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SANTRAUKA 

 

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai parengė strateginį veiklos planą 2020–2023 metams. Strategijos rengimo tikslas 

– išskirti LOU vystymo strategines veiklos kryptis, kurios yra pagrįstos trijų Lietuvos oro uostų bendra plėtros 

strategija, masto ekonomija, sinergijos efektu, išnaudojant sutampančius oro uostų resursus, maksimaliai 

panaudojant turimą infrastruktūrą, optimizuojant viešuosius pirkimus ir personalą, išanalizuoti aplinkos veiksnius ir 

jų įtaką veiklai, išskirti silpnąsias ir stipriąsias LOU pusės.  

 

Atlikus minėtus veiksmus apibrėžta LOU vizija – įtvirtinta Lietuvos aviacijos ateitis. 

 

Įmonės vizijos įgyvendinimui išskirtos šios strateginės veiklos kryptys: 

 

I. Greitas susisiekimas nuo namų iki Europos traukos centrų; 

II. Baigti oro uostų plėtros projektiniai darbai ir užtikrinti jų finansavimo šaltiniai; 

III. Geidžiamiausias darbdavys tarp VVĮ, gyvenantis pagal misiją, viziją ir vertybes; 

IV. Esame patrauklūs visų šakų rinkos lyderiams dėl nuolatinio augimo; 

V. LOU matomas kaip aviacijos industrijos lyderis Lietuvoje generuojantis svarbią BVP dalį. 

 

Nustačius strategines plėtros kryptis numatyti strateginiai tikslai ir uždaviniai jiems pasiekti bei rodikliai pasiektiems 

rezultatams vertinti. 

 

2020 – 2023 metais bus vykdoma VNO rekonstrukcijos programa. Šios programos metu bus į šiaurinę pusę išplėstas 

keleivių terminalas, praplėstas šiaurinis peronas ir  sutvarkytos transporto prieigos, taip pat pastatytas 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 2020 – 2023 metais planuojama esamą keleivių terminalo pastatą praplėsti pastatant du naujus dviejų aukštų 

priestatus. Projekto metu siekiama išplėsti esamą KUN terminalo infrastruktūrą taip, kad 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.  

 

PLQ 2020 – 2023 metais siekdamas atitikti Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) sertifikavimo specifikacijų ir 

rekomendacijų aerodromo projektavimui reikalavimus bus rekonstruojamas Kilimo Tūpimo takas (KTT) bei peronas. 

Taip pat šiuo laikotarpiu bus vykdoma PLQ terminalo rekonstrukcija, kuria siekiama perplanuoti esamas patalpas, 

padidinant terminalo pralaidumą ir sumažinant neatitiktis pagal IATA ploto standartus vienam keleiviui.  

 

Įgyvendinus pagrindinius išsikeltus tikslus strateginiu 2020–2023 m. laikotarpiu, planuojama, kad LOU pajamos 

išaugs nuo 51,9 mln. Eur 2019 m. iki 69,3 mln. EUR 2023 m., grynasis veiklos pelningumas iki mokesčių, nusidėvėjimo 

ir mokėtinų palūkanų (EBITDA tipinė marža) 2020–2023 metais sudarys nuo 42,5 % iki 51,5 %. 

 

Įgyvendinant LOU veiklos viziją ir veiklos kryptis, įmonė vadovaujasi darnaus vystymosi (angl. sustainability) 

principais ir siekia integruotai valdyti bei suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius savo 

veikloje.  

 

  



3 
 

1. VEIKLOS APRAŠYMAS 

1.1. LOU APŽVALGA 

VĮ Lietuvos oro uostai – tai nuo 2014 m. liepos 1 d. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus jungianti bei valdanti 

valstybės įmonė, koordinuotai plėtojanti šių oro uostų veiklą, siūlanti didelę paslaugų įvairovę bei aukštus keleivių 

ir partnerių aptarnavimo kokybės standartus.  

 

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 Susisiekimo ministerija.  

 

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 Vardas pavardė Išsilavinimas 

Valdybos pirmininkas 

Tomas Krakauskas, 

nepriklausomas valdybos 

narys, UAB „ME 

Investicija“ („Girteka“ 

grupė) investicijų valdymo 

direktorius 

Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vilniaus Universitetas, 

2008 

Vadybos magistras, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 2013 

Valdybos nariai 

Andrius Šniuolis, 

priklausomas valdybos 

narys, LR Susisiekimo 

ministerijos Vandens ir 

geležinkelių 

transporto  politikos 

departamento direktorius 

Aviacijos inžinerijos bakalauras, Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas, 2001 

Leitenanto laipsnis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 

2002 

Oro transporto įmonių organizavimo ir vadybos magistras, Vilniaus 

Gedimino technikos universitetas, 2004 

Justina Bučinskaitė, 

nepriklausoma valdybos 

narė, UAB „Baltic Consol 

Line“ generalinė direktorė 

Teisės magistras, Mykolo Romerio universitetas, 2007 

Ramūnas Bagdonas, 

nepriklausomas valdybos 

narys, UAB „Telia Lietuva“ 

žmogiškųjų išteklių 

vadovas 

Verso ir vadybos magistras, Vytauto Didžiojo Universitetas, 1998 

Tarptautinis verslo administravimo magistras, Baltijos vadybos institutas 

(BMI), 2002 

Generalinis direktorius Marius Gelžinis 

Viešojo administravimo magistras, Mykolo Romerio universitetas, 2017 

Vykdomoji direktorė Laura Joffė Ekonomikos magistras, Kauno technologijos universitetas, 2003 

VNO direktorius Dainius Čiuplys 

Doktorantūros studijos kompiuterių inžinerijos katedroje, Čalmerso 

technologijos universitete. VLSI tyrimo grupė, 2004 

Elektros inžinerijos bakalauras, Kauno technologijos universitetas, 2000 

KUN direktorius Karolis Matulaitis Ekonomikos bakalauras, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, 2012 

PLQ direktorius Andrius Daujotas 
Jūrininkystė, Pasaulio jūrų universitetas, 2005 m 

Transporto inžinerijos bakalauras, Klaipėdos universitetas, 2002 

Komercijos departamento 

direktorius 
Justinas Stepšys 

Nekilnojamojo turto valdymo magistras, Karališkasis technologijos 

institutas (Švedija), 2007 

Statybos inžinerijos bakalauras, Kauno technologijos universitetas, 2005 

Plėtros departamento 

direktorius 
Giedrius Kražauskas 

Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vilniaus 

universitetas,  2002 

Ekonomikos bakalauras, Vilniaus universitetas, 2000 
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Vadovybė Vardas pavardė Išsilavinimas 

Saugos ir saugumo 

departamento direktorius 
Vidas Kšanas 

Verslo administravimas, Baltijos vadybos institutas, 2008 

Vadybos ir verslo administravimo magistras, Vytauto 

Didžiojo  universitetas, 2008 

Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, Vilniaus universitetas, 

2003 

Finansų departamento 

direktorė 

Vykdoma atranka, 

l. e. p. Laura Joffė 

Ekonomikos magistras, Kauno technologijos universitetas, 2003 

 

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. 

 

Esminiai istoriniai LTOU faktai 

 
VĮ Lietuvos oro uostai organizacinė struktūra pateikiama priede Nr. 14. 

 

Įmonės strateginiai veiklos tikslai yra šie: 

▪ Vystyti saugią ir efektyvią infrastruktūrą; 

▪ Būti atviriems ir nešališkiems, kuriant patrauklią aplinką verslui; 

▪ Pasiūlyti konkurencingą krypčių tinklą ir paslaugų įvairovę bei rūpestingą aptarnavimą; 

▪ Veikti vieningai ir ambicingai valdant skirtingas partnerystes; 

▪ Būti Lietuvos augimo ir klestėjimo sparnais. 

 

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. 

 

Įmonės pagrindiniai 2017–2018 m. faktiniai, 2019 m. planiniai ir 2019 m. laukiamo rezultato veiklos rodikliai 

pateikiami toliau esančiuose grafikuose. 
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1 GRAFIKAS. LOU keleivių ir skrydžių skaičius 

 
 

2 GRAFIKAS. Aviacinės ir neaviacinės pajamos, tūkst. Eur 

 
 

3 GRAFIKAS. LOU tipinė EBITDA mln. Eur 
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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 Rodūnios kelias 10a, Vilnius 

Direktorius Dainius Čiuplys 

Darbuotojų skaičius* 326 

Kilimo ir tūpimo tako ilgis  2 515 m 

Maksimalus keleivių terminalo 
pralaidumas 

3,5 mln. 

2018 m. pagrindiniai veiklos 
rodikliai 

Aptarnautų keleivių skaičius – 4,9 mln. 
Skrydžių skaičius – 47,5 tūkst. 
Krovinių kiekis – 12,8 tūkst. t 
Aviacinės veiklos pajamos – 26 mln. Eur  
Neaviacinės veiklos pajamos – 11 mln. Eur 

Teikiamos neaviacinės paslaugos 

Pastatų ir patalpų nuoma 
Stovėjimo aikštelių nuoma 
Automobilių stovėjimas 
Reklama 
Verslo klubas 
LSA 
Žemės nuoma, kt. 

Vežėjai* 

Iš viso – 16 reguliarius skrydžius vykdančių vežėjų. Didžiausi pagal pervežtų keleivių skaičių: 
1. Ryanair 
2. Wizz Air 
3. GetJet 
4. Air Baltic 
5. LOT Polish Airlines 

Kryptys* 

Iš viso – 72 kryptys.  Populiariausios: 
1. Londonas Lutonas 
2. Kijevas 
3. Varšuva 
4. Ryga 
5. Frankfurtas 

*2019 m. I pusmečio duomenys. 
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Kauno oro uostas (KUN) 

Adresas Oro uosto g. 4, Karmėlava 

Direktorius Karolis Matulaitis 

Darbuotojų skaičius* 122 

Kilimo ir tūpimo tako ilgis  3 250 m 

Maksimalus keleivių terminalo 
pralaidumas 

1 mln. 

2018 m. pagrindiniai veiklos rodikliai 

Aptarnautų keleivių skaičius – 1 mln. 
Skrydžių skaičius – 9,4  tūkst. 
Krovinių kiekis – 2,9 tūkst. t 
Aviacinės veiklos pajamos – 1,3 mln. Eur 
Neaviacinės veiklos pajamos – 2,5 mln. Eur 

Teikiamos neaviacinės paslaugos 

Pastatų ir patalpų nuoma 
Automobilių stovėjimas 
Reklama 
Žemės nuoma, kt. 

Vežėjai* 

Iš viso – 3 reguliarūs vežėjai: 
1. Ryanair 
2. Wizzair 
3. LOT Polish Airlines 

Kryptys* 

Iš viso – 25 krypčių. Populiariausios: 
1. Londonas Lutonas 
2. Kopenhaga 
3. Londonas Stanstedas 
4. Dublinas 
5. Alicante  

*2019 m. I pusmečio duomenys 

Palangos oro uostas (PLQ) 
Adresas Liepojos pl. 1, Palanga 

Direktorius Andrius Daujotas 

Darbuotojų skaičius* 67 

Kilimo ir tūpimo tako ilgis  2 300 m 

Maksimalus keleivių terminalo 
pralaidumas 

0,3 mln. 

2018 m. pagrindiniai veiklos 
rodikliai 

Aptarnautų keleivių skaičius – 0,3 mln. 
Skrydžių skaičius – 4,6 tūkst. 
Krovinių kiekis – 36 t 
Aviacinės veiklos pajamos – 2,2 mln. Eur 
Neaviacinės veiklos pajamos – 0,76 mln. Eur 

Teikiamos neaviacinės paslaugos 

Pastatų ir patalpų nuoma 
Automobilių stovėjimas 
Reklama 
Renginių organizavimas 
Žemės nuoma, kt. 

Vežėjai* 

Iš viso – 6 vežėjai. Didžiausi pagal pervežtų keleivių skaičių: 
1. Wizz Air 
2. SAS 
3. Air Baltic 
4. Norwegian Air Shuttle 
5. Raynair 

Kryptys* 

Iš viso – 7 kryptys. Populiariausios: 
1. Kopenhaga 
2. Ryga 
3. Londonas Lutonas 
4. Oslas 
5. Londonas Stanstedas  

*2019 I pusmečio duomenys 

 

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 

darbo vietas. Taikydami įvairias skatinimo programas avialinijoms, oro uostai pritraukia papildomus skrydžius bei 

padidina keleivių srautus.  
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1.2. AVIACINĖ VEIKLA 

Pagrindinis aviacinės veiklos tikslas – šalies pasiekiamumo ir žinomumo gerinimas didinant naujų tiesioginių krypčių 

skrydžių skaičių ir oro keleivių srautą.  

 

Šių metų pirmą pusmetį trys šalies oro uostai iš viso aptarnavo 3,09 mln. keleivių, o skrydžių skaičius viršijo 29,9 

tūkst. Pastebima, jog 2019 m. pasaulyje jaučiamas ekonomikos augimo lėtėjimas ir stabilizacija taip pat palietė ir 

Lietuvos oro uostus, nepaisant to, rezultatai rodo, jog faktinis augimas išlaikomas. 2019 m. I pusmetį Vilniaus oro 

uoste lyginant su 2018 m. I pusmečiu aptarnautų keleivių skaičius padidėjo 2 proc., Kauno oro keleivių skaičius 

padidėjo 15 proc. lyginant su 2018 m. I pusmečiu. Palangoje 2019 m. I pusmetį keleivių skaičius padidėjo 8 proc. 

lyginant su 2018 metų I pusmečiu. 

 

Didžiausias augimas jaučiamas Kauno oro uoste, kuriame 2019 m. veiklą pradėti vykdyti užsakomieji skrydžiai. Šis 

skrydžių atsiradimas leido padidinti augimą lyginant su ankstesniu laikotarpiu. Taip pat neatsilieka ir Palangos oro 

uostas, kurio augimui pagrindinę įtaką padarė didesni orlaiviai populiariausiomis kryptimis. Susisiekimo ministerija 

tikisi, jog Oro uostai turi gerinti susisiekimą oro transportu verslui patraukliais maršrutais, todėl šių metų I-ąjį 

pusmetį buvo atidaryta London City kryptis iš Vilniaus oro uosto, kuri parodė, jog dėka skirtingų susijusių institucijų 

bendradarbiavimo galime plėsti verslo tinklą populiariausia kryptimi. Iš Kauno oro uosto pradėtos vykdyti šios 

kryptys: Kelnas ir Niurnbergas. Palangoje šiais metais pradėta vykdyti Dortmundo kryptis. Pridėti papildomi skrydžių 

dažniai iš Vilniaus oro uosto tokiomis kryptimis kaip: Maskva, Varšuva, Stokholmas, o iš Palangos oro uosto į Rygą.  

 

Naujai atidaryti maršrutai turi reikšmingą įtaką valstybės ekonomikai – patrauklesnė aplinka tiesioginėms užsienio 

investicijoms pritraukti, skatinama dvišalė prekyba, didėjantys turizmo srautai, o oro uostui ir aviacijai efektas yra 

matuojamas augančiu keleivių skaičiumi ir pajamomis. Labai svarbu tinkamai įvertinti visas rizikas susijusias su naujo 

maršruto atidarymu. Lietuvos oro uostai turi skatinimo programą, kuria yra siekiama paskatinti oro bendroves 

vykdyti naujus skrydžių maršrutus į Lietuvos oro uostus ir iš jų. Taip pat remia nuolatinę ir tvarią maršrutų tinklo 

plėtrą bei keleivių skaičiaus didinimą. Naujų maršrutų skatinimo programą sudaro: De Minimis parama bei naujų 

maršrutų ir LOU tinklo skatinimo programa, pagal kurias suteikiama tiesioginė parama arba nuolaidos oro uostų 

rinkliavoms. Taikant naujų maršrutų skatinimo programas, siekiama pasidalinti rizika, susijusia su naujo maršruto 

atidarymu, tarp oro bendrovės ir oro uosto. 

 

4 GRAFIKAS. Keleivių skaičiaus augimas Baltijos šalyse 2019 m. I pusmetis 

 

Remiantis IATA 2019 prognoze, numatomas ir tolimesnis ekonominio augimo lėtėjimas, kuriam įtaką daro: 

pasaulinio BVP augimo sulėtėjimas (nuo 3,1% 2018 m. iki 2,7% 2019 m.), išliekančios aukštos naftos kainos (vidutinė 

kaina 2018 m. 71,6$/barelį, 2019 m. planuojama 70$/barelį), augančios kitos aviakompanijų išlaidos, įtakojančios 

pajamų mažėjimą, lėtėjantis krovinių augimas (nuo 9,7% 2018 m. iki 6,3% 2019 m.), mažėjantis RPK (Revenue 

Passenger Kilometers) rodiklis (nuo 7,4% 2018 m. iki planuojamų 5% 2019 m.). 

 

Pasauliniame kontekste, dėl ekonominės situacijos LTOU, kaip ir kiti regiono oro uostai, pastebi augimo lėtėjimą, 

bet vis dar sėkmingai išlaiko gerus rezultatus ir fiksuojamą keleivių sk. augimą didesnį nei EU vidurkis (5% vs. 3%). 

LOU RIX TLL

2017 06 2 550 147 2 746 458 1 186 519

2018 06 2 953 758 3 246 808 1 372 081

2019 06 3 087 138 3 556 823 1 517 013

+15% +8%

+17%

+16% +18%

+16%

+5% +10%

+10%

2017 06 2018 06 2019 06
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Teigiamiems LOU rezultatams įtakos turėjo nuosaikiai augantis oro bendrovių siūlomų vietų skaičius – didėja 

skrydžių, krypčių skaičius, maršrutuose naudojami didesni orlaiviai. Lyginant su 2018 m. I pusmečiu pasiūlytų vietų 

skaičius LOU augo 2 %. Tradicinių oro bendrovių pasiūlytų vietų skaičius augo 8 % (vid. orlaivių užpildymas – 67 %, 

pamažėjo 3 %), žemų kaštų bendrovių pasiūlytų vietų skaičius mažėjo 2 % dėl Wizz Air atšauktų skrydžių Vilniaus 

oro uoste (vid. orlaivių. užpildymas – 90 %, padidėjo 3 %). Tai rodo, kad nepaisant lėtėjančio ekonominio augimo 

LOU išlaiko teigiamą paklausą ir gerina pasiūlą. 

 

Pagal pasiekiamumo duomenis lentelėje Nr. 5 matoma, kad Lietuvos oro uostų pozicija lygi su Rygos oro uosto 

pozicija, kurie turi savo nacionalinį vežėją ir gali lengviau padidinti tinklą. Nuosaikus krypčių skaičiaus didinimas 

leidžia būti regiono lyderiais.  

 

2 LENTELĖ. Reguliarių krypčių ir aviakompanijų skaičius regiono oro uostuose 2019 m. I pusmetis 

  LTOU VNO KUN PLQ RIX TLL WAW 

Krypčių skaičius 91 72 25 7 91 38 n/d 

Reguliarių aviakompanijų skaičius 16 16 3 6 14 15 n/d 

 

Naujų maršrutų ar naujų oro bendrovių pritraukimo bei skatinimo klausimais LOU nuolat bendradarbiauja tiek su 

privačiais (pvz., užsienio investuotojų bendruomenė Lietuvoje), tiek su viešais (Turizmo Departamentas, VŠĮ 

Investuok Lietuvoje, Susisiekimo ministerija, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos ir kitų miestų bei regionų savivaldos) ūkio 

subjektais. 2018 m. pradėtos BLITS sesijos, kurių metu susitinka visos suinteresuotos šalys (aviakompanijos ir minėti 

partneriai), susitikimų dėka fiksuojami pasisekimai. 

 

2019 m. I pusmetį LOU veiklą vykdė 16 reguliarius skrydžius vykdančių oro bendrovių. Didžiausiais vežėjais LOU 

išlieka Ryanair (32 % viso srauto) ir „Wizz Air“ (21 % viso srauto), trečioje vietoje – Air Baltic. 2019 m. I pusmetį Wizz 

Air prarado dalį rinkos dėl VNO atšauktų skrydžių. 

Vežėjų pasiskirstymas LOU 2017 – 2019 m. I pusmetį pateiktas 3 lentelėje. 

 

3 LENTELĖ. Vežėjų pasiskirstymas LOU 2017 – 2019 m. I pusmetis 

Oro bendrovė Užimama rinkos dalis 

 2019* 2018 2017 

Ryanair 32,24% 30,69% 30,24% 

Wizz Air Hungary 21,43% 24,94% 24,69% 

AIR BALTIC CORPORATION S.A. 8,26% 7,29% 7,27% 

Small Planet Airlines n / d  8,56% 8.23% 

GetJet 7,71% n / d n / d 

LOT Polish Airlines 5,28% 4,35% 4,18% 

SAS-Scandinavian Airlines 4,08% 4,38% 4,70% 

LUFTHANSA GERMAN AIRLINES 3,57% 3,42% 4,28% 

Ukraine International Airlines 3,12% 2,79% 3,48% 

Norwegian Air Shuttle 2,46% 2,34% 2,51% 

Aeroflot Russian Airlines 2,40% 2,43% 2,60% 

*2019 I pusmečio rezultatas 

 

Naujų skrydžių pritraukimui būtina finansinė veiklos pradžios parama. De Minimis (nereikšmingos pagalbos) 

programa sėkmingai veikia jau ketverius metus. Naujoje IATA metų prognozėje - Europos regionas antrasis pagal 

planuojamą pelną. Iki šiol sustabdytos Boeing 737MAX orlaivių operacijos ir atidėtas naujų orlaivių pristatymas 

neigiamai įtakos aviakompanijų, tokių kaip Ryanair, plėtrą. LTOU taip pat prognozuoja lėtesnį keleivių ir skrydžių 

augimą. Didžiausio augimo tikimasi Kauno oro uoste dėl naujų užsakomųjų skrydžių programų ir aukštų orlaivio 

užpildymo rodiklių. Tam taip pat turi įtakos 2019 m. Kaune pradėtos vykdyti užsakomųjų skrydžių kelionės su 

kelionių organizatoriumi „Itaka“.  
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4 LENTELĖ. Pagrindinės skrydžių kryptys LOU 2017 – 2019 m. I pusmetis 
Oro uostas  Keleivių dalis proc. 

 2019* 2018 2017 

Londonas Lutonas 10,56% 11,43% 11,34% 

Kopenhaga 5,39% 5,66% 6,09% 

Frankfurtas 4,02% 3,87% 4,67% 

Londonas Stansedas 4,39% 4,56% 4,66% 

Ryga 5,34% 4,75% 4,57% 

Milanas 1,57% 1,96% 3,18% 

Dublinas 2,47% 2,55% 2,94% 

Oslas Gardermoen 3,87% 4,02% 4,30% 

Kijevas 4,27% 3,13% 3,19% 

Varšuva 4,67% 5,08% 3,94% 

*2019 I pusmečio rezultatas 

 

Populiariausia kryptis išlieka Londonas. Toliau rikiuojasi oro uostai galintys pasiūlyti platų jungiamųjų skrydžių tinklą. 

 

5 LENTELĖ. Palyginamieji rodikliai su konkuruojančiais oro uostais 2017 – 2019 m. I pusmetis 

Oro 

uostas 
Keleivių skaičius (tūkst.) Skrydžių skaičius Krovinių kiekis, t. 

 2019* 2018 2017 2019* 2018 2017 2019* 2018 2017 

LOU 3 087 6 258 5 243 29 960 61 162 55 399 7 952 15 765 13 063 

  VNO 2 386 4 930 3 759 22 954 47 085 39 194 6 384 12 775 9 739 

  KUN 545 1 011 1 186 4 763 9 455 11 732 1 567 2 954 3 293 

  PLQ 156 317 297 2 243 4 622 4 473 1 36 32 

RIX 3 557 7 056 6 098 41 550 83 467 74 838 13 313 28 170 25 525 

TLL 1 516 3 008 2 648 23 631 48 568 45 324 5 329 11 506 11 314 

MSQ n / d  4 537 4 115 n / d 26 103 24 508 n / d 20 217 n / d 

WAW n / d 17 756 15 750 n / d n / d n / d n / d n / d n / d 

*2019 I pusmečio rezultatas 

 

Pagal 2019 metų I pusmečio palyginamuosius konkuruojančių oro uostų duomenis matoma, jog regione Vilniaus 

oro uostas nusileidžia tik Rygos oro uostui. Šiais metais bendri Lietuvos rezultatai rodo, kad neženkliai atsiliekame 

nuo Rygos oro uosto keleivių ir skrydžių skaičiumi, tačiau krypčių skaičių turime vienodą. 

 

Bendrai aptarnautų krovinių skaičius visuose trijuose oro uostuose per metus sudarė beveik 8 tūkst. tonų. Vilniaus 

oro uostas aptarnavo apie 6 tūkst. t krovinių, Kaunas – 2 tūkst. t, o Palanga – 0,03 t krovinių. Labiausiai prie augimo 

prisidėjo „Turkish Cargo“ oro bendrovė, pradėjusi reguliarius skrydžius į Vilniaus oro uostą. 

 

1.3. NEAVIACINĖ VEIKLA 

LOU neaviacinių paslaugų pasiūla per pastaruosius metus sparčiai plėtėsi. Bendradarbiaujant su vietiniais ir 

tarptautiniais partneriais, panaudojant esamą bei sukuriant naują infrastruktūrą, visuose oro uostuose buvo 

pasiūlyta įvairių naujų paslaugų. LOU neaviacinių komercinių paslaugų paketą sudaro tokios veiklos: 

 

▪ Pastatų ir patalpų nuoma; 

▪ Automobilių stovėjimas; 

▪ Verslo klubas (tik VNO); 

▪ LSA aptarnavimas (tik VNO); 

▪ Reklamos paslaugos; 

▪ Žemės nuoma; 

▪ Greitoji keleivių patikra (tik VNO); 
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▪ Renginių organizavimas; 

▪ Lojalumo programa (tik VNO). 

 

1.3.1. 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 

daugiausiai laiko, jau yra praėjęs visas oro uosto procedūras ir tikisi surasti lauktuvių savo artimiesiems ar dovanų 

verslo partneriams. Apsilankymas neapmuitinamų prekių („duty free“) parduotuvėse daugeliui keleivių yra 

neatsiejamas kiekvienos kelionės potyris. Parduotuvių bei kavinių operatorių rezultatai yra proporcingi oro uosto 

aptarnaujamų keleivių skaičiui, tačiau įtaką daro ir daugiau veiksnių: keleivių srauto paskirstymas, terminalo 

išplanavimas, keleivių streso lygis, kurį lemia oro uosto procedūrų greitis ir kokybė, oro vežėjų taikoma rankinio 

bagažo politika, tabako bei alkoholio kontrolės įstatymai, aviacijos saugumo reikalavimai, kintantys vartojimo 

įpročiai ir pan. Dabar oro linijos keleiviams leidžia ne daugiau kaip vieną Duty Free pirkinių maišelį pasiimti prie 

rankinio bagažo. 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. 

 

Per 2018 metus iš esmės pertvarkytos VNO išvykimo terminale esančių parduotuvių erdvės. Prekybinių patalpų, t. 

y. 6 parduotuvių, plotas sudaro daugiau kaip 1 500 kv. m. Atlikus kapitalinio remonto darbus ir patalpų 

perplanavimą, liepos mėnesį veiklą pradėjo nauja neapmuitinamų prekių „duty free“ parduotuvė. Šie pokyčiai leidžia 

keleiviams pasiūlyti platesnį prekių asortimentą ir tiesiogiai prisideda prie didėjančių neaviacinės veiklos pajamų iš 

nuomos mokesčių surinkimo.   

 

Visame pasaulyje pastebima tendencija, kad pardavimo pajamų augimas oro uostuose lėtėja. Tačiau keleiviai oro 

uoste yra linkę vis daugiau pinigų išleisti kokybiškam maistui, išskirtinei patirčiai restorane prieš kelionę. 2020-2023 

m. laikotarpiu toliau bus siekiama plėsti maitinimo paslaugų įvairovę ir pasirinkimo galimybes VNO išvykimo 

terminale, pritraukiant dar daugiau vartotojams atpažįstamų prekių ženklų ir patyrusių operatorių.  

 

1.3.2. Automobilių stovėjimas 

Automobilių stovėjimo paslaugos visuose trijuose filialuose sudaro antrą pagal dydį neaviacinių pajamų segmentą. 

Šių paslaugų pardavimai 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. 2018 m. pabaigoje pradėti ir iki 2019 

metų pabaigos planuojami užbaigti daugiaaukštės aikštelės VNO statybos darbai. Projekto tikslas yra išplėsti VNO 

valdomą parkavimo infrastruktūrą, patenkinti augančią ilgalaikio parkavimo paklausą ir pasiūlyti aukštesnės kokybės 

paslaugas, t. y. parkavimą po stogu. Taip pat šio projekto apimtyje yra numatyta centralizuoti automobilių nuomos 

paslaugas. Daugiaaukštėje aikštelėje planuojama įrengti automobilių nuomos biurų centrą, kuriame keleiviai galėtų 

patogiai pasiimti ir grąžinti nuomojamus automobilius. Pastate bus įrengtos elektromobilių krovimo stotelės, 

keleivių patogumui skirtos priemonės, tokios kaip bagažo matuokliai, svarstyklės, tualetai, liftas, parkavimo vietų 

užimtumo švieslentės bei naujausia aikštelės valdymo sistema, veikianti numerių atpažinimo pagrindu. Šalia 

aikštelės esanti sankryža ir dalis Rodūnios kelio jau šiai dienai yra pertvarkyta: įrengti šaligatviai, papildomos eismo 

juostos, saugios pėsčiųjų perėjos, apšvietimas. 

 

1.3.3. Verslo klubas ir LSA aptarnavimas (tik VNO) 

Verslo klubas, labai svarbių asmenų (LSA) aptarnavimas, greitoji keleivių patikra, lojalumo programa – tai paslaugos, 

orientuotos į dažnai darbo ar verslo reikalais keliaujančius arba išskirtinio komforto pageidaujančius keleivius. 

Ateityje numatoma dar labiau plėsti verslo renginių, mokymų, korporatyvinių švenčių organizavimo, konferencijų 
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salių nuomos ir kitų verslas-verslui (angl. B2B) orientuotų paslaugų pasiūlą. Siekiant gerinti Verslo klubo paslaugų 

kokybę 2018 metų spalio mėnesį pradėta jo rekonstrukcija, kuri buvo baigta 2019 metų pirmąjį ketvirtį. Atnaujinta: 

tualetų zonos, vėdinimo sistemos, interjeras bei išplėstos patalpos. 

 

1.3.4. Reklamos paslaugos 

LOU teikiamos reklamos paslaugos turi dar daug neišnaudotų galimybių. Tiek įmonės, tiek reklamos agentūros 

pastaraisiais metais ypač aktyviai ieško netradicinių reklamos sprendimų ir naujų rinkodaros įrankių. Oro uostas – 

tai ta vieta, kur reklama gali būti pateikta nestandartiškai, gali nustebinti bei sudominti. Reklama oro uoste leidžia 

pasiekti konkrečias tikslines vartotojų grupes ir efektyviai ištransliuoti komunikacines žinutes. 2018 metais įvyko 

viešasis pirkimas dėl naujausių technologijų reklamai atvaizduoti įsigijimo – ekranų, vaizdo sienų, šviečiančiųjų 

stendų, reklamos turinio valdymo programinės įrangos. Per 2019 metų I pusmetį šis projektas visiškai pabaigtas 

įgyvendinti. Naujos reklamos priemonės buvo diegiamos atsižvelgiant į tarptautinių konsultantų „Wildstone 

Airports“ atliktą rinkos ir alternatyvų analizę, parinktas priemonių technologijas bei sudarytą verslo planą. 

Investicijos į naujas reklamos priemones buvo būtinos, kadangi oro uostai neturėjo inventoriaus, atitinkančio rinkos 

poreikius ir tik su skaitmeninėmis (angl. digital) priemonėmis galime pritraukti didžiuosius tarptautinius prekės 

ženklus bei reklamdavius. Įdiegtos naujos reklamos priemonės leidžia padidinti vidutines mėnesio komercinės 

reklamos pardavimo pajamas. Investicinio komercinio projekto atsiperkamumas skaičiuojama bus vos 2 metai, todėl 

jis turės ženklią teigiamą įtaką įmonės pajamoms ir ateityje.  

 

1.3.5. 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-apgyvendinimo bei kitas su aviacija susijusias veiklas. Tam yra rezervuotos atskiros oro uosto 

teritorijos dalys, kurios bus išnuomojamos aukciono būdu. KUN 2019 m. sudaryta sutartis su įmone užsiimančia 

orlaivių remontu (MRO). 2020 – 2021 metais planuojama skelbti naujus aukcionus orlaivių techniniam aptarnavimui 

bei remontui. PLQ žemės nuomos veikla daugiausiai susijusi su bendrosios aviacijos plėtra. Pajūrio regionas tam turi 

neišnaudotą potencialą, o PLQ turi tinkamą infrastruktūrą tokių veiklų plėtrai. 

 

1.3.6. Greitoji keleivių patikra (tik VNO) 

Vilniaus oro uostas keleiviams siūlo greitesnį ir patogesnį būdą atlikti aviacinio saugumo keleivių patikrą, t.y. greitoji 

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. 

 

1.3.7. Renginių organizavimas 

Lietuvos oro uostai ieškodami galimybių padidinti neaviacinės veiklos pajamas plėtoja komercinių renginių 

organizavimo veiklą. Oro uostų erdvėse vyksta konferencijos, įmonių renginiai, filmavimai, fotosesijos, automobilių 

pristatymai ir kt. Bendradarbiaujame su visais pagrindiniais renginių organizatoriais. Naujame VIP terminale, kurį 

planuojama pastatyti VNO rekonstrukcijos programos apimtyje per 2020 metus, yra numatyta įrengti 618 kv. 

m.  konferencijų  ir renginių centrą. Pritaikyta infrastruktūra leis padidinti iš komercinių renginių gaunamas pajamas. 

 

1.3.8. Lojalumo programa (tik VNO) 

Reguliariai per Vilniaus oro uostą keliaujantiems siūlome lojalumo programą – privilegijų kortelę, kuri vieneriems 

kalendoriniams metams jos turėtojui suteikia galimybę neribotai naudotis greitąja keleivių patikra bei verslo klubu, 

taip pat 2 kartus pasinaudoti automobilių stovėjimo paslauga BLIC (į paslaugą įeina stovėjimo vieta ir automobilio 

plovimas). Prie oro uosto lojalumo programos jungiasi ir mūsų partneriai, kurie privilegijų kortelių turėtojams 

suteikiam specialias nuolaidas apsiperkant oro uoste veikiančiose parduotuvėse, valgant kavinėse ir pan. 2020 

metais planuojama daugiau dėmesio pardavimų skatinimui skirti per lojalumo programos korporatyvinius partnerius 

– kelionių agentūras ir organizatorius. 



13 
 

LOU neaviacinės veiklos pajamos 2019 m. (laukiamas rezultatas) sudarys 18,0 mln. Eur. Daugiausiai neaviacinės 

veiklos pajamų LOU gauna iš pastatų ir patalpų nuomos bei automobilių stovėjimo. Pajamų pasiskirstymas pagal 

veiklas detalizuotas toliau esančiame grafike. 

 
5 GRAFIKAS. LOU neaviacinių pajamų pasiskirstymas 2017 - 2019 m. 

 
Oro uostų siekiamybė yra padidinti neaviacinės veiklos pajamų dalį bendroje pajamų struktūroje. Taikydami įvairias 

skatinimo programas avialinijoms, oro uostai pritraukia papildomus skrydžius bei padidina keleivių srautus. Šių 

programų rezultatai turi teigiamą poveikį ir neaviacinių pajamų didėjimui. Kai kurie oro uostai skatindami 

neaviacinės veiklos augimą pakeičia veiklos modelį iš „dual till“ į „single till“ arba „hybrid till“. Tokiu būdu savo sėkme 

dalinasi su aviakompanijomis bei skatina keleivių srautų didėjimą. VĮ Lietuvos oro uostai savo veikloje taiko „dual 

till“ veiklos modelį. 

 

6 LENTELĖ. Neaviacinių pajamų dalis bendrose oro uostų pajamose 2019 m. laukiamas rezultatas  

Oro uostai (iki 10 mln. keleivių) ar jų regionai Neaviacinių pajamų dalis bendrose pajamose, proc. 

Pasaulinis vidurkis 39,9 % 

LOU 36,9 % 

VNO 35,3 % 

KUN 64,6 % 

PLQ 26,2 % 

 

LOU bendras aviacinių / neaviacinių pajamų pasiskirstymas sparčiai vejasi pasaulinius standartus, o 2020 –2023 m. 

suplanuoti komerciniai projektai ir paslaugų plėtra leis dar padidinti neaviacinių pajamų apimtį.  

 

2020 metais planuojami komerciniai projektai: 

▪ Naujo LOU parkavimo paslaugų valdymo modelio diegimas (outsource)  
▪ VNO dviejų maitinimo įstaigų atnaujinimas ir išplėtimas 
▪ KUN kontroliuojamoje zonoje esančių  parkavimo vietų apmokestinimas 
▪ PLQ kasdienio vartojimo prekių parduotuvės įrengimas naujai suformuotoje vietoje 
▪ PLQ dviejų maitinimo įstaigų atnaujinimas ir išplėtimas 
▪ VNO krovinių terminalo statyba (žemės nuoma) 
▪ VNO naujas VIP terminalas su konferencijų centru (NT vystymas) 
▪ VNO administracinių pastatų panaudojimo optimizacija (ON pastato perėmimas ir esamų LOU 

administracinių pastatų nuoma) 
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2021 – 2023 metais planuojami komerciniai projektai: 
▪ VNO terminalo rekonstrukcija – komercinių patalpų plėtra 
▪ KUN terminalo rekonstrukcija – komercinių patalpų plėtra 
▪ KUN krovinių terminalo statyba (NT vystymas) 
▪ VNO naujo viešbučio statyba (NT vystymas) 
▪ KUN MRO paslaugų plėtra (žemės nuoma) 

 

Įgyvendinus planuojamus projektus, prognozuojama, jog bus patenkinami augantys klientų lūkesčiai bei gaunama 

daugiau neaviacinės veiklos pajamų. 

1.4. STRATEGINIAI PROJEKTAI IR INICIATYVOS 

 

1.4.1. ĮMONĖS PERTVARKYMAS Į AKCINĘ BENDROVĘ 

Siekiant didinti veiklos efektyvumą ir atsižvelgiant į EBPO pateiktas rekomendacijas ekonominę veiklą vykdančias 

valstybės įmones. 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, tačiau šiuo metu dar nėra priimti Seime. Pertvarkymo 

procesas bus tęsiamas Seimui priėmus atitinkamus įstatymų pakeitimus. 

 

 
 

1.4.2. STRATEGINIAI INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI 

Šiuo metu VNO turima infrastruktūra nepritaikyta dabartiniam keleivių srautui ir netenkina minimalių keleivių 

patirties rodiklių, kurie yra kritiniai siekiant 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 netelpa dabartinio terminalo patalpose. 

Šios programos vykdymu taip pat yra atsižvelgiama į Susisiekimo ministerijos lūkestį, jog Oro uostai turi užtikrinti 

pajėgumus, tinkamus aptarnauti visus keleivių ir krovinių srautus. 

 

KUN 2020 – 2023 metais planuoja esamą keleivių terminalo pastatą praplėsti pastatant du naujus dviejų aukštų 

priestatus. Projekto metu siekiama išplėsti esamą KUN terminalo infrastruktūrą, taip, kad 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.  

 

PLQ 2020 – 2023 metais siekdamas atitikti Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) sertifikavimo specifikacijų ir 

rekomendacijų aerodromo projektavimui reikalavimus bus rekonstruojamas Kilimo Tūpimo takas (KTT) bei peronas. 

Taip pat šiuo laikotarpiu 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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Programos tikslas yra sukurti infrastruktūrą, kuri būtų pajėgi aptarnauti 2400 kel./val. (viena kryptimi) pikiniu laiku 

ir daugiau kaip 40 proc. padidinti neaviacines pajamas per keleivį (lyginant 2018 su 2023 m.). Programa apima tris 

pagrindines infrastruktūros dalis – transporto prieigas („landside access“), terminalą ir aerodromą („airside“). 

Įgyvendinus programos projektus Vilniaus oro uostas būtų pajėgus aptarnauti keleivių srautus artimiausiu 7–10 

metų laikotarpiu. 

 

Transporto prieigų dalyje planuojama pertvarkyti terminalo prieigų zoną užtikrinant optimalų transporto srautų 

pasiskirstymą bei užtikrinti reikiamą parkavimo vietų skaičių šalia terminalo ir jo prieigose. 

 

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. 

Aerodromo dalyje planuojama įgyvendinti projektus, susijusius su perono išplėtimu, riedėjimo takų atnaujinimu ir 

rekonstrukcija, bei įrengti paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių sistemą.  

Visa programa bus įgyvendinta iki 2023 m. 

 

1.4.3. 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. Susisiekimo ministerija 

tikisi, jog Oro uostai prisidės prie investicinės aplinkos gerinimo ir tokių bazių įkūrimas pritrauks 10-50 milijonų eurų 

užsienio kapitalo investicijų į Lietuvą, sukurs 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. 

 

 
 

MRO projektas bus įgyvendintas dviem etapais: 

 

I etapas 

Numatyta suprojektuoti ir įrengti apie 7200 kv. m. dydžio žemės sklypo dalį, 2-iejų C kategorijos MRO angarų 

statybai. Bus iškelti esami komunikaciniai tinklai, nusausinta žemės sklypo dalis, atvesti nauji komunikaciniai tinklai, 

bei rekonstruotas esamas gaisrinės pastatas – įrengiamas priestatas gaisrinės automobiliams statyti, išasfaltuojamas 

naujas įvažiavimas prie projektuojamo priestato ir įrengiamas naujas kelias gaisrinių automobilių judėjimui iki 

perono. 
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II etapas 

Numatyta suprojektuoti ir įrengti apie 21000 kv. m. dydžio žemės sklypo dalis, 6-ių C kategorijos MRO/dažymo 

veiklos angarų statybai. Bus atvesti nauji komunikaciniai tinklai ir įrengtas naujas peronas. Parengti sklypai bus 

akcionuojami. Laimėjęs dalyvis investuos apie 18 mln. Eur į 6 C kategorijos MRO/dažymo veiklos angarų statybą ir 

sukurs apie 300 gerai apmokamų naujų darbo vietų. 

 

Dalis rengiamo sklypo buvo akcionuota 2019 m. I pusmetį. Laimėjęs dalyvis, orlaivių dažymo įmonė MAAS Aviation, 

pasirašė sutartį ir planuoja investuoti apie 10 mln. Eur į trijų C kategorijos MRO angarų statybą ir sukuti iki 150 gerai 

apmokamų naujų darbo vietų. Šiuo metu paraleliai yra vykdomi oro uosto inžinerinių tinklų infrastruktūros, 

riedėjimo tako įrengimo bei angaro statybos darbai.  Planuojama, kad angaras turėtų pradėti veikti 2020 metų 

pabaigoje. 

 

  



17 
 

2. 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. 

 

2.1. 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: 

 

▪ Komercinė veikla: pardavimai ir komunikacija bei rinkodara 

▪ Strateginė veikla: projektų įgyvendinimas ir technologijų vystymas 

▪ Keleivių aptarnavimas ir teikiamų paslaugų kokybės valdymas 

 

Palaikymo funkciją atliekančioms papildomoms veikloms priskiriama: 

 

▪ Žmogiškųjų išteklių valdymas 

▪ Finansų valdymas 

▪ Vidaus audito ir kontrolės užtikrinimas 

▪ Teisės ir juridinių klausimų valdymas 

▪ Infrastruktūros ir operacijų valdymas 

▪ Aviacijos saugos ir saugumo valdymas 

▪ Administravimo valdymas 

▪ Procesų valdymas 

 

Visos LOU veiklos detalizuojamos toliau esančioje lentelėje. 

 

7 LENTELĖ. LOU veiklų detalizavimas pagal funkcijas 

Vertę kuriančios pagrindinės veiklos 

Komercinė veikla: pardavimai ir komunikacija bei rinkodara 
▪ Klientų ir projektų valdymo  
▪ Tiesioginių skrydžių geografijos plėtra 
▪ Maršrutų plėtros palaikymo įrankių kūrimas 
▪ Naujų plėtros projektų vystymo 
▪ Įmonės aviacinės rinkodaros valdymo 
▪ Analitinės veiklos 
▪ Neaviacinės paslaugos: pastatų ir patalpų nuoma, 

automobilių stovėjimas, reklamos paslaugos, verslo klubo 
paslaugos, LSA aptarnavimas, greitoji keleivių patikra, 
žemės nuoma, renginių organizavimas, lojalumo programa 

▪ Konkursų ir (arba) aukcionų organizavimas 
▪ Siekiamo įmonės įvaizdžio formavimas 
▪ Įmonės išorinės komunikacijos valdymas 
▪ Įmonės reputacijos valdymas  
▪ Lietuvos oro uostų skrydžių krypčių, paslaugų žinomumo 

didinimas 

Strateginė veikla: projektų įgyvendinimas ir technologijų 
vystymas 
▪ Oro uostų infrastruktūros ilgalaikės plėtros planavimas 
▪ Naujos oro uostų infrastruktūros sukūrimo ir esamos 

infrastruktūros modernizavimo projektų įgyvendinimas 
▪ Oro uosto technologijų plėtros planavimas 
▪ Technologinių inovacijų integravimas oro uostų veiklos 

procesuose 
▪ Technologinių procesų tobulinimas ir automatizavimas 

Keleivių aptarnavimas ir teikiamų paslaugų kokybės valdymas 
▪ Klientų aptarnavimo standarto (KAS) vystymas ir 

darbuotojų bei partnerių mokymai 
▪ Klientų Informavimo proceso ir kontaktų centro veiklos 

valdymas 
▪ Klientų užklausų ir skundų valdymas, prevenciniai veiksmai 
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▪ Klientų patirtį gerinančių projektų įgyvendinimas 
▪ Klientų pasitenkinimo, aptarnavimo kokybės tyrimų 

valdymas  
▪ Specialiųjų poreikių turinčių asmenų  aptarnavimo 

valdymas ir darbuotojų bei partnerių mokymai 
▪ Bendradarbiavimo su partneriais ir institucijomis, tiesiogiai 

dalyvaujančiais klientų aptarnavimo procesuose, vystymas 
▪ Technologinių sprendimų, gerinančių keleivių patirtį, 

diegimas ir vystymas 
▪ Darbuotojų savanoriškos, į klientų aptarnavimą 

orientuotos, iniciatyvos „Sukamės drauge“ valdymas 
 

Palaikymo funkciją atliekančios papildomos veiklos 

Žmogiškųjų išteklių valdymas 
▪ Organizacinės struktūros valdymas 
▪ Personalo formavimas 
▪ Darbo santykių valdymas 
▪ Veiklos valdymas  
▪ Darbuotojų ugdymas 
▪ Atlygio valdymas 
▪ Talentų valdymas 
▪ Organizacijos kultūros formavimas 
▪ Vidinės komunikacijos užtikrinimas 
 

Finansų valdymas 
▪ Finansų planavimas, pinigų srautų valdymas 
▪ Finansavimo projektų įgyvendinimui užtikrinimas 
▪ Strateginių planų įgyvendinimo finansinė priežiūra ir 

kontrolė 
▪ Įmonės veiklos rezultatų analizė ir kontrolė, veiklos 

efektyvumo ir ekonomiškumo vertinimas 
▪ Draudiminių įvykių administravimas 
▪ Buhalterinė apskaita 
▪ 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 

 

Teisės 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 

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 
▪ Dalyvavimas plėtros projektuose, atstovaujant ryšių 

(kompiuterinių tinklų), serverių infrastruktūros, sistemų 
priežiūros dalis 

Aviacijos saugos  ir saugumo valdymas 
▪ Oro uostų fizinė apsauga, stebėjimas ir patruliavimas 
▪ Profesionali darbuotojų,  keleivių ir bagažo patikra prieš 

skrydį 
▪ Saugos valdymo sistemos įgyvendinimas 
▪ Veiklos procesų priežiūra aerodrome 
▪ Parengtis avarinių situacijų likvidavimui 
▪ Kibernetinio saugumo užtikrinimas 

 

Administravimo valdymas 
▪ Aukščiausio lygio vadovų darbo organizavimas 
▪ Dokumentų valdymas 
▪ Biuro ir kitų administracinių išteklių valdymas 
▪ Įmonės reprezentavimas svečiams bei partneriams 

Procesų valdymas 
▪ Procesų, jų veiklų bei sąsajų identifikavimas 
▪ Veiklos tobulinimo idėjų (efektyvumo, optimizavimo, 

automatizavimo, vertės nekuriančių veiklų identifikavimas, 
standartizavimas) siūlymas, įgyvendinimas, rezultatų 
stebėsena 

 

 

Vidinės aplinkos veiksnių sąsaja su strateginiais rodikliais yra pateikiama 10 priede „Aplinkos veiksniai vs. strateginiai 

rodikliai“. 
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Komercinė veikla: pardavimai ir 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. Derybų su vežėjais metu 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. Lietuvos oro uostai 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 2018 

pradėjo naują 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 siekiamų 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;   

▪ 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“), kas reiškia, 

kad neaviacinė ir aviacinė veiklos yra atskirtos ir uždirbtu pelnu iš neaviacinės veiklos nėra dalijamasi su oro linijų 

bendrovėmis. 
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Pardavimai 

 

Daugiau nei 60 proc. neaviacinių pajamų generuoja patalpų ir statinių nuomos veikla. Todėl didžiausias dėmesys ir 

toliau bus skiriamas komercinių patalpų plėtros ir naujo nekilnojamo turto vystymo projektams. Jau suplanuoti ir 

2019 m. vykdomi plėtros projektai, tokie kaip VNO daugiaaukštės parkavimo aikštelės statyba, renginių ir 

konferencijų centro įrengimas kartu su naujo VIP terminalo statyba, buvusio VĮ Oro navigacija pastato perėmimas, 

tęsiami sekantys VNO rekonstrukcijos programos etapai ir kt., leis ženkliai padidinti neaviacines pajamas, gaunamas 

iš komercinio nekilnojamojo turto nuomos, parkavimo paslaugų, renginių organizavimo paslaugų ir kt. Ateinančiais 

metais filialų komercinė veikla bus ir toliau orientuota į klientų poreikius tenkinančių komercinių paslaugų kūrimą: 

prekybos bei maitinimo paslaugų asortimento plėtimą, pridėtinės vertės paslaugas verslo ar VIP keliautojams; 

parkavimo paslaugų produktų vystymą ir pan. Komercinės reklamos užsakovams bus pasiūlytos atnaujintos ir 

technologiškai pažangios reklamos priemonės. 

 

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.   

 

Strateginė veikla: 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. 

 

2020–2023 m. pagrindinių infrastruktūros projektų įgyvendinamas sietinas su keleivių terminalų pajėgumų 

didinimu, savalaikiu kilimo, riedėjimo takų ir peronų atnaujinimu bei plėtra. 

 

2020–2023 m. pagrindinių technologinių projektų įgyvendinamas 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; 
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▪ naujų komercinių veiklų poreikių išpildymu; 

▪ teritorijų, reikalingų veiklos plėtrai, prijungimu ir formavimu.  

 

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. 

 

Keleivių aptarnavimas ir teikiamų paslaugų kokybės valdymas 

 

Lietuvos oro uostuose yra parengta 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 2020–2023 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 

▪ WC švara terminaluose 

 

LOU įdiegtas klientų aptarnavimo standartas (KAS), skirtas darbuotojams ir partneriams, nustatantis klientų 

aptarnavimo procesus pagrindiniuose kelionės etapuose ir gaires į klientų segmentų aptarnavimą, pasiūlant 

skirtingą aptarnavimą ir sprendimus šeimų segmentui, verslo keleiviams, perkantiems papildomas paslaugas, 

vykdomi apmokymai ir periodinė kokybės kontrolė darbuotojams bei oro uosto partneriams. Taip pat didelis 

dėmesys skiriamas darbuotojų bei partnerių mokymams klientų aptarnavimo tema, nuo 2019 m. planuojama diegti 

šių temų mokymus elektroninėje erdvėje. Naujas mokymų būdas leis apmokyti didesnį darbuotojų ir partnerių ratą, 

atsiras galimybės kiekvienam mokytis priimtinu laiku ir greičiu. Taip pat bus plėtojamas jau 2019 m. įdiegtas 

partnerių klientų aptarnavimo kokybės vertinimo modelis, leidžiantis partneriams pasilyginti tarpusavyje ir užtikrinti 

konkurenciją bei skirti daugiau laiko kokybės kontrolei ir pagalbai tiems, kam jos daugiausiai reikia. Ypatingas 

dėmesys bus skiriamas verslo segmento klientų aptarnavimo kokybei gerinti (VIP terminalui , Verslo klubui). 

 

Tualetų švarai terminaluose užtikrinti jau pasitelkiamos momentinį klientų pasitenkinimą atvaizduojančios 

technologijos (Feedback Now momentiniai grįžtamojo ryšio prietaisai)  bei kvapų marketingo sprendimai. Vystant 

esamus keleivių terminalus ir planuojant plėtrą, daugiau dėmesio skiriama vaikų bei šeimų poilsio ir kūrybinių 

užsiėmimų zonoms.  
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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 įvertinti, kaip keleiviai vertina visą kelionės procesą, pasilyginti su kitais 

atitinkamo dydžio pasauliniais oro uostais, suplanuoti ir įgyvendinti veiksmus, fokusuojantis į žemiausiai vertinamas 

veiklos sritis.  Klientų aptarnavimo kokybės tyrimai atliekami periodiškai, kasmet, apklausiant išvykstančius ir 

atvykstančius keleivius, todėl įvertinamas pilnas kelionės procesas, leidžiantis planuoti veiksmus ir stebėti jų įtaką 

patirties gerinime. Nuo 2019 m. pabaigos matuojamas ir analizuojamas ne tik klientų, bet ir Lietuvos oro uostų 

partnerių pasitenkinimo rodiklis. Dauguma partnerių savo veiklą vykdo oro uosto teritorijoje ir jų teikiamos 

paslaugos tiesiogiai prisideda prie 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  trumpalaikio ir ilgalaikio finansinio, 

nefinansinio ir emocinio atlygio sistemas; užtikrina įmonės veiklos tęstinumą kuriant 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 

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 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 
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pagrindinių skyriaus veiklos prioritetų – efektyvi komunikacija ir bendradarbiavimas su kitais LOU padaliniais – 

pagalba efektyvinant įmonės vidaus procesus bei įgyvendinant vieningas kontrolės ir tobulinimo priemones.  

 

Teisinių 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 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). 

 

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.  

 

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. 

 

Administravimo skyrius užtikrina sklandų biuro darbą, dokumentų valdymą ir aukščiausio lygio vadovų darbo 

organizavimą. Šiais metais atnaujintos dokumentų valdymo taisykles, supaprastintos dokumentų vizavimo bei 

pasirašymo matricos. Ir toliau bus siekiama, kad administravimo skyrius taptų dar operatyvesnis bei apimantis vis 

daugiau funkcijų.  

 

Verslo procesų skyrius nuo 2018 m. pradėta vykdyti efektyvumo programa, analizuojami organizacijos veiklos 

procesai, jų rezultatyvumas, probleminės vietos, identifikuojami ir rengiamos procesų AS – IS ir TO-BE schemos, 
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procesų aprašymai, nustatomi procesų rodikliai. Taip pat vykdoma periodinė procesų peržiūra, taikant PDCA modelį, 

siekiant nuolatinio veiklos gerinimo. Nuo 2019 m. verslo procesų skyrius atsakingas už LEAN metodų diegimą oro 

uostuose. 

 

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 matuoti procesus, skatinti darbuotojų įsitraukimą į nuolatinį veiklos gerinimą ir problemų kėlimą, kelti 

vidinių ir išorinių klientų pasitenkinimą, skatinti bendradarbiavimą tarp filialų, planuoja 2019-2022 m. įdiegti „Lean“ 

metodus (įrankius), įskaitant darbuotojų įsitraukimą į metodų taikymą praktikoje. 

 

2.2. 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 

Tiekėjų galia 

▪ Oro bendrovės turi didelę derybinę galią ir diktuoja sąlygas derybose su oro uostais; oro 
uostas neturi didelės įtakos skrydžių tvarkaraščiui, dažniui, orlaivio tipui (infrastuktūra 
apkrauta piko metu, tačiau neišnaudojama ne piko metu) 

▪ Daugiausia naujų krypčių Europoje atidaro pigių skrydžių bendrovės (Lietuvoje pigių 
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 
monopolinių oro uostų rinkliavas bei mokesčius, kas skatina oro uostus siekti veiklos 
efektyvumo, siekiant vežėjams 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 aviakompanijų 
kainodarą, o tai aviakompanijoms renkantis atidaryti naują kryptį Lietuvoje yra vienas iš 
esminių faktorių. 

▪ Įmonė negali lanksčiai ir greitai pakeisti esamų partnerių. 

Esami 
konkurentai 

▪ Regioniniame lygmenyje dėl keleivių srautų LOU konkuruoja su Rygos, Minsko, Kaliningrado 
bei iš dalies Varšuvos oro uostais 

▪ Dėl oro bendrovių pritraukimo Lietuvos oro uostams tenka konkuruoti su kitais panašaus 
dydžio Europos oro uostais, kam reikalingas nuoseklus ir koordinuotas maršrutų plėtros 
skatinimo ir rizikos su vežėjais pasidalinimo mechanizmas, apimantis visas suinteresuotas 
šalis   

Naujų 
konkurentų 
grėsmė 

▪ Naujų konkurentų atsiradimo grėsmė yra maža todėl, kad naujo oro uosto statyba 
reikalauja labai didelių investicijų 

▪ Lenkija paskelbė apie planus prie Varšuvos per artimiausią dešimtmetį pastatyti naują 
didelio pajėgumo oro uostą, galėsiantį aptarnauti iki 100 mln. keleivių per metus 

Pakaitalų 
grėsmė 

▪ Susisiekimas antžeminiu transportu: automobiliais (vis gerėjanti kelių infrastruktūra), 
patogios jungtys autobusais, keltais tarptautiniais maršrutais, geležinkelių transportas 
(įgyvendinus Rail Baltica projektą susisiekimui oru tarp Baltijos valstybių atsiras stipri 
konkurencija, jeigu klientams bus pasiūlyta mažesnių laiko ir finansinių sąnaudų kelionė į 
Rygą ar Taliną) gali lemti keleivių pasirinkimą keliauti ne oro transportu 

▪ Informacinės technologijos (IT galimybės leidžia žmonėms iš įvairiausių pasaulio vietų 
„susitikti“ (telekonferencijos) nepakilus nuo savo darbo stalo). Tai gali daryti įtaką kelionių 
oro transportu dažniui 
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Pirkėjų galia 

▪ Finansinė – klientų pasirinkimai dėl skrydžių dažnio, lokacijos ir kt. 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 avialinijas, oro uostą, todėl būtina skirti 
dėmesį norimo LOU įvaizdžio formavimui 

▪ Keleivių lūkesčiai – augantys keleivių lūkesčiai kokybei, aptarnavimui ir kokybiškoms ar 
naujoms paslaugoms 

▪ 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 toliau esančioje lentelėje. 

 

9 LENTELĖ. LOU išorinės aplinkos veiksniai pagal PESTEL modelį 

Veiksniai Veiksnių detalizavimas 

Veiksnio 
pasireiškimo 

tikimybė 
(1-maža, 5-

didelė) 

Veiksnio pasireiškimo įtaka įmonės veiklai 

Veiksnio 
reikšmingumas 
(1-mažas, 
5-didelis) 

P
o

lit
in

ia
i 

VVĮ pertvarkymas ir VVĮ depolitizavimo 
procesas siekiant atitikti OECD 
reikalavimus – valstybės įmonių 
pertvarkymas į akcines bendroves, taip 
mažinant administracinę naštą ir 
efektyvinant įmonių veiklą 

5 Nepriėmus sprendimų vyriausybės lygmeniu 
gali sustoti VVĮ pertvarkymo procesas. 
Investuotos lėšos ir resursai neturėtų teigiamos 
įtakos veiklai. 

2 

Nestabili geopolitinė situacija  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 VPT įstatymo reikalavimų 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. 

4 

Brexit tikimybė 3 Dėl BREXIT aviakompanijos stengiasi perkelti 
savo „bazuojamus“ orlaivius į ES sąjungos šalis, 
dėl ko atsiranda galimybė pritraukti papildomus 
orlaivius į Lietuvą, tačiau to nepavykus padaryti, 
sumažėtų krypčių skaičius dėl iš Anglijos 
vykdomų skrydžių į Lietuvą perkėlimo į kitas šalis 

2 
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Ek
o

n
o

m
in

ia
i 

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

3 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). 

2 

Aplinkosaugos ir kiti su transportu susiję 
mokesčiai 

5 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. 

3 

BVP ir gyventojų perkamosios galios 
augimas  
 
 

1 Sudaro palankias prielaidas tarptautinės 
prekybos (teigiama įtaka Cargo krovinių 
judėjimui), investicijų, turizmo srautų 
skatinimui, bei verslo keleivių skaičiaus augimui. 

4 

Palūkanų normų pokyčiai 4 Didėjanti palūkanų norma apsunkina galimybes 
įgyvendinti didesnio masto projektus dėl 
didėjančios finansinės naštos paskolų 
įsipareigojimams vykdyti. 

2 

Investicinės aplinkos sąlygos 3 Geros investicinės aplinkos sąlygos sukuria 
palankias sąlygas pajamų didinimui, naujų 
paslaugų plėtrai ar tokių projektų, kaip MRO 
įgyvendinimui Lietuvoje. 

2 

Planuojamų/vykdomų projektų 
finansavimas 

3 Oro uostų plėtra bei modernizavimas gali 
sulėtėti, sumažinus Europos Sąjungos 
finansavimą planuojamiems projektams. 

2 

So
ci

al
in

ia
i 

Ekonominės migracijos srauto didėjimas 
diktuoja naujų oro susisiekimo krypčių 
poreikius ir sudaro prielaidas ilgalaikiam 
keleivių srautų augimui  

3 Ekonominė migracija sukuria teigiamą įtaką 
Lietuvos oro uosto rezultatams.  

3 

Darbo užmokesčio augimo ir darbo 
jėgos mažėjimo iššūkis naujų 
darbuotojų paieškai 

5 Lietuvoje mažėjanti specialistų pasiūla darbo 
rinkoje, lemia darbo užmokesčio didėjimą bei 
paspartina darbuotojų kaitą įmonėse, darosi vis 
sunkiau išlaikyti esamus specialistus. 

4 

Vilniaus oro uosto kaimynystėje esantis 
čigonų Taboras daro neigiamą įtaką 
keleivių patirčiai 

5 Šalia Vilniaus oro uosto esantis čigonų taboras 
bei iš jo nuolat prie Vilniaus oro uosto 
apsilankantys narkomanai sukelia neigiamą 
patirtį oro uosto keleiviams, taip pat tai daro 
žalą Lietuvos įvaizdžiui. Šis veiksnys reikalauja 
imtis papildomų saugumo užtikrinimo 
priemonių ir didina įmonės patiriamas 
sąnaudas. 

5 

Įmonės / sektoriaus patrauklumas ir 
reprezentatyvumas visuomenėje gali 
padėti pritraukti profesionalius 
specialistus 

3 Įmonės pozicionavimas visuomenėje bei 
sektoriaus patrauklumas gali daryti įtaką 
darbuotojų motyvacijai darbui bei profesionalių 
darbuotojų pasirinkimui dirbti aviacijos srityje 

3 

Te
ch

n
o

lo
gi

n
ia

i 

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 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. 

2 

Kibernetinio saugumo užtikrinimas 
tampa prioritetine sritimi pasauliniu 
mastu 

4 Didėjančios rizikos pasireikšti kibernetinio 
saugumo pažeidimams turi įtakos įmonės 
veiklai, pasiruošimui bei reikalauja papildomų 
resursų skyrimo kibernetinių rizikų prevencijai.  

5 



27 
 

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

2 Tai turi teigiamos įtakos skrydžių plėtrai, pigesni 
skrydžių bilietai, jie tampa vis labiau prieinami 
kiekvienam žmogui, turi teigiamos įtakos 
keleivių skaičiaus didėjimui. 

2 

A
p

lin
ko

sa
u

gi
n

ia
i 

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

3 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 

Oro uostų dalyvavimas tarptautinėse 
CO2 mažinimo programose, siekiant 
sumažinti anglies dvideginio išsiskyrimą 
veiklos metu 

3 Turi teigiamos įtakos ir gerina įmonės įvaizdį 
tarptautiniu mastu. 

2 

Aplinkosauga buvo 2014–2020 m. ES 
finansavimo periodo prioritetinė sritis. 
Taip pat numatoma, kad nauju ES 
finansavimo periodu išliks prioritetine 
sritimi. 

5 Investicijomis į aplinkosaugines sritis pagal 
patvirtintus projektus Europos Komisijoje, 
sukuriamos galimybės tuo pačiu gerinant 
aplinkosaugines sritis įdiegti operacijas 
greitinančias investicijas. 2020-2023 m. 
planuojama įgyvendinti 5 investicinius projektus 

2 

Triukšmo mažinimo priemonės 5 Ūkinės veiklos poveikį aplinkai 
reglamentuojantys teisės aktai nustato 
papildomus reikalavimus ir kompensacines 
priemones priklausomai nuo pasiektų ūkinės 
veiklos apimčių. 

3 

Te
is

in
ia

i 

Oro uostų veikla yra griežtai 
reglamentuojama nacionalinių ir 
tarptautinių teisės aktų 

5 Tarptautiniu mastu dėl suvienodintų teisinių 
reikalavimų yra sukuriamos galimybės lengviau 
pritraukti naujus vežėjus (dėl taikomo vienodo 
teisinio reguliavimo). 

5 

Nacionaliniai teisės aktai, nustatantys 
nepalankias teisines sąlygas oro uostų 
veiklai (pvz., valstybės įmonių teisinis 
reguliavimas, reguliuojamų rinkliavų 
apskaičiavimas, turto valdymo sąlygos, 
viešieji pirkimai). 

5 Visi išvardinti aspektai apsunkina efektyvų 
valdymą, didina įmonės sąnaudas, neefektyvų 
resursų panaudojimą. Nedalyvavimas Europos 
Komisijos teisės aktų kūrime  ir atnaujinime.  

4 

Potencialūs teisminiai ginčai bei 
priežiūros institucijų tyrimai 

3 Šiai dienai Lietuvos oro uostai turi vos kelis 
nedidelės reikšmės teisminius ginčus, naujų 
nenusimato. 

1 

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

5 Įmonė vykdydama savo veiklą susiduria su 
dideliais teisiniais apribojimais, kas turi įtakos 
įmonės galimybes plėsti oro uostus, riboja 
galimybes greitai reaguoti į plėtros poreikį. 

5 

Išorinės aplinkos veiksnių sąsaja su strateginiais rodikliais yra pateikiama 10 priede „Aplinkos veiksniai vs. strateginiai 

rodikliai“. 
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2.3. 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 

 Stiprybės Silpnybės 

Komercinė veikla: 
pardavimai ir komunikacija 
bei rinkodara 

▪ 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) 

▪ Augantis keleivių skaičius sudaro patrauklią 
aplinką verslui bei oro uostų pajamų augimui 

▪ Gera oro uostų lokacija 
▪ Pro-aktyvus galimybių pristatymas partneriams 

▪ 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. 

▪ Nesant bazinio tradicinio vežėjo, didinamas tik 
vietinės rinkos keleivių srautas, nėra tradicinių 
transferinių srautų 

▪ Dėl nepakankamų terminalo pajėgumų yra 
ribojama paslaugų / verslų plėtrą 

 

Strateginė veikla: projektų 
įgyvendinimas ir 
technologijų vystymas 

▪ 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 

▪ Priklausomybė nuo konkrečių darbuotojų 
▪ Ilgai trunkantys infrastruktūros  ir technologijų 

projektų įgyvendinimui reikalingi viešieji 
pirkimai 

▪ Galimai neužtikriname efektyviausių sprendimų 
dėl neturėjimo artimos konkurencijos 

▪ Dėl didelio kompleksiškumo ir didelio kiekio 
suinteresuotų šalių, lėtai įgyvendinami plėtros 
projektai 

Keleivių aptarnavimas ir 
teikiamų paslaugų kokybės 
valdymas 

▪ 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 

▪ Terminalo infrastruktūros pajėgumai (per maži 
oro uostai esamam keleivių skaičiui) 

▪ Ribotos galimybės paslaugų įvairovei (KUN, 
PLQ) 

▪ Per silpnas pasirengimas ekstremalių situacijų – 
keleivių staigių priepuolių ir kitų rimtų sveikatos 
sutrikimų – valdymui 

▪ Ne visais atvejais užtikrinamas KAS 
įgyvendinimas tarp partnerių 

▪ Didelė tiesiogiai su keleiviais dirbančių 
specialistų kaita 

▪ Oro uosto pasiekiamumo problemos, nes 
viešasis transportas nėra pritaikytas prie oro 
uostų klientų poreikių 

Žmogiškųjų išteklių 
valdymas 

▪ Aiškūs ir dokumentuoti žmogiškųjų išteklių 
valdymo procesai ir procedūros, personalo 
administravimas keičiamas į personalo valdymą 

▪ 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 

▪ Organizacijoje jaučiamas atotrūkis tarp 
administracijos ir operatyvinių darbuotojų.  

▪ Specifines kompetencijas turinčių darbuotojų 
pamainos užtikrinimas 

▪ Nestiprinamas darbdavio įvaizdis, mažos 
galimybės prisitraukti geriausius specialistus iš 
rinkos 

▪ Partnerysčių valdymas neišskiriama kaip svarbi 
veiklos sritis 

 

Finansų valdymas 

▪ Stabilūs, augantys ir prognozuojami pajamų 
šaltiniai, kontroliuojamos sąnaudos 

▪ Itin mažas turimų paskolų kiekis – galimybė 
pasiskolinti lėšų investicijoms  iš finansinių 
institucijų 

▪ Užtikrinama įmonės veiklos rezultatų analizė ir 
kontrolė, veiklos efektyvumo ir ekonomiškumo 
vertinimas 

▪ Sklandus draudiminių įvykių administravimas 

▪ Augantis skolinimosi poreikis ir investicijų 
mastas gali lemti didelius paskolų aptarnavimo 
kaštus. 

▪ Užtikrinant investicijų įgyvendinimą galimas 
poreikis efektyviai valdyti pinigų srautus  
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Vidaus audito ir kontrolės 
užtikrinimas 

▪ Lankstumas atlikti neplaninius kontrolinius 
patikrinimus, nekeičiant vidaus auditų planų 

▪ Efektyvi komunikacija ir bendradarbiavimas su 
įmonės padaliniais 

▪ Informacijos apie įmonėje veikiančius valdymo ir 
kontrolės procesus teikimas, siekiant užtikrinti 
nuolatinį jų tobulinimą 

▪ Ribotos galimybės patikrinti gaunamos 
informacijos tikrumą 

▪ Griežtas vidaus audito veiklos reglamentavimas 

Teisės ir juridinių klausimų 
valdymas 

▪ LOU vykdomų strateginių projektų teisinės 
konsultacijos 

▪ Dalyvavimas LOU veiklą reguliuojančių teisės 
aktų rengime 

▪ Sukauptos specifinės srities žinios 
 

▪ Politiniai ciklai turi neigiamos įtakos teisinei 
aplinkai. 

Infrastruktūros ir operacijų 
valdymas 

▪ Sukaupta patirtis svarbių ir didelių projektų 
valdyme (KTT rekonstrukcija) 

▪ Infrastruktūra yra patogioje vietoje arti didžiųjų 
miestų Lietuvos. 

▪ Informacinės saugos užtikrinimas 
▪ Saugus skrydžių aptarnavimas bei sklandus 

aerodromo infrastruktūros aptarnavimas bei 
vystymas 

▪ IT infrastruktūros sklandus aptarnavimas bei 
palaikymo ir plėtros projektų įgyvendinimas 

▪ Didelių eksploatacinių sąnaudų reikalaujanti 
infrastruktūra 

▪ Neišgrynintos eksploatacijos operacijų valdymo 
atsakomybės, pernelyg žema turima 
kompetencija 

▪ Intensyviai vykdant infrastruktūros plėtros 
darbus neužtikrinama patalpų bei teritorijos 
švara 

Aviacijos saugos ir saugumo 
valdymas 

▪ 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 
 

▪ Aviacijos saugos ir saugumo reikalavimų 
nesilaikymas gali lemti oro uostų veiklos 
apribojimą ar net stabdymą 

▪ Augant skrydžių skaičiui galimi aviacijos saugos 
iššūkiai 

▪ Ekstremalių situacijų valdymas 

Administravimo valdymas 

▪ Stipri didelę patirtį turinti 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 valdymas 

▪ Procesų standartizavimas užtikrina aukštesnį 
kokybinį lygį. 

▪ Prioretizuojami procesai pagal didžiausią naudą 
įmonei nešančius arba daugiausiai sąnaudų 
patiriančias veiklas ir nuo to prasideda procesų 
standartizavimas 

▪ Įmonėje dirba jaunas kolektyvas, kuris teigiamai 
priima naujoves ir gali greičiau ir lengviau 
prisitaikyti prie LEAN metodikos. 

 

▪ Procesų standartizavimas neleidžia greitai 
reaguoti į pokyčius 

▪ Nėra galimybės atlikti visų svarbiausių procesų 
standartizavimo per trumpą laiką 

▪ LEAN diegimui skiriamas nepakankamas 
palaikymas ir svarba įmonės viduje 

 Galimybės Grėsmės 

Tiekėjų galia 

▪ AirBaltic radus strateginį investuotoją 
aviakompanija pozicionuoja save kaip regiono 
vežėją ir vykdo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus, 
nebekoncentruodama tranzito per Rygą 

▪ Industrijos patrauklumas turi daug potencialo 
naujų paslaugų plėtrai 

▪ Auganti ekonomika, stiprėjanti perkamoji galia, 
didelis emigrantų kiekis, bazinio (nacionalinio) 
vežėjo neturėjimas, sudaro galimybes naujų 
krypčių/vežėjų pritraukimui 

▪ Išorės skatinimo programos sudaro galimybes 
naujų krypčių atsiradimui 

▪ Vis didėjanti oro vežėjų konkurencija ir pigių 
skrydžių vežėjų flotilė, įvairiems paslaugų 
tiekėjams, įskaitant oro uostus, daro ypatingą 
spaudimą dėl kaštų bei diktuoja sąlygas oro 
uostams dėl skrydžių tvarkaraščių 

▪ Tiesiogiai nesusijusių su aviacija veiklų ir verslų 
kūrimas kelia politinių ribojimų grėsmes 

▪ Nauji reguliuojamos veiklos reikalavimai 
(Pasienio patikros savitarnų erdvių atsiradimas 
ir sistemos realizavimas)  

▪ Saugumo patikros reikalavimų pasikeitimai – 
sugriežtinimai (taip kaip JAV dėl pudros ir kitų 
birių produktų gabenimo) 

▪ Įmonė negali lanksčiai ir greitai pakeisti esamų 
partnerių 
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Esami konkurentai 

▪ 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 

▪ Rygos ir Talino oro uostai turės Rail Baltica 
stoteles prie oro uosto, kas ženkliai pagerins oro 
uostų pasiekiamumą 

Naujų konkurentų grėsmė 

▪ 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 

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

Pakaitalų grėsmė 

▪ Integruoti susisiekimo sprendimai, apjungiantys 
kelias transporto rūšis 

▪ Pasiūlius keleiviams patogias jungtis antžeminiu 
transportu iki oro uosto, gali lemti keleivių 
skaičiaus augimą 

▪ Rail Baltica susisiekimas traukiniais gali ženkliai 
sumažinti oro transportu tarp Baltijos šalių 
keliaujančių keleivių srautus (bilieto kaina, laiko 
sąnaudos) 

▪ Informacinės technologijos naudojamos 
telekonferencijoms, gali daryti kelionių oro 
transportu dažniui  

Pirkėjų galia 

▪ 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. 

▪ 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 

▪ Didėjantis „flight-shaming“ judėjimas gali lemti 
mažėjančius keleivių srautus oro transportu  

Politiniai veiksniai 

▪ Stabili politinė aplinka, leidžia pritraukti 
investuotojus ar vykdyti plėtrą didesne apimtimi. 

▪ Bendradarbiaujant su valstybinėmis 
institucijomis didinamas pasiekiamumas oro 
transportu (PSO projektas). 

▪ VVĮ pertvarkymas ir VVĮ depolitizavimo procesas 
suteikia galimybę įmonėms mažinti 
administracinę naštą bei efektyvinti įmonių 
veiklą. 

▪ 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 

▪ Vyriausybės nutarimu nustatyta kasmetinė 
veiklos pelno fiksuota įmoka biudžetui, 
neatsižvelgiant į įmonės poreikius 

▪ Kasmetinės ekonomine logika nepagrįstos 
įmokos aviacijos veiklą reguliuojančiai 
institucijai 

▪ Terorizmo grėsmės aviacijai verčia būti 
pasiruošusiems greitam veiklos ir technologinių 
procesų pasikitimų įgyvendinimui 

Ekonominiai veiksniai 

▪ 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 

 

▪ 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 

▪ Palūkanų normų pokyčiai apsunkina galimybes 
įgyvendinti didelius projektus dėl finansinės 
naštos 

▪ 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 

Socialiniai veiksniai 

▪ Emigracija didina oro transporto keleivių srautus 
▪ Įmonės / sektoriaus patrauklumas ir 

reprezentatyvumas gali padėti pritraukti 
profesionalius specialistus 

▪ Darbo užmokesčio augimo ir darbo jėgos 
mažėjimo iššūkis gali lemti darbuotojų trūkumą 

▪ VNO kaimynystėje esantis Čigonų taboras daro 
neigiamą įtaką keleivių patirčiai 
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Technologiniai veiksniai 

▪ Bendradarbiavimo stiprinimas su antžeminio 
aptarnavimo įmonėmis  ir kitomis oro uostų 
veikla suinteresuotomis šalimis 

▪ Infrastruktūros ir įrangos nuoma vietoje įsigijimo 
bei paslaugų nuoma 

▪ Naujos kartos orlaiviai yra efektyvesni degalų 
suvartojimo, triukšmo aspektais bei gali vienu 
metu gabenti didesnius keleivių skaičius (+10–30 
%) 

▪ Technologijų plėtra skatina operatyviai reaguoti 
į rinkos poreikių pasikeitimus ir užtikrinti 
naujovių integralumą oro uostų veikloje 
(mobiliosios aplikacijos, procesų 
automatizavimas) 

▪ Didelė konkurencija dėl aukštos kvalifikacijos 
technologijų specialistų 

▪ Tam tikrų tiekėjų ir / arba produktų 
dominavimas rinkoje 

▪ Kibernetinės atakos ir informacijos sauga 

Aplinkosauginiai veiksniai 

▪ Dalyvavimas CO2 mažinimo programose sudaro 
palankias finansavimo sąlygas kitiems 
vykdomiems projektams 

▪ Augant skrydžių intensyvumui didėja ir orlaivių 
sukeliamas triukšmo lygis 

▪ Griežtėjantys LR teisės aktų reikalavimai dėl oro 
taršos gali turėti neigiamos įtakos 
aviakompanijų plėtrai oro uostuose. 

Teisiniai veiksniai 

▪ Teisės aktų pakeitimai leidžia užtikrinti tvarią oro 
uostų plėtrą 

▪ Dėl vienodai reglamentuojamos oro uostų 
veiklos yra sukuriamos galimybės lengviau 
pritraukti naujus vežėjus 

▪ Besikeičiantys teisės aktai ir kiti įmonės veiklą 
reglamentuojantys dokumentai iššaukia 
nuolatinių investicijų ir veiklos procesų keitimo 
poreikį 

 

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“). 
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3. 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.  

 

MISIJA: PRIARTINTI PASAULĮ PRIE LIETUVOS. 

 

Klientams: Pasiūlyti konkurencingą krypčių tinklą ir paslaugų įvairovę bei rūpestingą aptarnavimą. 

Parneriams: 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: ĮTVIRTINTA LIETUVOS AVIACIJOS ATEITIS. 

 

Klientams: greitas susisiekimas nuo namų iki Europos traukos centrų. 

Parneriams: esame patrauklūs visų šakų rinkos lyderiams dėl nuolatinio augimo. 

Akcininkams: baigti oro uostų plėtros projektiniai darbai ir užtikrinti jų finansavimo šaltiniai. 

Kolegoms: geidžiamiausias darbdavys tarp VVĮ, gyvenantis pagal misiją, viziją ir vertybes. 

Visuomenei: LOU matomas kaip aviacijos industrijos lyderis Lietuvoje generuojantis svarbią BVP dalį. 

 

VERTYBĖS: KŪRYBIŠKUMAS, PASITIKĖJIMAS, SAVININKIŠKUMAS 

 

Kūrybiškumas 

Netradicinių sprendimų ieškojimas; sprendimų radimas su esamais resursais; pasiūlyti sprendimų 

alternatyvas tikslui pasiekti; skatinu kolegų saviraišką : pasisakyti, išbandyti, mokytis. 

 

Pasitikėjimas 

laikausi susitarimų ir vykdau pažadus; savalaikiai ir atvirai komunikuoju apie eigą / veiklą/ procesą; savo 

veiksmais nesukeliu rizikos įmonės reputacijai; kuriu ilgalaikius abipusiškai naudingus santykius. 

 

Savininkiškumas 

„pakeliu šiukšlę nuo kelio“; su įmonės turtu elgiuosi atsakingai; komunikuoju apie problemas ir ieškau 

sprendimų savo ir kolegų aplinkoje; dalinuosi gerosiomis praktikomis su kolegomis. 

 

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

Vidutinės trukmės laikotarpiui LOU nustatė šias pagrindines strategines veiklos kryptis, kurios atitinka įmonės 

nustatytas vizijas: 

 

I. Greitas susisiekimas nuo namų iki Europos traukos centrų 

II. Baigti oro uostų plėtros projektiniai darbai ir užtikrinti jų finansavimo šaltiniai 

III. Geidžiamiausias darbdavys tarp VVĮ, gyvenantis pagal misiją, viziją ir vertybes 

IV. Esame patrauklūs visų šakų rinkos lyderiams dėl nuolatinio augimo 

V. LOU matomas kaip aviacijos industrijos lyderis Lietuvoje generuojantis svarbią BVP dalį 
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4. STRATEGINIAI TIKSLAI IR RODIKLIAI 

Strateginės 
kryptys 

Strateginiai 
tikslai 

Rodikliai 
Rodiklių 

matavimo 
vienetai 

Siekiamos reikšmės Atsakingi už 
įgyvendinimą 2019 2020 2021 2022 2023 

Greitas 
susisiekimas nuo 
namų iki Europos 
traukos centrų  

Pasiūlyti 
konkurencingą 
krypčių tinklą ir 
paslaugų 
įvairovę bei 
rūpestingą 
aptarnavimą 

Krypčių skaičius Vnt. 92 98 102 107 112 
Aviacinių paslaugų 
skyrius vadovas 

Lojalių oro 
uostams keleivių 
(NPS promoters) 
rodiklis 

Proc. 56 57 58 58 61 
Generalinis 
direktorius, 
Filialai 

VNO ASQ 
indeksas (5-
balėje skalėje, 5-
puikus, 1-blogas 
įvertinimas) 

Balas 4,1 4,1 4,12 4,14 4,3 VNO filialas 

Baigti oro uostų 
plėtros 
projektiniai darbai 
ir užtikrinti jų 
finansavimo 
šaltiniai  

Vystyti saugią ir 
efektyvią 
infrastruktūrą  

ROE** Proc. 9,7 7,9 8,4 8,2 9,8 

Generalinis 
direktorius, 
Finansų 
departamento 
direktorius 

Keleivių skaičius mln. 6,5 6,9 7,2 7,7 8,3 

Generalinis 
direktorius, 
Aviacinių paslaugų 
skyrius vadovas 

Projektų 
vykdymas laiku 

Proc. 91,7  ≥80  ≥80  ≥80  ≥80  
Plėtros 
departamento 
direktorius 

Pajamos mln. Eur 48,8 51,9 55,9 61,6 69,3 

Komercijos 
departamento 
direktorius 
Aviacinių paslaugų 
skyrius 

Bendras saugios 
veiklos lygis 
ALoSP 

Proc. 85,60 ≥87,6 ≥89,6 ≥91,6 ≥93,6 

Oro uostų saugos ir 
saugumo 
departamento 
direktorius 

Aviacijos 
saugumo lygis 
ALoSecP 

Proc. 76,43 ≥80,43 ≥83,43 ≥85,43 ≥87,43 

Oro uostų saugos ir 
saugumo 
departamento 
direktorius 

Geidžiamiausias 
darbdavys tarp 
VVĮ, gyvenantis 
pagal misiją, viziją 
ir vertybes  

Veikti vieningai 
ir ambicingai 
valdant 
skirtingas 
partnerystes 

Darbuotojų 
įsitraukimo 
indeksas 

Proc. 63 63 65 70 72 

Generalinis 
direktorius, 
Personalo skyriaus 
vadovas 

Tikslų vykdymas Proc. 70 85 85 85 85 
Personalo skyriaus 
vadovas 

Esame patrauklūs 
visų šakų rinkos 
lyderiams dėl 
nuolatinio augimo  

Būti atvirais ir 
nešališkais 
kuriant 
patrauklią 
aplinką verslui  

Partnerių 
pasitenkinimo 
indeksas 
(„vyksta 
sklandus 
bendradarbiavi
mas“, 5-balėje 
skalėje 4 ir 5 
įvertinimai) 

Proc. 75 80 85 90 90 
Komercijos 
departamento 
direktorius 

Patrauklumo 
indekso 
aviaciniams 
partneriams 
augimas 

Proc. -* 2 2 2 2 
Aviacinių paslaugų 
skyrius vadovas 

LOU matomas 
kaip aviacijos 
industrijos lyderis 
Lietuvoje 
generuojantis 
svarbią BVP dalį 

Būti Lietuvos 
augimo ir 
klestėjimo 
sparnais 

CSR and 
sustainability 
ataskaitos 
vertinimas 

Balas A A A A+ A+ 
Vykdomoji 
direktorė 

*Rodiklis bus pradedamas skaičiuoti nuo 2020 metų. 

** ROE dydis apskaičiuotas vertinant nuosavybę prieš turto perkainojimą. 
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5. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKSMAI IR JŲ MATAVIMO RODIKLIAI 

Strateginės kryptys 
Strateginiai 

tikslai 
Uždaviniai tikslams 

pasiekti 
Veiksmai ir priemonės Rodikliai 

Rodiklių 
matavimo 
vienetai 

Siekiamos reikšmės 
Atsakingi už 

įgyvendinimą 2019 2020 2021 2022 2023 

Greitas 
susisiekimas nuo 
namų iki Europos 
traukos centrų  

Pasiūlyti 
konkurencingą 
krypčių tinklą ir 
paslaugų 
įvairovę bei 
rūpestingą 
aptarnavimą  

Užtikrinti reguliarų 
krypčių augimą 

• Darbas su naujomis ir esamomis 
aviakompanijomis siekiant pradėti skrydžius 
naujomis kryptimis, didinti skrydžių dažnį ar 
orlaivių dydį esamomis kryptimis 
• „Blitz“ trumpųjų susitikimų organizavimas, 
potencialių partnerių pritraukimui. 
• LOU žinomumo didinimo, B2B, B2C 
kampanija ir veiksmai užsienyje 

Reguliarių 
krypčių skaičiaus 
augimas 

vnt. -6 ≥6 ≥4 ≥5 ≥5 
Aviacinių paslaugų 

skyrius vadovas 

Užtikrinti klientų 
aptarnavimo (KAS) 
standarto vykdymą 

•Periodiškai vykdomi KAS mokymai 
•Kartą per metus peržiūrimas / atnaujinamas 
KAS  
•Periodiškai  matuojamas KAS vykdymas 
aviacijos saugumo patikroje 
•Kintamo DU taikymas pagal KAS rodiklius 

KAS vykdymas 
(aviacijos 
saugumas) 

Proc. 99 ≥90 ≥92 ≥95 ≥95 

Oro uostų saugos 
ir saugumo 

departamento 
direktorius 

Siekti, kad aviacinio 
saugumo darbuotojai 
aptarnautų keleivius 
mandagiai 

•Darbuotojų mandagumo ir paslaugumo 
ugdymas 
•Reiklumas patikroje. 
•Aukštos saugumo kultūros pavyzdžio rodymas 

Aviacinių 
saugumo 
darbuotojų 
mandagumas 

Proc. 
VNO 88,1 
KUN 86,5  
PLQ 93,1 

VNO ≥86,0 
KUN ≥86,0 
PLQ ≥86,0 

VNO ≥87,0 
KUN ≥87,0 
PLQ ≥87,0 

VNO ≥88,0 
KUN ≥88,0 
PLQ ≥88,0 

VNO ≥89,0 
KUN ≥89,0 
PLQ ≥89,0 

Oro uostų saugos 
ir saugumo 

departamento 
direktorius 

Siekti, kad nuo oro uosto 
veiklos priklausančių 
skundų skaičius mažėtų 

• Įvesti rytinius terminalo susitikimus dienos 
plano aptarimui 
• Įdiegti help desk oro uosto naudotojams, 
kurie informuotų apie kilusias problemas 
terminale 

Nusiskundimų 
skaičius 

Vnt./ 
100 tūkst. 
Keleivių 

VNO 5,78 
KUN 6,67 
PLQ 10,25 

VNO ≤5,75 
KUN ≤6,65 
PLQ ≤9,5 

VNO ≤5,65 
KUN ≤6,55 
PLQ ≤9,3 

VNO ≤5,55 
KUN ≤6,45 
PLQ ≤8,8 

VNO ≤5,45 
KUN ≤6,35 
PLQ ≤8,5 

Filialai 

Užtikrinti švarą terminale 
(5-balėje skalėje, 5-
puikus, 1-blogas 
įvertinimas) 

• Įdiegti naują švaros standartą  
• Vykdyti reguliarų ir nepriklausomą terminalo 
švaros auditą 
• Užtikrinti vidines procedūras švarai palaikyti 
• Nuolatos sekti ir kontroliuoti sutartinius 
paslaugos tiekėjo įsipareigojimus 

Švaros balas Balas 
VNO 3,0 
KUN 3,3 
PLQ 3,5 

VNO ≥4,0 
KUN ≥4,0 
PLQ ≥4,0 

VNO ≥5,0 
KUN ≥5,0 
PLQ ≥5,0 

VNO ≥5,0 
KUN ≥5,0 
PLQ ≥5,0 

VNO ≥5,0 
KUN ≥5,0 
PLQ ≥5,0 

Filialai 

Užtikrinti teikiamų 
komercinių paslaugų 
kokybę ir plačią įvairovę 
(5-balėje skalėje, 5-
puikus, 1-blogas 
įvertinimas) 

• Reguliariai vykdyti nuomininkų teikiamų 
paslaugų kokybės kontrolę 
• Plėsti paslaugų pasiūlą pritraukiant rinkos 
lyderius 

Prekybos vietų 
asortimentas 
(ASQ shopping 
Facilities) 

balas -* ≥4,05 ≥4,05 ≥4,05 ≥4,2 
Komercijos 

departamento 
direktorius 

Užtikrinti teikiamų 
komercinių paslaugų 
kokybę ir plačią įvairovę 
(5-balėje skalėje, 5-
puikus, 1-blogas 
įvertinimas) 

•Reguliariai vykdyti nuomininkų teikiamų 
paslaugų kokybės kontrolę 
•Plėsti paslaugų pasiūlą pritraukiant rinkos 
lyderius 

Maitinimo vietų 
asortimentas 
(ASQ Eating 
Facilities) 

balas -* ≥4,05 ≥4,05 ≥4,05 ≥4,2 
Komercijos 

departamento 
direktorius 
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Baigti oro uostų 
plėtros projektiniai 
darbai ir užtikrinti 
jų finansavimo 
šaltiniai  

Vystyti saugią ir 
efektyvią 
infrastruktūrą  

Užtikrinti efektyvią oro 
uostų veiklą per sąnaudų 
ir pajamų valdymą 

• Kontroliuoti biudžeto įvykdymą; 
• kas mėnesį rengiamos veiklos ataskaitos, 
kurios aptariamos direktorate; 
• Periodiškai peržiūrėti biudžetą (kas ketvirtį 
atnaujinant); 
• Edukuoti darbuotojus apie biudžeto 
planavimą ir svarbą tikslų pasiekimui. 

EBITDA tipinė 
marža 

Proc. 44,3 ≥42,5 ≥45,5 ≥47,4 ≥51,5 
Finansų 

departamento 
direktorius 

Užtikrinti pradelstų 
gautinų sumų  mažėjimą 

• Kartą per mėnesį vykdoma skolų peržiūra, 
sudaromas sąrašas klientų, kuris teikiamas 
kolegoms tolimesniam darbui su jais. 
• Periodiškai ir savalaikiai siunčiami pranešimai 
partneriams, siekiant užtikrinti skolų valdymą 

Pirkėjų skolų 
santykis su 3 
mėn. pajamomis 

Proc. 10 ≤10 ≤9 ≤9 ≤8 
Finansų 

departamento 
direktorius 

Užtikrinti, jog prekių, 
paslaugų ir darbų 
pirkimai būtų atliekami 
laikantis nustatytų 
terminų 

• Taikoma motyvacinė darbo užmokesčio 
sistema viešųjų pirkimų specialistams 
• IT sistemos panaudojimas viešųjų pirkimų 
proceso valdymui 

Pirkimų 
įvykdymas laiku 

Proc. 75 ≥80 ≥85 ≥85 ≥85 
Finansų 

departamento 
direktorius 

Užtikrinti tiekėjų 
konkurenciją įsigyjant 
prekes, paslaugas ir 
darbus 

• Pirkimų skyriaus specialistai vykdydami 
pirkimą, patys ieško tiekėjų internete išsiunčia 
kvietimus pateikti pasiūlymus tiekėjams 

Konkurencingų 
viešųjų pirkimų 
organizavimas 

Proc. 83 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 
Finansų 

departamento 
direktorius 

Užtikrinti keleivių sk. 
augimą 

• Darbas su naujomis ir esamomis 
aviakompanijomis siekiant pradėti skrydžius 
naujomis kryptimis, didinti skrydžių dažnį ar 
orlaivių dydį esamomis kryptimis 
• „Blitz“ trumpųjų susitikimų organizavimas, 
potencialių partnerių pritraukimui. 
• LOU žinomumo didinimo, B2B, B2C 
kampanija ir veiksmai užsienyje 

Keleivių 
skaičiaus 
augimas 

Proc. 3,3 ≥6,8 ≥4,0 ≥7,3 ≥7,8 
Aviacinių paslaugų 

skyrius vadovas 
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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 valdymui naudojamą projektų 
valdymo metodiką išplėsti iki projektų valdymo 
proceso apimant sąryšius su kitais pagrindiniais 
įmonės procesais 

Projektų 
vykdymas pagal 
biudžetą 

Proc. 100  ≥80  ≥80  ≥80  ≥80  
Plėtros 

departamento 
direktorius 

Užtikrinti aviacinių 
pajamų augimą 

• Darbas su naujomis ir esamomis 
aviakompanijomis siekiant pradėti skrydžius 
naujomis kryptimis, didinti skrydžių dažnį ar 
orlaivių dydį esamomis kryptimis 
• „Blitz“ trumpųjų susitikimų organizavimas, 
potencialių partnerių pritraukimui. 
• Oro uostų nuolaidų programų valdymas. 

Aviacinės 
pajamos iš 
rinkliavų 

mln. Eur 27,9 ≥29,6 ≥31,8 ≥35,2 ≥37,3 
Aviacinių paslaugų 

skyrius vadovas 

Užtikrinti aviacinių 
pajamų augimą keleiviui 

• Darbas su naujomis ir esamomis 
aviakompanijomis siekiant pradėti skrydžius 
naujomis kryptimis, didinti skrydžių dažnį ar 
orlaivių dydį esamomis kryptimis. 
• Oro uostų nuolaidų programų valdymas. 

Aviacinės 
pajamos/keleivi
ui 

Eur 4,32 ≥4,29 ≥4,43 ≥4,57 ≥4,49 
Aviacinių paslaugų 

skyrius vadovas 

Užtikrinti neaviacinių 
pajamų augimą 

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

Neaviacinės 
komercinės 
pajamos 

mln. Eur 15,78 ≥17,33 ≥18,76 ≥20,59 ≥24,91 
Komercijos 

departamento 
direktorius 

Proaktyviai nustatyti 
didėjančias rizikas 
aerodromo operacijų 
veikloje 

•Atlikdami rizikos vertinimą teiksime 
rekomendacijas didėjančių rizikų mažinimui iki 
toleruotino lygio 

SPI Proc. 85,60 ≥87,6 ≥89,6 ≥91,6 ≥93,6 

Oro uostų saugos 
ir saugumo 

departamento 
direktorius 
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Proaktyviai nustatyti 
didėjančias rizikas 
aviacijos saugumo 
veikloje 

•Atlikdami rizikos vertinimą teiksime 
rekomendacijas didėjančių rizikų mažinimui iki 
toleruotino lygio 

SePI Proc. 76,43 ≥80,43 ≥83,43 ≥85,43 ≥87,43 

Oro uostų saugos 
ir saugumo 

departamento 
direktorius 

Geidžiamiausias 
darbdavys tarp 
VVĮ, gyvenantis 
pagal misiją, viziją 
ir vertybes  

Veikti vieningai 
ir ambicingai 
valdant 
skirtingas 
partnerystes  

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

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

Savanoriška 
darbuotojų kaita 

Proc. 9 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 
Personalo skyriaus 

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. 35 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 
Personalo skyriaus 

vadovas 

Siekti, kad darbuotojai 
tobulėtų ir mokytųsi, 
būtų ambicingi 

• Darbuotojų ugdymo sistemos tobulinimas 
• Vadovų ugdymas 

Vidinė karjera Proc. 7 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 
Personalo skyriaus 

vadovas 

Užtikrinti reikalingas 
kompetencijas užduotims 
atlikti pagal nustatytas 
atsakomybes 

• Aiškiai apibrėžtos darbuotojų atsakomybės ir 
užduotys 
• Nuolat stebima ir užtikrinama darbuotojų 
kompetencija organizuojant mokymus 
• Darbuotojų ugdymo sistemos tobulinimas 

Darbuotojai, 
turintys 
galiojančius 
sertifikatus, 
reikalingus 
darbo 
funkcijoms 
atlikti 

Proc. 87 ≥90 ≥95 ≥95 ≥100 
Personalo skyriaus 

vadovas 

Esame patrauklūs 
visų šakų rinkos 
lyderiams dėl 
nuolatinio augimo  

Būti atvirais ir 
nešališkais 
kuriant 
patrauklią 
aplinką verslui  

Įgyvendinti partnerių 
pasiūlytas idėjas 

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

Partnerių idėjų, 
atitinkančių 
įmonės 
strateginius 
tikslus bei 
kainos ir vertės 
balanso 
kriterijus, 
įgyvendinimo 
skaičius 

Proc. -* ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 
Komunikacijos 

skyrius 
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LOU matomas kaip 
aviacijos 
industrijos lyderis 
Lietuvoje 
generuojantis 
svarbią BVP dalį  

Būti Lietuvos 
augimo ir 
klestėjimo 
sparnais  

Užtikrinti specialiųjų 
poreikių keleivių 
kokybišką aptarnavimą 

• Reguliariai vykdyti partnerių mokymus apie 
specialiųjų poreikių keleivių aptarnavimą 
• Diegti specialiųjų poreikių keleivių 
aptarnavimui skirtas priemones 
• Reguliariai kontroliuoti specialiųjų poreikių 
keleivių aptarnavimo kokybę 

Specialiųjų 
poreikių keleivių 
aptarnavimo 
vertinimas 

Proc. -* ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 Filialai 

Užtikrinti kuo didesnį 
įsitraukusių darbuotojų 
skaičių socialinėse 
akcijose 

• Intensyvesnė vykstančių iniciatyvų 
komunikacija turimais vidinės komunikacijos 
kanalais 
• Kolegų skatinimas teikti siūlymus dėl 
socialinės atsakomybės akcijų/iniciatyvų 
organizavimo ir įsitraukimo į jau vykstančias 
išorines 
• Socialinės atsakomybės plėtojimo grupės 
veiklos atnaujinimas ir jos veiklos skatinimas 

Įsitraukusių 
darbuotojų dalis 
socialinėse 
akcijose 

Proc. -* ≥10 ≥15 ≥17 ≥20 
Administravimo 

skyrius 

*   Rodiklis bus  pradėtas skaičiuoti nuo 2020 metų. 

*
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6. IŠTEKLIAI 

 

Strateginiai tikslai ir uždaviniai įgyvendinami pasitelkiant žmogiškuosius, materialinius (įskaitant infrastruktūrą) ir 

finansinius resursus. 

6.1. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Siekiant prisidėti prie vieno iš įmonės strateginių tikslų - geidžiamiausias darbdavys tarp VVĮ, gyvenantis pagal misiją, 

viziją ir vertybes – 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. 

 

Siekiant užtikrinti įmonės misijos, vizijos, strateginių tikslų, bei ilgalaikių žmogiškųjų išteklių valdymo tikslų  

įgyvendinimą, 2020 m. numatoma atlikti šias svarbiausias veiklas: 

 

▪ Darbuotojai bus aktyviai įtraukiami į misijos, vizijos pasidalinimo iniciatyvas; vertybių peržiūros ir 

išgryninimo procesus; 

▪ Organizuoti 360 laipsnių vadovų grįžtamojo ryšio tyrimą, kuris leis tikslingiau ugdyti organizacijos vadovus 

bei kurti jų stipresnį ryšį su darbuotojais, stiprinti jų komandą  ir kurti palankią aplinką darbuotojams; 

▪ Bus siekiama stiprinti organizacijos, kaip darbdavio, įvaizdį. Tai suteiktų LOU konkurencinį pranašumą 

siekiant pritraukti įvairių sričių profesionalus;  

▪ Siekiant stiprinti darbuotojų kompetencijas vertę kuriančiuose įmonės procesuose, bus svarstomos 

galimybės dalį veiklos organizuoti palaikančius procesus perduodant trečiosioms šalims;  

▪ Siekiant užtikrinti konkurencingą atlygį, planuojama darbuotojams pasiūlyti individualizuotus papildomų 

naudų paketus;  

▪ Siekiant užtikrinti lygias galimybes ir teisingą atlygį visiems įmonės darbuotojams bus stiprinama LOU veikla 

socialinės atsakomybės srityje; 

▪ Siekiant efektyvinti esamus procesus ir darbuotojams suteikti galimybę patogiai bei savalaikiai gauti 

reikiamą informaciją ar pagalbą, planuojamos veiklos personalo procesų skaitmenizavimo srityje.  

 

6.2. 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 2020–2023 m. sudarys 

vidutiniškai 96 proc. viso įmonės valdomo ilgalaikio turto vertės.  

 

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. 
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11 LENTELĖ. LOU infrastruktūros pajėgumai ir esami ištekliai 

Pajėgumai Matavimo vnt. VNO KUN PLQ 

Kilimo-tūpimo takų skaičius  vnt. 1 1 1 

Kilimo-tūpimo takų bendras plotas m2 165 150 189 600 119 000 

Perono bendras plotas m2 365 700 229 950 179 600 

Orlaivių aikštelių skaičius vnt. 54 24 16 

Keleivių terminalų bendras plotas m2 34 742 7 327 4 696 

Administracinės paskirties pastatų bendras plotas m2 1 500 6 314 392 

Maksimalių KTT vykdomų operacijų skaičius operacijos/val. 26 18 12 

Terminalų metinis pajėgumas mln. keleivių/m. 3,5 0,8 0,3 

Registracijos stalų skaičius  vnt. 28 9 6 

Laipinimo vartų skaičius vnt. 10 4 4 

Patikros linijų skaičius vnt. 8 4 2 

Patikros pralaidumas keleivių/val. 1050 640 208 

Bagažo transportavimo ir patikrinimo sistemos 
pajėgumas 

vnt./val. 900 720 120 

Atvykimo bagažo konvejerių atidavimo skaičius  vnt. 5 1 2 

Atvykimo bagažo konvejerių sistemos pajėgumas vnt./val. 1 350 1 200 2x120 

Trumpalaikio, ilgalaikio ir komercinio parkavimo 
vietų skaičius (įvertinus konkuruojančias įmones) 

vnt. 922 + 1640** 1063 + 300** 398 

Patikėjimo teise valdomi žemės sklypai vnt. 6 2 2 

Patikėjimo teise valdomi žemės sklypai ha 343,1 437,8 161,3 

* PLQ administracinės patalpos yra keleivių terminalo pastate 

** Su aplinkiniais konkurentais 

 

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. 

 

6.3. 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. 

 

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. 2020 m. planuojama nusidėvėjimo 

ir amortizacinių atskaitymų suma sudarys 8 226 tūkst. Eur ir bus naudojama turtui atstatyti ir įsigyti. Įmonės veikla 

2020–2023 m. bus pelninga, o uždirbtos lėšos bus nukreipiamos dividendų išmokėjimui bei oro uosto plėtros 

projektams įgyvendinti. 

 

Įmonei iš valstybės biudžeto 2020–2023 m. nenumatyta skirti asignavimų. LOU projektų įgyvendinimui 2020–2023 

m. planuojama bus skirtas 18,4 mln. Eur ES finansavimas. Įmonė pasirašė finansavimo sutartį su Nordic Investment 

Bank (toliau – NIB) dėl naujų investicinių projektų finansavimo. NIB paskola bus pradėta grąžinti 2020 m. Siekiant 

įgyvendinti visus būtinus projektus, strateginiu  laikotarpiu, bus reikalinga skolintis papildomai, todėl šiam poreikiui 

patenkinti bus deramasi su finansinėmis institucijomis.  Pagal sudarytą turto įsigijimo planą VĮ Lietuvos oro uostai 

turės iš viso skolintis apie 144,6 mln. Eur. 
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7. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS 

LOU, kaip ir bet kuri kita organizacija, susiduria su neapibrėžtomis situacijomis, todėl tik tikslingi ir išankstiniai 

veiksmai, atsakingas planavimas gali užtikrinti, kad pavojai bus suvaldyti ir neturės iš viso arba turės tik mažiausią 

galimą įtaką įmonei. Tuo tikslu LOU rizikų valdymui skiriamas pakankamas dėmesys ir reikalingi resursai, 

užtikrinamas vadovybės įsitraukimas ir nustatomos aiškios procedūros bei atsakomybės. 

 

LOU rizikos grupuojamos ir valdomos pagal COSO ERM (angl. Enterprise Risk Management) modelį. Išskiriamos 

tokios rizikų grupės: 

 

I. Strateginės rizikos, darančios tiesioginę įtaką įmonės tikslų ir uždavinių įgyvendinimui 

II. Operacinės rizikos, susijusios su efektyviu resursų panaudojimu 

III. Patikimumo rizikos, susijusios su informacijos ir ataskaitų patikimumu, nepertraukiamos veiklos užtikrinimu 

IV. Atitikties rizikos, susijusios su atitikimu teisės aktų ir kt. veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimams 

 

Vadovaujantis minėtu modeliu identifikuotos rizikos, kurios turi didžiausią pasireiškimo tikimybę, ir jų valdymo 

priemonės pateikiamos toliau esančioje lentelėje. Rizikos yra nuolatos stebimos ir vertinamos, rizikų sąrašas – 

pildomas ir atnaujinamas. 
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12 LENTELĖ. LOU identifikuotos rizikos ir jų valdymas 

Rizika Rizikos poveikis Rizikos valdymas 
Atsakingi už rizikos 

valdymą 

STRATEGINĖS RIZIKOS 

Naujo oro uosto plėtros 
projektas 

Jei bus priimtas sprendimas statyti naują oro uostą, tai 
koreguotų LOU investicijų planus ir veiklos apimtis. Tai 
turėtų reikšmingos įtakos LOU finansiniams rezultatams ir 
darbuotojų motyvacijai 

Išsamiai išanalizuoti galimas rizikas, numatyti jų valdymo priemones ir 
užtikrinti aktyvų rizikų valdymą 
Parengti LOU ilgalaikės plėtros strategijas ir patvirtinti jas įmonės 
valdyboje. 

• Generalinis direktorius 

• Vykdomoji direktorė 

Investicinių projektų 
įgyvendinimo vėlavimai 

Gali sutrikti oro uostų veikla, sumažėti klientų 
pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis, gali būti 
neišnaudojamos galimybės plėsti aviacinių ir neaviacinių 
paslaugų apimtis 

Užtikrinti vieningų projektų valdymo principų laikymąsi 
Investuoti į projektų vadovų kompetencijų kėlimą 
Planuojant projektus numatyti laiko rezervą galimiems vėlavimams 
Planuojant projektų įgyvendinimą įvertinti galimas sąsajas su kitais 
projektais. 

• Plėtros departamento 
direktorius 

Neišnaudojamos galimybės 
neaviacinių pajamų didinimui 

Gali būtų negauta dalis pajamų iš neaviacinės veiklos, o 
tai neigiamai paveiktų LOU finansinius rezultatus 

Nustatyti aiškius ir ambicingus tikslus neaviacinėms pajamoms pasiekti 
Parengti išsamius planus ir strategijas dėl pajamų didinimo 
Skatinti konkurenciją organizuojant konkursus 

• Komercijos 
departamento 
direktorius 

Oro uostų projektinių pajėgumo 
viršijimas  

Dėl spartaus skrydžių ir keleivių skaičiaus augimo gali būti 
išnaudoti visi vidiniai  techniniai resursai, kurie turėtu 
neigiamą poveiki keleivių patirčiai, aviakompanijų 
aptarnavimo greičiui ir finansiniam  srautui  

Savalaikis projektų vykdymas kuris įtakoja leidžia padidinti projektinius 
pajėgumus bei užtikrinti potencialią aviacijos plėtrai. 
Parengti veiksmų planą, kaip bus valdoma situacija dėl projektinių 
pajėgumų didinimo iki tol kol bus įgyvendinti plėtros planai. 

• Plėtros departamento 
direktorius 

• Filialų direktoriai 

Geopolitinės aplinkos 
nestabilumas 

Pasitvirtinus Brexit sumažės „bazuojamų“ orlaivių skaičius 
Jungtinėje Karalystėje, o tai sumažintų keleivių srautus iš 
JK į Lietuvą ir atvirkščiai. 

Didinti skrydžių žemėlapį į kitas šalis mažinant procentinė skrydžių 
koncentraciją į Jungtinę Karalystę 

• Generalinis direktorius 

• Aviacinių paslaugų 
skyrius 

OPERACINĖS RIZIKOS 

Ne iki galo veikiantis funkcijų 
centralizavimo-
decentralizavimo modelis 

Galimas veiklų dubliavimas ir neefektyvus resursų 
panaudojimas arba dalis veiklų gali būti neįgyvendintos 
laiku nesant aiškios atsakomybės už veiklų įgyvendinimą 

Atlikti funkcijų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, taikyti korekcinius 
veiksmus pagal poreikį 
Peržiūrima atsakomybių matrica ir tvirtinama pagal poreikį 

• Vykdomoji direktorė 

Žemas darbuotojų įsitraukimas 
Darbuotojai gali neskirti pakankamai pastangų KAS 
įgyvendinimui ir keleivių poreikių tenkinimui 

Aiškiai identifikuoti veiksnius, darančius didžiausią įtaką atskirų 
darbuotojų grupių įsitraukimui 
Sudaryti ir įgyvendinti konkrečius darbuotojų įsitraukimo didinimo planus 

• Personalo skyrius 

Nepilnai išnaudotos nekritinių 
funkcijų perdavimo trečiosioms 
šalims (angl. outsource) 
galimybės 

Nėra sudaromos visos sąlygos organizacijos koncentracijai 
į kritinių funkcijų įgyvendinimą ir nepilnai išnaudojamos 
galimybės pasiekti aukštesnę nekritinių funkcijų kokybę 
nedidinant kaštų 

Atlikti nekritinių funkcijų perdavimo trečiosioms šalims galimybių 
įvertinimą 
Nustatyti konkrečius reikalavimus perduodamų funkcijų paslaugų kokybės 
lygiui (angl. SLA) 
 

• Vykdomoji direktorė 

Vėluojantys viešieji pirkimai 
Atitinkamai gali vėluoti ir visos kitos veiklos, kurių 
įgyvendinimui reikia įsigyti prekes, paslaugas ar darbus 

Kontroliuoti viešųjų pirkimų iniciavimą plane numatytu laiku 
Skirti didelį dėmesį pirkimų dokumentacijos kokybei 
Planuojant pirkimus, juos apjunginėti, stengtis sudaryti ilgalaikes sutartis 
Organizuojant konkursus užtikrinti tiekėjų konkurenciją 

• Viešųjų pirkimų 
skyriaus vadovas 

PATIKIMUMO RIZIKOS 

Netikslus biudžeto sudarymas ir 
(arba) biudžeto nesilaikymas 

Įtraukus į biudžetą nepagrįstas sąnaudas ir / arba 
neįtraukus būtinų sąnaudų, nesilaikant planinių pajamų ir 

Užtikrinti biudžeto planavimo proceso laikymąsi 
• Finansų departamento 

direktorius 
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sąnaudų tikslų gali būti neracionaliai panaudotos 
organizacijos lėšos, neužtikrinama maksimali grąža 
savininkui 

Nustatyti konkrečius reikalavimus išlaidų pagrįstumui siekiant įtraukti jas į 
biudžetą 
Atlikti periodinę biudžeto įgyvendinimo kontrolę, esant pagrįstam 
poreikiui – tikslinti biudžetą 

TKA nustatytų neatitikčių 
nepašalinimas laiku 

Nepašalinus neatitikčių laiku gali būti apribota oro uosto 
veikla. Tai sukeltų keleivių nepasitenkinimą, sumažintų 
pajamas ir pakenktų organizacijos įvaizdžiui 

Paskirti už trūkumų šalinimą atsakingus asmenis 
Sudaryti detalius trūkumų šalinimo planus ir skirti pakankamus išteklius 
planų įgyvendinimui 
Atsakingai kontroliuoti trūkumų šalinimo priemonių įgyvendinimą 

• Filialų direktoriai 

ATITIKTIES RIZIKOS 

Aviacijos saugos ir saugumo 
reikalavimų nesilaikymas 

Nesilaikant saugos ir saugumo reikalavimų gali būti 
apribota oro uosto veikla 

Oro uostų saugos ir saugumo reikalavimus nustatančios dokumentacijos 
parengimas, suderinimas ir laikymosi užtikrinimas 
Periodinių auditų atlikimas 
„Slapto keleivio“ tyrimų vykdymas 

• Oro uostų saugos ir 
saugumo 
departamento 
direktorius 

• Filialų direktoriai 

Aplinkosauginių reikalavimų 
nesilaikymas 

Oro uostams nesilaikant aplinkosaugos reikalavimų gali 
būti ribojama veikla, taikomos finansinės nuobaudos. Tai 
taip pat gali neigiamai paveikti oro uostų įvaizdį 
visuomenėje 

Atlikti atitikties aplinkosaugos reikalavimams vertinimus ir nustatyti 
korekcines priemones 
Skirti pakankamus resursus aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimui 

• Plėtros departamento 
direktorius 
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8. VYKDOMOS SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGOS INICIATYVOS 

8.1. ĮMONIŲ SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ  
VĮ Lietuvos oro uostai (toliau – LOU arba Įmonė) siekį tarptautiniu lygmeniu vadovautis darnaus vystymosi principais 

deklaravo 2016 m. spalio 31 d. Oro uostų tvarumo deklaracijoje, pasirašytoje 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.  

 

LOU pozicija – savo veikloje vadovautis darnaus vystymosi (angl. sustainability) principais ir integruotai valdyti bei 

suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius. Patys bendriausi darnaus vystymosi tikslai yra 

patvirtinti Jungtinių Tautų Organizacijoje (toliau – JTO). 2015 m. rugsėjo 25 d. šiuos tikslus JTO narės, tarp jų ir 

Lietuva, įsipareigojo įgyvendinti per ateinančius 15 metų – iki 2030‑ųjų. 17 darnaus vystymosi tikslų nukreipti į tris 

pagrindinius aspektus –ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį.  

 

LOU atsižvelgdama į vykdomą veiklą, išskiria sritis, kuriose daro poveikį: 

 

Sritis  Poveikio laukas 

Aplinkosauginė • Triukšmas 

• Poveikis gruntui ir gruntiniam vandeniui 

• CO2 

• Atliekos 

Socialinė Tikslinių grupių (klientai, darbuotojai, aplinkinės bendruomenės, partneriai): 

• Socialinė gerovė 

• Žmogaus teisių užtikrinimas 

Ekonominė ir teisinė Kova su korupcija ir kyšininkavimas 

 

LOU atsižvelgdama į šias sritis ir plėtodami savo socialinę atsakomybę remiasi JTO Darnaus vystymosi tikslų 

standartais (UN Sustainable Development Goals; sutr. – SDG).  

 

Iš JTO iškeltų 17 darnaus vystymosi tikslų, LTOU koncentruojasi ties 10, įgyvendindami konkrečias Įmonės socialinės 

atsakomybės iniciatyvas aplinkosaugos, darbuotojų ir socialinės, žmogaus teisių bei kovos su korupcija ir 

kyšininkavimo srityse. 

 

 
 

8.2. APLINKOS APSAUGA  

   
(© JTO) 

 

8.2.1. Įmonės politikos 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; 
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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. Kadangi Aplinkosaugos strategija sudaryta dešimties metų laikotarpiui, kasmet bus 

nusprendžiama, kuriems tikslams Įmonė skirs daugiausia dėmesio. Aplinkosaugos strategijoje įtvirtintų tikslų 

pasiekimui įvertinti yra nustatomas KPI (angl. key performane indicator), kuris įtraukiamas į Įmonės Plėtros 

departamento arba netgi ir į Įmonės metinių KPI sąrašą.  

 

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 gerinti įvaizdį ir santykius su suinteresuotomis šalimis.  

 

2019 m. Kauno ir Palangos oro uostai prisijungė prie tarptautinės oro uostų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) 

valdymo programos „Airport Carbon Accreditation“, o Vilniaus oro uostas oficialiai pakviestas žengti jau į antrąjį 

programos etapą. Dalyvaudami šioje programoje trys mūsų šalies oro uostai apskaičiuoja metinį išmetamų ŠESD 

kiekį, išreikštą anglies dioksido ekvivalentais (CO2e), vadinamąjį anglies pėdsaką, ir ieško priemonių, kaip 

maksimaliai sumažinti į aplinką paskleidžiamų emisijų kiekį bei tarptautiniu mastu prisidėti prie aplinkos apsaugos. 

  

Prie pirmojo „Airport Carbon Accreditation“ programos lygio prisijungę Kauno ir Palangos oro uostai nuo šiol 

įsipareigoja kasmet apskaičiuoti su jų veikla susijusį anglies pėdsaką. Savo ruožtu sostinės oro uostas šiuos veiksmus 

atlieka nuo 2016 m., o iki 2021 m. yra numatęs sumažinti vienam keleiviui tenkantį CO2e kiekį 35 proc., lyginant 

su 2017 m. laikotarpiu. 

 

8.2.2. Kitos iniciatyvos aplinkosaugos srityje 

Įmonės darbuotojai noriai prisideda prie akcijos „Darom“. 

  

Įmonė prie socialinės atsakomybės prisideda ir vykdydama „žaliuosius“ pirkimus – 2018 m. Biuro baldų pirkimas, 

kurio metu nustatyti minimalūs aplinkosaugos reikalavimai gaminiams (neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, 

mediena turi būti iš specialiai sertifikuotų miškų, atitinkamas tarnavimo laikas, perdirbamos pakuotės ir kt.). 
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8.3. SOCIALINIAI IR PERSONALO KLAUSIMAI 

   
(© JTO) 

 

8.3.1. Įmonės politikos socialinėje ir personalo srityse ir jų įgyvendinimas  

Vienas iš pagrindinių Įmonės tikslų šioje srityje yra įtvirtintas Įmonės Strateginiame veiklos plane 2019–2023 m. ir 

numato Įmonės siekį didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą. Įmonė savo 

veikloje taip pat vadovaujasi 2016 m. rugsėjo mėnesį parengta personalo valdymo strategija iki 2020 m. (toliau – 

Personalo strategija). Personalo strategija apjungia verslo strategiją ir žmogiškųjų išteklių valdymą, ir ja siekiama 

sukurti dinamiškesnę, efektyvesnę bei išskirtinį konkurencinį pranašumą valstybės valdomų įmonių sektoriuje 

turinčią organizaciją.  

 

Pagrindiniai Personalo strategijos principai yra valdymo efektyvumas, inovatyvios aplinkos (kultūros) kūrimas, į 

klientus orientuota vadyba, tvari lyderystė, entuziazmas prisiimant iššūkius. Įmonė taip pat yra numačiusi ilgalaikius 

personalo valdymo tikslus, tokius kaip aukštas darbuotojų įsitraukimas, efektyvus darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių 

panaudojimas atliekant pagrindines Įmonės veiklas, savo srities profesionalų pritraukimas Įmonės įvaizdžio ir 

kultūros pagalba, konkurencingo atlygio užtikrinimas, vadovų gebėjimas visiškai valdyti esminius personalo valdymo 

elementus. Personalo strategijoje yra numatyti pagrindiniai Įmonės siekiami tikslai, taip pat veiklos gairės 

kiekvieniems metams. Remiantis Personalo strategija ir Įmonės tikslais, kiekvienais metais Įmonės Personalo skyriui 

ir atskiriems darbuotojams yra formuojami tikslai.  

8.4. ŽMOGAUS TEISIŲ UŽTIKRINIMAS 

 
(© JTO) 

 

8.4.1. 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. 

 

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.  
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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. 

 

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 pradeda veikti ši iniciatyva, o Įmonė buvo viena iš pirmųjų, pasirašiusi šį dokumentą ir tapusi ambasadore. 

 

Lietuvos oro uostai yra vartai į šalį, kur sutinkami patys 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. 

 

8.4.2. 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.  

 

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.  
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8.5. KOVOS SU KORUPCIJA IR KYŠININKAVIMU KLAUSIMAI 

 
(© JTO) 

 

8.5.1. 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.   

 

Pagrindinės Įmonės politikos kovos su korupcija ir kyšininkavimo srityje yra:  

 

1. Įmonės generalinio direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. 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.   

2. Įmonės generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. patvirtintas VĮ Lietuvos oro uostų kovos su korupcija 

programa bei jos įgyvendinimo priemonių planas 2018–2019 m. (toliau – Kovos su korupcija programa).  

 

Apraše numatytos korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos vadovaujantis teisėtumo, privalomumo, 

sąveikos, pastovumo ir viešumo principais. Kiekvienas Įmonės darbuotojas įsipareigoja laikytis korupcijos 

prevencijos apraše numatytų korupcijos prevencijos priemonių, principų, vengti bet kokių korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimų bei jam patikėtas funkcijas vykdyti sąžiningai ir skaidriai. 

 

Kovos su korupcija programos tikslas – sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir 

antikorupcinio švietimo sistemą Įmonei. Siekiant užtikrinti Kovos su korupcija programos pagrindinio tikslo 

pasiekimą, iškeliami tikslai ir numatomi uždaviniai šiems tikslams pasiekti: 

1. gerinti teisinį reguliavimą, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę, viešinant priimamus sprendimus ir 

taip didinant visuomenės pasitikėjimą; 

2. darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo srityse, siekiant ugdyti darbuotojų 

atsparumą korupcijai, ugdyti antikorupcinę kultūrą, taip pat gaunant grįžtamąjį ryšį, kiek veiksmingi visi 

mokymai; 

3. atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, taip mažinant korupcijos 

pasireiškimo tikimybės apraiškas; 

4. užtikrinti, kad išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo numatytos priemonės būtų 

įgyvendintos ir kad būtų sukurta efektyvi korupcijos prevencijos sistema; 

 

Kovos su korupcija programai įgyvendinti buvo parengtas Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 

planas 2018–2019 m., kuriame buvo numatytos konkrečios įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo terminai, 

vykdytojai, laukiami rezultatai. Šio plano įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Įmonės generalinio direktoriaus 

už korupcijos prevencijos sistemos įdiegimą ir praktinį įgyvendinimą paskirtas Saugos ir saugumo departamento 

korupcijos prevencijos ir vindikacijos specialistas, kuris pasibaigus metams, bet ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos 

informuoja Susisiekimo ministeriją apie priemonių, kurios buvo perkeltos iš susisiekimo ministro patvirtinto plano, 

vykdymo eigą, veiksmingumą, problemas, susijusias su priemonių vykdymu. 
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8.5.2. Nulinė dovanų politika 

Lietuvos oro uostuose vadovaujamės nuline dovanų politika, todėl gautas dovanas grąžiname. Išimtys taikomos tik 

pagal tarptautinį protokolą ir tradicijas gautoms bei reprezentacijai skirtoms dovanoms, kurių vertė neviršija 

30 eurų.  

Jei dovanos vertė viršija nurodytą sumą, ji tampa valstybės nuosavybe, yra įvertinama ir saugojama Vyriausybės 

nustatyta tvarka.  

 

8.5.3. Kitos iniciatyvos kovos su korupcija ir kyšininkavimo srityje 

2018 m. buvo atlikta Įmonės darbuotojų anoniminė apklausa dėl tolerancijos korupcijai.  Apibendrinus rezultatus 

nustatyta, kad Įmonėje yra netoleruojama korupcija (tą nurodė 93 proc. apklaustųjų respondentų). Be to, jei 

darbuotojui siūlytų atlygį, dovaną, tiesioginiam vadovui, vadovybei ar kitam kompetentingam subjektui praneštų 84 

proc. apklaustųjų, o jeigu ateityje susidurtų su korupcijos apraiškomis darbe, apie tai praneštų net 95 proc. 

apklaustųjų. 

 

Savikontrolės sistema (ang. whistle blowing). Įmonėje yra įdiegta savikontrolės sistema, kuria naudodamiesi 

darbuotojai, pastebėję galimus korupcijos atvejus Įmonėje, apie tai gali anonimiškai pateikti pranešimą. Pažymėtina, 

jog pranešti apie galimus korupcijos atvejus Įmonėje tiek naudodamiesi savikontrolės sistema, tiek elektroniniu 

paštu pranesk@ltou.lt, turi galimybę ne tik Įmonės darbuotojai, bet ir kiti asmenys. 

 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Įmonėje vystomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja 

praktika korupcijos prevencijos srityje. 

 

Įmonėje yra patvirtintos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi 

Įmonėje metodinės rekomendacijos. 

mailto:pranesk@ltou.lt
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9. FINANSINĖS PROGNOZĖS 

 

LOU finansinės prognozės 2020–2023 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. 

 

6 GRAFIKAS. LOU konsoliduota skrydžių ir keleivių statistika (tūkst.) 

 

 

9.1. PAJAMŲ PROGNOZĖ 

 

LOU pajamų prognozės 2020–2023 m. sudarytos laikantis tokių prielaidų: 

 

▪ didesnės aviacinės veiklos pajamos dėl prognozuojamų naujų skrydžių, krypčių; 

▪ Aviacinės veiklos pajamos suplanuotos su prielaida, kad 2020-2023 m. nebus keičiama kainodara; 

▪ teigiama įtaka neaviacinės veiklos pajamoms dėl vykdomų plėtros projektų NT ir žemės nuomos veikloje: 

prekybos ir maitinimo paslaugų plėtra, esamų prekybininkų paslaugų kokybės ir pajamų efektyvumo didinimas, 

ilgalaikė žemės nuoma; 

▪ didesnės automobilių stovėjimo paslaugos pajamos atsižvelgiant į keleivių skaičiaus augimą, taip pat dėl 

komercinės paskirties infrastruktūros plėtros; 

▪ dalies pajamų trumpalaikis praradimas dėl vykdomų infrastruktūros plėtros projektų 
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7 GRAFIKAS. LOU konsoliduotos pajamos 2018-2023 m. tūkst. Eur 

 
 

8 GRAFIKAS. LOU konsoliduotos aviacinės veiklos pajamos 2018-2023 m. tūkst. Eur 

 
 

9 GRAFIKAS. LOU konsoliduotos neaviacinės veiklos pajamos 2018-2023 m. tūkst. Eur 
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10 GRAFIKAS. LOU pajamos pagal filialus (KUN, PLQ, VNO) 2018-2023 m. tūkst. Eur 

 
 

11 GRAFIKAS. LOU aviacinės veiklos pajamos pagal filialus (KUN, PLQ, VNO) 2018-2023 m. tūkst. Eur 

 
 

12 GRAFIKAS. LOU neaviacinės veiklos pajamos pagal filialus (KUN, PLQ, VNO) 2018-2023 m. tūkst. Eur 
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9.3. SĄNAUDŲ PROGNOZĖ 

 

LOU sąnaudų prognozės 2020–2023 m. sudarytos laikantis tokių prielaidų: 

 

▪ planuojamas nuosaikus darbo užmokesčio augimas; 

▪ įvertintas vykdomos veiklos perskirstymas tarp vidinių resursų ir išorės tiekėjų; 

▪ įvertintas būtiniausių veiklų sąnaudų padidėjimas; 

▪ 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 2018-2023 m. tūkst. Eur 

 
 

9.4. VEIKLOS REZULTATAI 

 

2020-2023 m. įmonės veikla planuojama pelninga. Ženkliai augantis keleivių skaičius, planuojami aptarnauti didesni 

orlaiviai, padidėjęs skrydžių skaičius suteiks LOU postūmį pasiekti geresnius veiklos rezultatus. Didėjančios veiklos 

apimtys bei būtinos veiklos tęstinumui užtikrinti eksploatacinės sąnaudos neaugs taip sparčiai kaip pajamos. 

Planuojami pokyčiai teigiamai atsilieps bendram veiklos rezultatui. 

 

Toliau pateikiami konsoliduoti LOU veiklos rezultatai.  

 

14 GRAFIKAS. LOU TIPINĖ EBITDA 2018-2023 m. 

 

12 909 14 982 15 617 16 635 16 308 16 345 17 124

2 919
3 464 3 797 4 458 4 536 4 672 4 766

3 734
3 937 3 627

4 165 4 519 4 879 5 138
3 250

4 788 3 902
3 216 4 756 6 188 6 55224 562

27 171 27 184
29 814 30 489 32 385

33 580

/ 1%
/ 11% / 0%

/ 10% / 2%
/ 6% / 4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2018 F 2019 P 2019 L 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

Personalo išlaikymas Komunalinės ir ryšių sąnaudos Turto ir transporto išlaidos

Adm./fin. sąnaudos Sąnaudos (opex)

19 436

22 684 21 586 22 044

25 456

29 233

35 722

44,2%
45,5%

44,3%
42,5%

45,5%
47,4%

51,5%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2018 F 2019 P 2019 L 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P

TIPINĖ EBITDA TIPINĖ EBITDA marža



54 
 

15 GRAFIKAS. ROE 2018-2023 m. 

 
 

13 LENTELĖ. LOU konsoliduotas balansas 2017-2023 m. (tūkst. Eur) 

Straipsniai 2017 F 2018 F 2019 P 2019 L 2020 B 2021 P 2022 P 2023 P 

ILGALAIKIS TURTAS 164 362 157 053 185 723 177 683 236 113 320 609 327 959 328 523 

TRUMPALAIKIS TURTAS 22 846 32 938 9 748 19 397 17 168 17 038 19 011 13 461 

Pinigai ir pinigų 
ekvivalentai 

14 828 25 964 6 429 13 240 11 871 11 832 13 835 8 562 

TURTO IŠ VISO 187 208 189 991 195 471 197 080 253 281 337 647 346 971 341 984 

NUOSAVAS KAPITALAS 118 936 123 861 132 518 132 897 135 183 136 815 137 628 140 739 

DOTACIJOS 43 489 39 318 37 809 36 349 40 501 49 014 45 116 40 878 

MOKĖTINOS SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

24 782 26 812 25 143 27 835 77 597 151 818 164 227 160 367 

PO VIENERIŲ METŲ 
MOKĖTINOS SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

13 068 13 330 14 269 12 742 63 877 137 413 148 173 135 044 

Finansinės skolos 13 000 13 000 13 000 12 609 63 743 137 276 148 032 134 898 

PER VIENERIUS METUS 
MOKĖTINOS SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

11 714 13 482 10 874 15 093 13 719 14 406 16 054 25 323 

NUOSAVO KAPITALO IR 
ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ 
VISO 

187 208 189 991 195 471 197 080 253 281 337 647 346 971 341 984 

 

14 LENTELĖ. LOU konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita 2017-2023 m. (tūkst. Eur) 

  2017 F 2018 F 2019 P 2019 L 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P 

Pajamos 33 130 43 997 49 855 48 770 51 858 55 945 61 618 69 301 

Aviacinės veiklos pajamos 21 910 29 447 32 499 30 732 32 578 35 142 38 759 41 910 

Neaviacinės veiklos pajamos 11 220 14 550 17 356 18 038 19 280 20 803 22 859 27 391 

Veiklos sąnaudos 24 222 24 562 27 171 27 184 29 814 30 489 32 385 33 580 

Personalo išlaikymas 11 617 12 909 14 982 15 617 16 635 16 308 16 345 17 124 

Komunalinės ir ryšių sąnaudos 2 889 2 919 3 464 3 797 4 458 4 536 4 672 4 766 

Turto ir transporto išlaidos 5 581 3 734 3 937 3 627 4 165 4 519 4 879 5 138 

Adm./fin. sąnaudos 4 134 3 250 4 788 3 902 3 216 4 756 6 188 6 552 

EBITDA tipinė 8 908 19 436 22 684 21 586 22 044 25 456 29 233 35 722 

EBITDA tipinė marža 26,9% 44,2% 45,5% 44,3% 42,5% 45,5% 47,4% 51,5% 

Netipinės sąnaudos   1 750    241 1 340  370  300   

EBITDA 8 908 17686 22 684 21 345 20 704 25 086 28 933 35 722 

Nusidėvėjimas 5 957 6 658 8 724 6 848 8 226 11 415 14 707 18 422 

Finansinė investicinė veikla  32  220  63 - 11  245  609 1 332 1 569 

Pelno mokestis  438 2 454 1 772 2 394 2 019 2 155 2 127 2 596 

Grynasis pelnas 2 482 8 354 12 125 12 115 10 215 10 906 10 766 13 135 

 

  

6,9%

9,4% 9,7%
7,9% 8,4% 8,2%

9,8%

2018 F 2019 P 2019 L 2020 P 2021 P 2022 P 2023 P
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9.5. 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 LOU vadovaujasi vertinant investicinius 

projektus: 

15 LENTELĖ. LOU investicijų vertinimo kriterijai 

 

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 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 posėdžiai esant poreikiui turi vykti ne rečiau kaip kartą per mėnesį (IK pirmininko sprendimu gali būti 

sušaukiami neeiliniai Investicinio komiteto posėdžiai arba posėdžiai gali būti rengiami IT sprendimų pagalba).  

 

IK tvirtina:  

▪ Investicijas į turtą (CAPEX) – kai planuojamos investicijos yra daugiau nei EUR 50’000 (penkiasdešimt 
tūkstančių eurų) be PVM;  

▪ Turto pirkimą – kai pirkimo suma yra daugiau nei EUR 100’000 (šimtas tūkstančių eurų) be PVM; 
▪ Turto pardavimą – kai pardavimo suma yra daugiau nei EUR 100’000 (šimtas tūkstančių eurų) be PVM. 
 

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. Būtina teikti projektą IK patvirtinimui ar projekto pakeitimui, jei 

pasikeičia projekto esminės sąlygos daugiau nei vieną kartą. Esminės sąlygos suprantamos kaip sąlygos, kurios 

reikšmingai daro įtaką projekto ateities grynųjų pinigų srautams (pajamoms ir išlaidoms) bei esminiai pokyčiai 

apimtyje ir laike.  

 

Projekto inicijavimo paraiškoje ir pakeitimuose patvirtinami šie apribojimai: projekto biudžetas, laikas, rezultatai 

(apimtis) ir naudos (tiek finansiniai, tiek nefinansiniai teigiami poveikiai įmonės veiklos rezultatams, planuojami dėl 

projekto įvykdymo). 

 

Projektų pabaigos ataskaitos taip pat yra vertinamos IK identifikuojant ar projektas įgyvendintas pagal patvirtintus 

projekto apribojimus. Užbaigtų projektų naudų stebėsena yra atliekama kiekvienam projektui individualiai 

(planuotos naudos, kurios IK patvirtinamos inicijavimo formose,  yra lyginamos su faktinėmis naudomis) įvertinant 

kaip sklandžiai buvo vykdomas projektas ir teikiant rekomendacijas įmonės procesų tobulinimui. Rengiant 2019-

2022 m. strateginį planą tik dalis investicijų yra apsvarstytos ir patvirtintos pagal aukščiau patvirtintą tvarką, todėl 

WACC (iki mokesčių) Pagal formulę 

IRR Ne mažiau nei WACC (iki mokesčių) 

Nuosavo kapitalo grąža Ne mažiau nei 6,3% (po mokesčių)* 

NPV Teigiamas 

* - strateginiame veiklos plane numatyta ROE (arba alternatyviai Bendrovės valdybos vėliau patvirtintina rodiklio reikšmė). 
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šiame strateginiame plane nėra detalizuojamos planuojamos naudos, tačiau patvirtiname, kad įgyvendinant jas bus 

laikomasi nurodytų principų. 

 

2020–2023 m. laikotarpiu LOU investicijas atliks laikantis šių principų: 

 

▪ Investicijų atsiperkamumas vertinamas pagal kaštų naudos analizę; 

▪ Investicijų atsiperkamumo trukmė 7–10 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 nuledinimo medžiagas, maksimaliai siekiant surinkti visas oro uosto teritorijoje 

susidarančias nuotekas;  

▪ Aerodrome rekonstruojami riedėjimo takai, siekiant mažinti orlaivių kelią triukšmą,  išmetamą CO2 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. 

 

2020–2023 m. LOU numatomos investicijos: 

 

16 LENTELĖ. LOU 2020–2023 m. planuojamos investicijos, tūkst. Eur 

Investicijos 2020P 2021P 2022P 2023P 2020-2023P 

VNO 59 221 60 800 22 478 10 911 153 410 

Vilniaus programa 51 094 56 847 21 844 10 682 140 468 

Transporto programa 5305 420 500 100 6325 

Kita 2822 3532 134 129 6617 

KUN 6872 13717 1396 195 22179 

Transporto programa 1 979 40 500 180 2 699 

Kita 1 310 527 16 15 1 868 

Kauno programa 3 582 13 149 880  17 611 

PLQ 1 814 18 218 1506 45 21 582 

Transporto programa 120 220 773 35 1148 

Palangos programa 736 17266 582  18 584 

Kita 958 731 150 10 1 850 

LOU centrinis padalinys 1 605 557 567 195 2 924 

Kita 1 605 557 567 195 2 924 

Viso  69 512 93 291 25 946 11 346 200 095 
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Investicijos, kurių vertė yra ≥50 000 Eur į įgyvendinimo stadiją patenka tik pagal 9.5 „Investicijos ir jų investavimo 

šaltiniai“ dalyje nustatytus kriterijus. 

 

16 GRAFIKAS. Investicijos 2017-2023 m., mln. Eur 

 
 

 

Suplanuoti tokie investicijų finansavimo šaltiniai: 

 

17 LENTELĖ. LOU 2020-2023 m. planuojamų investicijų finansavimo šaltiniai 

Finansavimo šaltiniai Bendra suma, tūkst. Eur 2020P 2021P 2022P 2023P Komentarai 

Nuosavos lėšos 37 072 8 879 5 901 10 946 11 346 Apyvartinės lėšos 

Paskolos 144 600 53 600 76 000 15 000 0 
Paskolos: esama – 
16,6 mln. Eur, nauja -  
128 mln. Eur. 

ES lėšos 18 423 7 033 11 390 0 0 
2014–2020 m. ES 
struktūrinės paramos 
lėšos 

Iš viso, tūkst. Eur 200 095 69 512 93 291 25 946 11 346 - 

 

  

29,4

5,7

30,1

69,5

93,3

25,9
11,3

2017F 2018F 2019L 2020P 2021P 2022P 2023P
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10. 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, atsakomybes, sprendimų 
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priėmimo laisvę ir pan. Kintama atlygio sistema siekiama paskatinti darbuotojus už nustatytų jiems veiklos valdymo 

rodiklių viršijimą. Nuo 2019 metų kintama atlygio dalis taikoma 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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11. PRIEDAI 

 

Priedai, pateikiami elektroniniu formatu (Excel): 

 

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 2020 metų turto įsigijimo ir skolinimosi planas (FP-8) 

9. Įmonės pajamų ir išlaidų 2020 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. Lietuvos oro uostų 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 

 

 
 

KUN 

 

 
 

PLQ 
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13 PRIEDAS. LOU pagrindinių investicinių projektų pagrindimas 

 

Eil. 
Nr. 

Investicinis projektas Filialas 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Investicijų pagrindimas 

1. 
VNO terminalo rekonstrukcija 
(VNO programa) 

VNO 2019–2028 

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. 

2. 

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

VNO 2019–2022 

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 multifunkcinės - 
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. 

3. 
Tarptautinio Palangos oro uosto 
perono ir kilimo ir tūpimo 
rekonstravimas 

PLQ 2019–2021 

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.  
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Projektas vykdomas dviem etapais: 2019 m. – planuojama pabaigti projektavimo darbus, 2021 m. – ranga.  Taip pat šiame etape 
atliekamas signalinių žiburių keitimas ir perono lietaus nuotekų tinklų sistemos įrengimas. 

4. 
Tarptautinio Palangos oro uosto 
terminalo rekonstrukcija 

PLQ 2019-2020 

Vykdant projektą siekiama perplanuoti esamas patalpas, padidinant terminalo pralaidumą ir sumažinant neatitiktis pagal IATA 
ploto standartus vienam keleiviui. Projekto vykdymo metu bus išplečiama aviacijos saugumo patikros buferio zona pastatant 
priestatą nekontroliuojamoje zonoje taip pat išplečiamos aviacijos saugumo patalpos panaikinant pagrindinį keleivių "butelio 
kakliuką". Bus pastatyta papildoma VSAT kabina ne Šengeno išvykime, pralaidumo didinimui, nes šiuo metu nėra galimybės 
padidinti buferį. Taip pat bus išplečiamos išvykimo salės, perplanuojant esamas patalpas. 
Vykdant PLQ keleivių terminalo rekonstrukcijos projektą taip pat bus įgyvendintas 2019 m. kovo mėn. patvirtintas projektas – 
PLQ keleivių laukimo salė nekontroliuojamoje zonoje. Palangos oro uoste šiuo metu nėra keleiviams pritaikytos laukimo salės, 
todėl skrydžio vėlavimo/atšaukimo atveju nėra galimybės sutalpinti keleivius zonoje prieš patikrą. Taip pat dabartinė 
nekontroliuojamos zonos infrastruktūra nėra patraukli komercinei veiklai, potencialiems naujiems maitinimo paslaugų 
operatoriams atsirasti. Rekonstrukcija padės greta esančių patalpų potencialiems maitinimo ir "convenience" paslaugų 
operatoriams atsirasti ir vystytis. 

5. 
Riedėjimo tako „F“ rekonstrukcija, 
įskaitant jo platinimą  ir ilginimą 

VNO 2019–2022 

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.  

6. Kauno oro uosto terminalo plėtra KUN 2019–2022 

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. Pirmame aukšte išplečiama 
keleivių atvykimo bagažo atsiėmimo zona, bei papildomą bagažo išdavimo juostą ir įrengiami nauji WC, nauji komerciniai plotai, 
didinama ne Šengeno atvykimo zona.  
Antrame aukšte didinamos esamo pastato aviacinio saugumo laukimo zonos, didės „check-in“ zona, didinami „Duty free“ plotai 
teik Šengeno, tiek ne Šengeno zonose, papildomai įrengiami du nauji įlaipinimo vartai ir galerijos skirtos žmonėms su negalia, 
padidinami kavinių plotai.  
Trečiame aukšte išplečiami kiti komerciniai plotai, perkeliamas rūkomasis ir kt. 
Įgyvendinus terminalo plėtrą, keleivių terminalas bus pajėgus aptarnauti prognozuojamus keleivių srautus. 

7. 

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

VNO 2019–2022 

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. 

8. 
Vaizdo stebėjimo sistemos 
atnaujinimas 

VNO 
KUN 
PLQ 

2019–2022 
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 
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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 

9. 

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

VNO 2019–2021 

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. 

10. Aviacijos saugumo įranga 
VNO 
KUN 
PLQ 

2019–2022 

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. 

11. 
Rentgeno spindulių įrenginiai 
keleivių registruoto bagažo 
tikrinimui 

VNO 
KUN 
PLQ 

2021-2022 

Šiuo metu naudojamos saugumo įrangos galiojimas baigiasi 2020 metais, 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  

12. Naujo riedėjimo tako „Z“ statyba VNO 2019-2021 

Projekto tikslas – pagerinti skrydžių saugą, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai Vilniaus oro uoste. 
Šiuo metu esama riedėjimo takų infrastruktūra Vilniaus oro uoste neužtikrina maksimalios orlaivių manevringumo saugos bei 
aplinkosaugos: 
1. Orlaiviai turi atlikti daug sudėtingų manevrų, jog nusileidę pasiektų stovėjimo vietą perone arba siekdami iš stovėjimo vietos 
perone pasiekti kilimo pradžios vietą, esamas riedėjimo takų išdėstymas padidina avarijos riziką.  
2. Orlaiviui atliekant daugiau manevrų ir važiuojant ilgesnį kelią, siekiant pasiekti stovėjimo vietą perone ar kilimo/tūpimo tašką 
ilgėja orlaivio variklio skleidžiamas  triukšmas, didėja orlaivio degalų sąnaudos, į aplinką išmetama daugiau teršalų. 
Siekiant spręsti esamą problemą numatoma naujo riedėjimo tako Z statyba, mažinant orlaivių manevravimo trukmę bei 
triukšmo ir oro taršą tarptautiniame Vilniaus oro uoste. 
Taip pat pagerės keleivių patirtis dėl saugesnio bei trumpesnio orlaivio manevravimo siekiant pakilti arba pasiekti terminalą. 

13. Gaisriniai automobiliai  VNO 
KUN 
PLQ 

2018–2021 Norint užtikrinti 7 oro uosto priešgaisrinę kategoriją, privaloma turėti 2 gaisrinius automobilius, kurių privalomas įsibėgėjimas 
0-80 km per 40 sek. (ICAO reikalavimas) ir kurie privalo būti ne senesni kaip 10 metų.  
Šiuo metu VNO turi 2 priešgaisrinius automobilius: Rosenbauer  (2017 m., įsibėgėjimas 0–80 km. – 33 sek.) ir Mercedes ( 2007 
m., įsibėgėjimas 0–80 km. – 44 sek.) Mercedes nebeatitinka ICAO reikalavimų ir yra jau 10 metų senumo.  
VNO neturi jokio rezervo – jei sugestų automobilis, oro uostas privalės mažinti oro uosto priešgaisrinę kategoriją, o dėl to nevyks 
daugelis suplanuotų skrydžių. 
KUN turi 2 priešgaisrinius automobilius – Lentner Avenger (2009 m., įsibėgėjimas 0-80 km per 35 sek.) ir Mercedes Benz (2009 
m. įsibėgėjimas 0-80 km per 45 sek.). Abu automobiliai pasiekė 10 m amžių, įsibėgėjimo reikalavimą atitinka tik vienas iš jų. KUN 
neturi rezervinio automobilio. 
PLQ turi 2 priešgaisrinius automobilius – Mercedes Benz 3350 (2006 m., įsibėgėjimas 0-80 per 58s ) ir Mercedes Benz 3348 
(2001 m. įsibėgėjimas 0-80 km/h per 57s ). Abu automobiliai jau virš 10 m senumo, įsibėgėjimo reikalavimo neatitinka nei vienas 
iš jų. PLQ neturi rezervinio automobilio. 
Planuojamų atnaujinti priešgaisrinių gelbėjimo automobilių parku,  bus užtikrinama reikiama oro uostų priešgaisrinė kategorija, 
įvykus incidentui bus tinkamai reaguojama.  
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14. Kūno skeneriai 
VNO 
KUN 

2021–2023 

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 

15. VNO AODB, FIDS, RMS įsigijimas VNO 2019–2020 

Šiuo metu VNO yra naudojamos AMACS (AODB) ir CONRAC (FIDS), VNO Traffic sistemos, kurios dubliuoja viena kitos funkcijas. 
CONRAC sprendimas yra morališkai pasenęs, dažnai genda tik CONRAC programinei įrangai pritaikyti monitoriai. AMACS 
netenkina VNO operacijų valdymo grupės poreikių, technologinis sprendimas nėra kokybiškas, problemiškas bendravimas su 
vieninteliu techninio palaikymo ir sistemos plėtros paslaugas teikiančiu tiekėju. Egzistuoja didelės rizikos dėl AMACS sprendimo 
patikimumo ir saugumo. KUN ir PLQ šiuo metu oro uosto operacijų valdymui naudojama skrydžių informacijos valdymo 
informacinė sistema KIS, ataskaitos formuojamos KUN Flight ir PLQ GAMA sistemose. KUN ir PLQ operacijos planuojamos ir 
valdomos, apskaita vykdoma EXCEL priemonėmis. Neoptimizuoti ir neefektyvūs veikos procesai, būtina spręsti KIS sistemos 
patikimumo, saugumo, funkcionalumo ir patogumo naudotis problemas. 
Atsižvelgiant į minėtas problemas bei tai, kad darbas su keliomis sistemomis reikalauja daug rankinio darbo suvedant ir tikrinant 
duomenis, egzistuoja rizikos dėl žmogiškųjų klaidų, sistemos veikia nepatikimai, reikalingas papildomas duomenų tikrinimas, 
sistemomis nepatogu naudotis, sudėtingas funkcinis realizavimas, jos nesuintegruotos tarpusavyje ir kitas susijusias problemas, 
planuojama diegti naują vieningą oro uosto operacijų valdymo informacinę sistemą visiems oro uostams 

16. 
Terminalo PGS sistemos 
atnaujinimas 

VNO 2020–2023 
Daugelis PGS sistemų neatitinka reikalavimų, nes įrengtos kartu su pastatu, bet pastate pastoviai vyksta perplanavimai: keičiasi 
patalpų išplanavimai, evakuacijos kelių perplanavimai ir t. t., tad dabartinio terminalo daugelis sprendinių neužtikrina šių laikų 
gaisrinės saugos reikalavimų. Todėl būtina atnaujinti PGS sistemas, priderinus prie esamos situacijos 

17. 
VNO  terminalo pertvarka - liftų 
įrengimas 

VNO 2018–2022 
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. 

18. Sniego valymo automobiliai, 9 vnt.  VNO 2019–2022 

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. Mažėjant 
sniego valymo automobilių patikimumo lygiui yra sudėtinga atlikti būtinus sniego valymo, paruošimo skrydžiams darbus. 
Didėjantis skrydžių skaičius reikalauja naujesnės, patikimesnės sniego valymo technikos. Oro uostuose ketinama atnaujinti 
sniego valymo automobilius, t. y. 2019–2022 m. įsigyti 9 vnt.  Šie automobiliai bus suderinti tarpusavyje bei atliks kilimo-tūpimo 
tako valymo darbus sudarant valymo „grandinę“ 
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14 PRIEDAS. Lietuvos oro uostų organizacinė struktūra 

 


