovų ugdymas
• Darbuotojų atrankos ir pritraukimo
programų įgyvendinimas
• Atlygio sistemos ir papildomų naudų
vystymas/tobulinimas

Proc.

≤15

≤15

≤15

≤15

≤15

Teisės,
personalo, ir
administravimo
sk. vadovas *

Siekti, kad vidinė
organizacijos kultūra
skatintų darbuotojus
dirbti įmonėje

• Darbuotojų įsitraukimo gerinimo veiksmų
vykdymas
• Vadovų ugdymas
• Darbuotojų ugdymo ir karjeros programų
įgyvendinimas

Darbuotojų
išėjimo dalis
dėl
organizacinių
priežasčių

Proc.

≤25

≤25

≤25

≤25

≤25

Teisės,
personalo, ir
administravimo
sk. vadovas

Siekti, kad darbuotojai • Darbuotojų ugdymo sistemos tobulinimas Vidinė karjera
tobulėtų ir mokytųsi,
• Vadovų ugdymas
būtų ambicingi

Proc.

≥5

≥5

≥5

≥5

≥5

Siekti ambicingų tikslų 


Proc.

85

85

85

85

85

Teisės,
personalo, ir
administravimo
sk. vadovas
Teisės,
personalo, ir
administravimo
sk. vadovas

0

≥10

≥10

≥10

≥10

Komunikacijos
skyrius

≥42

≥38

≥20

≥15

≥15

Aviacinių
paslaugų skyrius
vadovas

≥90

≥90

≥92

≥93

≥95

Operacijų ir
infrastruktūros
dep. direktorius

Būti atvirais ir Įgyvendinti partnerių
nešališkais
pasiūlytas idėjas
kuriant
patrauklią
aplinką verslui

Būti Lietuvos
augimo ir
klestėjimo
sparnais

Veiklos aptarimo sistemos tobulinimas
Kintamo atlygio sistemos tobulinimas

Asmeninių
tikslų
pasiekimas

•Infrastruktūros gerinimo iniciatyvos,
remontas
• Keleivinio transporto atnaujinimo
iniciatyvos bei su tuo susijusių energetinių
resursų užtikrinimas
• CI infrastruktūros atnaujinimas (pvz. GPU)

Partnerių idėjų, Proc.
atitinkančių
įmonės
strateginius
tikslus bei
kainos ir vertės
balanso
kriterijus,
įgyvendinimo
skaičius
Užtikrinti keleivių sk.
• Darbas su naujomis ir esamomis
Keleivių
Proc.
augimą
aviakompanijomis siekiant pradėti skrydžius skaičiaus
naujomis kryptimis, didinti skrydžių dažnį ar augimas
orlaivių dydį esamomis kryptimis
• „Blitz“ trumpųjų susitikimų organizavimas,
potencialių partnerių pritraukimui.
• LOU žinomumo didinimo, B2B, B2C
reklaminės kampanijos Lietuvoje ir
užsienyje
Užtikrinti specialiųjų
• Reguliariai vykdyti partnerių mokymus
Specialiųjų
Proc.
poreikių keleivių
apie specialiųjų poreikių keleivių
poreikių
kokybišką aptarnavimą aptarnavimą
keleivių
• Diegti specialiųjų poreikių keleivių
aptarnavimo
aptarnavimui skirtas priemones
vertinimas 4-5
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ekonomikos
varikliui
Skatinti tiekėjus veikti
tvariau

• Reguliariai kontroliuoti specialiųjų
poreikių keleivių aptarnavimo kokybę

Etikos kodekso parengimas ir
taikymas

balais
Naujų tiekėjų
dalis, kuriems
taikomas

Mažinti CO2 pėdsaką

Proc.

-

100

100

100

100

Finansų ir
administravimo
departamento
direktorius
Operacijų ir
infrastruktūros
dep. direktorius

VNO
- CO2 emisija (Scope 1 ir Scope 2)
(CO2)
t
1 500
1 300
1 100
900
800
- CO2 emisija (Scope 1 and 2) keleiviui
(CO2)
kg/keleiviui 0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
- Žaliosios energijos proc. bendrame
Žalioji energija Proc.
66
66
66
66
66
suvartojime
KUN
Operacijų ir
- CO2 emisija (Scope 1 ir Scope 2)
(CO2)
t
700
500
500
500
500
infrastruktūros
- CO2 emisija (Scope 1 and 2) keleiviui
(CO2)
kg/keleiviui 1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
dep. direktorius
- Žaliosios energijos proc. bendrame
Žalioji energija Proc.
66
66
66
66
66
suvartojime
PLQ
Operacijų ir
- CO2 emisija (Scope 1 ir Scope 2)
(CO2)
t
300
200
200
200
200
infrastruktūros
- CO2 emisija (Scope 1 and 2) keleiviui
(CO2)
kg/keleiviui 1
0,9
0,8
0,8
0,8
dep. direktorius
- Žaliosios energijos proc. bendrame
Žalioji energija Proc.
66
66
66
66
66
suvartojime
¹ - Rizikos vertinimas reikalingas atliekant: (1. Aerodromo infrastruktūros elementų rekonstrukciją arba juos įrengiant naujai, kai šie pokyčiai turi nuokrypį nuo TKA ir EASA sertifikavimo pagrindo reikalavimų; 2. Keičiant
operacines procedūras; 3. Nustačius neatitikimus taikomiems reikalavimams; 4) Incidento ar avarijos tyrimo metu rengiant išvadas. Pažymiu tai, kad šis reikalavimas saugos valdymo sistemai, ateina iš ICAO ir EASA aerodromų
sertifikavimo reikalavimų.
² - vertinamas trečiųjų šalių, apklausiant keleivius NPS (Net Promoter Score) apimtyje.*
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8.3.

VEIKLOS ATKŪRIMO PLANAS (RECOVERY PLAN)

2020 m. pradžioje prasidėjusi pasaulinė COVID-19 krizė pakirto visą aviacijos sektorių. 2020 m. keleivių srautams
siekiant apie 30 proc. 2019 m. turėto srauto, ženkliai sumažėjo ir bendrovės pajamos.
Atsižvelgiant į pagrindinius artimiausio laikotarpio iššūkius, buvo įvertintos kritinės sritys, į kurias būtina
koncentruotis, siekiant užtikrinti bendrovės veikos tęstinumą ir pasiruošti laikotarpiui, kuomet bus panaikinti
pagrindiniai, keliones ribojantys išoriniai veiksniai. LOU parengė veiklos tęstinumo planą, išskirdama finansinius,
veiklos ir administracinius prioritetus. Planą siekiama įgyvendinti iki 2022 m. III ketvirčio.
Vertinant įmonės veiklą COVID-19 kontekste, 2019 m. laikomi atskaitiniais ir palyginamaisiais metais – visas
aviacijos sektorius siekia sugrįžti prie šių metų veiklos rezultatų.
AVIACINĖ VEIKLA

2020 m. COVID-19 pandemija iš esmės paveikė aviacijos sektorių visame pasaulyje. Pirmąjį 2021 m. pusmetį
Europos oro uostai prarado 969 mln. keleivių srauto.
Tarptautinės aviacijos industrijos organizacijos (IATA, ACI World, Eurocontrol) prognozuoja keleivių ir skrydžių
srautų atsistatymą keliomis projekcijomis (optimistine, realistine bei pesimistine) – remiamasi vakcinacijos
tempais, naujų viruso atmainų, atsparių vakcinoms, plitimu bei neužtikrintumu keliaujant oro transportu.
Pagal IATA bazinę prognozę, tarptautinių keleivių srautų grįžimo į 2019 m. lygį tikimasi 2023–2024 m.,
kiekvienais metais iki 2039 m. tolygiai augant apie 3 proc. ACI World pesimistinės prognozės atveju tikimasi į
2019 m. paklausos lygį grįžti 2026-2027 m. (2021 m. pasiekiant apie 28 proc. 2019 m. lygio). Eurocontrol
Europos pasiūlos srauto atsigavimą vertina kritiškai (remiantis vakcinos efektyvumu) ir teigia, jog skrydžių
srautas Europoje bus atkurtas 2029 m. Dauguma iš nagrinėtų tarptautinių aviacijos industrijos organizacijų
vieningai sutinka, jog ilgiausias atsigavimo etapas laukia Europos ir Vidurinių Rytų kontinentų, tad kritiškai
svarbiu rodikliu tampa vienoda reguliacinė sistema kontinente, siekiant suvaldyti viruso plitimą, tad tikėtina,
jog atsistatymas bus lėtas. Po krizės oro bendrovės privalės efektyvinti išlaidas, t. y. iš naujo įvertinti
kiekvienos krypties potencialą.
LOU taip pat patiria ženklią neigiamą COVID-19 viruso įtaką savo veikloje. Dėl koronaviruso plitimo sukeltų
pasekmių Įmonė jau nuo 2020 m. kovo mėn. vidurio negauna didžiosios dalies aviacinių pajamų ir per pirmąjį
2021 m. pusmetį prarado 85 proc. 2019 m. generuotos paklausos (Europos oro uostai prarado apie 75 proc.).
Įmonės aviacinės pajamos tiesiogiai priklauso nuo vykdomų skrydžių ir oro susisiekimu keliaujančių keleivių
skaičiaus. Remiantis realia vyraujančia situacija, prognozuojama, jog 2021 m. paklausos lygis LOU turėtų siekti
apie 2,2 mln., o 2022 m. apie 3,6 mln.
Panaikinus keliavimo ribojimus ir pradėjus atkurti iki pandemijos buvusius skrydžius, skrydžiai iš Lietuvos oro
uostų ir į juos nebus prioritetas daugeliui oro vežėjų: tikėtina, kad žemų kaštų oro bendrovės, visų pirma,
skrydžius atkurs į pelningiausias kryptis, o kitų šalių nacionalinės oro bendrovės, gavusios savo valstybių
finansavimą, pirmiausia sieks užtikrinti savo šalių pasiekiamumą oro transportu. Atsižvelgiant į tai, yra
numatyti pagrindiniai uždaviniai, siekiant atstatyti aviacinę veiklą Lietuvos oro uostuose ir sugrąžinti 2019 m.
aviacinės veiklos apimtis:
1. Strategiški 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. Palankios Lietuvos investicinės,
tarptautinės prekybos ir atvykstamojo turizmo aplinkos formavimas. 2022 m. planuojama pasiekti
mažiausiai 56 proc. keleivių srauto, kuris buvo 2019 m.;
2. Aviacinių pajamų, kurios padengtų įmonės pastovius ir veiklai vykdyti būtinus kintamus kaštus,
atstatymas. Augantis skrydžių ir keleivių skaičius užtikrins didesnę visų civilinės aviacijos srityje
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veikiančių ūkio subjektų paslaugų paklausą ir, atitinkamai, šių subjektų gautinas pajamas. 2022 m.
bus siekiama uždirbti viso beveik 26 mln. EUR pajamų (46 proc. mažiau nei buvo uždirbta 2019 m.);
3. Papildomas finansavimas, skrydžių skatinimo portfelio didinimas. Šiam tikslui pasiekti galėtų būti
naudojamos jau taikomos skatinimo programos ir mechanizmai bei, atsižvelgiant į LR ir ES
reguliavimą, pritaikomi nauji mechanizmai, taip pat partnerių parama. Papildomas finansavimas yra
gyvybiškai svarbus, siekiant paskatinti oro bendroves atidaryti ir vystyti strategiškai svarbias kryptis.
VĮ Lietuvos oro uostai šias priemones vystytų ir pritaikytų bendradarbiaujant su kitomis
suinteresuotomis šalimis: „Investuok Lietuvoje“, „Keliauk Lietuvoje“, LR Susisiekimo ministerija, LR
Ekonomikos ir inovacijų ministerija, GO Vilnius, Kaunas IN, Klaipėdos regiono savivaldybių asociacija
ir kt. organizacijomis.
Po COVID-19 pandemijos panaikinus asmenų judėjimo ribojimus oro transportu Europos mastu ir atnaujinus
reguliariuosius skrydžius, tikėtina, kad paklausa kelionėms turėtų ženkliai didėti. Todėl, atsižvelgiant į
koronaviruso sukeltus padarinius, spartus aviacinės veiklos atstatymas ir pasiūlos užtikrinimas būtų svarbi
investicija į šalies ekonomikos atsigavimą po COVID-19 bei vystymą, kadangi aviacijos sektorius turi tiesioginę
koreliaciją ir įtaką Lietuvos ekonomikai, ypač užsienio investicijų, turizmo, gamybos (eksporto) sektoriams ir
tarptautinėms verslo galimybėms. Tarptautinės oro uostų tarybos (ACI Europe) duomenimis, Lietuvos oro
uostai prie Lietuvos BVP prisideda 2,5 proc.
NEAVIACINĖ VEIKLA
Žvelgiant į 2022 m., strateginis neaviacinės veiklos tikslas yra atkurto pajamų srauto išlaikymas ir tolimesnis
didinimas. Pagrindiniai veiksmai yra nukreipti į naujus projektus ir partnerių paiešką. Pagrindiniai 2022 m.
veiksmai, nukreipti į neaviacinę sritį:
 galimybių analizė naujiems verslo partneriams (verslo modeliams) pritraukti;
 atsilaisvinusios infrastruktūros komercializavimas;
 naujų partnerių paieška, konkursų organizavimas, sutarčių pasirašymas;
 komunikacinės kampanijos darbuotojų pritraukimui parengimas ir diegimas.
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SĄNAUDŲ OPTIMIZAVIMAS
Veiklos atstatymo po pandemijos laikotarpiu ypatingai svarbu optimizuoti sąnaudas. Siekiant užtikrinti finansinį
tvarumą, bus imamasi šių veiksmų:




siekiama sąnaudų efektyvumo ir optimizavimo, užtikrinant aviacijos saugumą, išlaikant būtinąją teikiamų
paslaugų kokybę ir oro uostų veiklos funkcionalumą;
darbuotojų skaičius didinamas būtinoms funkcijoms, didėjančiam srautui aptarnauti bei naujiems
projektams įgyvendinti;
kintamųjų sąnaudų kontrolė.

TEIGIAMA EBITDA 2022 m.


siekiama tvaraus veiklos tęstinumo išlaikant oro uostų konkurencingumą;



teigiama EBITDA svarbi tam, kad būtų užtikrintas minimalus finansinis pajėgumas būtinųjų investicijų ir
veiklos finansavimui;
finansinis LOU pajėgumas yra ženkliai sumažėjęs, todėl būtinas valstybės palaikymas ir papildomas
finansavimas, pasinaudojimas ir institucinių bankų paskolomis;



KROVINIŲ GABENIMO INFRASTRUKTŪROS IR ORLAIVIŲ REMONTO INDUSTRIJOS (MRO) PLĖTRA
Siekiant pritraukti investuotojus į Kauno oro uostą, LOU 2021–2025 m. laikotarpiu yra numačiusi toliau tęsti
2020 m. išvystytų, orlaivių remonto industrijos plėtrai pritaikytų, sklypų aktyvių pardavimų veiklas. Šiuo metu
turimi du laisvi sklypai (2020 m. įgyvendintas MRO infrastruktūros vystymo projektas), kuriuose gali įsikurti du
dviejų ir trijų „bay“ dydžio orlaivių remonto angarai. Į oro uostą pritraukus pirmąjį orlaivių dažymo angarą, bus
siekiama toliau plėsti šalies MRO industrijos kompetencijas, susijusias su bazinės orlaivių priežiūros paslaugų
veikla, apimančia orlaivių fiuzeliažų, variklių, važiuoklių ir komponentų priežiūrą bei remontą. Įmonė ir toliau sieks
MRO paslaugų plėtros ir MRO klasterio kūrimo Kauno oro uoste.
Krovinių gabenimo infrastruktūros plėtra taip pat numatoma Vilniaus ir Kauno oro uostuose, investuotojams bus
siūlomi žemės sklypai, kurie leistų vykdyti oro krovinių vežimo veiklą, užtikrinant patogų krovinių paskirstymą
žemės transportu. Taip pat, vykdomos derybos su krovinių skrydžių oro bendrovėmis siekiant didinti pervežamų
krovinių apimtis Lietuvos oro uostuose.
Siekiant plėtoti krovinių gabenimo veiklą bus papildomai vertinama galimybė vystyti plėtrą ir su LOU oro uostuose
veiklą jau vystančiomis logistikos bendrovėmis. Bus analizuojama šios partnerystės kuriama pridėtinė vertė LOU
bei atitikimas norminiams teisės aktams.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Svarbiausių žmogiškųjų išteklių išlaikymas:





vertinamos turimos kompetencijos ir jų svarba tiek kasdienių operacijų užtikrinimui, tiek veiklos atstatymo
plano įgyvendinimo laikotarpiui ir tolimesnei LOU veiklai;
vertinamas darbuotojų skaičiaus poreikis ir galimas jo augimas, veiklai atsistatant;
sudarius kritinių kompetencijų sąrašą, bus siekiama užtikrinti, kad šios kompetencijos būtų išsaugomos –
rengiami pakeičiamumo bei darbuotojų ugdymo planai;
siekiant didesnio veiklos efektyvumo, bus vertinama galimybė dalį šiuo metu Įmonės vykdomų funkcijų
perduoti trečiosioms šalims.

Darbuotojų įsitraukimo išlaikymas ir didinimas:


palaikoma nuolatinė komunikacija su darbuotojais apie priimamus sprendimus bei planuojamus pokyčius;
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didelis dėmesys bus skiriamas darbuotojų motyvacijos palaikymui: atliekant nuomonės tyrimus dažniau
bus stebima darbuotojų savijauta; organizuojami renginiai ,, siekiant stiprinti komandos jausmą;
organizuojami vertybių stiprinimo renginiai;

Siekiant įgalinti darbuotojus, stiprinamas jų dalyvavimas įmonės valdyme: suteikiamos didesnės atsakomybės LOU
veiklos procesuose, biudžeto valdyme, jie įtraukiami į svarbių sprendimų priėmimą.

9. IŠTEKLIAI
Strateginiai tikslai ir uždaviniai įgyvendinami pasitelkiant žmogiškuosius, materialinius (įskaitant infrastruktūrą) ir
finansinius resursus.
9.2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Siekiant prisidėti prie vieno iš įmonės strateginių tikslų – turėti tarptautiniu mastu pripažįstamas kompetencijas,
užtikrinančias efektyvią oro uostų veiklą ir plėtrą – bei vykdyti įsipareigojimus suinteresuotoms šalims, numatyti
šie ilgalaikiai žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai:







(Suinteresuota šalis – Klientai) Atrasti darbuotojus kuriančius vertę klientams ir padėti jiems augti;
(Suinteresuota šalis – Akcininkas) Kurti efektyvias personalo valdymo sistemas, siekiant geriausio
rezultato;
(Suinteresuota šalis – Kolegos) Kurti komandą, kuriai smagu kartu nuversti kalnus;
(Suinteresuota šalis – Partneriai) Kurti rūpestingos bendruomenės kultūrą;
(Suinteresuota šalis – Visuomenė) Kurti darbuotojų gerovę, kad jie galėtų kurti vertę Lietuvai.

Pagrindinės numatomos veiklos kryptys, siekiant įgyvendinti Įmonės strateginius tikslus bei įsipareigojimus:
 kuriama stipri, įgalinanti, organizacijos vertybėmis pagrįsta kultūra, kuri leistų atsiskleisti geriausioms ir
stipriausioms komandos ir kartu kiekvieno jos nario savybėms, tipus siekiant geriausių rezultatų bei
didinant darbuotojų įsitraukimą;
 sukuriamos prielaidos, vertinamos galimybės bei ieškomi inovatyvūs metodai, siekiant išlaikyti aukštą
ekspertinę kvalifikaciją ir ugdyti tarptautiniu mastu pripažįstamas darbuotojų kompetencijas, kuriant
efektyvią veiklą ir organizacijos plėtrą;
 ugdomos lyderystės kompetencijos;
 vykdomi įtraukties bei lygių galimybių projektai, siekiant kurti darbuotojų gerovę;
 kuriami efektyvūs, skaitmenizuoti personalo valdymo projektai.
COVID-19 pandemija darė didelę įtaką visoms LOU veiklos sritims, tuo pačiu ir žmogiškųjų išteklių valdymui.
Siekiant suvaldyti susiklosčiusios situacijos padarinius, 2021 m. teko užtikrinti organizacijos veiklą su efektyvesniu
darbuotojų skaičiumi, mažinti tam tikrų planuotų veiklų apimtis (darbuotojų ugdymas, darbdavio įvaizdžio
projektai ir pan.), didžiausią dėmesį skirti darbuotojų apsaugai nuo viruso bei prisitaikymui prie naujų darbo
formų, 2021 m. viduryje buvo išbandytas hibridinio darbo modelis, derinant tiek nuotolinį darbą, tiek darbą iš
ofiso.
Artimiausiu metu žmogiškųjų išteklių valdymo veikla labai priklausys nuo LOU veiklos apimčių atsistatymo greičio.
Pagrindinis tikslas – visa apimtimi grįžti prie procesų vykdymo (atranka, ugdymas, finansinių ir nefinansinių
motyvacinių priemonių peržiūra, ugdymo metodų ir jų skaitmenizacijos galimybių vertinimo projektai ir pan.).
Reaguoti į LOU atsigavimą bei savalaikę veiklos plėtrą, vertinant ir rengiant darbuotojų plėtros planą, bei
užtikrinant papildomų darbuotojų paiešką ir ugdymą, tobulinant adaptacijos procesą. Esant nuoseklesniam
augimui, bus svarbu stiprinti Įmonės bei viso aviacijos sektoriaus įvaizdį, siekiant pritraukti profesionalius bei
turinčius aukštas kompetecijas darbuotojus.
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MATERIALINIAI RESURSAI, INFRASTRUKTŪRA
Įmonės materialiniai resursai, kurie naudojami įmonės tikslų bei uždavinių įgyvendinimui, yra įmonės ilgalaikis
turtas, kurį sudaro nematerialus turtas ir materialus turtas: žemė, pastatai ir statiniai, transporto priemonės,
mašinos ir įrengimai, investicinis turtas, kitas turtas. LOU ilgalaikis materialus turtas 2021–2024 m. sudarys
vidutiniškai 99 proc. viso įmonės valdomo ilgalaikio turto vertės.
9.3.

Pagrindinę LOU valdomo ilgalaikio turto dalį sudaro žemės sklypai, terminalai, aerodromo statiniai,
administracinės patalpos bei automobilių stovėjimo aikštelės. Oro uostų infrastruktūros pajėgumai ir esami
ištekliai detalizuoti toliau esančioje lentelėje.
11 LENTELĖ. LOU infrastruktūros pajėgumai ir esami ištekliai
Pajėgumai
Matavimo vnt.
Kilimo ir tūpimo takų skaičius
vnt.
Kilimo ir tūpimo takų bendras plotas
m2
Perono bendras plotas
m2
Orlaivių aikštelių skaičius
vnt.
Keleivių terminalų bendras plotas
m2
Administracinės paskirties pastatų bendras plotas
m2
Maksimalių KTT vykdomų operacijų skaičius
operacijos/val.
Terminalų metinis pajėgumas
mln. keleivių/m.
Registracijos stalų skaičius
vnt.
Laipinimo vartų skaičius
vnt.
Patikros linijų skaičius
vnt.
Patikros pralaidumas
keleivių/val.
Bagažo transportavimo ir patikrinimo sistemos
vnt./val.
pajėgumas
Atvykimo bagažo konvejerių atidavimo skaičius
vnt.
Atvykimo bagažo konvejerių sistemos pajėgumas
vnt./val.
Trumpalaikio, ilgalaikio ir komercinio parkavimo
vnt.
vietų skaičius (įvertinus konkuruojančias įmones)
Patikėjimo teise valdomi žemės sklypai
vnt.
Patikėjimo teise valdomi žemės sklypai
ha
* PLQ administracinės patalpos yra keleivių terminalo pastate
** Su aplinkiniais konkurentais

VNO
1
165 150
365 700
54
34 742
1 500
26
3,5
28
10
8
1050

KUN
1
189 600
229 950
24
7 327
6 314
18
0,8
9
4
4
640

PLQ
1
119 000
179 600
16
4 696
392
12
0,3
6
4
2
208

900

720

120

5
1 350

1
1 200

2
2x120

2010 + 1848**

1063 + 300**

398

6
343,1

2
437,8

2
161,3

Technologinė infrastruktūra
LOU technologinė infrastruktūra yra išsidėsčiusi trijose įmonės filialuose. VNO yra įkurtas centrinis duomenų
centras, prie kurio jungiamasi per apjungtą kompiuterinį tinklą. Technologinę infrastruktūrą sudaro apie 100
informacinių sistemų, apie 120 vnt. virtualių ir apie 10 vnt. fizinių serverinių, apie 100 vnt. tinklo įrangos ir apie
280 kompiuterizuotų darbo vietų.
Atsižvelgiant į esamą infrastruktūros ir technologijų situaciją LOU, esamas technologijų rinkos ir plėtros
tendencijas, kintančius keleivių poreikius ir įpročius, konkurentų veiklą ir griežtėjančius oro uostų veiklą
reguliuojančių institucijų reikalavimus, infrastruktūros ir technologijų palaikymas bei plėtra LOU ateityje gali
pareikalauti ženklių investicijų.

9.4. FINANSINIAI RESURSAI
Įmonės finansiniai resursai skirstomi į vidinius ir išorinius. Vidinius finansinius išteklius sudaro (i) apyvartinės lėšos,
(ii) nusidėvėjimas ir amortizacija, (iii) pelnas (nuostolis). Išorinius finansinius išteklius sudaro (i) dotacijos /
negrąžintini lėšų šaltiniai, (ii) skolintos lėšos.
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Įmonės apyvartinės lėšos planuojamu laikotarpiu sudarys vidutiniškai 2 proc. viso įmonės turto. Apyvartinių lėšų
pokyčius įtakoja įmonės veiklos rezultatas, griežta pirkėjų skolų ir pinigų srautų kontrolė. Nusidėvėjimas ir
amortizaciniai atskaitymai leidžia per nustatytus laikotarpius paskirstyti investicijoms išleistas pinigines lėšas ir
sukaupti piniginių lėšų turto atstatymui ir naujoms planuojamoms investicijoms.
2022 m. planuojama nusidėvėjimo ir amortizacinių atskaitymų suma sudarys 10 034 tūkst. Eur ir bus naudojama
turtui atstatyti ir įsigyti.
Nepaisant to, kad LOU pagrindinė veikla generuos teigiamą rezultatą, vertinant kitus įsipareigojimus 2022 m.
apyvartinėms lėšoms užtikrinti labai svarbus išorinis finansavimas. Esant poreikiui, apyvartinių lėšų užtikrinimui
įmonė planuoja pasinaudoti kredito linija. 2022–2025 m. LOU kasmet iš valstybės biudžeto numatyta skirti po 37
tūkst. Eur asignavimų tikslinių (specialiųjų poreikių keleivių aptarnavimas) išlaidų kompensavimui.
Investicijų įgyvendinimui, planuojama, kad LOU 2022–2025 m. bus skirtas 3,6 mln. Eur ES struktūrinių fondų
finansavimas, bei 2 mln. AIS projekto įgyvendinimui.
LOU yra pasirašiusi ilgalaikio finansavimo sutartis su Nordic Investment Bank (toliau – NIB) dėl investicinių projektų
finansavimo. Dalis lėšų panaudota iki 2020-2021 m., 2022–2025 m. numatomas paskolos panaudojimas pagal
turto įsigijimo ir skolinimosi planą. Investicijų projektų įgyvendinimui įmonė yra pateikusi poreikį gauti finansavimą
iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (angl. Recovery and
resilience facility). Šie finansavimo instrumentai prisidėtų prie įmonės galimybės siekti pokyčių ir įgyvendinti
tikslus.
10.

RIZIKŲ VALDYMAS

LOU, kaip ir bet kuri kita organizacija, susiduria su neapibrėžtomis situacijomis, todėl tik tikslingi ir išankstiniai
veiksmai, atsakingas planavimas gali užtikrinti, kad nepageidaujami įvykiai ir iš jų atsirandančios rizikos bus
suvaldytos ir visai neturės arba turės tik mažą neigiamą poveikį organizacijai bei bus pasiekti organizacijos
strateginiai tikslai ir tinkamai vykdomi procesai.
Tuo tikslu LOU rizikų valdymui skiriamas itin didelis dėmesys ir reikalingi resursai, užtikrinamas vadovybės bei
procesų šeimininkų įsitraukimas. Parengtas Rizikų valdymo procesas, rizikų vertinimo metodika, atliktas strateginių
tikslų, procesų rizikų identifikavimas, vertinimas bei prevencinių priemonių nustatymas. Taip pat parengtas rizikų
veiksmų valdymo planas, apimantis strategines bei procesų rizikas. LOU supranta, kad kiekviena veikla yra susijusi
su rizika, todėl dės visas pastangas į sisteminį rizikų valdymą bei nuoseklumą. Rizikų valdymas yra galimybių
valdymas.
LOU planuojama startuoti su nauju požiūriu ir pasiruošimu į rizikų valdymą nuo 2022 m. Rizikų valdymas bus
integruotas į vadybos sistemos valdymą.
LOU rizikos grupuojamos ir valdomos pagal COSO ERM (angl. Enterprise Risk Management) modelį.
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11.

VYKDOMOS SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGOS INICIATYVOS
11.2.

LOU DARNUMO POLITIKA

Pasitvirtinus LOU veiklos strategiją iki 2030 metų, per 2021 m. III ir IV ketvirtį buvo atlikti pirmieji naujos LOU
darnumo strategijos rengimo darbai. Baigiantis 2021 metams įgyvendinti šie etapai:




Situacijos vertinimas
o Darnumo tendencijų vertinimas
o Gerosios užsienio oro uostų praktikos („Heathrow“, Rygos, Kopenhagos, Talino oro uostai bei
įmonės, valdančios oro uostų grupes: „Royal Schiphol group“, „Avinor“, „Swedavia“, „Finavia“)
o LOU suinteresuotų šalių lūkesčiai
o LOU darnumo veiksnių SSGG analizė
LOU darnumo strategijos kryptys

Ruošiant naująją LOU Darnumo strategiją buvo pasitekti ir vertinami šie dokumentai ir duomenys: Jungtinių tautų
organizacijos (toliau JTO) Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m., Europos žaliasis kursas, ES Taksonomija,
pasirinktų užsienio šalių oro uostų socialinės atsakomybės ataskaitos ir viešai pateikiama informacija, LR
Susisiekimo ministerijos lūkesčių laiškas (2020 m.), įmonės 2018–2028 m. Aplinkosaugos strategija, 2020 m.
socialinės atsakomybės ataskaita, LTOU strateginis veiklos planas 2021–2024 m., VVĮ gerosios valdysenos
klausimynas, darbuotojų įsitraukimo tyrimai, klientų NPS tyrimai, partnerių NPS tyrimai, LOU darbuotojų
kokybiniai interviu, bendruomenių skundai. Atsižvelgta ir į VĮ Lietuvos oro uostai siekį tarptautiniu lygmeniu
vadovautis darnaus vystymosi principais. Tai yra, 2016 m. spalio 31 d. Oro uostų tvarumo deklaracija, pasirašyta
kartu su kitais tarptautiniais oro uostais – Čikagos, Dalaso, Romos, Amsterdamo Šipholio, Niujorko Džono F.
Kenedžio (JFKIAT), Londono Hitrou, Londono Getviko ir kitais. Pagrindinis šios deklaracijos siekis – stiprinti tvarių ir
atsparių oro uostų sistemą visame pasaulyje bendradarbiavimu, skaidrumu, inovacijomis ir dalyvavimu. Taip pat ir
tai, kad 2021 m. Lietuvos oro uostai prisijungė prie Europos oro uostų iniciatyvos „Net Zero“, kuria įsipareigojo
nulinę anglies dvideginio (CO2) taršą pasiekti iki 2050 metų.
11.2.1.

Darnumo tendencijų vertinimas

JTO Darnaus vystymo darbotvarkė. Eurostato parengtoje 2021 m. Darnaus vystymosi tikslų ataskaitoje teigiama,
kad 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.
Europos žaliasis kursas. 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 CO 2 kompensavimo ir mažinimo schema tarptautinei
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
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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 saugų ir prieinamą ES energijos tiekimą, teikti pirmenybę energijos vartojimo
efektyvumui ir plėtoti atsinaujinančiais šaltiniais paremtą sektorių, 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.
Taksonomija (EU Taxonomy). 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.
11.2.2. Gerosios užsienio oro uostų praktikos
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“. Rygos ir Talino
oro uostai analizei yra tinkami dėl regioninio artumo LTOU bei panašaus dydžio. Kopenhagos oro uostas
pasirinktas dėl partnerystės su LTOU darnumo projekte „ALIGHT“. „Heathrow“ oro uostas ir Šipolio grupė į analizę
įtraukti kaip vieni didžiausių Europos oro uostų, turinčių ypač ambicingų tikslų darnumo srityje ir jau kurį laiką čia
rodančių lyderystę.
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.
Kaip iliustruojama žemiau pateikiamoje lentelėje, didžiausias dėmesys darnumo strategijose skiriamas
aplinkosaugos krypčiai.
Pagrindinės darnumo kryptys

Oro uostai
Talino

Rygos

Heathrow

Schiphol

Avinor

Swedavia

Ekonomikos sritis
Partnerystė su SVV ir
vietiniais (local) verslais/ tvari
tiekimo grandinė

+

+
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+

+

Finavia

Kopen
hagos

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

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Talino

Swedavia

Talino

Kopen
hagos

+

+

Pagrindinės darnumo kryptys

+

Oro uostai
Talino

Rygos

Talino

Schiphol

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
Dirvožemio ir lietaus vandens
aplinkos būklės stebėjimas
(siekiama neužteršti šalia
esančio vandens ir
dirvožemio)
Lietaus vandens rinkimas ir
panaudojimas
Bioįvairovės apsauga: Oro
uostas eksplotuojamas taip,

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
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+

+

+

+

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

Kopen
hagos

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 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.
Svarbų vaidmenį vaidina 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
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Palyginus iki 2021 metų turėtas LOU strategines kryptis su gerosiomis užsienio oro uostų praktikomis, pastebima
bendrovės orientacija 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.
11.2.3. LOU suinteresuotų šalių lūkesčiai
Suinteresuotos šalys įtrauktos į darnumo strategijos kūrimo procesą ne tik, kad užtikrinti, jog strategijos kryptys
bus visapusiškesnės, bet ir siekiant palaikyti gerus santykius su suinteresuotomis šalimis, išvengti 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.
Akcininko lūkesčiai
LTOU yra valstybės valdoma įmonė, kurios akcininkas, įgyvendinantis įmonės savininko teises ir pareigas, yra
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija (SUMIN). Šaltinis, kuriuo remtasi, siekiant 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; 3) Gerinti valstybės įvaizdį, kuriant patrauklią aplinką verslui
Identifikuotos keturios kryptys, iš kurių matyti, kad SUMIN, kaip LTOU akcininkas, didžiausią prioritetą skiria
infrastruktūrai, veiklos efektyvumui, verslo aplinkos gerinimui ir Lietuvos bei įmonės įvaizdžio stiprinimui. Vienas
lūkestis, būdingas specifiškai SUMIN – juridinės formos keitimas iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę – priskirtas
veiklos efektyvumo gerinimui, kadangi būtent to siekiama keičiant juridinę formą.
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 savivaldas bei valstybines institucijas,
veikiančias oro uostuose (muitinė, VSAT, policija ir kt.). Siekiant išsiaiškinti jų lūkesčius buvo atliktas partnerių NPS
tyrimas bei giluminiai interviu su darbuotojais, tiesiogiai dirbančiais su šia suinteresuota šalimi.
Avia partneriai. Šių partnerių grupės ryškiausiai išreikštas poreikis – įsipareigojimų vykdymas (užtikrinant
reikalingas priemones sklandžiai veiklai: būtina infrastruktūra ir paslaugos, orlaivių ir planuojamų keleivių srautų
aptarnavimui). Jiems taip pat aktuali aiški nomunikacija. Specifinis šios grupės lūkestis – finansinė parama, ypač
skatinant naujas kryptis. Šis lūkestis ypač sustiprėjo pandemijos metu.
Neavia partneriai. Neavia partneriai detaliau skirstomi į tiekėjus ir partnerius, perkančius paslaugas iš LTOU. Tiek
tarp tiekėjų, tiek tarp paslaugas iš LTOU perkančių partnerių, dominuoja lūkestis sklandžiai veiklai, skaidrumui,
įsipareigojimų vykdymui, aiškiai komunikacijai. Tiekėjai dėl žaliųjų pirkimų išsako dvejopą nuomonę, yra tiek
puoselėjančių lūkesčius, kad įmonė turėtų daugiau žaliųjų pirkimų, kita tiekėjų grupė norėtų vėlinti šių pirkimų
taikymą.
Instituciniai partneriai. Tarp institucinių partnerių lūkesčių dominuoja ekonominiai, 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
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dominuoja saugumo užtikrinimas, darbuotojų sveikata ir kompetencijos bei patrauklus darbdavio įvaizdis. Per visas
tris sritis persipina lūkestis darniai veiklai.
Darbuotojų lūkesčiai.
LTOU periodiškai matuoja darbuotojų įsitraukimo indeksą. Ši informacija buvo pasitelkta, identifikuojant kolegų,
kaip suinteresuotosios šalies, lūkesčius. Darbuotojų lūkesčiai susideda iš dviejų stambesnių grupių: ekonominių ir
socialinių. Ekonominių grupėje pagrindinis lūkestis – efektyvi veikla. Jis apima ir bendradarbiavimą su kolegomis,
efektyvų informacijos dalijimąsi, pasitikėjimą iš aukščiausio lygio vadovų. Socialinių lūkesčių grupėje išskirtini:
bendravimas su kolegomis, darbdavio įvaizdis, emocinė sveikata, kompetencijų tobulinimas ir karjeros galimybės,
prasmė darbe bei sąžiningas atlyginimas. Tarp lūkesčių, kuriems darbuotojai norėtų, jog būtų skirta daugiau
dėmesio – karjeros galimybės, sąžiningas atlyginimas, motyvacija, efektyvi veikla (dalijimasis informacija ir
bendradarbiavimas).
Klientų lūkesčiai.
Pagrindinis informacijos šaltinis nustatyti klientų lūkesčiams – klientų apklausų rezultatai (NPS tyrimai). Klientų
vertinimu, yra 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). Klientai
pakankamai aukštai vertina saugumo ir pasų kontrolės patikrų sklandumą. Klientams teigiamai vertinant patalpų
švarą, jie pasigenda informacijos apie rūšiavimo galimybes. 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).
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.
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.
Siekiant išsiaiškinti šios suinteresuotos šalies lūkesčius, buvo įvertinti ir bendruomenių skundai, kurie atspindi šiek
tiek mažesnės grupės lūkesčius. Juose dažniausiai skundžiamasi dėl orlaivių keliamo triukšmo.
Apibendrinti LOU suinteresuotų šalių lūkesčiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.
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
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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
Darbdavio įvaizdis
Darbuotojų sveikata ir
kompetencijos
Finansinė parama
(avia partneriai)

11.2.4. LOU darnumo veiksnių SSGG analizė
Stiprybės

Silpnybės

● Įdirbis darnumo srityje: narystė „Airport Carbon
Accreditation“ ir „Alight“ programose, CSR
ataskaitų rengimas, paruošta Aplinkosaugos
strategija, išaugęs žaliosios energijos suvartojimas
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.
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● 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

● 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.
● Triukšmo apsaugos zonų (TAZ) reglamentavimas.

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.

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.
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● 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.

11.2.5. LOU darnumo strategijos kryptys
Naujoje LOU Darnumo strategijoje suformuotos trimis 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.
Susijusi sritis

JTO Darnaus vystymosi tikslai,
atitinkantys darnumo aspektus

Darnumo aspektai

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
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Ekonomikos
sritis

Saugos kultūra

Ekonomikos
sritis

Klientų patirties gerinimas

Ekonomikos
sritis

Atvykstamojo keleivių srauto skatinimas

Naujos LOU darnumo strategijos pagrindas – Lietuvos oro uostų veiklos strategija 2030 bei JTO Darnaus vystymosi
darbotvarkės iki 2030 m. standartai, kuriuose numatyti patys bendriausi darnaus vystymosi tikslai. Žemiau
pateikiamoje lentelėje pateikiama, kaip numatyti darnumo aspektai siejasi su LOU veiklos strategijoje 2030
numatytais strateginiais rodikliais.

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

X
X

X
X

Atvykstamojo srauto
skatinimas

Klientų patirties gerinimas

Saugos kultūra

Tvari (infrastruktūros)
plėtra

Tvarių pirkimų plėtra

Susisiekimas su
tranzitiniais oro uostais

Įvairovės puoselėjimas

EKONOMINĖ

Darbuotojų gerovė

Aiški ir efektyvi
komunikacija

Triukšmo mažinimas

SOCIALINĖ

Draugiška kaimynystė

Dirvožemis, vanduo,
aplinka

Žiedinė ekonomika

ŠESD mažinimas

APLINKOSAUGINĖ

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

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 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 žemėlapis sudarytas, remiantis 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.

Vidutinio reikšmingumo aspektai.
Vidutiniam aktualumui suinteresuotoms šalims ir vidutiniam poveikiui LTOU veiklai priskiriama žiedinės
ekonomikos principais besivadovaujantys oro uostai, taip pat tarp vidutinio ir aukšto reikšmingumo ribos dirvožemio, vandens ir aplinkos tausojimas.
LTOU vertinimu, 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.

Aukšto reikšmingumo aspektai.
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Aukštas reikšmingumas priskirtas 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 mato
įvairovės puoselėjimą kaip platesnę kryptį, praplečiančią teisės aktų reikalavimus – tai yra kultūrinis aspektas,
skirtingų nuomonių priėmimas, susikalbėjimas. Kadangi šioje srityje LTOU jau turi nemažai įdirbio, tikslas – dar
labiau plėtoti šią sritį.
Patogus susisiekimas su didžiausiais tranzitiniais oro uostais – dar vienas aukšto reikšmingumo aspektas. Vienas iš
LOU veiklos strategijos tikslų – didinti skrydžių krypčių skaičių, auginti keleivių kiekį, o šiuo metu esantis oro
susisiekimas tarp Lietuvos ir didžiausiais tranzitiniais oro uostais turi potencialų būti išplėtotas labiau. Įdirbis šioje
srityje padėtų auginti aviacijos indėlį į Lietuvos BVP, auginti turistų skaičių, padėtų kurti darnią verslo aplinką, naujs
darbo vietas, pritraukti verslams investicijų.
Aukštas reikšmingumas suteiktas ir tvarių pirkimų plėtrai. Lūkestį žaliems 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 LOU veiklai. Kadangi iki šiol LOU
neturi vieningos žaliųjų pirkimų praktikos, tvarių pirkimų plėtrai suteikiamas aukštas reikšmingumas, 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 suteiktas aukštas prioritetas. Bendrovei svarbu užmegzti ir stiprinti
santykius su bendruomenėmis. Turint stiprų ryšį su šia grupe, atsiranda galimybės operatyviai ir greitai spręsti
kaimynystėje dėl veiklos kylančias situacijas, kurių metu bendruomenių kasdienybė (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.
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.

Labai aukšto reikšmingumo aspektai
Labai aukštas reikšmingumas priskirtas 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.
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 LOU veiklai, nes nesiimdami priemonių mažinti ŠESD, LOU 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 – LOU veiklos
strategijos įsipareigojimas akcininkui – suinteresuotai šaliai, kurios lūkesčiai yra itin svarbūs formuojant LOU
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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 ir saugos oro uoste užtikrinimą tiek keleiviams, tiek darbuotojams, korupcijos
prevenciją. Kadangi LTOU – strategiškai svarbi Lietuvos įmonė, ši sąvoka 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 suteiktas ypač aukštas reikšmingumas. 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. LTOU iki šiol dėjo daug
pastangų, kad prisidėtų 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 LOU 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 LOU rezultatų, bet ir turėtų ryškiausią poveikį darniam šalies
ekonomikos augimui. Įdirbis šioje srityje turėtų ženkliai teigiamą įtaką Lietuvos BVP, pritraukti verslams investicijų,
augintų turistų skaičių, padėtų kurti darnią verslo aplinką, naujas darbo vietas ne tik turizmo, bet ir maitinimo,
apgyvendinimo, prekybos įmonėse.

2021 metų pabaigai įmonė yra nusistačiusi strategines darnumo veiklos kryptis bei prioretizavusi jas reikšmingumo
žemėlapyje. Per 2022 metų pirmus du ketvirčius, peržiūrėjus iki šiol įmonės vykdytas veiklas, planuojama išplėtoti
LOU darnumo strategiją, prioritetines kryptis pildant veiklomis ir projektais.
Dokumente toliau pateikiama bendrovės vykdoma veikla ir projektai vykdomi iki 2022 metų vidurio, kai bus
išplėtoti pagal naują LOU darnumo strategiją ir nusimačius bendrą bendrovės darnumo politiką.

Šiuo metu LOU veikdama darnumo srityje remiasi JTO Darnaus vystymosi tikslų standartais (angl. UN Sustainable
Development Goals; sutr. – SDG).
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Iš JTO iškeltų 17 darnaus vystymosi tikslų, LOU koncentruojasi ties 10, įgyvendindami konkrečias Įmonės socialinės
atsakomybės iniciatyvas aplinkosaugos, darbuotojų ir socialinės, žmogaus teisių bei kovos su korupcija ir
kyšininkavimo srityse.

11.3.

APLINKOS APSAUGA

(© JTO)

11.3.1.

Įmonės politika aplinkosaugos srityje

Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujasi Įmonė, veikdama šioje srityje, yra:
1) 2015 m. gruodžio mėnesį Įmonės Vilniaus filialo direktoriaus patvirtinta Vilniaus oro uosto aplinkosaugos
politika;
2) 2018 m. sausio 8 d. Įmonės generalinio direktoriaus patvirtinta Lietuvos oro uostų aplinkosaugos
strategija 2018–2028 m. (toliau – Aplinkosaugos strategija).
Aplinkosaugos strategija Įmonė siekia stebėti ir gerinti Įmonės aplinkosauginę situaciją septyniose srityse:
triukšmo, energijos ir klimato kaitos, gamtinių išteklių, atliekų, laukinės gamtos ir bioįvairovės, bendruomenės ir
komunikacijos bei aplinkosaugos valdymo.
Iki Įmonės aplinkosaugos strategijos sukūrimo ir patvirtinimo buvo užtikrinamas tik minimalių ir privalomų
aplinkosauginių reikalavimų atitikimas, tuo tarpu be tvaraus ir subalansuoto požiūrio į aplinką bei oro uostų veiklos
sąlygojamą poveikį aplinkai, neįmanoma ne tik oro uostų plėtra, bet ir šiuo metu vykdomos veiklos palaikymas.
Oro uostams keliamas pagrindinis tikslas – pasiekiamumas, kurio įgyvendinimas nulemia augantį skrydžių bei
keleivių skaičių, infrastruktūros plėtrą bei dar didesnes aplinkosaugines pasekmes. Oro uostai yra strateginis ir
labai gerai matomas objektas, kurio veiklos aplinkosauginius aspektus reglamentuoja ne tik Lietuvos Respublikos ir
Europos Sąjungos teisės aktai, tačiau ir tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumentai, industrijos
standartai, o oro uostų veiklą stebi tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek visuomenė. Tokiomis aplinkybėmis,
siekdama būti aplinkosaugine prasme sąmoninga organizacija ir sėkmingai vykdyti bei plėsti savo veiklą, Įmonė
įsipareigojo identifikuoti bei strategiškai spręsti aplinkosauginius klausimus, tuo pačiu siekiant didinti veiklos
efektyvumą, taupyti išteklius bei stiprinti santykius su suinteresuotomis šalimis.

11.3.2.

Vykdomos iniciatyvos aplinkosaugos srityje

Pagrindinės planuojamos aplinkosaugos veiklos kryptys 2022-2025 m. yra:
1) Dalyvavimas Airport Council International Europe programoje Airport Carbon Acreditation (toliau – ACA)
siekiant neutralumo klimatui. Vilniaus oro uostas programoje dalyvauja nuo 2016 m., 2019 m. perėjo į antrąjį
programos lygį (Reduction). Tais pačiais metais Kauno ir Palangos oro uostai pradėjo dalyvauti programos
pirmajame lygyje (Mapping). Dalyvaudami šioje programoje trys mūsų šalies oro uostai apskaičiuoja metinį
išmetamų ŠESD kiekį, išreikštą anglies dioksido ekvivalentais (CO2e), vadinamąjį anglies pėdsaką. Įgyvendinant
LOU Aplinkosaugos strategiją ir ZERO 2050 įsipareigojimus, 2022 m. numatomas VNO perėjimas į ACA programos
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trečiąjį lygį (Optimisation), o KUN ir PLQ – į antrąjį programos lygį (Reduction). Tuo tikslu bus parengtas VNO CO2
Suinteresuotųjų šalių planas ir atnaujintas, o KUN ir PLQ – parengti nauji CO2 mažinimo planai. Pasitelkiant
suinteresuotųjų šalių planą planuojama pradėti dialogą su pagrindiniais VNO partneriais ir nuomininkais
(aviakompanijomis, antžeminio aptarnavimo kompanijomis ir kt.) CO2 apskaitos ir mažinimo iniciatyvų tema. LTOU
turi išsikėlę tikslą tapti klimatui neutraliais iki 2030 metų, todėl 2022 – 2025 m. bus aktyvaus pasiruošimo šiam
procesui laikotarpis. LTOU jau šiuo metu siekia sumažinti antžeminių transporto priemonių ir pagalbinės įrangos
degalų sąnaudas, o transporto parkas atnaujinamas hibridiniais automobiliais. Iki 2030 visas oro uostų transporto
parkas turėtų būti varomas elektra arba biodyzelinu, o dyzelinės pagalbinės jėgainės palaipsniui keičiamos
elektrinėmis. Siekiant tapti iškastinio kuro nenaudojančia įmone, iki 2030 m. turi būti priimtas sprendimas dėl KUN
ir PLQ oro uostų katilinių rekonstrukcijos, pritaikant jas kūrenti biokurą vietoje šiuo metu naudojamų gamtinių
dujų arba surasta alternatyva. Mažinant netiesioginę CO₂ taršą, LTOU ir ON turi didinti energijos efektyvumą
skatinančius projektus ir naudoti tik tvariai pagamintus energijos išteklius. LTOU sieks maksimaliai sumažinti
šildymui, vėsinimui ir apšvietimui suvartojamą elektros energijos kiekį, tęsiant apšvietimo sistemų keitimo į mažiau
taršias LED programas, atnaujinant vėdinimo-kondicionavimo įrangą, gerinant pastatų izoliacines savybes bei
visuose oro uostuose įdiegiant inovatyvias automatines pastatų ir energijos valdymo sistemas. Iki 2030 m. saulės
jėgainės turėtų būti instaliuotos ir eksploatuojamos VNO, KUN ir PLQ oro uostuose, o likusiam elektros energijos
poreikio patenkinimui perkama energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių su kilmės garantijomis. Siekiant
prisidėti prie CO2 mažinimo atvykstant iki oro uosto, turi būti skatinamas elektromobilių naudojimas (įrengiant
daugiau krovimo stotelių), bei naudojimasis ekologišku visuomeniniu transportu.

2) Dalyvavimas mokslinių tyrimų projekte „ALIGHT“ , kurio dvi pagrindinės temos – tvarieji aviaciniai degalai ir oro
uosto energetinis efektyvumas. Projekto tikslas – rasti sprendimus, kaip oro uostus pritaikyti sparčiai aviacijoje
ryškėjančioms tendencijoms – tvaresnei ir mažesnį poveikį aplinkai darančiai veiklai. Projekte Kopenhagos oro
uosto vadovaujamos dalyvauja 14 organizacijų, o vienas iš svarbiausių partnerių šiame projekte - Vilniaus oro
uostas, kurio atstovai ne tik dalyvauja sprendimų paieškoje, bet ir yra vidutinio dydžio oro uostų atstovais
projekte, vertindami, kiek įvairūs aplinkosauginiai sprendimai gali būti įgyvendinami mažesne apimtimi.
Įgyvendinant šį projektą, Lietuvos oro uostai gali tapti pirmaisiais, turėsiančiais galimybes įgyvendinti
moderniausius sprendimus aplinkosaugai gerinti, energijos efektyvumui didinti bei diegti infrastruktūros pokyčius.
Vienas iš pagrindinių projekto tikslų yra rasti būdus ženkliai sumažinti anglies dvideginio (CO2) emisijas, oro uostui
veikiant įprastu režimu, pasitelkiant šioje iniciatyvoje išplėtotus sprendimus. Tolimesnėje ateityje (iki 2050 metų)
siekiama oro uostų veikloje visai atsisakyti anglies dvideginio emisijų, tačiau tam reikėtų esminių pokyčių aviacijos
infrastruktūroje visame pasaulyje. Projektu siekiama atrasti konkrečius sprendimus ir sukurti suprantamą
koncepciją, kuri būtų skirta projektuoti ateities oro uostus. Didžiausias dėmesys skiriamas tvariųjų aviacinių degalų
infrastruktūros ir tiekimo klausimams. Planuojama sukurti tokią ateities aviacijos infrastruktūrą, kuri galėtų
aptarnauti, pavyzdžiui, elektrinius, vandenilio arba kito alternatyvaus aviacinio kuro varikliais varomus lėktuvus.
Taip pat nagrinėjama, kaip į oro uostų infrastruktūrą galima integruoti elektrifikacijos sprendimus ir saulės jėgaines
pastatų, transporto priemonių ir lėktuvų aptarnavimui ir galiausiai visiškai išvengti anglies dvideginio emisijų.
Projektą planuojama baigti 2024 m. lapkričio mėn.
3) Triukšmo valdymas. Dėl savo artumo prie Vilniaus miesto centro ir intensyvios aplinkinių teritorijų urbanizacijos,
viena pagrindinių VNO veiklos problemų yra orlaivių keliamas triukšmas ir jo poveikio valdymas, kadangi augant
skrydžių intensyvumui didėja ir orlaivių sukeliamas triukšmo lygis. Ši problema yra aktuali ir KUN bei PLQ, ypač
vertinant ilgalaikę perspektyvą ir KUN veiklos apimčių didėjimo perspektyvą. 2022 m. LTOU turi pradėti įgyvendinti
vieną pagrindinių triukšmo valdymo instrumentų – aerodromų triukšmo apsaugos zonų (TAZ) nustatymo ir
kompensavimo mechanizmo įgyvendinimą VNO, KUN ir PLQ, padėsiančius geriau spręsti iššūkius, kylančius dėl
triukšmo poveikio gyventojams mažinimo priemonių įgyvendinimo. Šios priemonės tikslas yra dvejopas:
pirmiausia teritorijose, kurios pateks į TAZ, bus nustatyti apribojimai gyvenamosios ir visuomeninės paskirties
sklypams, draudžiant juose naujas statybas ar rekonstrukciją, didinant gyvenamąjį plotą; kita vertus, į teritorijas,
kuriose, remiantis kasmet rengiamais perspektyviniais triukšmo sklaidos žemėlapiais, bus viršijami reglamentuoti
triukšmo dydžiai patenkančių pastatų savininkai ir valdytojai turės teisę kreiptis dėl kompensavimo už triukšmą
mažinančių priemonių įsirengimą. Tokiu būdu bus ne tik valdoma gyvenamųjų teritorijų aplink oro uostą plėtra,
tačiau ir mažinamas viršnorminio triukšmo veikiamų gyventojų skaičius. Lygiagrečiai kas tris metus bus
atnaujinamas ir vykdomas VNO ir ON bendras triukšmo valdymo planas, kuriame numatytos įvairios triukšmą arba
jo poveikį mažinančios priemonės, siekiant suvaldyti viršnorminio triukšmo zonų plėtrą. LTOU taip pat numatoma
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priimti sprendimą dėl galimybės taikyti oro uosto rinkliavų moduliavimo mechanizmą, siekiant paskatinti oro
vežėjus reguliariesiems skrydžiams naudoti mažesnį triukšmą ir mažesnes emisijas keliančius (naujausios kartos)
orlaivius. 2022 m. numatoma pilna apimtimi atnaujinti ir į vieną bendrą stebėsenos sistemą su VNO sujungti KUN
ir PLQ triukšmo monitoringo sistemas.
4) Atliekų tvarkymo strategijos parengimas, numatytas 2022 m. Planuojama išsamiai išanalizuoti ir detaliai aprašyti
medžiagų ir atliekų srautus LOU veikloje, identifikuoti sistemos trūkumus, iškelti tikslus ir KPI jų įgyvendinimo
pamatavimui, bei parengti išsamų atliekų tvarkymo veikos planą.
5) Aplinkos oro taršos įvertinimas. Numatoma atlikti aplinkos oro užterštumo matavimus oro uostų aplinkoje
pagrindiniais poveikį sveikatai darančiais teršalais - kietosiomis dalelėmis (KD10 ir KD2.5), azoto oksidais ir juodąja
anglimi, ir, remiantis matavimo rezultatais, taikyti mažinimo priemones, suderintas su kitomis iniciatyvomis CO2 ir
triukšmo mažinimo srityse.
6) Požeminio vandens ir paviršinių nuotekų monitoringo vykdymas. Numatoma tęsti paviršinių nuotekų ir
požeminio vandens kuro bazėse monitoringo programų vykdymą, nuolat stebint užterštumo rodiklius. Užbaigus
VNO perono rekonstrukciją ir įrengus paviršinių nuotekų surinkimo sistemą bei perdirbimo įrenginį, bus rengiama
paraiška taršos leidimui gauti. Siekiant užtikrinti, kad dirvožemis ir požeminis vanduo nebūtų teršiamas VNO, KUN
ir PLQ kuro bazėse, naujose nuomos sutartyse įtrauktos nuostatos, kad pasibaigus nuomos laikotarpiui,
užterštumas negali būti didesnis, nei nuomos pradžioje. Tuo tikslu visų oro uostų kuro bazių teritorijose bus atlikti
ekogeologiniai tyrimai, siekiant nustatyti esamą dirvožemio ir požeminio vandens užterštumą.
11.4.

SOCIALINIAI IR PERSONALO KLAUSIMAI

(© JTO)
11.4.1.

Įmonės politikos socialinėje ir personalo srityse ir jų įgyvendinimas

Vienas iš pagrindinių Įmonės strateginių krypčių – turėti tarptautiniu mastu pripažįstamas kompetencijas,
užtikrinančias efektyvią oro uostų veiklą ir plėtrą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą bei vykdyti įsipareigojimus
suinteresuotoms šalims, numatyti šie ilgalaikiai žmogiškųjų išteklių valdymo tikslai bei kryptys:
 (Suinteresuota šalis – Klientai) Atrasti darbuotojus, kuriančius vertę klientams ir padėti jiems augti;
 (Suinteresuota šalis – Akcininkas) Kurti efektyvias personalo valdymo sistemas, siekiant geriausio
rezultato;
 (Suinteresuota šalis – Kolegos) Kurti komandą, kuriai smagu kartu nuversti kalnus;
 (Suinteresuota šalis – Partneriai) Kurti rūpestingos bendruomenės kultūrą;
 (Suinteresuota šalis – Visuomenė) Kurti darbuotojų gerovę, kad jie galėtų kurti vertę Lietuvai.

Įmonės Strateginiame veiklos plane taip pat numatyti pagrindiniai rodikliai padedantys įgyvendinti strateginį
tikslą – aukštas darbuotojų įsitraukimas ir aukštų kompetencijų turėjimas. Taip pat matuojami ir kiti rodikliai
bei atliekami veiksmai siekiant ugdyti darbuotojus bei skatinti juos siekti karjeros įmonės viduje. Kuriama
tokia organizacinė kultūra, kuri leistų pritraukti ir išlaikyti profesionalius darbuotojus.
Įgyvendinant strateginiame plane numatytus tikslus, vadovaujamasi Įmonės vertybėmis, kurios buvo
išgrynintos remiantis Įmonės misija bei įsipareigojimais suinteresuotoms šalims ir aprašytos kartu su
darbuotojais.
Pagrindinis Įmonės Strateginiame veiklos plane 2021–2025 m. iškeltas darbuotojų įsitraukimo rodiklis įvertina
Įmonės pastangas vykdant veiklas, nukreiptas į darbuotojų gerovės kūrimą. Tai darbuotojų pildomas
66

klausimynas, kuris įvertina darbuotojų nuomonę apie Įmonės įvaizdį, veiklos procesus, vadovus, atlygio
politiką, bendradarbiavimą, mokymąsi ir tobulėjimą bei kitas sritis.
Papildomai nuolat stebima ir daugiau rodiklių, susijusių su darbuotojais. 2020 m. kvalifikaciją kėlė
(mokymuose dalyvavo) 59 proc. Įmonės darbuotojų. Įmonės darbuotojams buvo organizuoti 9 renginiai,
kurie buvo skirti Įmonės veiklai ir rezultatams pristatyti, burti komandas, pasidalinti patirtimi ir naujovėmis.
Taip pat metų eigoje buvo organizuojami renginiai atskiroms komandoms, darbuotojai gali dalyvauti
iniciatyvose, susijusiose su klientų aptarnavimo gerinimu, idėjų teikimu, kolegų darbo stebėjimu ir pan.
Įmonė skatina darbuotojus tobulėti ir palaiko karjeros siekius – 2020 m. 6 proc. Įmonės darbuotojų džiaugėsi
vidine karjera.
Nuolat stebimas darbuotojų savanoriškos kaitos rodiklis – jis 2020 m. siekė 8 proc. Taip pat analizuojamos
darbuotojų išėjimo iš darbo priežastys siekiant, kad jos nebūtų susijusios su organizacinėmis priežastimis
(darbo aplinka, mikroklimatas, vadovo kompetencija ir pan.).

11.5.

ŽMOGAUS TEISIŲ UŽTIKRINIMAS

(© JTO)

11.5.1. Įmonės politikos žmogaus teisių srityje ir jų įgyvendinimas
Žmogaus teisių užtikrinimo klausimai Įmonėje labiausiai aktualūs atliekant keleivių saugumo patikrą ir užtikrinant
neįgaliųjų ir ribotos judėsenos keleivių teises. Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės yra įtvirtintos 1950 m.
priimtoje Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (toliau – EŽTK). Įgyvendindama JTO
2006 m. priimtos Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1107/2006, pagal kurį neįgaliems asmenims ir ribotos judėsenos asmenims turi būti sudaromos panašios
galimybės keliauti oro transportu kaip ir kitiems piliečiams, Įmonė yra parengusi ribotos judėsenos asmenų
aptarnavimo technologiją, o kiekviename oro uoste atskirai patvirtinti ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo
kokybės standartai. 2021 m. birželio 1 d. VĮ Lietuvos oro uostai pasirašė memorandumą dėl transporto priemonių
ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms, kuriuo
įsipareigojo gerinti keliavimo oro transportu sąlygas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1107/2006 nuostatų laikymąsi kontroliuoja Civilinės aviacijos
administracija (nuo 2019 m. – Lietuvos transporto saugos administracija), kuri Įmonėje kasmet atlieka auditus.
Įmonė iš savo pusės stebi, ar nepažeidžiamos neįgaliųjų ir ribotos judėsenos asmenų teisės. Stebėjimas vykdomas
nagrinėjant gautus keleivių skundus ir jų kiekius, kokybinius reikalavimus paslaugos teikimui, kurie yra numatyti
atitinkamuose kokybės standartuose ir gaunant keleivių įvertinimą per apklausas, tiesioginius interviu.
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai, įgyvendindami Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų aviacijos
saugumo procedūrų reikalavimus, vadovaujasi oro uostų Aviacijos saugumo programomis ir 2017 m. vasario 27 d.
patvirtinta Įmonės aviacijos saugumo mokymo programa. Visi oro uostai turi patvirtintus pagalbos kokybės
standartus. Vilniaus oro uoste papildomai patvirtinta tarnybų, aptarnaujančių ribotos judėsenos asmenis, sąveikos
technologija.
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2018 m. spalio 3 d. drauge su kitomis tarptautinėmis įmonėmis („Swedbank“, „Western Union“, „Barclays“, „Telia“
ir kitomis) Įmonė pasirašė svarbų dokumentą – Lietuvos „Įvairovės chartiją“. Ši iniciatyva vienija įmones, kurios yra
pasiryžusios kovoti su bet kokios srities diskriminacija.
„Įvairovės chartija“ (angl. Diversity Charter) – Europos Komisijos iniciatyva, kurios tikslas yra mažinti diskriminaciją
ir skatinti įvairovę bei lygias galimybes darbo vietoje. Lietuva tapo dvidešimt antrąja Europos Sąjungos valstybe,
kurioje pradėjusi veikti ši iniciatyva, o Įmonė buvo viena iš pirmųjų, pasirašiusi šį dokumentą ir tapusi ambasadore.
Lietuvos oro uostai yra vartai į šalį, kur sutinkami patys įvairiausi keliautojai. Žmonių įvairovė ir skirtumai Įmonei
labai svarbūs. 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. Įgyvendindama šį tikslą, Įmonė organizuoja įvairias
veiklas, kad užtikrintų pagarbą kiekvieno religijai, kultūrai ar papročiams. Į visų oro uostų aviacijos saugumo
darbuotojų mokymų programą yra įtraukta informacija apie įvairių religijų pagrindinius papročius, religinius
daiktus ir tradicijas.
Siekiant efektyviau užtikrinti sklandžią keliavimo patirtį specialiųjų poreikių turintiems keleiviams 2020 m. pradėta
bendradarbiauti su tarptautiniu socialiniu projektu „Nematomos negalios Saulėgrąža“ (angl. The Hidden
Disabilities Sunflower). Projekto tikslas – padėti nematomas negalias turintiems žmonėms lengviau įvardinti savo
poreikius, o oro uosto darbuotojams – atpažinti keleivius, kurių negalia nėra iškart pastebima ir laiku suteikti
reikiamą pagalbą.
Projektas „Nematomos negalios Saulėgrąža“ suteikia įrankius rūpintis keleiviais tarptautiniu mastu, tad atvykę iš
kitos šalies oro uosto, kuris priklauso šiai iniciatyvai, keleiviai su saulėgrąžos ženklu gaus papildomą reikiamą
dėmesį.
Atvykę į vieną iš trijų Lietuvos oro uostų, keleiviai su nematoma negalia prie registracijos į skrydį stalų gali
paprašyti specialaus aksesuaro su saulėgrąžos simboliu. Oro uostų darbuotojai ir partneriai yra apmokyti ir
supažindinti su specialiaisiais poreikiais bei jiems yra atidūs, todėl gali skirti daugiau dėmesio ir laiko šių keleivių
teigiamai oro uostų patirčiai užtikrinti
2020 m. pradėtas bendradarbiavimas su VšĮ “SOPA” – socialinė įdarbinimo agentūra. Kartu su šia organizacija
atliktas organizacijoje esančių pareigybių vertinimas bei galimybes jas pritaikyti negalią turinčių asmenų
įdarbinimui. Vyko keli atrankų procesai, kurių metu buvo siekiama iš kai kurių, šiam tikslui tinkamų pareigybių,
„išpjauti“ funkcijas, tinkančias specifinius poreikius turintiems kandidatams. Bendradarbiavimas tęsiamas, ieškant
naujų galimybių funkcijų „išpjaustymui“
2021 m. bendradarbiaujant kartu su VŠĮ “Socialinis taksi” ir pavėžėjimo paslaugas teikiančia įmone “Bolt”
pasiūlytos transporto alternatyvos specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, Vilniaus oro uosto taksi linijoje
dirbantys vairuotojai apmokyti kaip aptarnauti specialiųjų poreikių turinčius keleivius. Vilniaus oro uosto prieigose
įrengtos aiškiai paženklintos specialios keleivių paėmimo vietos, vykdoma keleivių edukacija įvairiomis
priemonėmis, didinanti transporto paslaugų žinomumą ir alternatyvas pasirenkant sau tinkamiausią paslaugą.
11.5.2. Kitos iniciatyvos žmogaus teisių srityje
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“.
Oro uostų prieigos pritaikytos neįgaliesiems ir ribotos judėsenos keleiviams.
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2020 m. Vilniaus ir Kauno oro uostuose išplėstas žmonių su negalia pasitikimo vietų skaičius. Įrengus naujas vietas
šiuose oro uostuose, atsirado galimybė ribotos judėsenos asmenims būti pasitiktiems daug patogiau.
Įmonė taip pat rūpinasi ir neįgaliųjų ar ribotos judėsenos asmenų atvykimu į oro uostus. Įmonė bendradarbiauja
su Maltos ordino pagalbos tarnyba, Nacionaliniu socialinės integracijos institutu, teikiančiu paslaugą „Socialinis
taksi“, kurių pagalba neįgalieji specialia transporto priemone Vilniaus, Kauno arba Palangos oro uoste gali būti
atvežami iki pat keleivių išvykimo terminalo. Palangos oro uostas papildomai bendradarbiauja su VšĮ Socialinių
paslaugų informacijos centru, teikiančiu transportavimo ir palydos paslaugas neįgaliesiems bei gulintiems /
sėdintiems ligoniams.
Vykdant viešuosius pirkimus, pirkimo sąlygose numatomas reikalavimas tiekėjams užtikrinti bent minimalų atlygį
darbuotojams. Atvejais, kai dėl per mažos pasiūlymo kainos, kyla įtarimų, LOU imasi papildomų veiksmų įsitikinti ar
potencialus tiekėjas užtikrina minimalų atlygį savo darbuotojams ir per maža kaina neteikiama darbuotojų atlygio
sąskaita.
2020 m. buvo įdiegta elektroninė mokymų programa. Jos pagalba visų Lietuvos oro uostų ir juose veikiančių
partnerių darbuotojai yra apmokomi, kaip aptarnauti keleivius su specialiaisiais poreikiais, o nuo 2022 m. II
pusmečio planuojama išplėsti mokymų programą, įtraukiant daugiau praktinių užsiėmimų.

11.6.

KOVOS SU KORUPCIJA IR KYŠININKAVIMU KLAUSIMAI

(© JTO)

11.6.1. Įmonės politikos kovos su korupcija ir kyšininkavimo srityje ir jų įgyvendinimas
Įmonė pasisako už nulinę toleranciją korupcijai. VĮ Lietuvos oro uostų darbuotojų etikos kodekse įtvirtinta
nuostata, kad Įmonėje skatinama sąžininga verslo politika be korupcijos ir skaidrus bendravimas su visais verslo
partneriais ir institucijomis. Darbuotojų etikos kodeksas bendrus Įmonės tikslus iškelia aukščiau asmeninių bei
skatina Įmonės darbuotojus visuomet užkirsti kelią interesų konfliktams, neužsiimti Įmonės interesams
prieštaraujančia veikla bei vengti situacijų, kuriose būtų galima suabejoti darbuotojų sąžiningumu.
Įmonė dalyvauja rengiant bei įgyvendinant susisiekimo sektoriaus kovos su korupcija programą ir šios programos
įgyvendinimo priemonių planą. Programoje nustatomi kovos su korupcija tikslai, uždaviniai, jų stebėsena bei
kontrolė, atskaitomybė, programos keitimas, atnaujinimas, finansavimas. Programa kuria veiksmingą, kryptingą ir
nuoseklią susisiekimo sektoriaus korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo sistemą. Tuo tarpu plane
nustatomos konkrečios kovos su korupcija įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo terminai, vykdytojai, laukiami
rezultatai, laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai.
Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. Įsakymu Nr. 3585 patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių
svarbiausiais atsparumo korupcijai dokumentais – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo
srities įmonių, įstaigų ir bendrovių atsparumo korupcijai politika, darbuotojų elgesio kodeksu, veiklos partnerių
elgesio kodeksu, dovanų politika.
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Pagrindinis Įmonės dokumentas kovos su korupcija ir kyšininkavimo srityje yra – VĮ Lietuvos oro uostų generalinio
direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1R-47 patvirtintas Įmonės korupcijos prevencijos politikos aprašas
(toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja bendrąsias korupcijos netoleravimo Įmonėje nuostatas, korupcijos
prevencijos politikos pagrindinius principus, Įmonėje taikomas korupcijos prevencijos priemones, jų įgyvendinimo
koordinavimą bei kontrolę. Korupcijos prevencija Įmonėje įgyvendinama vadovaujantis teisėtumo, visuotinio
privalomumo, sąveikos, pastovumo, viešumo, vadovų asmeninio pavyzdžio, darbuotojų įtraukimo, netolerancijos
korupcijai ir atsakomybės neišvengiamumo principais. Kiekvienas Įmonės darbuotojas įsipareigoja laikytis Apraše
numatytų korupcijos prevencijos principų, vengti bet kokių korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų bei jam
patikėtas funkcijas vykdyti sąžiningai ir skaidriai.
VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1R- 44 buvo patvirtintas naujos
redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo VĮ Lietuvos oro uostuose tvarkos
aprašas (toliau - Aprašas), kurio tikslas – tinkamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo (toliau - Įstatymas) nuostatų laikymasis. Aprašu siekiama:
1. Supažindinti darbuotojus su Įstatymo nuostatomis;
2. Sudaryti sąlygas atskleisti darbuotojų, turinčių pareigą deklaruoti privačius interesus, privačius interesus;
3. Užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams;
4. Užkirsti kelią galimybei kilti interesų konfliktams ir plisti korupcijai.
Aprašas nustato Įmonėje dirbančių asmenų, deklaruojančių privačius interesus, privačių interesų deklaravimo,
interesų konfliktų valdymo, nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo
procedūrų, viešųjų ir privačių interesų derinimo pradėjus dirbti Įmonėje ar atsiradus pareigai deklaruoti privačius
interesus, apribojimų atsisakius/praradus/netekus valstybės tarnyboje dirbančio asmens statuso, dovanų ar
paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimus ir kt. Kartu su Aprašu buvo patvirtintas ir privačius interesus
deklaruojančių pareigybių sąrašas, kuris, esant poreikiui, periodiškai atnaujinamas.
Įmonėje vykdomos personalo patikimumo užtikrinimo procedūros remiantis Korupcijos prevencijos įstatymo bei
Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatomis, taip pat vykdoma sandorių bei
investuotojų patikra. Šiuos procesus reglamentuoja VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2021 m. sausio
5 d. įsakymu Nr. 1R-4 patvirtinti VĮ Lietuvos oro uostų ketinamų sudaryti sandorių, turto sunaikinimo ir asmenų
atitikties nacionalinio saugumo interesams bei korupcijos prevencijos kriterijams valdymo procesai.

VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2021 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 1R-156 buvo patvirtinta
Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo VĮ Lietuvos oro
uostuose tvarkos aprašo nauja redakcija bei Įmonės interneto tinklapyje sukurtas atskiras skyrelis - Pranešėjų
apsauga. Naudodamiesi vidiniu pranešimų kanalu darbuotojai, pastebėję galimus teisės pažeidimų atvejus
Įmonėje, apie tai gali pranešti pateikdami pranešimą el. paštu pranesk@ltou.lt, užpildydami pateiktą formą arba
tiesiogiai pranešdami paskirtam kompetentingam subjektui - Saugos ir saugumo departamento direktoriui ar
korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistui. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas
konfidencialumas. Įmonėje nuolat ugdomas darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas ir darbuotojai skatinami
pranešti apie jiems žinomą teisės pažeidimą tiek intranete, tiek ir pasitarimų bei mokymų metu. Pažymėtina, jog
pranešti apie galimus teisės pažeidimų atvejus Įmonėje turi galimybę ne tik Įmonės darbuotojai, bet ir kiti
asmenys, kurie apie teisės pažeidimus sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo, sutartinių santykių (konsultavimo,
rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) su Įmone.
Taikant aukščiausio lygio teisinius, etikos, aplinkosaugos bei socialinės srities standartus artimiausiu metu Įmonėje
ketinama patvirtinti ir Tiekėjų etikos kodeksą.
11.6.2. Kitos iniciatyvos kovos su korupcija ir kyšininkavimo srityje
Lietuvos oro uostuose vadovaujamasi nuline dovanų politika, kuri reiškia, kad darbuotojai, atlikdami jiems

70

pavestas funkcijas, neturi teisės nei tiesiogiai, nei netiesiogiai priimti, teikti dovanų, išskyrus teisės aktuose
nustatytas išimtis (ne didesnės negu 150 eurų vertės dovanos, gautos pagal tarptautinį protokolą ar
tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens tarnybinėmis pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtos
dovanos su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais),
ir visos darbuotojų gautos dovanos yra įvertinamos ir registruojamos nepriklausomai nuo jų vertės. Jei
dovanos vertė viršija nurodytą sumą, ji tampa valstybės nuosavybe, yra įvertinama ir saugojama teisės aktų
nustatyta tvarka. Dovanų apskaitos valdymą Įmonėje reglamentuoja VĮ Lietuvos oro uostų generalinio
direktoriaus 2020 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1R-142 patvirtinti dovanų apskaitos valdymo bei veiksmų,
gavus neteisėtą atlygį, procesai.
Įmonėje jau ketvirtus metus iš eilės atliekama darbuotojų anoniminė apklausa dėl tolerancijos korupcijai.
Apibendrinus rezultatus nustatyta, kad Įmonėje yra netoleruojama korupcija.. Didžioji dauguma Įmonės
darbuotojų taip pat praneštų Įmonės atsakingiems už korupcijos prevenciją asmenims, jei susidurtų su korupcijos
apraiškomis darbe.

Remiantis Korupcijos prevencijos įstatymu Įmonėje kasmet atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės
analizė ir vertinimas, o korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada teikiama Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijai.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Įmonėje vystomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja
praktika korupcijos prevencijos srityje.
Įmonėje yra patvirtinta korupcijos prevencijos mokymų programa remiantis kuria naujiems darbuotojams vykdomi
įvadiniai mokymai, o dirbantiems asmenims – periodiniai mokymai įvairiomis korupcijos prevencijos temomis.
Informacijos viešinimas. Įmonė savo tinklapyje nuolat viešina informaciją visuomenei apie vykdomas korupcijos
prevencijos priemones. Įmonės darbuotojams intraneto svetainėje, periodinių pasitarimų bei mokymų metu
pateikiama informacija apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones.
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12. FINANSINĖS PROGNOZĖS
LOU finansinės prognozės 2022–2025 m. sudarytos atsižvelgiant į:







istorinius finansinius duomenis ir jų pokyčių tendencijas;
aviacinės ir neaviacinės veiklos įtaką, kuria vadovaujantis prognozuojami įmonės veiklos rodikliai; pajamų ir
sąnaudų struktūrą bei jų apimtis;
įmonės infrastruktūros būklę ir jos plėtros poreikius (sudaromas investicijų planas);
įmonės turimus išteklius, prisiimtus įsipareigojimus, prognozuojamus balansinius pokyčius, išorinio
finansavimo šaltinių poreikį;
makroekonomines tendencijas;
efektyvumo ir ekonomiškumo principus.

12.2.

PAJAMŲ PROGNOZĖ

LOU pajamų prognozės 2022–2025 m. sudarytos laikantis tokių prielaidų:
neigiamas COVID-19 pandemijos poveikis aptarnaujamų keleivių kiekiui, kas lemia pajamų praradimą;
remiantis tarptautinių aviacijos organizacijų (IATA, ICAO, ACI) prognozėmis, būsimais scenarijais ir diskusijose
su Lietuvos oro uostuose veiklą vykdančiais vežėjais gauta informacija prognozuojama, jog keleivių srautas į
2019 m. lygį grįš per 2024 m. ir iki 2025 m. pabaigos;
 šiuo įtemptu laikotarpiu pavyko išlaikyti visus skrydžius vykdžiusius vežėjus, planuojama, kad kitais metais jie
visi taip pat vykdys veiklą, o per artimiausius keletą metų, jų gretas papildys ir nauji vežėjai;
 sumažėjęs keleivių kiekis neigiamai paveikė neaviacinių paslaugų pajamas bei sustabdė plėtros planus;
 pagrindiniai 2022 m. veiksmai, nukreipti į neaviacinę veiklą:
- atsilaisvinusios infrastruktūros komercializavimas;
- naujų partnerių paieška, konkursų organizavimas, sutarčių pasirašymas.
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9 GRAFIKAS. LOU konsoliduotos neaviacinės veiklos pajamos 2018–2025 m. tūkst. Eur
30.000

20.000

+80%

9 543
2427084,47
1780011,9

10.000

9 543
1096552,54
2017137,28
13.892.144

559
215500
2594861
16456
553 17583
215500
2294817,83

13915
199 13.946.236
240245
2735153,16

+20%

14.773.198

+0%

10.939.801

9 543 271184,22
9 648
260137
1261193
8 064 1352665,17
7 766

10.342.933

+60%
215500
3093895
19.868.275 +40%

-20%
-40%

2
2018 F

3
2019 F

4
2020 F

5
2021 L

NT (pastatų,žemės) nuoma
Kita neaviacinė veikla

6
2022 P

7
2023 P

Kita komercinė neaviacinė veikla
Neaviacinės veiklos pajamos
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8
2024 P

-60%
2025 P

10 GRAFIKAS. LOU pajamos pagal filialus (KUN, PLQ, VNO) 2018–2025 m. tūkst. Eur
60.000

2.968
3.781

37.249
40.000

3.182

4.275
41.029

2018 F

2019 F

5.917

3.213
5.426

38 758

29 851

1.514
4.147

1.448
3.857

21 746

2020 F

2021 L

17 412

20.000

12.3.

3.399

3.705
6.702

60.000
3.878
7.052

45 531

38 758

40.000

20.000

2022 P

2023 P

2024 P

2025 P

SĄNAUDŲ PROGNOZĖ

LOU sąnaudų prognozės 2022–2025 m. sudarytos laikantis tokių prielaidų:





įvertintas vykdomos veiklos perskirstymas tarp vidinių resursų ir išorės tiekėjų;
įvertintas būtiniausių veiklų sąnaudų padidėjimas, atsižvelgiant į rinkos kainų, darbo užmokesčio pokyčius;
įvertintas papildomas sąnaudų poreikis siekiant užtikrinti privalomus reikalavimus;
įvertinti papildomi priežiūros darbai siekiant išvengti galimų incidentų dėl infrastruktūros kritinės būklės.

13 GRAFIKAS. LOU konsoliduotos veiklos sąnaudos 2018–2025 m. tūkst. Eur
50.000
40.000

10033530,72

6657796,92 6732085,04

10699067,8 10693130,16 10073537

50%
40%

30%
30.886.000
5926903,14 5913929,12
6478910,14 31.322.000
28.532.000
8273011,24 6077042,6
6428827,04 20%

20 070 4439473,34
20 070 7169454
30.000 6749539,89
5757856,02
20 352 5380000 5456888,02 2801603,84 2813371,84 10%
3244561,27 3889015,29
3734325,48 2532457,64 20 070 3638904,28
2761349,84
20.000 2919084,31 15.650.916 2503310 3307212,29 2621957,4 16.188.852 16.835.637 17.524.872 0%
2211847 2285956,63 14.453.000
12.908.733
11 557 11 343
-10%
10.000
-20%
0
-30%
2
3
4
5
6
7
8
2018 F
2019 F
2020 F
2021 L
2022 P
2023 P
2024 P
2025 P
Netipinės sąnaudos*
Adm./fin. sąnaudos
Turto ir transporto išlaidos
Komunalinės ir ryšių sąnaudos
Personalo išlaikymas
Sąnaudos (opex)
12.4.

VEIKLOS REZULTATAI

2020 metų pradžioje prasidėjusi COVID-19 viruso pandemija stipriai įtakojo visas LOU veiklos sritis. Didėjantys
COVID-19 atvejų skaičiai Europoje reiškė didesnį kelionių apribojimą ir sumažėjusį keliautojų skaičių. Remiantis
tarptautinių aviacijos organizacijų (IATA, ICAO, ACI) prognozėmis planuojama, kad keleivių srautas į 2019 m. lygį
grįš per 2024 m.
Atsižvelgiant į tai, kad įmonė dėl susiklosčiusios padėties gaus ženkliai mažesnes pajamas, nuspręsta atsisakyti
dalies suplanuotų darbų, taip pat buvo peržiūrimos galimybės nukelti kai kuriuos darbus į kitus metus, taip
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užtikrinant kuo mažesnes sąnaudas. Tačiau įmonė turi nemažai kontraktų, kurie vykdomi pagal fiksuotus įkainius
(abonentinius mokesčius), todėl net ir sumažėjus apimtims ženkliai sumažinti sąnaudų negalime.
Toliau pateikiami konsoliduoti LOU veiklos rezultatai.
14 GRAFIKAS. LOU EBITDA 2018–2025 m.

30.000

47%

50,0%
42%
45,0%

40%

40,0%

36%
20.000

22.619

2018 F

26%

26%

17.686
10.000

35,0%
23 781

31%

12%
2 647
2019 F

2020 F

13 979

30,0%

17.843

25,0%

9 958

9 958

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

2021 L

2022 P

EBITDA

2023 P

2024 P

0,0%
2025 P

EBITDA marža

15 GRAFIKAS. ROE 2018–2025 m.
0,11

0,1

0,07
0,05
0,03
2018 F

2019 F

2020 F
-0,04

2021 L

2022 P
-0,02

-0,02

2023 P

2024 P

2025

13 LENTELĖ. LOU konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita 2018-2025 m. (tūkst. Eur)
2018 F

2019 F

2020 F

2021 P

2021 L

2022 P

43 997

48 486

22 717

22 132

27 407

38 490

29 447

31 480

13 174

15 460

17 759

24 574

14 550

17 006

9 543

6 672

9 648

13 915

26 312

25 867

20 070

21 694

20 352

28 532

12 909

15 651

11 557

11 792

11 343

14 453

2 919
3 734
6 750
17 686

2 532
3 245
4 439
22 619

1 925
2 503
4 085
2 647

2 462
3 636
3 804
438

2 266
3 225
3 518
7 055

2 622
5 380
6 077
9 958

40%

47%

12%

2%

26%

26%

Pajamos
Aviacinės veiklos pajamos
Neaviacinės veiklos pajamos
Veiklos sąnaudos
Personalo išlaikymas
Komunalinės ir ryšių sąnaudos
Turto ir transporto išlaidos
Adm. / fin. sąnaudos
EBITDA
EBITDA marža
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2023
P
44 86
5
28 40
8
16 45
7
30 88
6
16 18
9
2 761
5 037
6 899
13 97
9
31%

2024
P
49 16
5
31 58
1
17 58
4
31 32
2
16 83
6
2 802
5 337
6 347
17 84
3
36%

2025
P
56 46
1
33 28
4
23 17
7
32 68
1
17 52
5
2 814
6 009
6 513
23 78
1
42%

Nusidėvėjimas
Finansinė investicinė veikla
Pelnas prieš apmokestinimą

6 658

6 732

7 228

8 072

7 672

10 034

220
10 808

- 29
15 916

0
11687*

-212
-7847

-212
-648

-98
-174

* Įvertinus turto nuvertėjimo rezultatą
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10 69
9
-128
3 152

10 69
3
-128
7 022

10 07
4
-128
13 57
9

12.5.

INVESTICIJOS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

LOU Investicijų vertinimo ir projektų valdymo politika nustato pagrindinius principus, kuriais turi būti
vadovaujamasi atrenkant ir vertinant investicijas, kad jos atitiktų LOU valdybos patvirtintą strateginį veiklos planą.
Lentelėje žemiau nurodyti minimalūs investicinio projekto finansiniai kriterijai, kuriais iki šiol LOU vadovavosi
vertinant investicinius projektus:
15 LENTELĖ. LOU investicijų vertinimo kriterijai
WACC (iki mokesčių)
IRR
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
NPV

Pagal formulę
Ne mažiau nei WACC (iki mokesčių)
Ne mažiau nei 6,7% *
Teigiamas

2022 m. planuojama peržiūrėti ir aktualizuoti šiuos kriterijus.
LOU vykdo ir projektus, kurie nėra investiciniai. Jie būtini veiklos tęstinumui užtikrinti bei galiojančioms veiklą
reglamentuojančioms normoms atitikti (angl. compliance). Įgyvendinant tokio tipo projektus, sprendimo
priėmimui taip pat lyginami alternatyvūs variantai (įskaitant ir galimą neigiamų NPV lyginimą skirtingose
alternatyvose). Išimtinais atvejais, kai vystomas įmonei strategiškai reikšmingas projektas, nauja veikla,
reikalaujama grąža gali būti mažesnė nei aukščiau nurodytoje lentelėje, tačiau tokiu atveju, priklausomai nuo
projekto vertės, turėtų būti priimtas tinkamai argumentuotas vieno iš įmonės valdymo organo sprendimas. Tokiais
bendrovės valdymo organais laikomi (kartu arba atskirai): Investicinis komitetas, LOU generalinis direktorius ir LOU
valdyba.
LOU taip pat vykdo komercinius-investicinius projektus, skirtus neaviacinių paslaugų plėtrai ir naujų kūrimui.
Priklausomai nuo veiklos specifikos ir kuriamos sinergijos su kitomis veiklomis, atsižvelgiant į Susisiekimo
ministerijos lūkesčius dėl investicinės aplinkos gerinimo bei įprastą praktiką nekilnojamojo turto rinkoje, projektų
vertinimui (WACC nustatymui) naudojami nuosavo kapitalo grąžos (ROE) dydžiai skirstomi į tokias kategorijas:
1. Komerciniai-investiciniai projektai, skirti neaviacinių paslaugų plėtrai ir naujų kūrimui (išskyrus
„MRO“ ir krovinių aptarnavimo veiklas) – 15 proc. (ROE);
2. Komerciniai-investiciniai projektai, skirti „MRO“ ir krovinių aptarnavimo veiklų plėtrai – 6,7 proc.
(ROE);
2.1. Skaičiuojant verslo planą kai išnuomojama žemė, būtina įtraukti išnuomojamo sklypo (ar jo
dalies) rinkos vertę bei negautą nekilnojamo turto vystymo grąžą;
2.2. Skaičiuojant verslo planą kai išnuomojamas pastatas, būtina įtraukti išnuomojamo sklypo
(ar jo dalies) rinkos vertę.
3. Visi kiti investiciniai projektai – 15 proc. (ROE), nebent būtų priimtas vieno iš įmonės valdymo
organo argumentuotas sprendimas dėl žemesnio rodiklio, jei vertinamas projektas yra būtinas
veiklos tęstinumui užtikrinti bei veiklą reglamentuojančioms normoms atitikti.
LOU Investicinis komitetas (IK) veikia siekiant apdairiai ir kolegialiai valdyti bendrovės turtą, pritraukiant reikiamas
kompetencijas, reikalingas priimti gerai išanalizuotus investicinius sprendimus, atsižvelgiant į įmonės tikslus ir
strategiją. IK tvirtina:

investicijas į turtą (CAPEX) – kai planuojamos investicijos yra daugiau nei 50 tūkst. Eur be PVM;

turto pirkimą – kai pirkimo suma yra daugiau nei 100 tūkst. Eur be PVM;

turto pardavimą – kai pardavimo suma yra daugiau nei 100 tūkst. Eur be PVM.
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Inicijuojami investiciniai ir veiklos užtikrinimo projektai rengiami naudojantis standartizuotomis formomis bei
skaičiuoklėmis, siekiant užtikrinti projektų palyginamumo principą. Inicijavus projektą pagal Investicijų vertinimo ir
projektų valdymo politiką, toliau kiekvieną mėnesį yra vykdoma projekto eigos bei projekto esminių sąlygų
stebėsena, kurią atlieka Projektų komitetas.
Rengiant 2022–2025 m. strateginį planą dalis investicijų yra apsvarstytos ir patvirtintos pagal aukščiau patvirtintą
tvarką, todėl šiame strateginiame plane nėra detalizuojamos planuojamos naudos, tačiau patvirtiname, kad
įgyvendinant jas bus laikomasi nurodytų principų.
2022–2025 m. laikotarpiu LOU investicijas atliks laikantis šių principų:









investicijų atsiperkamumas vertinamas pagal kaštų naudos analizę;
investicijų atsiperkamumo trukmė 7–12 metų;
būtinybė atitikti skrydžių saugos ir aviacijos saugumo reikalavimams;
savalaikė ir tinkama reakcija į rinkos pokyčius bei atsirandančias galimybes;
siekis mažinti neigiamą poveikį aplinkai, tausoti išteklius;
turimos infrastruktūros išnaudojimas komercinių paslaugų plėtrai;
tolimesnės įmonės veiklos plėtra;
keleivių patirties gerinimas ir pasitenkinimo didinimas.

Planuojamų investicijų pagrindiniai tikslai:










Esamos infrastruktūros efektyvus išnaudojimas, sutelkiant dėmesį į paslaugos kokybės gerinimą: keleivių
terminalų perplanavimo darbai, pritaikant juos keleivių besikeičiantiems poreikiams, papildomų riedėjimo
takų, kurie suteiks daugiau patogumo orlaiviams, įrengimas;
Aviacijos saugumo kokybės ir aptarnavimo greičio didinimas: įdiegiama nauja bagažo apdorojimo sistema su
keturių lygių aviacijos saugumo patikra, įsigyjama naujesnės kartos keleivių ir jų bagažo tikrinimo įranga;
LOU veiklos sąnaudų mažinimas: diegiamos informacinės technologijos, kurios leis sumažinti darbo jėgos
poreikį ateityje, vykdyti perimetro bei viso aerodromo stebėjimą, pagreitinti keleivių registraciją ir kt.;
Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas: VNO diegiama valymo įrenginių sistema, kuri leis tvarkyti žiemos metu
naudojamas chemines nuleidinimo medžiagas, maksimaliai siekiant surinkti visas oro uosto teritorijoje
susidarančias nuotekas;
Aerodrome rekonstruojami riedėjimo takai, siekiant mažinti orlaivių kelią triukšmą, išmetamą CO 2 kiekį.
Siekiant plėsti neaviacinių paslaugų pasiūlą, gerinti teikiamų neaviacinių paslaugų efektyvumo ir kokybės
rodiklius, rekonstruoti keleivių terminalus visuose filialuose, plėsti komercinius plotus ir kt.;
Investuojama į specialiųjų mašinų ir įrangos atnaujinimą, naujų sistemų diegimą (FIDS, AODB), vaizdo sistemų
atnaujinimą ir kt.

Dalies investicijų vykdymas atidėtas, kol pasikeis LOU finansinė situacija.
16 LENTELĖ. LOU 2022 m. planuojamos investicijos, tūkst. Eur ir jų finansavimo šaltiniai
Investicijos
ES lėšomis finansuojami projektai
Šiaurinio perono rekonstrukcija
Riedėjimo tako F rekonstrukcija
Nuledinimo aikštelė / paviršinių
nuotekų tvarkymo sistema
Kitos būtinosios investicijos
(VNO, KUN, PLQ, LOU)
Numatomos vykdyti investicijos

2022 P
3 616
213
203
3 200
19 086
22 702
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Finansavimo šaltiniai

2022 P

Komentarai

Nuosavos lėšos
Paskolos iš bankų

6 102
7 000

Apyvartinės lėšos
Paskolos: NIB ilgalaikė

ES fondų lėšos

3 600

2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos
lėšos

VB lėšos

2 000

Patvirtintas finansavimas

VB lėšos

4 000

Numatytas finansavimas

Iš viso, tūkst. Eur

22 702

-

13. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI
Strateginio veiklos plano stebėjimo ir vertinimo tikslas – nuolatos kontroliuoti strateginių tikslų ir jų įgyvendinimui
naudojamų veiksmų bei uždavinių pažangą ir užtikrinti, kad jų įgyvendinimui reikalingi sprendimai būtų priimi
vietoje ir laiku. Strategijos įgyvendinimo ir priežiūros procesą sudaro:
 ketverių metų strateginio veiklos plano parengimas ir įgyvendinimas;
 metinių biudžetų parengimas ir įgyvendinimas;
 mėnesinių, ketvirtinių ir metinių rezultatų peržiūra ir aptarimas;
 strateginio plano tikslinimas ir atnaujinimas.
Strateginiame veiklos plane apibrėžiamos LOU vystymosi kryptys, kurioms skiriamas didžiausias organizacijos
dėmesys ir kuriomis įsipareigojama vadovautis priimant įmonės valdymo sprendimus. Metinių tikslų įtraukimas į
valdymo prioritetus yra labai reikšmingas procesas strategijos rezultatams pasiekti, turintis poveikį ne tik
einamiesiems metams, bet ir ilguoju laikotarpiu. Strategijos įgyvendinimo skatinimui ir įmonės veiklos vertinimui
yra nustatyti 14 pagrindiniai KPI, taip pat papildomi rodikliai atskirų struktūrinių vienetų veiklos vertinimui.
Siekiant užtikrinti strateginiame veiklos plane iškeltų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, nustatytų KPI
pasiekimą, kiekvieniems strategijos įgyvendinimo metams rengiami bendras visos organizacijos, filialų ir centrinio
padalinio biudžetai, sudaromas ir patvirtinamas bendras visos organizacijos investicijų planas. Siekiama, kad
investicijos ir išlaidos visų pirma prisidėtų prie strategijoje iškeltų tikslų įgyvendinimo.
LOU strateginį planą, biudžetą, KPI tvirtina įmonės valdyba. Papildomi rodikliai nustatomi įmonės darbuotojų
sutarimu.
Strateginio plano įgyvendinimas stebimas kiekvieną mėnesį vertinant ir matuojant iškeltų tikslų ir uždavinių
pasiekimą. Rezultatai veiklos ataskaitų pavidalu direktoratui pristatomi kiekvieną mėnesį, rezultatai aptariami,
nustatomos korekcinės priemonės, jeigu tokių reikia. Biudžeto vykdymo kontrolė atliekama kiekvieną mėnesį,
atitinkamai stebimi ir įmonės piniginiai srautai investicijoms. Valdybai LOU strateginio veiklos plano, biudžeto, KPI
įgyvendinimas pristatomas ir aptariamas ne rečiau kaip kas ketvirtį; esant poreikiui derinamos ir atliekamos
korekcijos.
Strateginis planas išsamiai atnaujinamas ir tvirtinamas vieną kartą per metus 4-erių metų laikotarpiui. Kiekvienas
įmonės struktūrinis padalinys tiesiogiai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strategiją. Rengiant ir tikslinant savo
vieneto (strateginius) veiklos planus vadovaujamasi LOU strateginiame veiklos plane įtvirtintomis nuostatomis ir
atvirkščiai – rengiant strateginį veiklos planą atsižvelgiama į atskirų struktūrinių vienetų planus. Taip užtikrinama,
kad strategija apima visas organizacijos veiklos sferas, o atskiri struktūriniai vienetai supranta savo indėlį į visos
organizacijos strategijos įgyvendinimą ir prisiima už tai atsakomybę. Keičiantis visos organizacijos ir / arba atskirų
padalinių strategijoms, atitinkamai keičiami ir visi susiję strateginiai dokumentai.
Strateginiame plane nustatytiems strateginiams tikslams ir uždaviniams pasiekti bei galimiems jų pokyčiams
didelės įtakos gali turėti šiuo metu formuluojama nauja strategija ateinantiems laikotarpiams. Iki kol nėra baigta
rengti nauja strategija, nėra suformuluoti konkretūs uždaviniai naujų planuojamų misijų įgyvendinimui. Pasirengus
įgyvendinti naują strategiją, atitinkamai bus peržiūrimas ir šis strateginis veiklos planas.
Įmonėje taikoma atlygio sistema remiasi HAY Group metodika, kuri taikoma daugumoje pasaulio valstybių daugiau
nei 50 metų. Šios metodikos pagrindu įdiegta bazinio darbuotojų atlygio nustatymo sistema, kur įmonės
darbuotojų atlygis kas metus lyginamas su rinkos konkrečių pareigybių atlygių „median air“, atsižvelgiant į rinkos
situaciją, daromos bazinio atlygio korekcijos darbuotojams. Pagrindinis įmonės tikslas – sumažinti kiekvieno
darbuotojo atotrūkį nuo rinkos medianos ir užtikrinti konkurencingą atlygį pagal atliekamas funkcijas,
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atsakomybes, sprendimų priėmimo laisvę ir pan. Kintama atlygio sistema siekiama paskatinti darbuotojus už
nustatytų jiems veiklos valdymo rodiklių viršijimą. Nuo 2019 metų planuojama kintama atlygio dalį taikyti visiems
įmonės darbuotojams, juos susiejant su nustatytų pareigybei rodiklių pasiekimu. Tai leis įmonei skatinti
darbuotojus pagal nustatytus jiems tikslus (angl. management by objectives). Tai reiškia, kad baziniu atlygiu
apmokama už pareigybėje nustatytas funkcijas, o kintama atlygio dalimis – už priskirtų rodiklių vykdymą.

Generalinis direktorius

Marius Gelžinis
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14. PRIEDAI
Priedai, pateikiami elektroniniu formatu (Excel): [tikslinama]
1. Įmonės prognozuojamos pajamos (FP-1)
2. Įmonės prognozuojamos sąnaudos (FP-2)
3. Įmonės prognozuojama pelno (nuostolių) ataskaita ketvirčiais (FP-3)
4. Įmonės prognozuojamos investicijos ir jų finansavimo šaltiniai (FP-4)
5. Įmonės prognozuojami įsipareigojimai finansinėms institucijoms (FP-5)
6. Įmonės prognozuojama m. balansinė ataskaita (FP-6)
7. Įmonės prognozuojami suvestiniai finansiniai rodikliai (FP-7)
8. Įmonės 2022 metų turto įsigijimo ir skolinimosi planas (FP-8)
9. Įmonės pajamų ir išlaidų 2022 m. sąmata (FP-9)
10. Aplinkos veiksnių atitiktis strateginiams rodikliams (10 priedas)
Kiti priedai:
11. Santrumpos ir terminai
12. Skrydžių ir keleivių prognozės pagal filialus
13. LOU pagrindinių investicinių projektų pagrindimas
14. LOU organizacinė struktūra
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11 PRIEDAS. SANTRUMPOS IR TERMINAI
AB

Akcinė bendrovė

ACI

Tarptautinė oro uostų taryba

BVP

Bendrasis vidaus produktas

EBITDA

Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

EP

Europos Parlamentas

ES

Europos Sąjunga

GH

Antžeminio aptarnavimo paslaugos

IATA

Tarptautinė oro transporto asociacija

ICAO

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

IT

Informacinės technologijos

KAS

Klientų aptarnavimo standartas

KPI

Veiklos matavimo rodiklis

KTT

Kilimo-tūpimo takas

KUN

VĮ Lietuvos oro uostų Kauno filialas

LCC

Žemų sąnaudų modelio oro linijų bendrovės

LOU

VĮ Lietuvos oro uostai

LR

Lietuvos Respublika

LSA

Labai svarbūs asmenys

OECD

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

PAV

Poveikio aplinkai vertinimas

PLQ

VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialas

RDF

Maršrutų plėtros fondas

RJA

Riboto judėjimo asmenys

SSGG

Organizacijos stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės

TKA

Transporto kompetencijų agentūra

VNO

VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas

VVĮ

Valstybės valdomos įmonės

a
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12 PRIEDAS. SKRYDŽIŲ IR KELEIVIŲ PROGNOZĖS PAGAL FILIALUS
VNO
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2021 L

2022 P

Skrydžių sk.
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2024 P

0
2025 P

a
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13 PRIEDAS. LOU pagrindinių investicinių projektų pagrindimas
Eil.
Nr.

Investicinis projektas

Filialas

Preliminarus
įgyvendinimo
laikotarpis

1.

VNO terminalo rekonstrukcija (VNO
programa)

VNO

2019–2028

2.

Šiaurinio perono rekonstrukcija ir
plėtimas (esamas perono
pajėgumas bus padidintas iš viso 8
orlaivių stovėjimo aikštelėmis)

VNO

2020–2022

PLQ

2020–2022

3.

Tarptautinio Palangos oro uosto
perono ir kilimo ir tūpimo
rekonstravimas

Investicijų pagrindimas
Šiuo metu turima Vilniaus oro uosto terminalų infrastruktūra netenkina minimalių keleivių patirties rodiklių, kurie yra kritiniai
siekiant išplėsti Lietuvos pasiekiamumo žemėlapį pritraukiant naujas aviakompanijas ir naujas kryptis. Programos tikslas –
išvystyti infrastruktūrą, kuri būtų pajėgi aptarnauti 2400 kel./val. (viena kryptimi) piko metu bei įrengti tinkamą infrastruktūrą
terminalo prieigose bei aerodrome. Programa apima tris pagrindines infrastruktūros dalis:
- keleivių terminalus;
- transporto prieigas;
- aerodromą.
Pagrindiniai programos projektai:
- naujas išvykimo terminalas su išplėsta transporto prieigų dalimi;
- naujas VIP keleivių terminalas;
- esamo terminalo rekonstrukcija.
- aerodromo rekonstrukcija.
Dabartinis Vilniaus oro uosto keleivių terminalas yra suprojektuotas aptarnauti 3,5 mln. keleivių srautą per metus, o jau 2019
m. planuojama aptarnauti apie 5 mln. keleivių.
VNO rekonstrukcijos programa ir joje įgyvendinami projektai užtikrins optimalius keleivių patirties standartus bei reikiamą
infrastruktūros pralaidumą artimiausiam 10 metų laikotarpiui.
Perono rekonstravimo projektas apima Šiaurinio perono praplėtimą ir perono dalies, ties naujai statomo išvykimo terminalo,
pertvarkymą.
Šiauriniame perone numatoma įrengti 8 (aštuonias) C kategorijos orlaivių stovėjimo vietas, iš kurių 3 (trys) yra daugiafunkcės –
jas galima paversti į 2 (dvi) E kategorijos orlaivių stovėjimo aikšteles. Augant C ir E kategorijos orlaivių srautui, oro uostas
susiduria su stovėjimo aikštelių trūkumu. Šiuo metu oro uostas reguliariai priima E kategorijos orlaivius ir juos parkuoja per dvi
kitos kategorijos aikšteles taip uždarant gretimus riedėjimo maršrutus. Orlaivių parkavimas per dvi aikšteles ir maršrutų
uždarymai neigiamai veikia skrydžių saugos užtikrinimą bei apsunkina orlaivio manevravimą perone. Taip pat, atsižvelgiant į
išvykimo terminalo statybos projektą, atsirado poreikis perplanuoti zoną šalia terminalo.
Perono rekonstrukcija leis sumažinti orlaivių manevravimo trukmę, sudarys sąlygas stovėti D ir E kategorijų orlaiviams. Taip pat
numatomi įrengti paviršinių nuotekų tinklai ir drenažas, signalinių žiburių sistemos, elektroninių ryšių sistema bei atlikti dangos
ženklinimo darbus.
Įgyvendinus projektą ir atlikus šiaurinio perono rekonstravimo darbus, bus sukuriamos šios naudos:
1. Užtikrinta orlaivių manevringumo sauga – rekonstravus šiaurinį peroną bus įrengtos papildomos stovėjimo vietos arčiau
kilimo-tūpimo tako, todėl sumažės orlaiviui reikalingų atlikti manevrų skaičius norint pasiekti stovėjimo vietą perone važiuojant
iš kilimo/tūpimo tako (toliau- KTT); sutrumpės nutūpusių/ pakilimui riedančių orlaivių riedėjimo laikas..
2. Oro bei triukšmo taršos sumažėjimas dėl trumpesnio orlaivių riedėjimo laiko iki stovėjimo vietos - bus trumpiau skleidžiamas
orlaivių variklių triukšmas, tuo pačiu sumažės orlaivių degalų sąnaudos ir į aplinką išmetamų teršalų kiekis.
3. Pagerėjusi keleivių patirtis dėl trumpesnio saugesnio orlaivio manevravimo nuo nusileidimo iki stovėjimo vietos bei siekiant
pakilti.
Kilimo ir tūpimo, riedėjimo takų ir peronų rekonstrukcijos tikslas yra Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) Sertifikavimo
specifikacijų ir rekomendacijų aerodromo projektavimui (CS-ADR-DSN) reikalavimų užtikrinimas.
Projekto įgyvendinimo metu numatyta rekonstruoti asfaltbetonio dangas, atsižvelgiant į esamos dangos būklę, jos nudėvėjimo
bei irimo procesus.
Projektas vykdomas dviem etapais: 2020 m. – planuojama pabaigti projektavimo darbus, 2021 m. – ranga, 2022 -turto
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5.

Riedėjimo tako „F“ rekonstrukcija,
įskaitant jo platinimą ir ilginimą

VNO

2020–2022

6.

Kauno oro uosto terminalo plėtra

KUN

2022–2025

7.

Esamų riedėjimo takų „A“ ir „B“
rekonstrukcija, siekiant padidinti
keliamą galią; naujų signalinių
žiburių įrengimas, gruntinių
vandenų ir nuotekų surinkimo
sistemų tobulinimas

VNO

2020–2022

8.

Vaizdo stebėjimo sistemos
atnaujinimas

VNO
KUN
PLQ

2020–2025

9.

Naujų dirvožemio ir gruntinių
vandenų taršos prevencijai skirtų
valymo įrenginių įrengimas, ledo
tirpdymo medžiagų tvarkymo
gerinimas ir atliekų surinkimo
stebėjimo sistemos įrengimas

VNO

2020–2023

10.

Aviacijos saugumo įranga

VNO
KUN
PLQ

2022–2025

11.

Rentgeno spindulių įrenginiai
keleivių registruoto bagažo
tikrinimui

VNO,
KUN
PLQ

2021-2022

registravimas. Taip pat šiame etape atliekamas signalinių žiburių keitimas ir perono lietaus nuotekų tinklų sistemos įrengimas.
Projektas skirtas Vilniaus oro uoste gerinti orlaivių manevravimo saugą, trumpinti orlaivių riedėjimo trukmę iki stovėjimo vietos
perone ar iki kilimo pradžios taško, mažinti orlaivių keliamą oro bei triukšmo taršą. Projektą planuojama įgyvendinti etapais:

rekonstruoti esamą „F“ riedėjimo tako dalį;

Įrengti riedėjimo tako „F“ pratęsimą.
Pratęsus riedėjimo taką „F“ bus supaprastinta orlaivių manevravimo schema, sumažės orlaivių riedėjimo intensyvumas ir
padidės orlaivių sauga perone.
Projekto metu norima išplėsti esamą KUN terminalo infrastruktūrą, taip, kad ji būtų pajėgi aptarnauti iki 2 mln. keleivių per
metus, 800 keleivių val., sukuriant patogų 4 orlaivių keleivių aptarnavimą vienu metu bei sukuriant technines galimybes
aptarnauti 6 orlaivius vienu metu esant poreikiui. Dabartinį terminalo plotą planuojama išplėsti daugiau nei 45%.
Esamas keleivių terminalo pastatas bus praplečiamas pastatant du naujus dviejų aukštų priestatus. Įgyvendinus terminalo
plėtrą, keleivių terminalas bus pajėgus aptarnauti prognozuojamus keleivių srautus.
Projekto tikslas – pagerinti skrydžių saugą, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.
Riedėjimo takų asfaltbetonio danga pasenusi, intensyvėja dangos irimo procesai, o irimo produktai kelia pavojų orlaivių saugai.
Blogas gruntinių vandenų nuvedimas. Riedėjimo takų žiburiai pasenę.
Projekto metu būtų pasiektas didesnis dangų lygumas, sustabdytas dangos irimas, ant dangų būtų sumontuoti riedėjimo tako
žiburiai, pagerintas paviršinio ir gruntinio vandens nuvedimas.
Neatlikus esamų takų atnaujinimo, nebus galima trumpiausiu keliu organizuoti orlaivių riedėjimo į jų stovėjimo vietas, dėl ko
padidės skleidžiamo orlaivių variklių triukšmo trukmė ir jos poveikis aplinkiniams teritorijoms, padaugės iš orlaivio variklių į
aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekis ir padidės aplinkos tarša.
Ilgesnis orlaivių nuriedėjimas lemtų kitų kilimo ir tūpimo procedūras atliekančių orlaivių laukimą ore ir ant žemės, kas
analogiškai didina aplinkos taršą.
Numatoma įrengti aukštos raiškos vaizdo stebėjimo kameras, kurių pagalba būtų ženkliai pagerinta perduodamo vaizdo kokybė
ir kaupiamas aukštos kokybės vaizdo archyvas. Sistema gebės vykdyti vaizdo duomenų analizę (gebės aptikti objektus, judančius
„draudžiama“ kryptimi; gebės aptikti, jei objektas dingo iš numatyto ploto; gebės aptikti virtualios linijos kirtimą; ir pan.). KUN
teritoriją ir perimetrą numatoma saugoti dviejų radarų pagalba, radarai gebės aptikti objektus ir sekti juos, valdydami perimetro
kameras. Operatoriams nereikės stebėti visų kamerų vaizdų, sistema savarankiškai gebės signalizuoti apie pažeidimus
atvaizduojant operatoriams tik kamerų vaizdus su aktualiais įvykiais. Minėti funkcionalumai ženkliai prisidės prie efektyvaus oro
uostų saugumo užtikrinimo. Dabartinė analoginė vaizdo sistema morališkai ir techniškai pasenusi, perduodamo vaizdo kokybė ir
funkcionalumas netenkina oro uosto saugumą užtikrinančiu tarnybų reikalavimų
Pagal galiojančius teises aktus oro uostai privalo tinkamai tvarkyti paviršines nuotekas bei užtikrini norminį jų užterštumą.
Žiemos metu oro uoste naudojamos orlaivių bei kilimo ir tūpimo bei riedėjimo takų nuledinimui naudojamos cheminės
medžiagos, kas lemia padidėjusią paviršinių nuotekų taršą.
Atsižvelgiant į griežtėjančius aplinkosauginius reikalavimus ir didėjantį oro uosto apkrovimą, oro uostas numato įgyvendinti
paviršinių nuotekų sutvarkymo projektą, kuris numato oro uosto nuotekų tinklų pertvarkymą, tinkamą nuotekų surinkimo
sistemos įdiegimą, ir užterštų nuotekų apdorojimo ir utilizavimo sprendinių įdiegimą.
Įsigijus naują aviacinio saugumo patikros įrangą ir atsižvelgiant į ES įgyvendinimo reglamento 2015/1998 priedo 4.1.2.1 punktu,
keleiviams iš rankinio bagažo nereikės išsiiminėti kompiuterių ir didelių elektronikos įrenginių. Tai paspartins keleivių patikros
procedūras. Taip pat bus užtikrinamas didesnis aviacijos saugumas, nes įrenginys automatiškai aptiks sprogstamąsias medžiagas
keleivio rankiniame bagaže.
Šiuo metu naudojamos saugumo įrangos galiojimas baigiasi 2020 m., todėl reikia atnaujinti saugumo įrangą. Vadovaujantis ES
įgyvendinimo reglamento 2015/1998 priedo 12.4.2.2 punktu, KUN 2 standarto EDS gali naudoti tik iki 2020-09-01, todėl būtina
įsigyti naują įrangą. Investicijos paskirtis yra užtikrinti aviacijos saugumą, nes įrenginys automatiškai aptiks sprogstamąsias
medžiagas keleivio registruotame bagaže
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13.

Gaisriniai automobiliai

VNO,
KUN,
PLQ

2020–2025

14.

Kūno skeneriai

VNO
KUN

2021–2024

17.

VNO terminalo pertvarka - liftų
įrengimas

VNO

2018–2022

18.

Sniego valymo automobiliai, 9 vnt.

VNO

2021-2023

Norint užtikrinti 7 oro uosto priešgaisrinę kategoriją, privaloma turėti 2 gaisrinius automobilius, kurių privalomas įsibėgėjimas 080 km per 40 sek. (ICAO reikalavimas) ir kurie privalo būti ne senesni kaip 10 metų.
Planuojamų atnaujinti priešgaisrinių gelbėjimo automobilių parku, bus užtikrinama reikiama oro uostų priešgaisrinė kategorija,
įvykus incidentui bus tinkamai reaguojama.
Užtikrinamas didesnis aviacijos saugumas, nes įrenginys identifikuoja visus prie keleivio kūno slepiamus draudžiamus daiktus,
nesvarbu, iš kokios medžiagos jie padaryti (ginklus, peilius, sprogstamąsias medžiagas). Didesnis keleivių pasitenkinimas
aviacijos saugumo patikra, nes tikrinamas ne visas keleivio kūnas, bet tik ta vieta kur parodomas pavojaus signalas. Greitesnė
aviacijos saugumo patikra, nes tikrinamas ne visas keleivio kūnas, bet tik ta vieta kur parodomas pavojaus signalas
Nauji liftai užtikrins patekimą į patalpas naujame išvykimo bei esamuose terminaluose (VNO rekonstrukcijos programa). Dveji
nauji liftai naudojami patekimui į dabartinį Verslo klubą terminale, atlikus naują „walk-through“ prekybinę zoną demontavus
dabartinį eskalatorių.
Oro uostų naudojamas ilgalaikis turtas, kuris susijęs su aerodromo priežiūra, turi atitikti techninius reikalavimus, kuriuos nustato
CAA ar ICAO. Dauguma naudojamos technikos yra pasenusi, nebeatitinka jai keliamų reikalavimų, jos remontui kiekvienais
metais skiriama vis daugiau lėšų, o techniniai parametrai neatitinka šiuolaikinių keliamų reikalavimų. Sniego valymo
automobiliai yra pagrindinė priemonė, atliekant kilimo-tūpimo tako, riedėjimo takų ir perono valymo darbus žiemos sezono
metu. Oro uostuose ketinama atnaujinti sniego valymo automobilius. Šie automobiliai bus suderinti tarpusavyje bei atliks
kilimo-tūpimo tako valymo darbus sudarant valymo „grandinę“

15 PRIEDAS. Lietuvos oro uostų organizacinė struktūra
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* Laikini pakeitimai iki pertvarkymo į AB: Finansų ir administravimo departamento skyrių pavaldumas laikinai padalintas generalinio direktoriaus įsakymu: Teisės,
personalo ir administravimo skyrius bei Komunikacijos skyrius pavaldūs tiesiogiai generaliniam direktoriui, kiti skyriai pavaldūs departamento direktoriui. Operacijų ir
infrastruktūros departamentas: Filialai pavaldūs tiesiogiai generaliniam direktoriui, kiti padaliniai pavaldūs Projektų valdymo skyriaus vadovui.
------ Vidaus audito skyrius funkciškai pavaldus Audito komitetui, administraciniu pavaldumu – Įmonės generaliniam direktoriui.
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