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AB  Akcinė bendrovė
ACI  Tarptautinė oro uostų taryba
BVP  Bendrasis vidaus produktas
CAA  BĮ Civilinės aviacijos administracija
EBITDA Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją
EBPO  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
EK  Europos Komisija
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
VNO  VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas
VVĮ  Valstybės valdomos įmonės

SANTRUMPOS
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Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai parengė stra-
teginį veiklos planą 2018–2021 metams. Strategijos 
rengimo tikslas – išskirti LOU vystymo strategines vei-
klos kryptis, kurios yra pagrįstos trijų Lietuvos oro uostų 
bendra plėtros strategija, masto ekonomija, sinergijos 
efektu, išnaudojant sutampančius oro uostų resursus, 
maksimaliai panaudojant turimą infrastruktūrą, opti-
mizuojant viešuosius pirkimus ir personalą, išanalizuoti 
aplinkos veiksnius ir jų įtaką veiklai, išskirti silpnąsias ir 
stipriąsias LOU pusės. 

Atlikus minėtus veiksmus apibrėžta LOU vizija – tapti 
dažniausiai keleivių ir partnerių pasirenkamu oro uostų 
tinklu regione.

Įmonės vizijos įgyvendinimui išskirtos keturios stra-
teginės veiklos kryptys:

I. Vienoda teikiamų paslaugų kokybė

II. Efektyviai valdoma aplinka per paslaugų plėtrą 

III. Finansinis stabilumas ir nuoseklus oro uostų 
tinklo augimas

IV. Abipusė vertė tarp įmonės ir darbuotojo

Nustačius strategines plėtros kryptis numatyti stra-
teginiai tikslai ir uždaviniai jiems pasiekti bei rodikliai 
pasiektiems rezultatams vertinti.

Įgyvendinus pagrindinius išsikeltus tikslus strategi-
niu 2018–2021 m. laikotarpiu, planuojama, kad LOU pa-
jamos išaugs nuo 39,1 mln. Eur 2018 m. iki 52,11 mln. 
EUR 2021 m., grynasis veiklos pelningumas iki mokes-
čių, nusidėvėjimo ir mokėtinų palūkanų (EBITDA marža) 
2018–2021 metais sudarys nuo 36 % iki 44 %.

Šiame dokumente nustatytiems strateginiams tiks-
lams ir uždaviniams pasiekti bei galimiems jų poky-
čiams didelės įtakos gali turėti bendrai valdomų Vil-
niaus, Kauno ir Palangos oro uostų koncesijos projektas, 
kurį įgyvendinti numatoma iki 2020 m. pabaigos. Kei-
čiantis koncesijos projekto aplinkybėms atitinkamai bus 
keičiamas ir šis strateginis veiklos planas.

Įgyvendinant LOU veiklos viziją ir veiklos kryptis, įmo-
nė vadovaujasi darnaus vystymosi (angl. sustainability) 
principais ir siekia integruotai valdyti bei suderinti eko-
nominius, socialinius ir aplinkosauginius veiksnius savo 
veikloje. 

SANTRAUKA
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1.1. LOU APŽVALGA

8

VĮ Lietuvos oro uostai – tai nuo 2014 m. liepos 
1d. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus jun-
gianti bei valdanti valstybės įmonė, koordinuotai 
plėtojanti šių oro uostų veiklą, siūlanti didelę pas-
laugų įvairovę bei aukštus keleivių ir partnerių ap-
tarnavimo kokybės standartus. Lietuvos oro uostų 
veiklos ideologija ir strategija yra paremta princi-
pu „Vieningi, bet skirtingi“.

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 parei-
gas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respubli-
kos Susisiekimo ministerija. 

LOU kolegialus valdymo organas – įmonės valdy-
ba, vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas. 
LOU valdybą sudaro LR susisiekimo ministro įsakymu 
paskirti asmenys.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respu-
blikos konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respu-
blikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais, kitais teisės aktais, Įmonės savininko tei-
ses ir pareigas įgyvendinančios institucijos, valdybos 
sprendimais bei įstatais.

Įmonės strateginiai veiklos tikslai yra šie:

• Užtikrinti sklandų ir spartų aviacijos saugumo pati-
kros vykdymą, kartu laikantis visų saugumo reikala-
vimų bei klientų aptarnavimo standartų;

• Didinti šalies pasiekiamumą oro transportu;

• Užtikrinti augančią grąžą valstybei;

• Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą per teigia-
mos darbo aplinkos kūrimą.

Įmonės teikiamos paslaugos yra skirstomos į dvi 
pagrindines grupes: aviacines ir neaviacines. Aviaci-
nių paslaugų teikėjams priskiriamos aviakompanijos, 
antžeminio aptarnavimo paslaugų orlaiviams ir ke-
leiviams teikėjai, krovinių ir pašto siuntų operatoriai. 
Neaviacinių paslaugų teikėjai – oro uoste komercinę 
veiklą vykdančios įmonės.

Įmonės pagrindiniai 2015–2016 m. faktiniai ir 2017 
m. laukiamo rezultato veiklos rodikliai pateikiami to-
liau esančiuose grafikuose.

1 ILIUSTRACIJA. Lietuvos oro uostų tinklas ir jo aprėpties zona (įskaitant laiką, per kurį keleiviai gali pasiekti oro uostus)

VEIKLOS APRAŠYMAS

VADOVYBĖ Vardas Pavardė

GENERALINIS DIREKTORIUS Marius Gelžinis

VALDYBOS PIRMININKAS Tomas Krakauskas, UAB „ME Investicija“ investicijų valdymo direktorius

VALDYBOS NARIAI

Ramūnas Bagdonas, UAB „Telia Lietuva“ žmogiškųjų išteklių vadovas

Andrius Šniuolis, Susisiekimo ministerijos Vandens ir geležinkelių trans-
porto politikos departamento vadovas

Dr. Waleed Youssef, „Asyad Airports“ generalinis direktorius

Gediminas Almantas

1 LENTELĖ. LOU valdymo organai

1 GRAFIKAS. LOU keleivių ir skrydžių skaičius 2 GRAFIKAS. Aviacinės ir neaviacinės pajamos tūkst. Eur

3 GRAFIKAS. LOU EBITDA mln. Eur

84

4.229

2015 m.

Keleivių skaičius (tūkst.)

Keleivių per skrydį
Skrydžių skaičius (tūkst.)

2016 m. 2017 m. 

4.787 53 5.217 5750

90 92

8,3

2015 m. 

Neaviacinės veiklos pajamos (komercinės)
Aviacinės veiklos pajamos

2016 m. 2017 m. 

19 495

10 41310,1

22 267

11 056

8,6

15 278

9 240

EBITDA

10,1

8,3

2015 F 2016 F 2017 P 2017 L 2018 B 

6,3

13,9

8,6

ATSTUMAS VNO KUN PLQ

1 val. 0,8 0,7 0,4

2 val. 2,0 2,6 0,5

3 val. 4,0 + 3,5 + 0,7
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Toliau pateikiama pagrindinė informacija apie kiekvieną LOU tinklo oro uostą.

VILNIAUS ORO UOSTAS (VNO)

JURIDINIS PAVADINIMAS VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialas

ADRESAS Rodūnios kelias 10A, Vilnius

DIREKTORIUS Olaf Martens

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 308

KILIMO IR TŪPIMO TAKO ILGIS 2 515 m

MAKSIMALUS KELEIVIŲ  
TERMINALO PRALAIDUMAS

3,5 mln.

2017 M. PAGRINDINIAI  
VEIKLOS RODIKLIAI (LAUKIAMI)

Aptarnautų keleivių skaičius – 3,8 mln.
Skrydžių skaičius – 39 tūkst.
Krovinių kiekis – 16 tūkst. t
Aviacinės veiklos pajamos – 19,1 mln. Eur
Neaviacinės veiklos pajamos – 8,6 mln. Eur

TEIKIAMOS NEAVIACINĖS  
PASLAUGOS

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

VEŽĖJAI

Iš viso – 21 vežėjas. Didžiausi pagal pervežtų keleivių skaičių:
1.  Wizz Air
2.  Ryanair
3.  Small Planet Airlines
4.  airBaltic
5.  Lufthansa

KRYPTYS

Iš viso – 63 kryptys.  Populiariausios:
1.  Londonas Lutonas
2.  Frankfurtas
3.  Ryga
4.  Varšuva
5.  Kijevas

KAUNO ORO UOSTAS (KUN)

JURIDINIS PAVADINIMAS VĮ Lietuvos oro uostų Kauno filialas

ADRESAS Oro uosto g. 4, Karmėlava

DIREKTORIUS Olaf Martens

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 146

KILIMO IR TŪPIMO TAKO ILGIS 3 250 m

MAKSIMALUS KELEIVIŲ  
TERMINALO PRALAIDUMAS

1 mln.

2017 M. PAGRINDINIAI  
VEIKLOS RODIKLIAI (LAUKIAMI)

Aptarnautų keleivių skaičius – 1,1 mln.
Skrydžių skaičius – 11,8 tūkst.
Krovinių kiekis – 3,2 tūkst. t
Aviacinės veiklos pajamos – 1,3 mln. Eur
Neaviacinės veiklos pajamos – 1,9 mln. Eur

TEIKIAMOS NEAVIACINĖS  
PASLAUGOS

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

VEŽĖJAI
Iš viso – 2 vežėjai:
1.  Ryanair
2.  Wizz Air

KRYPTYS

Iš viso – 18 krypčių. Populiariausios:
1.  Londonas Lutonas
2.  Kopenhaga
3.  Dublinas
4.  Londonas Stanstedas 
5.  Bristolis 
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PALANGOS ORO UOSTAS (PLQ)

JURIDINIS PAVADINIMAS VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialas

ADRESAS Liepojos pl. 1, Palanga

DIREKTORIUS Marius Gelžinis

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 66

KILIMO IR TŪPIMO TAKO ILGIS 2 300 m

MAKSIMALUS KELEIVIŲ  
TERMINALO PRALAIDUMAS

0,3 mln.

2017 M. PAGRINDINIAI  
VEIKLOS RODIKLIAI (LAUKIAMI)

Aptarnautų keleivių skaičius – 0,3 mln.
Skrydžių skaičius – 4,4 tūkst.
Krovinių kiekis – 16 t
Aviacinės veiklos pajamos – 1,9 mln. Eur
Neaviacinės veiklos pajamos – 0,5 mln. Eur

TEIKIAMOS NEAVIACINĖS  
PASLAUGOS

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

VEŽĖJAI

Iš viso – 9 vežėjai. Didžiausi pagal pervežtų keleivių skaičių:
1.  SAS
2.  Ryanair
3.  Wizz Air
4.  Norwegian Air Shuttle
5.  airBaltic

KRYPTYS

Iš viso – 11 krypčių. Populiariausios:
1.  Kopenhaga
2.  Londonas Lutonas
3.  Oslas
4.  Ryga
5.  Londonas Stanstedas

1.2. AVIACINĖ VEIKLA

Pagrindinis aviacinės veiklos tikslas – šalies pasie-
kiamumo gerinimas didinant naujų tiesioginių krypčių 
skrydžių skaičių ir oro keleivių srautą. 

ACI duomenimis, per 2017 m. III ketv. Europoje ke-
leivių skaičius išaugo 9 %. Nepaisant skrydžių plėtrą 
pristabdžiusio Vilniaus oro uosto kilimo-tūpimo tako 
rekonstrukcijos projekto, visuose Lietuvos oro uostuose 
tuo pačiu laikotarpiu buvo fiksuojamas netgi spartesnis 

keleivių skaičiaus augimas (žr. toliau esantį grafiką).

2016 m. Lietuvos oro uostuose aptarnautų keleivių 
skaičius siekė – 4,7 mln., t. y. 13,2 % daugiau keleivių 
nei 2015 metais. 2017 m. laukiamas rezultatas 5,2 mln. 
keleivių (+9 % lyginant su 2016 m.).  Prognozuojama, 
jog 2017 m. (laukiamas rezultatas) skrydžių skaičius 
padidės 6 % lyginant su 2016 m. 2017 m. visuose Lietu-
vos oro uostuose skrydžiai buvo vykdomi 92 maršrutais.

Labiausia augimui įtakos turėjo nuosaikiai augantis 
oro bendrovių siūlomų vietų skaičius – didėja skrydžių, 
krypčių skaičius bei maršrute naudojami didesni orlai-
viai. Lyginant su 2016 m. pasiūlytų vietų skaičius LOU 
augo 9 %, ir buvo išlaikytas beveik toks pat vidutinis 
orlaivio užpildymas – 78 %. Tai rodo gerą naujos pa-
siūlos rinkoje įsisavinimą, o tam turi įtakos tai, jog Lie-
tuvos aviacijos rinka vis dar yra besivystanti, ir paklau-
sa iki galo neužpildyta. Svarbu pabrėžti, jog LOU auga 
ne tik žemų kaštų oro bendrovės, bet ir tradiciniai oro 
vežėjai, skrendantys į didžiuosius Europos oro uostus, 
kurie turi platų jungiamųjų skrydžių tinklą. 2017 m. 
pirmą pusmetį tradicinės oro bendrovės pasiūlė 18 % 

daugiau vietų išlaikydamos tą patį orlaivio užpildymą, 
o žemų kaštų bendrovės pasiūlė 11 % daugiau vietų 
tuo pačiu didindamos užimtumo faktorių +3 % iki vi-
dutinio 88 % orlaivio užpildymo.

Pagal pasiekiamumo duomenis matoma stipri Lietu-
vos oro uostų pozicija regione. Taip pat matoma ten-
dencija – Vilniaus oro uostas kasmet nuosaikiai didina 
krypčių skaičių ir artėja prie regiono lyderio pozicijos. 
Verta paminėti, jog pagal ACI pasiekiamumo indeksą 
Lietuvos pasiekiamumo rodiklis kasmet reikšmingai 
auga (2016–2017 m. pasiekiamumas: tiesioginiais 
skrydžiais +12 %, jungiamaisiais skrydžiais +41 %).

10 %
11 %

18 %

8,3 %

11,7 %

9 %

Lietuva Latvija Estija ES Ne ES Europa

4 GRAFIKAS. Keleivių skaičiaus augimas 2017 m. per 10 mėn.

LOU VNO KUN PLQ RIX TLL KDG MSQ WAW

KRYPČIŲ SKAIČIUS 92 63 18 11 90 34 21 53 119

REGULIARIŲJŲ AVIAKOMPANIJŲ 
SKAIČIUS

17 17 2 9 15 16 12 16 35

2 LENTELĖ. Krypčių ir aviakompanijų skaičius oro uostuose 2017 m.
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ORO BENDROVĖ
UŽIMAMA 

RINKOS DALIS, 
PROC.

RYANAIR 29 

WIZZ AIR 24 

SMALL PLANET AIRLINES 9 

AIRBALTIC 7 

SAS 5 

LUFTHANSA 5 

LOT POLISH AIRLINES 4 

UKRAINE INTERNATIONAL 3 

AEROFLOT 3 

NORWEGIAN AIR SHUTTLE 2 

3 LENTELĖ. Top 10 vežėjų pasiskirstymas LOU 2017 m. per 10 mėn.

MIESTAS KELEIVIŲ 
SKAIČIUS

LONDONAS LUTONAS 456 674

KOPENHAGA 400 550

FRANKFURTAS 196 840

RYGA 183 592

LONDONAS STANSTEDAS 180 640

OSLAS GARGEMONEN 172 247

VARŠUVA 152 414

MILANAS 123 082

KIJEVAS 121 280

DUBLINAS 112 819

4 LENTELĖ. Pagrindinės skrydžių kryptys LOU 2017 m. per 10 mėn.

Naujai atidaryti maršrutai turi reikšmingą įtaką vals-
tybės ekonomikai – patrauklesnė aplinka tiesioginėms 
užsienio investicijoms pritraukti, skatinama dvišalė pre-
kyba, 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 pa-
skatinti oro bendroves vykdyti naujus skrydžių maršru-
tus į Lietuvos oro uostus ir iš jų, taip pat remia nuolatinę 
ir tvarią maršrutų tinklo plėtrą bei keleivių skaičiaus di-
dinimą. Naujų maršrutų skatinimo programą sudaro de 
minimis parama bei naujų maršrutų ir LOU tinklo ska-
tinimo programa, kurių pagrindu suteikiama tiesioginė 
parama arba nuolaidos oro uostų rinkliavoms. Taikant 
naujų maršrutų skatinimo programas, siekiama pasida-
linti riziką, susijusią su naujo maršruto atidarymu, tarp 
oro bendrovės ir oro uosto.

Taip pat naujų maršrutų ar naujų oro bendrovių pri-

traukimo bei skatinimo klausimais LOU nuolat bendra-
darbiauja tiek su privačiais (pvz., užsienio investuotojų 
bendruomenė Lietuvoje), tiek su viešais (Turizmo de-
partamentas, VŠĮ Investuok Lietuvoje, Susisiekimo mi-
nisterija, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos ir kitų miestų ir 
regionų savivaldos) ūkio subjektais.

Naujų maršrutų plėtrai didelę įtaką turi šios rizikos: 
rinkos dydis, ribotos skatinimo ir paramos galimybės 
atsižvelgiant į EK reguliavimą, stipri konkurencija tarp 
aplinkinių oro uostų ir oro bendrovių, oro uosto infras-
truktūriniai pajėgumai (pvz., terminalas) bei ekonominė 
ir politinė situacija šalyje. Todėl naujų maršrutų plėtra ir 
naujų oro bendrovių pritraukimas yra sudėtingas ir laike 
išsitęsęs procesas. 

2017 m. LOU veiklą vykdė 17 reguliarius skrydžius 
vykdančių oro bendrovų. Didžiausiais vežėjais LOU išlie-
ka Ryanair (29 % viso srauto) ir Wizz Air (24 % viso srau-
to). Visas vežėjų pasiskirstymas LOU 2017 m. pateiktas 
toliau esančioje lentelėje.

Pagal 2016 m. palyginamuosius konkuruojančių oro 
uostų duomenis matoma, jog regione Vilniaus oro uos-
tas nusileidžia tik Rygos oro uostui. Tačiau atsižvelgiant 
į augimo tendencijas galimas pokytis regiono lyderio 
pozicijose.

Planuojama, jog Lietuvos oro uostai 2018 m. išlaikys 
augimo ritmą ir sieks beveik 6 mln. keleivių ribą (VNO – 
4,7 mln.; KUN – 0,96 mln.; PLQ – 0,3 mln.). Palangos 
oro uostas teoriškai pasiekęs terminalo pajėgumo ribą, 
todėl visų pirma sieks išlaikyti pasiektą keleivių srau-
tą. Prognozuojame, kad Kauno oro uoste ateinančiais 
metais keleivių skaičius didės atsižvelgiant tiek į esamų 
oro bendrovių veiklos plėtrą, tiek į LOU tikslą pritraukti 
naujas oro bendroves. Vilniaus oro uosto aviacinė veikla 
bus nukreipta į naujų tradicinių oro bendrovių pritrauki-
mą bei esamų plėtrą. Taip pat vienas iš pagrindinių LOU 
tikslų – skrydžių geografijos plėtra į naujas šalis (pvz., 
Šveicarija, UAE, Kinija, Portugalija ir kt.) bei esamų skry-
džių plėtra į strategines rinkas (Didžioji Britanija, Vokie-
tija, Izraelis, Ispanija, Rusija ir kt.).

Verta paminėti, kad dėl planuojamojo „Brexit“ (Jung-
tinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos) 2018 m. 
II pusm. turėtų paaiškėti tolimesnė situacija dėl skry-
džių tarp Europos Sąjungos šalių bei Jungtinės Karalys-
tės nuo 2019 metų gegužės mėn. Yra prognozuojami du 
pagrindiniai scenarijai:

I. Jungtinė Karalystė lieka ES nare, ir tai neturėtų pa-
veikti aviacinių srautų;

II. Jungtinė Karalystė išstoja iš ES, kaip žadėta, 2019 
metų gegužę. Atsižvelgiant į pakankamai ilgą ir sudė-
tingą procesą norint gauti leidimą vykdyti komercinius 
skrydžius į Jungtinę Karalystę daroma prielaida, jog 
trumpajame periode tai gali stipriai paveikti aviacinius 
srautus tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės, kurie 
2016 m. sudarė apie 20 % visų keleivių LOU. Taip pat 
verta paminėti, jog šiuo metu nėra nei vienos lietuviš-
kos ar britiškos oro bendrovės, kuri vykdytų skrydžius 
tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.

2018 m. planuojama pritraukti naujų oro vežėjų ir 
skrydžių į Lietuvos oro uostus. Šiam tikslui pasiekti bū-
tina finansinė veiklos pradžios parama. De minimis (ne-
reikšmingos pagalbos) programa sėkmingai veikia jau 

trejus metus, o 2018 m. planuojama įdiegti dar vieną 
papildomą priemonę – veiklos pradžios pagalbą, skirtą 
naujiems maršrutams kompensuoti oro uosto mokes-
čius 50 proc. 

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

ORO UOSTAS KELEIVIŲ SKAIČIUS SKRYDŽIŲ SKAIČIUS KROVINIŲ KIEKIS, t.

LOU 4 787 171 52 873 16 801

VNO 3 814 001 41 304 14 172

KUN 740 540 7 622 2 488

PLQ 232 630 3 947 141

RIX 5 400 243 68 061 19 760

TLL 2 221 615 40 938 13 940

KDG 1 570 854 n / d n / d

MSQ 3 429 112 n / d n / d

WAW 12 835 560 n / d n / d 

5 LENTELĖ. Palyginamieji rodikliai su konkuruojančiais oro uostais 2016 m.
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LOU neaviacinių paslaugų pasiūla per paskutinius 
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 
paslaugų paketą sudaro tokios veiklos:

• Pastatų ir patalpų nuoma;

• Automobilių stovėjimas;

• Verslo klubas (tik VNO);

• Reklamos paslaugos;

• LSA aptarnavimas (tik VNO);

• Žemės nuoma;

• Greitoji keleivių patikra (tik VNO);

• Renginių organizavimas;

• Lojalumo programa (tik VNO).

Komercinių patalpų, tokių kaip parduotuvės, kavi-
nės, automobilių nuomos biurai, valiutos keityklos ir 
pan., nuoma yra itin svarbi ir daugiausiai vertės ku-
rianti LOU veikla. Didžiausią LOU pajamų dalį sudaro 
nuomos mokesčiai, gauti iš prekybinės veiklos par-
duotuvėse, esančiose išvykimo salėse, t. y. ten, kur iš-
vykstantis keleivis praleidžia daugiausiai laiko, jau yra 
atsipalaidavęs po visų oro uosto procedūrų bei tikisi 
surasti lauktuvių savo artimiesiems ar dovanų vers-
lo partneriams. Apsilankymas neapmuitinamų prekių 
(angl. duty free) parduotuvėse daugeliui keleivių yra 
neatsiejamas kiekvienos kelionės potyris. Parduotu-
vių 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 le-
mia 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. Tiek komercinių 
paslaugų kokybei, tiek finansiniams rodikliams, daug 
įtakos turi ir parduotuvių operatorių gebėjimai. Teikti 
paslaugas tokiame specifiniame objekte kaip oro uos-
tas reikia atitinkamos patirties bei efektyvių valdymo 
modelių.

Per 2018 m. pirmąjį pusmetį ketinama iš esmės 

pertvarkyti VNO išvykimo terminale esančių parduo-
tuvių erdves. Prekybinių patalpų, t. y. 6 parduotuvių 
plotas sudarys daugiau kaip 1 500 kv. m. Atlikus ka-
pitalinio remonto darbus ir patalpų perplanavimą, bus 
sukurta didelė, erdvi centrinė neapmuitinamų prekių 
(„duty free“) parduotuvė, kuri apims daugiau kaip 800 
kv. m plotą ir bus išplanuota „walk-through“ principu, 
kuris šiuo metu taikomas daugelyje pažangiausių pa-
saulio oro uostų. Naujosios „duty free“ parduotuvės 
keleivius džiugins ne tik atnaujintu interjeru, bet ir 
platesniu prekių asortimentu – daugiau ir įvairesnių 
aksesuarų (saulės akiniai, laikrodžiai, rankinės ir pan.) 
bei itin daug dėmesio bus skiriama lietuvių gamintojų 
Lietuvoje pagamintų prekių pasiūlai.

Automobilių stovėjimo paslaugos visuose trijuose 
filialuose sudaro antrą pagal svarbą neaviacinių pa-
jamų segmentą. Šių paslaugų pardavimai itin priklau-
so nuo oro uosto atstumo iki miesto centro, viešojo 
transporto prieinamumo, skrydžių krypčių, keleivių 
segmentacijos ir, žinoma, konkurencinės aplinkos. 
VNO automobilių stovėjimo aikšteles nuomos pagrin-
du valdo privatus operatorius, o KUN ir PLQ aikšteles 
administruoja savarankiškai. 2018 m. kovo mėn. bus 
pradėti ir iki metų pabaigos užbaigti daugiaaukštės 
aikštelės VNO statybos darbai. Projekto tikslas yra 
išplėsti VNO valdomą parkavimo infrastruktūrą, pa-
tenkinti augančią ilgalaikio parkavimo paklausą ir pa-
siūlyti aukštesnės kokybės paslaugas, t. y. parkavimą 
po stogu. Taip pat šio projekto apimtyje yra numatyta 
centralizuoti automobilių nuomos paslaugas. Daugia-
aukštėje aikštelėje planuojama įrengti automobilių 
nuomos biurų centrą, kuriame keleiviai galėtų patogiai 
pasiimti ir gražinti nuomojamus automobilius. Pastate 
bus įrengtos elektromobilių krovimo stotelės, keleivių 
patogumui skirtos priemonės, tokios kaip bagažo ma-
tuokliai, svarstyklės, tualetai, liftas, parkavimo vietų 
užimtumo švieslentės bei naujausia aikštelės valdymo 
sistema, veikianti numerių atpažinimo pagrindu. Šalia 
aikštelės esanti sankryža ir dalis Rodūnios kelio bus 
taip pat pertvarkyta, įrengti šaligatviai, papildomos 
eismo juostos, saugios pėsčiųjų perėjos, apšvietimas.

LOU teikiamos reklamos paslaugos turi dar daug 
neišnaudotų galimybių. Tiek įmonės, tiek reklamos 
agentūros paskutiniais 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 tiksli-
nes vartotojų grupes ir efektyviai ištransliuoti komu-
nikacines žinutes. Siekiant toliau didinti Lietuvos oro 
uostų pajamas iš reklamos paslaugų, pritarta reklamos 
priemonių atnaujinimo projektui, kurio metu bus die-
giamos naujausios technologijos reklamos atvaizdavi-
mui – ekranai, video sienos, šviečiantieji stendai, rekla-
mos turinio valdymo programinė įranga. Tarptautiniai 
konsultantai „Wildstone Airports“ atliko studiją, kurioje 
numatė optimalius reklamos pozicijų kiekius ir konkre-
čias vietas naujoms reklamos priemonėms terminalų 
viduje bei išorėje. Įgyvendinus šį projektą reklamos 
paslaugų valdymas oro uostuose bus efektyvesnis. 
Planuojama, kad su skaitmeniniais reklamos sprendi-
mais pavyks pritraukti tarptautinių prekės ženklų dė-
mesį, o galimybė su nauja programine įranga integruo-
tis tarptautinėse reklamos pardavimo platformose bus 
naujas pardavimo kanalas, per kurį bus galima pasiekti 
globalių reklamdavių biudžetus. 

Verslo klubas, labai svarbių asmenų (LSA) aptarna-
vimas, greitoji keleivių patikra, lojalumo programa – tai 
paslaugos, orientuotos į dažnai darbo ar verslo reikalais 
keliaujančius arba išskirtinumo pageidaujančius kelei-

vius. Ateityje numatoma dar labiau plėsti verslo ren-
ginių, mokymų, korporatyvinių švenčių organizavimo, 
konferencijų salių nuomos ir kitų verslas-verslui (angl. 
B2B) orientuotų paslaugų pasiūlą.

Žemės nuoma yra dar daug potencialo turinti nea-
viacinė veikla. Planuojama, kad  VNO teritorijoje veiklą 
galėtų pradėti 3–4 nauji investuotojai, vykdantys kro-
vinių tvarkymo, logistikos, bendrosios aviacijos, antže-
minio aptarnavimo, viešbučių-apgyvendinimo bei kitas 
su aviacija susijusias veiklas. Tam yra rezervuotos ats-
kiros oro uosto teritorijos dalys, kurios bus išnuomoja-
mos aukciono būdu. KUN toliau tęsiamas investicinis 
su aviacija susijusių verslų plėtros projektas „AEROHUB 
KUN“, kurio pagrindu ketinama pritraukti įmonių, už-
siimančių orlaivių remontu ir priežiūra, dalių gamyba, 
prekyba ir kt. PLQ žemės nuomos veikla daugiausiai 
susijusi su bendrosios aviacijos plėtra. Pajūrio regionas 
tam turi neišnaudotą potencialą, o PLQ turi tinkamą 
infrastruktūrą tokių veiklų plėtrai.

2017 m. LOU neaviacinės veiklos pajamos sudarys 
11,06 mln. Eur. Daugiausiai neaviacinės veiklos pajamų 
LOU gauna iš pastatų ir patalpų nuomos bei automo-
bilių stovėjimo. Pajamų pasiskirstymas pagal veiklas 
detalizuotas toliau esančiame grafike.

5 GRAFIKAS. LOU neaviacinių pajamų pasiskirstymas 2017 m. (laukiams rezultatas)

1.3. NEAVIACINĖ VEIKLA
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1 SCHEMA. Koncesijos projekto įgyvendinimo planas.

2016
III ketv.

2016
IV ketv.

2017
I ketv.

2017
II ketv.

2017
III ketv.

2017
IV ketv.

2018
I ketv.

2019
I ketv.

2018
II ketv.

2019
II ketv.

2018
III ketv.

2019
III ketv.

2018
IV ketv.

2019
IV ketv.

Investicinis projektas, 
Koncesijos konkurso 

dokumentacijos parengimas 
(projekto stadija)

PARENGIAMIEJI DARBAI:
• Teisinių ir mokestinių rizikų, susijusių 

su LOU teisinės formos keitimu, iden-
tifikavimas;

• Teisės aktų, reikalingų projekto įgyven-
dinimui, projektų parengimas;

• LOU valdomo turto inventorizavimas;

• Viešųjų pirkimų vykdymas, siekiant įsi-
gyti LOU pertvarkymui reikalingas pas-
laugas (turto vertinimo paslaugas ir kt.)

PROCESO ĮGYVENDINIMAS:
• Įstatymų, reikalingų įgyvendinti LOU per-

tvarkymą, priėmimas;

• Turto vertinimas;

• LRV nutarimo dėl valstybės turto investa-
vimo į AB priėmimas;

• Susisiekimo ministerijos sprendimo per-
tvarkyti LTOU į AB priėmimas;

• Viešas paskelbimas apie sprendimą per-
tvarkyti ir naujos teisinės formos registra-
cijos procedūros.

VEIKSMAI PO 
PERTVARKYMO:

• LTOU filialų nuostatų keitimas;

• Kiti teisiniai ir organizaciniai veiksmai.

Poveikio aplinkai 
studijos parengimas

Projekto tvirtinimo 
procedūros

KonkursasNaujo oro uosto 
alternatyvos 
vertinimas

Galutinės verslo strategijos 
projekto parengimas 

Galutinės koncesijos konkurso 
dokumentacijos parengimas

1.4. STRATEGINIAI PROJEKTAI IR INICIATYVOS

1.4.1. ORO UOSTŲ KONCESIJOS PROJEKTAS 1.4.2. ĮMONĖS PERTVARKYMAS Į AKCINĘ BENDROVĘ
Siekiant efektyviau plėtoti šalies oro uostus ir už-

tikrinti kuo didesnę naudą valstybei, 2015 m. vasarą 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginis komite-
tas iš esmės pritarė bendrai valdomų Vilniaus, Kauno ir 
Palangos oro uostų infrastruktūros ir paslaugų plėtrai 
koncesijos būdu. Už koncesijos projekto įgyvendinimą 
atsakinga Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeri-
ja, LOU aktyviai prisideda prie projekto rengimo pagal 
kompetenciją savo žiniomis ir resursais.

Vyriausybės strateginio komiteto pavedimu 2016 
m. gegužės mėn. baigtas rengti VĮ Lietuvos oro uostų 
koncesijos investicijų projektas, finansiškai, techniškai 
ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įverti-
nantis investicijų grąžą ir įgyvendinimo terminus. 

Įvertinant geriausią tarptautinę oro uostų valdymo 
praktiką, numatoma, kad Lietuvos civilinių oro uostų 
koncesijos modelis, nekeičiant valstybės nuosavybės į 
oro uostų valdomą turtą ir neprarandant jų kontrolės, 
sudarytų galimybę gauti papildomų pajamų į valsty-
bės biudžetą, išplėsti ir modernizuoti oro uostų infras-
truktūrą, padidinti keleivių aptarnavimo galimybes ir 
pagerinti šalies pasiekiamumą. Numatoma oro uostus 

koncesininkui valdyti perduoti 25 metų laikotarpiui, jei 
specialiajame Lietuvos oro uostų koncesijos įstatyme 
nebus numatyta kitaip.

2016 m. gegužės mėn. baigta ir koncesijos projekto 
konsultantų atranka. Konsultacinių paslaugų konkur-
są laimėjo InterVISTAS Consulting B.V. Koncesijos pro-
jekto konsultantams keliami tokie uždaviniai: parengti 
koncesijos konkurso sąlygas, teikti konsultacijas pro-
jektinės dokumentacijos tvirtinimo etape, teikti visas 
reikalingas finansines, mokestines, teisines ir techni-
nes konsultacijas suteikiančiajai institucijai konkurso 
metu bei teikti visas kitas su projekto įgyvendinimu 
susijusias konsultacijas. 

Koncesijos patarėjui baigus ruošti koncesijos kon-
kurso dokumentus Lietuvos oro uostų koncesijos 
konkursą numatoma paskelbti 2019 m. antrame ke-
tvirtyje, tačiau šis terminas dar gali būti koreguojamas 
priklausomai nuo projekto poveikio aplinkai vertinimo 
veiklų ir projekto tvirtinimo eigos. Koncesijos sutarties 
pasirašymas su konkurso laimėtoju numatomas 2020 
m. gale. Išsamus dabartinis koncesijos projekto įgy-
vendinimo planas pateikiamas toliau.

Viešai skelbtą koncesijos konkursą laimėjusiam 
koncesininkui būtų suteikiama teisė plėtoti visus tris 
šalies oro uostus – Vilniaus, Kauno ir Palangos. Taip 
pat lygiagrečiai svarstoma apskritai naujo oro uosto 
statybos opcijos įgyvendinimas koncesijos modeliu. 
Oro uostų infrastruktūra išliktų valstybės nuosavybėje, 
koncesijos sutartyje numatant oro uostų valdymo ir 
plėtros sąlygas. Kiekvieno oro uosto valdymas ir plė-
tra sutartimi būtų reguliuojami atskirai, atsižvelgiant 

į esamą oro uostų infrastruktūrą, jos būklę ir sudėtį, 
veiklos modelį, regioninę ir valstybinę oro uosto reikš-
mę, suinteresuotų šalių interesus.

Pasirašius koncesijos sutartį, LOU prižiūrėtų ir kon-
troliuotų koncesijos sutarties ir koncesininko įsipa-
reigojimų tinkamą vykdymą. Koncesijos laikotarpio 
pabaigoje valstybė perimtų valdyti ir naudoti koncesi-
ninko išplėstą ir pagerintą valstybės turtą arba galėtų 
skelbti naują koncesijos konkursą.

Siekiant didinti veiklos efektyvumą ir atsižvelgiant 
į EBPO pateiktas rekomendacijas ekonominę veiklą 
vykdančias valstybės įmones pertvarkyti į bendroves, 
LOU kartu su Susisiekimo ministerija 2017 m. pradė-

jo LOU pertvarkymo į akcinę bendrovę (AB) projekto 
įgyvendinimą. Pagal parengtą pertvarkymo į akcinę 
bendrovę veiksmų planą, planuojama LOU statusą į 
bendrovę pakeisti iki 2019 m. I ketv. pab. 

Yra numatyti trys pagrindiniai pertvarkymo etapai:

Pasaulyje įsigali tendencija, kad vis daugiau oro 
uostų, siekdami diversifikuoti gaunamas pajamas, di-
dindami neaviacinių veiklų efektyvumą bei apimtis, 
geba subalansuoti finansinius rezultatus taip, kad 
neaviacinės pajamos sudaro 50 proc. ir daugiau visų 
oro uosto pajamų. Taikydami įvairias skatinimo pro-
gramas avialinijoms, oro uostai geba pritraukti papil-
domus skrydžius bei padidinti keleivių srautus tame 
tarme pasiekti teigiamą poveikį neaviacinių pajamų 
didėjimui. 

LOU bendras aviacinių / neaviacinių pajamų pasis-
kirstymas dar atsilieka nuo pasaulinio standarto, ta-
čiau 2018–2021 m. suplanuoti komerciniai projektai 
ir paslaugų plėtra leis ženkliai padidinti neaviacinių 
pajamų apimtį. 

ORO UOSTAI  
(iki 10 mln. keleivių)  
AR JŲ REGIONAI

NEAVIACINIŲ 
PAJAMŲ DALIS 

BENDROSE  
PAJAMOSE, PROC.

EUROPA 51

AZIJOS IR RAMIOJO 
VANDENYNO REGIONAS

45

ŠIAURĖS IR PIETŲ 
AMERIKOS ŽEMYNAI 

53

VNO 20

KUN 61

PLQ 31

LOU 33

6 LENTELĖ. Neaviacinių pajamų dalis bendrose oro uostų 
pajamose 2017 m. (laukiamas rezultatas)

2017 m.
IV ketv.

2018 m.
I-IV ketv.

2019 m.
I ketv.
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2.1. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

APLINKOS VEIKSNIŲ 
ANALIZĖ

2. 

Aplinkos veiksnių analizė atliekama siekiant nusta-
tyti veiksnius, turinčios įtakos įmonės veiklai. Aplinkos 
veiksniai suskirstyti į vidinius ir išorinius. Vidiniai veiks-
niai formuoja įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, 
jiems įmonė gali daryti tiesioginę įtaką. Išorinių veiksnių 
įmonė nekontroliuoja, jie kuria įmonės plėtros galimy-
bes arba kelia pavojus, kuriuos būtina identifikuoti ir 
suvaldyti.

1.4.3. VNO rekonstrukcija

1.4.4. EFEKTYVUMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Šiuo metu VNO turima infrastruktūra netenkina 
minimalių keleivių patirties rodiklių, kurie yra kriti-
niai siekiant išplėsti Lietuvos pasiekiamumo žemėlapį 
pritraukiant naujas aviakompanijas bei naujas kryptis 
ir išlaikyti keleivių prieaugio galimybes. Taipogi su-
griežtėjus saugos reikalavimams yra būtina atnaujinti 
bagažo transportavimo ir jo patikros sistemas, kurios 
netelpa dabartinio terminalo patalpose.

Programos tikslas yra sukurti infrastruktūrą, kuri 
būtų pajėgi aptarnauti 2400 kel./val. (viena kryptimi) 
pikiniu laiku. Programa apima tris pagrindines infras-
truktūros dalis – transportą, terminalą ir aerodromą. 
Įgyvendinus programos projektus Vilniaus oro uostas 
būtų pajėgus aptarnauti keleivių srautus artimiausiu 
7–10 metų laikotarpiu.

Transporto dalyje planuojama pertvarkyti termina-
lo prieigų zoną užtikrinant optimalų transporto srautų 
pasiskirstymą bei užtikrinti reikiamą parkavimo vietų 

skaičių šalia terminalo ir jo prieigose.

Terminalą planuojama pertvarkyti bei išplėsti į šiau-
rinę pusę. Terminalo pertvarkymas padės išspręsti kri-
tiškiausių terminalo zonų pralaidumą. Didžiausi „bu-
telio kakliukai“ susidaro aviacijos saugumo patikroje, 
kurio išplėtimas dabartiniame terminalo kontūre yra 
komplikuotas. Didelis dėmesys skiriamas keleivių iš-
vykimo salei, bagažo transportavimo ir rūšiavimo sis-
temai, laipinimo vartų skaičiaus padidinimui, ne Šen-
geno patikros postų skaičiaus didinimui tiek atvykime, 
tiek ir išvykime.

Aerodromo dalyje planuojama įgyvendinti projek-
tus, susijusius su perono išplėtimu, riedėjimo takų at-
naujinimu ir rekonstrukcija, bei įrengti paviršinių nuo-
tekų tvarkymo įrenginių sistemą.

Programos įgyvendinimas prasideda 2017 metais. 
Programos pabaiga numatoma 2021 m.

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 pa-
laikymo funkcijas atliekančias papildomas veiklas.

LOU nustatytos tokios vertę kuriančios pagrindinės 
veiklos:

• Komercinė veikla: pardavimai ir komunikacija bei 
rinkodara

• Strateginė veikla: projektų įgyvendinimas ir techno-
logijų vystymas

• Keleivių aptarnavimas ir teikiamų paslaugų koky-
bės 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

• Sekretoriato valdymas

Visos LOU veiklos detalizuojamos toliau esančioje 
lentelėje.

Efektyvumo programa apima įmonės efektyvu-
mo vertinimą iš holistinės perspektyvos, įsivertinant 
įmonės procesus, struktūrą, personalo produktyvu-
mą, turto struktūrą ir valdymą, pirkimų organizavimą, 
eksploatacines sąnaudas, transporto valdymą ir kitas 
sritis. Programos tikslas yra tiek fokusuotis į trum-
palaikį efektą mažinant įmonės sąnaudas ir valdant 
jų augimą, tiek ilgalaikėje perspektyvoje patiriamas 
sąnaudas vertinti pagal kuriamą vertę, įtaką siekiant 
suformuluotų tikslų ir užduočių. 

Efektyvumo programoje atsispindės sinergijos ir 
masto efektai, bus apibrėžti technologiniai, procesi-
niai ir struktūriniai sprendimai valdant įmonės sąnau-
das, matuojant kiekvieno darbuotojo sukuriamą vertę, 

valdomo turto sukuriamą vertę, trumpinant procesus 
(atsisakant nereikalingų grandžių), efektyviai valdant 
pirkimus ir sutartis su tiekėjais, sprendžiant įmonės 
veiklos procesų perdavimo (angl. outsource) klau-
simus, diegiant LEAN ir kitas efektyvumo didinimo 
metodikas, efektyviai įsigyjant ir panaudojant kitus 
resursus (pvz., elektra, šildymas, vanduo, darbo rūbai 
ir priemonės, aerodromo priežiūros ir kitos priežiūros / 
eksploatacinės medžiagos).

Efektyvumo programą numatoma parengti ir su vi-
somis suinteresuotomis šalimis suderinti iki 2018 m. 
I ketv. pabaigos. Programos įgyvendinimas prasidės iš 
karto po jos suderinimo.
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PALAIKYMO FUNKCIJĄ ATLIEKANČIOS PAPILDOMOS VEIKLOS

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

• Organizacinės struktūros valdymas
• Darbuotojų paieška, atranka, įdarbinimas ir adaptacija
• Darbo santykių valdymas
• Darbuotojų veiklos valdymas ir vertinimas
• Atlygio sistemos sudarymas ir valdymas
• Kompetencijų vertinimas ir darbuotojų ugdymas
• Karjeros ir rezervo užtikrinimo programų įgyvendinimas
• Darbuotojų įsitraukimo ir kitų vidinių tyrimų organi-

zavimas, darbuotojų įsitraukimo programų kūrimas ir 
diegimas

• Organizacijos kultūros formavimas
• Vidinės komunikacijos užtikrinimas

FINANSŲ VALDYMAS

• Finansų planavimas, pinigų srautų valdymas
• Finansavimo projektų įgyvendinimui užtikri-

nimas
• Strateginių planų įgyvendinimo finansinė 

priežiūra ir kontrolė
• Įmonės veiklos rezultatų analizė ir kontro-

lė, veiklos efektyvumo ir ekonomiškumo 
vertinimas

• 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 tei-
sės norminių aktų neatitiktis įmonės veikloje bei rekomen-
dacijų dėl jų šalinimo teikimas

• Informacijos apie galimas veiklos rizikas bei jų valdymo 
priemones sisteminimas

TEISĖS IR JURIDINIŲ KLAUSIMŲ VALDYMAS

• Teisinės konsultacijos dėl LOU vykdomų 
strateginių projektų 

• Teisinės konsultacijos dėl LOU einamųjų 
klausimų, įskaitant, bet neapsiribojant su-
tarčių, 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 vals-
tybės institucijose

• Dalyvavimas LOU reguliuojančių teisės aktų 
rengime

INFRASTRUKTŪROS IR OPERACIJŲ VALDYMAS

• Programinės įrangos, tinklo ir serverių infrastruktūros funk-
cionalumo užtikrinimas

• Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas ir priežiūra
• Kompiuterinių darbo priemonių išdavimas 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 infrastruktūros tinkamumo palaikymo projektų 

įgyvendinimas

AVIACIJOS SAUGOS IR 
SAUGUMO VALDYMAS

• Oro uostų fizinė apsauga, stebėjimas ir patru-
liavimas

• Profesionali darbuotojų,  keleivių ir bagažo 
patikra prieš skrydį

• Veiklos procesų priežiūra aerodrome
• Parengtis avarinių situacijų likvidavimui
• Kibernetinio saugumo užtikrinimas

SEKRETORIATO VALDYMAS
• Aukščiausio lygio vadovų darbo organizavimas
• Dokumentų valdymas
• Biuro ir kitų administracinių išteklių valdymas
• Užsienio svečių, partnerių, tarptautinių renginių organizavimas

7 LENTELĖ. LOU veiklų detalizavimas pagal funkcijas

VERTĘ KURIANČIOS PAGRINDINĖS VEIKLOS

KOMERCINĖ VEIKLA: PARDAVIMAI, 
KOMUNIKACIJA IR RINKODARA

• Aviacinės  paslaugos
• Tiesioginių skrydžių geografijos plėtra
• Maršrutų plėtros palaikymo įrankių kūrimas
• Antžeminio aptarnavimo paslaugų valdymas
• Neaviacinės paslaugos: pastatų ir patalpų nuoma, 

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

• Paslaugų plėtra ir valdymas
• Kainodaros formavimas
• Konkursų ir (arba) aukcionų organizavimas
• Įmonės išorinės komunikacijos valdymas 
• Lietuvos oro uostų skrydžių krypčių, paslaugų žinomu-

mo didinimas 

STRATEGINĖ VEIKLA: PROJEKTŲ ĮGYVEN-
DINIMAS IR TECHNOLOGIJŲ VYSTYMAS

• Oro uostų infrastruktūros ilgalaikės plėtros 
planavimas

• Naujos oro uostų infrastruktūros sukūrimo 
ir esamos infrastruktūros modernizavimo 
projektų įgyvendinimas

• Oro uosto veiklai būtinų teritorijų planavi-
mas ir plėtra

• Oro uosto technologijų plėtros planavimas
• Technologinių inovacijų integravimas oro 

uostų veiklos procesuose
• Technologinių procesų optimizavimas ir 

automatizavimas

KELEIVIŲ APTARNAVIMAS IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 
KOKYBĖS VALDYMAS

• Klientų aptarnavimo standarto (KAS) kūrimas, įgyvendinimas, vys-
tymas ir darbuotojų bei partnerių mokymai

• Informacijos klientams proceso ir kontaktų centro veiklos valdymas
• Klientų užklausų ir skundų valdymas, prevenciniai veiksmai
• Klientų patirtį gerinančių projektų įgyvendinimas
• Klientų pasitenkinimo, aptarnavimo kokybės tyrimų valdymas 
• Pasirengimo ekstremaliųjų situacijų valdymui iš kliento aptarnavi-

mo perspektyvos vykdymas
• Klientų aptarnavimo srities procesų efektyvumo valdymas naudo-

jant LEAN metodikas
• Ribotos judėsenos asmenų (RJA) aptarnavimo valdymas
• Bendradarbiavimo su partneriais ir institucijomis, tiesiogiai dalyvau-

jančiais klientų aptarnavimo procesuose, vystymas
• Technologinių sprendimų, gerinančių keleivių patirtį, diegimas ir 

vystymas
• Darbuotojų savanoriškos, į klientų aptarnavimą ir efektyvumo didi-

nimą orientuotos, iniciatyvinės grupės „Kokybės akademija“ veiklos 
valdymas
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KOMERCINĖ VEIKLA: PARDAVIMAI IR KOMUNI-
KACIJA BEI RINKODARA

LOU yra komerciškai orientuota įmonė, kurios išskir-
tinumą 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 vei-
klos stabilumą, tvarumą bei nuoseklų oro uostų tinklo 
augimą. Komercinė oro uostų veikla apima šias funkcijas:

• pardavimų veikla: aviacinės ir neaviacinės paslaugos;

• palaikomoji veikla: komunikacija ir rinkodara. 

Pagrindinis oro uosto aviacinės veiklos tikslas – ša-
lies pasiekiamumo gerinimas, t. y. maršrutų tinklo plė-
tra, naujų bendrovių pritraukimas bei keleivių, skrydžių 
ir krovinių skaičiaus didinimas. Taikomi tokie pagrindi-
niai įrankiai skrydžių plėtrai skatinti – oro uostų rinklia-
vų nuolaidų sistemos, Susisiekimo ministerijos patvir-
tinta de minimis pagalbos priemonė naujoms skrydžių 
kryptims ir dažniams remti. Aviacinių paslaugų skyrius 
orientuojasi į maršrutų plėtros skatinimo įrankių kūrimą, 
valdymą ir plėtrą (pvz., ES patvirtinta Maršrutų plėtros 
skatinimo schema, PSO paslaugos teikimo schema, kt.), 
taip pat išorinių remiančiųjų šalių prijungimą. Tam tikslui 
labai svarbus glaudus bendradarbiavimas su savivaldy-
bėmis bei regioninėmis valdžios institucijomis, asocijuo-
tomis verslo struktūromis, kitomis skrydžių plėtra suin-
teresuotomis šalimis. 

Dar viena svarbi aviacinių paslaugų funkcija – 
antžeminio aptarnavimo paslaugų koordinavimas, sie-
kiant užtikrinti aukštą aptarnavimo paslaugų kokybę 
oro uostuose. Pastaraisiais metais sukurtas ir taiko-
mas Antžeminio aptarnavimo paslaugų kokybės stan-
dartas, kuriuo vadovaujantis stebimi esminiai keleivių 
ir  orlaivių aptarnavimo procesai siekiant nustatyti tei-
kiamų paslaugų kokybės lygį ir bendradarbiaujant su 
antžeminio aptarnavimo bendrovėmis taikyti korekci-
nes priemones, kai reikalinga. 

Oro bendrovėms vis ryškiau konkuruojant rinkoje, kur 
pigių skrydžių vežėjai agresyviai vykdo nuolatinę kaštų 
mažinimo politiką (tam spaudimą jaučia ir tradiciniai ve-
žėjai), oro uostai taip pat tiesiogiai dalyvauja procesuo-
se. Vienos kasos principu dirbantys oro uostai, siekiant 
nedidinti ar netgi mažinti aviacines rinkliavas, aviacinės 
veiklos sąnaudas iš dalies kompensuoja neaviacinėmis 
pajamomis. Lietuvos oro uostai taip pat taiko vienos ka-

sos modelį ir siekia didinti neaviacinės veiklos pajamas 
iki Europos oro uostų gerosios praktikos lygio, t. y. 44 % 
įmonės pajamų (ACI Europe duomenys, 2015). 

Daugiau nei pusę neaviacinių pajamų generuoja pa-
talpų ir statinių nuomos veikla, kuri nuo 2017 m. turi 
būti plečiama, prijungiant papildomas funkcijas: NT 
projektų inicijavimą ir pardavimą; investicinių projektų 
inicijavimą ir pardavimą.  Kartu bus atlikta: įmonės val-
domo turto komercializavimo analizė; filialų prekybos 
paslaugų plėtros gairių nustatymas; oro uostų teritorijų 
plėtros (Masterplan) projektų atnaujinimo inicijavimas 
ir aktyvus investicinių projektų pardavimas.

Mažesnes pajamas generuojančių paslaugų portfe-
lis kiekviename LOU filiale skirtingas, priklausomai nuo 
oro uostų tikslinių klientų poreikių, pvz., verslo klien-
tų paslaugos arba į keliautojus su vaikais orientuotos 
paslaugos, prekyba. Ateinančiais metais filialų komer-
cinė veikla bus orientuota į klientų poreikius tenkinan-
čių komercinių paslaugų kūrimą: prekybos paslaugų 
ir asortimento plėtimą, pridėtinės vertės paslaugas 
verslo ar VIP keliautojams; parkavimo paslaugų pro-
duktų vystymą ir pan.  

LOU turimas valstybės įmonės statusas dalinai riboja 
galimybes greitai reaguoti į poreikius rinkoje ir didinti 
neaviacinių paslaugų ir, atitinkamai, pajamų apimtis: su-
dėtingos ir ilgos turto nuomos procedūros, draudžiama 
steigti padalinius / dukterines įmones, dalyvauti jungti-
nėje veikloje ir pan.   

Pagrindiniai komunikacijos ir rinkodaros tikslai:

• kasdienis išorinės komunikacijos palaikymas ir 
įvaizdžio formavimas; 

• LOU pristatymas ir žinomumo didinimas tiksliniuose 
maršrutų plėtrai skirtuose renginiuose; 

• esamų ir naujų skrydžių krypčių žinomumo didini-
mas Lietuvoje;  

• LOU žinomumo didinimas kaimyninėse šalyse (pvz., 
Baltarusija, Lenkija, Latvija, Kaliningradas);  

STRATEGINĖ VEIKLA: PROJEKTŲ ĮGYVENDINI-
MAS IR TECHNOLOGIJŲ VYSTYMAS

Oro uostų veiklos vykdymas ir jos efektyvumo didini-
mas 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 2016 m. LOU įdiegta projektų val-
dymo metodika. Nuo 2017 m. taikoma visiems įmonės 
stambiesiems ir prioritetiniams projektams. Tai leidžia 
LOU sistemingai identifikuoti projektų poreikį, užtikrina 
efektyvesnį įmonės lėšų naudojimą projektų įgyvendini-
mui bei didina jų sukuriamą vertę.

2018–2021 m. pagrindinių projektų įgyvendinamas 
sietinas su planais mažinti rankinio darbo apimtis, au-
tomatizuoti procesus, infrastruktūros ir technologijų 
plėtros poreikiais, kuriuos skatina nuolat didėjančių 
keleivių srautai, esamos infrastruktūros ribotumas bei 
komercinės veiklos vystymo poreikis. Pagrindiniai inf-
rastruktūros plėtros projektai siejami su:

• keleivių terminalų pajėgumų didinimu;

• aerodromo infrastruktūros atnaujinimu ir praplėtimu;

• 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 tech-
nologijos 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 ke-
leiviams, įmonės klientams bei pačiai įmonei.

Esamų LOU technologijų tobulinimas (būtina at-
naujinti dalį šiuo metu naudojamų pasenusių techno-
logijų), veiklos procesų technologinis optimizavimas 
ir automatizavimas atveria didžiulį potencialą įmonės 
veiklos efektyvinimui. Atsižvelgiant į technologijų įta-
ką 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 siste-
mų, 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 PAS-
LAUGŲ KOKYBĖS VALDYMAS

LOU yra parengta Klientų aptarnavimo strategija lai-
kotarpiui iki 2020 m. išskiriant verslas–keleiviui ir vers-
las–verslui segmentus, klasifikuojant veiklas pagal pa-
tirties kūrimo lygį – būtiną, laukiamą ir vertę kuriantį – ir 
sferą, kurioje veikiama (aplinką, procesus ir žmones), 
apibrėžtos padalinių atsakomybės šios strategijos įgy-
vendinime. Pagrindinės klientų patirties veiklos kryptys 
2018–2021 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

• WiFi kokybė terminaluose

• WC švara terminaluose

LOU įdiegtas klientų aptarnavimo standartas (KAS), 
skirtas darbuotojams ir partneriams, nustatantis klientų 
aptarnavimo procesus pagrindiniuose kelionės etapuo-
se ir gaires į klientų segmentų aptarnavimą, pasiūlant 
skirtingą aptarnavimą ir sprendimus šeimų segmentui, 
verslo keleiviams, perkantiems papildomas paslaugas, 
vykdomi apmokymai ir periodinė kokybės kontrolė dar-
buotojams bei oro uosto partneriams. Ateityje dėmesys 
bus skiriamas KAS tobulinimui, maksimaliai prisitaikant 
prie klientų poreikių, ir KAS laikymosi užtikrinimui (ypač 
tarp partnerių). Papildomos vertės paslaugų teikimui (t. 
y. greitoji keleivių patikra, aptarnavimas LSA salėje) at-
rinkti aukštesnę kvalifikaciją turintys aviacijos saugumo 
darbuotojai, siekiant sukurti keleiviams papildomą ver-
tę, teikiant šias paslaugas.  

Kitų oro uostų bei nuosava LOU patirtis parodė, kaip 
svarbu tinkamas ir efektyvus bei greitas reagavimas 
ekstremaliose situacijose (pvz., keleivių staigių prie-
puolių ir kitų rimtų sveikatos sutrikimų atveju). Todėl ir 
2017–2018 m. papildomas dėmesys skiriamas ekstre-
maliųjų situacijų valdymo proceso vystymui, stiprinant 
keleivių ir giminaičių, lydinčių asmenų aprūpinimo pro-
cesus bei „karštosios linijos“, esant ekstremaliai situaci-
jai steigimą, periodiškai vykdomi mokymai ir praktinės 
pratybos darbuotojams – savanoriams apie streso val-
dymą ir pagalbos teikimą klientams, esant ekstremaliai 
situacijai. Taip pat bendradarbiaujama su partneriais / 
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KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Įmonės konkurenciniam pranašumui reikšmingą įta-
ką daro ne tik pačios įmonės savybės, bet ir kiti rinkos 
dalyviai: klientai, tiekėjai, esami ir potencialūs konku-
rentai, alternatyvias paslaugas teikiančios kitos įmo-
nės. Kitų rinkos dalyvių analizė atliekama pasitelkiant 
Porterio penkių jėgų (angl. Porter‘s Five Forces) modelį.

LOU konkurencinių įtakų analizės rezultatai patei-
kiami 8 lentelėje. 

IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Siekiant įvertinti LOU įtaką turinčius išorinius ma-
kroekonominius ir aviacijos sektoriui būdingus išori-
nius aplinkos veiksnius naudojamas PESTAT modelis, 
pagal kurį išorinės aplinkos veiksniai grupuojami į: 
politinius, ekonominius, socialinius, technologinius, 
aplinkosaugos ir teisinius veiksnius.

LOU išorinės aplinkos veiksnių analizės rezultatai 
pateikiami 9 lentelėje.

2.2. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

kitomis įmonėmis dėl papildomų paslaugų teikimo įvy-
kus ekstremaliai situacijai oro uoste (pvz., nakvynės, 
maisto keleiviams suteikimo ir pan.).

LOU periodiškai atliekami įvairūs  kokybės bei klientų 
pasitenkinimo tyrimai, kad įvertinti ir pagerinti kliento pa-
tirtį oro uoste. Nuo 2016 m. IV ketv. VNO pradėjo dalyvau-
ti ACI vykdomoje ASQ programoje, kurios metu atsiranda 
galimybė įvertinti, kaip keleiviai vertina visą kelionės pro-
cesą, pasilyginti su kitais atitinkamo dydžio pasauliniais 
oro uostais, suplanuoti ir įgyvendinti veiksmus, fokusuo-
jantis į žemiausiai vertinamas veiklos sritis.

LOU didelis dėmesys skiriamas procesiniam valdy-
mui – išgryninti svarbiausi klientų patirtį kuriantys ir 
tiesiogiai vertę įmonei teikiantys procesai, nustatyti 
savininkai, rodikliai, vykdomas periodinis rodiklių mata-
vimas ir efektyvinimo veiklos, naudojant LEAN metodus 
bei principus. Ketinama atsisakyti „vidurkinio“ rodiklių 
vertinimo, o naudoti 6 Sigma modelį, vertinant ir anali-
zuojant nukrypimą nuo siekiamo tikslo ir priežastis. Nuo 
2018 metų ypatingas dėmesys bus skiriamas stiprinti 
LEAN veiklos efektyvinimo iniciatyvas, ugdant darbuo-
tojų, pirmiausia aukščiausio lygio bei vidurinės grandies 
vadovų, kompetencijas apie LEAN valdymą, skatinant 
GEMBA – vadovų dalyvavimą operatyvinėje veikloje, su-
pratimą ir gilinimąsi į problemas bei sprendimų paiešką, 
įtraukiant ir darbuotojus. Įmonėje jau 2 metus veikiančią 
savanorišką darbuotojų iniciatyvą „Kokybės akademija“ 
2018 m. planuojama nukreipti link LEAN kompetencijų 
auginimo bei praktinio idėjų įgyvendinimo.

PALAIKYMO FUNKCIJĄ ATLIEKANČIOS PAPIL-
DOMOS VEIKLOS

Žmogiškųjų išteklių valdymas apima įmonės perso-
nalo valdymo politikos principus bei veiksmus jiems 
įgyvendinti, organizacinės struktūros efektyvinimą ir 
hierarchijos mažinimą. Personalo specialistai nustato 
(ir dokumentuoja) optimalų darbuotojų skaičių, pagrin-
dines įmonės ir filialų darbuotojų funkcijas, reikalingas 
kompetencijas; formuoja įmonės darbuotojų paieškos, 
atrankos, adaptacijos, trumpalaikio ir ilgalaikio finansi-
nio (LOU veikia motyvacinė darbo užmokesčio sistema, 
susieta su išmatuojamais darbuotojų ir / arba įmonės 
rezultatais), nefinansinio ir emocinio atlygio, moty-
vavimo, ugdymo ir karjeros ir (ar) rezervo formavimo 
principus bei kontroliuoja jų įgyvendinimą; formuoja 
vidinės komunikacijos principus; administruoja įmonės 
darbuotojų darbo santykius ir duomenis. Pagrindinis 
žmogiškųjų išteklių valdymo iššūkis – nepaisant ribotų 
finansinių galimybių, aukštos kompetencijos organiza-

cijoje užtikrinimas, pritraukiant savo srities profesio-
nalus, gebančius ir norinčius keisti nusistovėjusius VVĮ 
valdymo stereotipus naujais, mažinančiais hierarchinę 
atskirtį tarp vadovų ir specialistų, maksimaliai įtrau-
kiant darbuotojus į organizacijai svarbių tikslų siekimą, 
darbo procesų optimizavimą ir vertės vidiniams bei išo-
riniams klientams kūrimą. Atsižvelgiant į labai specifinę 
LOU veiklos sritį, didelis dėmesys skiriamas specifines 
kompetencijas turinčių darbuotojų pamainos formavi-
mui, darbuotojų įsitraukimo didinimui.

Finansų valdymas užtikrina įmonės strateginių tiks-
lų įgyvendinimą, išteklių valdymą ir tinkamą pagrindinių 
funkcijų atlikimą. Nesant nuo įmonės nepriklausančių nu-
krypimų rinkoje (pvz., oro linijų bankrotai, kariniai konflik-
tai ir t. t.), LOU pasižymi lengvai prognozuojamomis ir sta-
biliomis 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. Finansų departamentas taip pat įgyvendina ir 
viešųjų pirkimų funkciją, t. y. LOU prekių, darbų ir paslaugų 
viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, atlikimą ir kon-
trolę. Padalinio apimtyje taip pat vykdomas finansinių iš-
teklių valdymas – vykdoma LOU skiriamų ES struktūrinių 
fondų finansavimo vykdymo kontrolė, papildomų struk-
tūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių (atsižvelgiant į 
įmonės turimą mažą paskolų portfelį – papildomų pasko-
lų) paieška naujiems LOU projektams.

Vidaus audito ir kontrolės tarnyba atlieka organiza-
cijos veiklos auditus (laikantis nustatyto vidaus audito 
reglamentavimo), kurių metu sistemingai ir visapusiš-
kai vertinamas įmonės vidaus kontrolės efektyvumas. 
Tarnybos darbas planuojamas sudarant trijų metų stra-
teginį ir metinį veiklos planus. Planai sudaromi visų pir-
ma orientuojantis į sudėtingiausias, rizikingiausias bei 
didžiausią reikšmę turinčias įmonės veiklos sritis. Tačiau 
tarnyba geba prisitaikyti prie besikeičiančių organiza-
cijos aplinkybių ir gali atlikti neplaninius patikrinimus 
esant tokiam poreikiui. Vienas pagrindinių tarnybos vei-
klos prioritetų efektyvi komunikacija ir bendradarbia-
vimas su kitais LOU padaliniais – pagalba efektyvinant 
įmonės vidaus procesus bei įgyvendinant vieningas 
kontrolės ir tobulinimo priemones. 

Teisės ir juridinių klausimų valdymas apima tris 
pagrindines kryptis: (1) teisines konsultacijas projek-
tiniuose darbuose, t. y. pridėtinę vertę įmonei kurian-
čiuose projektuose (pvz., nuomos konkursai, aviacinės 

rinkliavos ir kt.) taip pat kituose projektuose, kurie 
susiję su pagrindine įmonės veikla (pvz., dalyvavimas 
teisės aktų, reguliuojančių LOU veiklą, rengime ir kt.); 
(2) teisinių rizikų valdymą, t. y. esamų ir galimų teisinių 
rizikų identifikavimą ir jų sprendimų siūlymą arba pa-
sekmių vertinimą, taip pat atstovavimą teisminiuose ir 
neteisminiuose ginčuose, LR teismuose, LOU priežiūros 
institucijose ir kitose institucijose, sprendžiant ginčus; 
(3) teisines konsultacijas dėl bet kokių kitų LOU veiklos 
klausimų, įskaitant dokumentų rengimą, derinimą, ats-
tovavimą derybose. Vienas pagrindinių tikslų ateityje – 
išnaudoti turimas specifines srities žinias ir daugiausia 
dėmesio skirti pridėtinę vertę įmonei kuriantiems pro-
jektams bei teikti teisines paslaugas integruotai su ki-
tais skyriais (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 viso orlaivių ir keleivių aptarnavimo ci-
klo metu. 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, ne-
pertraukiamas technologinių įrenginių bei sistemų 
veikimo užtikrinimas. Siekiant sklandaus technologijų 
vystymo, reikalinga didinti sistemų pajėgumus, cen-
tralizuoti naudojamą infrastruktūrą, būtinas pastovus 
darbo vietų programinės ir techninės įrangos atnauji-
nimas. LOU susiduria su vis aštrėjančia problema t. y. 
oro uostų infrastruktūros palaikymo (eksploatacijos) 
nesavalaikiu būtinų darbų atlikimu. Žvelgiant į toli-
mesnę perspektyvą Lietuvos oro uostai privalo užti-

krinti savalaikį infrastruktūros atnaujinimą, kad būtų 
galima išvengti veiklos pertraukimo rizikos. 

Aviacijos saugos ir saugumo darbuotojai formuoja 
aviacijos saugumo politiką, centralizuotai vykdo aviaci-
jos saugumo, aerodromo ir priešgaisrinės saugos moky-
mus, kokybės kontrolės funkcijas, įslaptintos informa-
cijos valdymą, darbuotojų nepriekaištingos reputacijos 
tikrinimą. Įmonės filialų darbuotojai įgyvendina aviacijos 
saugumo reikalavimus vykdydami asmenų ir keleivių, jų 
daiktų, transporto priemonių, oro uosto atsargų, krovi-
nių ir pašto tikrinimo, patruliavimo ir patekimo kontro-
lės oro uoste funkcijas. Aviacijos saugumo pagrindinis 
tikslas – užtikrinti aviacijos saugumo reikalavimų įgy-
vendinimą, apsaugant civilinę aviaciją nuo neteisėtos 
veikos aktų. Aviacijos saugumo valdymas atliekamas 
griežtai laikantis nacionalinių, Tarptautinės civilinės avi-
acijos 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 Civilinės aviacijos 
administracijos sertifikuoti oro uostų darbuotojai.

Sekretoriatas užtikrina sklandų biuro darbą, do-
kumentų valdymą ir aukščiausio lygio vadovų darbo 
organizavimą. Sekretoriato artimiausiuose planuose – 
daugiau išnaudoti įvairius IT įrankius, pvz., el. parašą, 
kurie efektyvintų dokumentų pasirašymą, valdymą bei 
padėtų operatyviau ir lengviau organizuoti tiek biuro, 
tiek vadovų darbą. Taip pat planuojama labiau įsitraukti 
į aukščiausio lygio vadovų koordinuojamus projektus, 
perimant ne tik administracinę naštą, bet ir prisidedant 
prie rezultatų siekimo. Siekiama tapti kuo labiau aplinkai 
draugišku biuru, pradedant nuo ekologiškų biuro prekių, 
baigiant įvairiomis aplinkosauginėmis iniciatyvomis.
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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

• Daugiausia naujų krypčių Europoje atidaro pigių skrydžių bendrovės (Lietuvoje pigių 
skrydžių bendrovės užima pusę rinkos), tikėtinas spartesnis šio segmento pasiūlos 
augimas ir Lietuvos rinkoje 

• Oro bendrovės konsoliduojasi, jungiasi į aljansus, kurių vienas iš siekių – mažinti mo-
nopolinių oro uostų rinkliavas bei mokesčius, kas skatina oro uostus siekti veiklos 
efektyvumo, siekiant vežėjams pasiūlyti palankiausias sąlygas 

ESAMI 
KONKURENTAI

• Regioniniame lygmenyje dėl keleivių srautų LOU konkuruoja su Rygos, Minsko, Kalinin-
grado bei iš dalies Varšuvos oro uostais

• Dėl oro bendrovių pritraukimo Lietuvos oro uostams tenka konkuruoti su kitais pana-
šaus dydžio Europos oro uostais, kam reikalingas nuoseklus ir koordinuotas maršrutų 
plėtros skatinimo ir rizikos su vežėjais pasidalinimo mechanizmas, apimantis visas 
suintersuotas šalis  

NAUJŲ 
KONKURENTŲ 
GRĖSMĖ

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

• 2012 m. atidarytas Varšuvos Modlino oro uostas, taigi konkurencija dėl šiaurės Lenki-
jos keliautojų suintensyvėjo, kas reikalauja investicijų į rinkodarą, žinomumo didinmą, 
pasiekiamumo  antžeminiu transportu gerinimą 

• 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 transpor-
tas (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

PIRKĖJŲ GALIA

• Finansinė – klientai pasirinkimai dėl skrydžių dažnio, lokacijos ir kt. daro tiesioginę 
įtaką oro uostų pajamoms

• Pasirinkimo – klientai iš esmės visiškai laisvai renkasi jiems priimtiniausius susisieki-
mo būdus

• Komunikacijos – skleidžiama informacija apie avialinijas, oro uostą, todėl būtina skirti 
dėmesį norimo LOU įvaizdžio formavimui

POLITINIAI  
VEIKSNIAI

• VVĮ reforma ir VVĮ depolitizavimo procesas siekiant įstoti į OECD – valstybės įmo-
nių pertvarkymas į akcines bendroves, taip mažinant administracinę naštą ir 
efektyvinant įmonių veiklą

• Nestabili geopolitinė situacija ir terorizmo grėsmės aviacijai verčia būti pasiruošu-
siems greitam veiklos ir technologinių procesų pasikeitimų įgyvendinimui

• JK išstojimas iš ES gali turėti ženklią neigiamą įtaką aviakompanijų skrydžių vyk-
dymui ir plėtrai bei keleivių srautams į / iš Jungtinę Karalystę bei 

EKONOMINIAI  
VEIKSNIAI

• Esama žema naftos / degalų kaina teigiamai įtakoja aviakompanijų kaštų struktū-
rą todėl paskatina plėtros planus, sprendimų greitį. 

• Aplinkosaugos ir kiti su transportu susiję mokesčiai

• BVP ir gyventojų perkamosios galios augimo tempai sudaro palankias prielaidas 
tarptautinės prekybos, investicijų, turizmo srautų skatinimui, t. y. keleivių skai-
čiaus augimui 

• Palūkanų normų pokyčiai

• Investicinės aplinkos sąlygos

SOCIALINIAI  
VEIKSNIAI

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

• Darbo užmokesčio augimo ir darbo jėgos mažėjimo iššūkis naujų darbuotojų 
paieškai

TECHNOLOGINIAI 
VEIKSNIAI

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

• Kibernetinio saugumo užtikrinimas tampa prioritetine sritimi pasauliniu mastu

• Naujos kartos orlaiviai yra ženkliai efektyvesni degalų naudojimo ir įveikiamo ats-
tumo aspektais, yra mažiau triukšmingi

APLINKOSAUGINIAI 
VEIKSNIAI

• Griežtėjantys LR teisės aktų, perkeliančių EP ir Tarybos direktyvų nuostatas, rei-
kalavimai oro taršos mažinimui

• Oro uostų dalyvavimas tarptautinėse CO2 mažinimo programose, siekiant suma-
žinti anglies dvideginio išsiskyrimą veiklos metu

• Aplinkosauga yra 2014–2020 m. ES finansavimo periodo prioritetinė sritis

• Ūkinės veiklos poveikį aplinkai reglamentuojantys teisės aktai nustato papildo-
mus reikalavimus ir kompensacines priemones priklausomai nuo pasiektų ūkinės 
veiklos apimčių

TEISINIAI VEIKSNIAI

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

• Nacionaliniai teisės aktai, nustatantys nepalankias teisines sąlygas oro uostų vei-
klai (pvz., valstybės įmonių teisinis reguliavimas, rinkliavų CAA apskaičiavimas, 
turto valdymo sąlygos) apsukina efektyvų valdymą ir komercinę veiklą 

• Potencialūs teisminiai ginčai bei priežiūros institucijų tyrimai

8 LENTELĖ. LOU konkurencinės aplinkos įtakos modelis 9 LENTELĖ. LOU išorinės aplinkos veiksniai pagal PESTAT modelį
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STIPRYBĖS SILPNYBĖS
KOMERCINĖ  
VEIKLA: PARDAVI-
MAI IR KOMUNI-
KACIJA  
BEI RINKODARA

• Didėjantis Lietuvos oro uostų žino-
mumas kaimyninėse šalyse 

• Vežėjams patraukli aviacinių pas-
laugų kainodara ir nuolaidų siste-
mos 

• Sukurtas efektyvus maršrutų plė-
tros skatinimo įrankis de minimis, 
kuriami nauji instrumentai 

• Daugiau nei 50 % keleivių rinkos užima 
2 vežėjai 

• Valstybės įmonės statusas riboja neavia-
cinių pajamų didinimo galimybes: sudė-
tingos ir ilgos turto nuomos procedūros, 
draudžiama steigti padalinius, dalyvauti 
jungtinėje veikloje, kt.

• Nesant bazinio tradicinio vežėjo, didina-
mas tik vietinės rinkos keleivių srautas, 
nėra tradicinių transferinių srautų  

STRATEGINĖ VEI-
KLA: PROJEKTŲ  
ĮGYVENDINIMAS  
IR TECHNOLOGIJŲ  
VYSTYMAS

• Naudojamos technologijos tenkina 
bazinius keleivių poreikius, užtikri-
na sklandžią oro uostų veiklą

• Įdiegta įmonės projektų valdymo 
proceso metodika

• Dalis procesų neautomatizuota, veiks-
mai atliekami rankiniu būdu

• Dalis sprendimų realizuoti naudojant pa-
senusias technologijas

• Priklausomybė nuo konkrečių darbuo-
tojų

• Ilgai trunkantys infrastruktūros  ir tech-
nologijų projektų įgyvendinimui reikalin-
gi viešieji pirkimai

KELEIVIŲ  
APTARNAVIMAS IR 
TEIKIAMŲ PAS-
LAUGŲ KOKYBĖS 
VALDYMAS

• Įdiegtas ir atnaujinamas klientų 
aptarnavimo standartas (KAS)

• Aktyviai diegiamos kokybės val-
dymo iniciatyvos, siekiant gerinti 
keleivių patirtį

• Diegiami LEAN metodai

• Per silpnas pasirengimas ekstremalių 
situacijų – keleivių staigių priepuolių ir 
kitų rimtų sveikatos sutrikimų – valdy-
mui

• Ne visais atvejais užtikrinamas KAS įgy-
vendinimas tarp partnerių

• Didelė tiesiogiai su keleiviais dirbančių 
specialistų kaita

10 LENTELĖ. SSGG analizės apibendrinimas

ŽMOGIŠKŲJŲ  
IŠTEKLIŲ VALDY-
MAS

• Aiškūs ir dokumentuoti žmogiškųjų 
išteklių valdymo procesai ir procedū-
ros, personalo administravimas kei-
čiamas į personalo valdymą

• Įdiegta ir tobulinama motyvacinė dar-
bo užmokesčio sistema, susieta su 
rezultatais

• Periodiškai optimizuojama ir efektyvi-
nama organizacinė struktūra, siekiant 
mažinti hierarchinius lygmenis, va-
dovų skaičių, didinti darbuotojų mul-
tifunkciškumą, optimizuojant darbo 
procesus

• Žemas darbuotojų įsitraukimas

• Specifines kompetencijas turinčių dar-
buotojų pamainos užtikrinimas

• Ribotos finansinės organizacijos gali-
mybės pritraukti aukštos kvalifikacijos 
specialistus

• Didelė darbuotojų kaita

FINANSŲ  
VALDYMAS

• Stabilūs ir prognozuojami pajamų 
šaltiniai, kontroliuojamos sąnau-
dos

• Itin mažas turimų paskolų kiekis – 
galimybė pasiskolinti lėšų investi-
cijoms  iš finansinių institucijų

• Sudėtingi ir nepilnai kontroliuojami biu-
džeto rengimo, įgyvendinimo stebėjimo 
ir tikslinimo procesai

VIDAUS AUDITO 
IR KONTROLĖS  
UŽTIKRINIMAS

• Lankstumas atlikti neplaninius 
kontrolinius patikrinimus, nekei-
čiant vidaus auditų planų

• Efektyvi komunikacija ir bendra-
darbiavimas su įmonės padaliniais

• Ribotos galimybės patikrinti gaunamos 
informacijos tikrumą

• Griežtas vidaus audito veiklos reglamen-
tavimas

TEISĖS IR JURI-
DINIŲ KLAUSIMŲ 
VALDYMAS

• Sukauptos specifinės srities žinios  –

INFRASTRUKTŪ-
ROS IR OPERA-
CIJŲ  
VALDYMAS

 – • Didelių eksploatacinių sąnaudų reika-
laujanti infrastruktūra

• Neišgrynintos eksploatacijos operacijų 
valdymo atsakomybės, pernelyg žema 
turima kompetencija

AVIACIJOS SAU-
GOS IR SAUGUMO 
VALDYMAS

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

SEKRETORIATO 
VALDYMAS

– –

Vidinių ir išorinių veiksnių įtaka LOU veiklai api-
bendrinama SSGG lentelėje, kur veiksniai priskiriami 
stiprybėms (vidiniai veiksniai), silpnybėms (vidiniai 
veiksniai), galimybėms (išoriniai veiksniai) ir grės-
mėms (išoriniai veiksniai).

2.3. (SSGG) ANALIZĖ
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GALIMYBĖS GRĖSMĖS
TIEKĖJŲ GALIA • AirBaltic radus strateginį investuo-

toją aviakompanija pozicionuoja 
save kaip regiono vežėją ir vykdo 
tiesioginius skrydžius iš Vilniaus, 
nebekoncentruodama tranzito per 
Rygą

• Vis didėjanti oro vežėjų konkurencija ir 
pigių skrydžių vežėjų flotilė, įvairiems 
paslaugų tiekėjams, įskaitant oro uos-
tus, daro ypatingą spaudimą dėl kaštų

ESAMI  
KONKURENTAI

• Rygos bei Talino oro uostams vyk-
dant bazinių vežėjų interesus sau-
gančią aviacinės plėtros politiką 
Lietuvos oro uostai turi privalumą 
sudarydami vienodas sąlygas vi-
siems vežėjams

• Rygos ir Talino oro uostai turės Rail Bal-
tica stoteles prie oro uosto, kas ženkliai 
pagerins oro uostų pasiekiamumą

NAUJŲ 
KONKURENTŲ 
GRĖSMĖ

– –

PAKAITALŲ 
GRĖSMĖ

• Integruoti susisiekimo sprendimai, 
apjungiantys kelias transporto rū-
šis

• Populiarėjanti prekyba internetu mažina 
oro uosto, kaip reklamos ir pardavimo 
kanalo, populiarumą 

• Rail Baltica susisiekimas traukiniais gali 
ženkliai sumažinti oro transportu tarp 
Baltijos šalių keliaujančių keleivių srau-
tus (bilieto kaina, laiko sąnaudos)

PIRKĖJŲ GALIA • Lietuvos BVP gyventojui bei oro 
keleivio pelningumas Lietuvoje yra 
aukštesnis bei kt. Baltijos šalyse

• Pirkėjai yra linkę rinktis geriausią kainos 
ir kokybės santykį, be to, yra itin jautrūs 
kainoms

POLITINIAI  
VEIKSNIAI

– • 20 % Lietuvos oro keleivių rinkos – 
Jungtinės Karalystės keleiviai, taigi D. 
Britanijos pasitraukimas iš ES gali nei-
giamai paveikti oro transporto politiką 
ir reguliavimą bei padaryti ženklią įtaką 
migracijos ir keleivių srautams

• Vyriausybės nutarimu nustatyta kas-
metinė veiklos pelno fiksuota įmoka 
biudžetui, neatsižvelgiant į įmonės po-
reikius

• Kasmetinės ekonomine logika nepagrįs-
tos įmokos aviacijos veiklą reguliuojan-
čiai institucijai

EKONOMINIAI  
VEIKSNIAI

• Ekonominiai migrantai sudaro 
ženklią oro keleivių dalį

• Investuojant į šalies žinomumo 
didinimą užsienyje, stabiliai didė-
ja atvykstamojo turizmo keleivių 
skaičius

• Sulėtėjus ekonomikos augimui arba 
prasidėjus nuosmukiui gali ženkliai ma-
žėti tiek verslo (mažinamos sąnaudos), 
tiek privačių (sumažėjusi perkamoji ga-
lia) keleivių

SOCIALINIAI  
VEIKSNIAI

• Emigracija didina oro transporto 
keleivių srautus

–

TECHNOLOGINIAI 
VEIKSNIAI

• Bendradarbiavimo stiprinimas su 
antžeminio aptarnavimo įmonė-
mis  ir kitomis oro uostų veikla su-
interesuotomis šalimis

• Infrastruktūros ir įrangos nuoma vie-
toje įsigijimo bei paslaugų nuoma

• Naujos kartos orlaiviai yra efekty-
vesni degalų suvartojimo, triukš-
mo aspektais bei gali vienu metu 
gabenti didesnius keleivių skaičius 
(+10–30 %)

• Didelė konkurencija dėl aukštos kvalifi-
kacijos technologijų specialistų

• Tam tikrų tiekėjų ir / arba produktų do-
minavimas rinkoje

• Kibernetinės atakos ir informacijos sauga

APLINKOSAUGIN-
IAI VEIKSNIAI

• Dalyvavimas CO2 mažinimo pro-
gramose sudaro palankias finan-
savimo sąlygas kitiems vykdo-
miems projektams

• Augant skrydžių intensyvumui didėja ir 
orlaivių sukeliamas triukšmo lygis

TEISINIAI VEIK-
SNIAI

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

LOU koncentruojasi į identifikuotų galimybių iš-
naudojimą, pasinaudojant organizacijos turimomis 
stiprybėmis. Kartu įmonė skiria didelį dėmesį nusta-
tytoms silpnesnėms sritims, t. y. numatomos kon-
krečios veiklos, kaip stiprinti probleminius aspektus 
(dalis silpnybių traktuojamos kaip rizikos). Didelis 
dėmesys organizacijoje skiriamas proaktyviam grės-
mių valdymui; grėsmės traktuojamos kaip rizikos. 

Pagrindinės rizikos ir jų valdymo priemonės nurody-
tos šios strateginio plano 7 skyriuje „Galimi pavojai 
ir jų valdymas“, taip pat įmonė savo veikloje naudo-
ja ir išplėstinį nuolatos atnaujinamą rizikų registrą. 
Į SSGG analizės rezultatus atsižvelgiama nustatant 
įmonės strateginės plėtros kryptis, tikslus ir uždavi-
nius (žr. 5 skyrių „Strateginiai uždaviniai, veiksmai ir 
jų matavimo rodikliai“).
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MISIJA
Mūsų misija – vienijant skirtingus Lietuvos oro uostus, skatinti tvarios partnerystės 
ir naujų verslų plėtrą, užtikrinti skirtingą aukštos kokybės patirtį keleiviams bei 
prisidėti prie šalies ekonomikos vystymo.

VIZIJA
Mūsų vizija – tapti dažniausiai keleivių ir partnerių pasirenkamu oro uostų tinklu 
regione.

VERTYBĖS

Siekdami savo tikslų vadovaujamės tokiomis vertybėmis:
I. Atsakomybė
II. Vienybė
III. Entuziazmas
IV. Inovatyvumas

STRATEGINĖS  
VEIKLOS KRYPTYS

Vidutinės trukmės laikotarpiui LOU nustatė 4 pagrindines strategines veiklos kry-
tis, kurioms skirsime didžiausią dėmesį siekiant vizijos įgyvendinimo:

I. Vienoda teikiamų paslaugų kokybė
II. Efektyviai valdoma aplinka per paslaugų plėtrą
III. Finansinis stabilumas ir nuoseklus oro uostų tinklo augimas
IV. Abipusė vertė tarp įmonės ir darbuotojo

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS  
IR STRATEGINĖS KRYPTYS

3. STRATEGINIAI TIKSLAI 
IR RODIKLIAI

4. 

STRATEGI-
NĖS KRYP-
TYS

STRATEGINIAI 
TIKSLAI

RODIKLIAI
RODIKLIŲ 
MATAVIMO 
VIENETAI

SIEKIAMOS REIKŠMĖS
ATSAKINGI UŽ 
ĮGYVENDINIMĄ

2017* 2018 2019 2020 2021

1. Vienoda 
teikiamų  
paslaugų 
kokybė

1.1. Gerinti 
keleivių patirtį 
Lietuvos oro 
uostuose

Lojalių oro 
uostams 
keleivių 
(NPS Pro-
moters) 
rodiklis

Proc. 52 54 56 60 62 • Organizacinio 
vystymo departa-
mentas

• Oro uostų saugos 
ir saugumo de-
partamentas

2. Efektyviai 
valdoma 
aplinka per 
paslaugų 
plėtrą

2.1. Didinti 
šalies pasie-
kiamumą oro 
transportu

Keleivių 
skaičius

Mln.** 5,22
(8,97 %)

5,96
(14,3 %)

6,37
(6,8 %)

6,64
(4,3 %)

6,93
(4,3 %)

• Komercijos 
departamentas

• Finansų departa-
mentas

• Filialai

3. Finansinis 
stabilumas 
ir nuoseklus 
oro uostų 
tinklo augi-
mas

3.1. Užtikrinti 
augančią grąžą 
valstybei

ROE Proc. 2,0 5,2 6,7 6,7 6,8 • Komercijos depar-
tamentas

• Finansų departa-
mentas

• Filialai
• Strateginės 

plėtros departa-
mentas

4. Abipusė 
vertė tarp 
įmonės ir 
darbuotojo

4.1. Didinti dar-
buotojų įsitrau-
kimą ir lojalumą 
per teigiamos 
darbo aplinkos 
kūrimą

Darbuo-
tojų įsi-
traukimas

Proc. 35 37 39 41 43 • Organizacinio 
vystymo departa-
mentas

• Filialai

* Laukiamas faktas
** Skliausteliuose nurodomas keleivių skaičiaus augimas procentais lyginant su praėjusiu laikotarpiu
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STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKSMAI IR  
JŲ MATAVIMO RODIKLIAI
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STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, 
VEIKSMAI IR JŲ MATAVIMO 
RODIKLIAI

5. 

STRATEGINĖS 
KRYPTYS

STRATEGINIAI 
TIKSLAI

UŽDAVINIAI TIKSLAMS 
PASIEKTI

VEIKSMAI IR PRIEMONĖS RODIKLIAI
RODIKLIŲ 
MATAVIMO 
VIENETAI

SIEKIAMOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS
ATSAKINGI UŽ 
ĮGYVENDINIMĄ

2018 2019 2020 2021

1. VIENODA 
TEIKIAMŲ 
PASLAUGŲ 
KOKYBĖ

1.1. Gerinti 
keleivių patirtį 
Lietuvos oro 
uostuose

1.1.1. Užtikrinti sklandų ir 
spartų aviacijos saugumo 
patikros vykdymą, kartu 
laikantis visų saugumo 
reikalavimų bei klientų 
aptarnavimo standartų

• Užpildyti visi aviacijos saugumo skyriaus etatai
• Apsaugos darbuotojų įdarbinimas aviacijos saugumo patikroje esant 

nepakankamam aviacijos saugumo darbuotojų skaičiui
• Laiku atidaromi aviacijos saugumo postai
• Investicijos į aviacijos saugumo įrangos atnaujinimą

Keleivių skaičius, praeinantis 
per patikros postus per vieną 
valandą piko metu

Keleiviai/val.
VNO – 1220
KUN – 556
PLQ – 278

VNO – 1220
KUN – 556
PLQ – 278

VNO – 1700
KUN – 556
PLQ – 278

VNO – 2050
KUN – 556
PLQ – 278

Filialai

Dalis keleivių, kurių laukimo 
laikas yra ne didesnis nei 14 min.

Proc. >=84 >=87 >=90 >=90 Filialai

1.1.2. Užtikrinti operacijų, 
vykstančių Lietuvos oro 
uostų filialų aerodromų 
judėjimo lauke, aukštą 
saugos lygį

• Bus padidinta atitikties taikomiems reikalavimams veiklos priežiūra
• Periodiniai darbuotojų mokymai
• Pokyčių valdymo procedūrų įgyvendinimas

Saugos rodiklių indeksas Proc. >=79 >=83 >=85 % >=87
Oro uostų saugos 
ir saugumo de-
partamentas

1.1.3. Užtikrinti klientų ap-
tarnavimo (KAS) standarto 
vykdymą

• Kartą per metus peržiūrimas / atnaujinamas KAS 
• Periodiniai susitikimai su oro uostuose veikiančiai partneriais
• Periodiškai  matuojamas KAS vykdymas visuose keleivio sąlyčio  su oro 

uostu taškuose
• Periodiškai vykdomi KAS mokymai
• Periodiškai vykdomi keleivių nuomonės tyrimai
• Užtikinamas operatyvus centralizuotas keleivių skundų valdymo proce-

sas, į jį įtraukiant ir partnerius
• Vykdoma periodinė riboto judėjimo asmenų aptarnavimo kokybės 

kontrolė ir mokymai

Klientų aptarnavimo standarto 
(KAS) vykdymas

Proc. >=85 >=87 >=89 >=91
Keleivių patirties 
valdymo skyrius

2. EFEKTYVIAI 
VALDOMA 
APLINKA PER 
PASLAUGŲ 
PLĖTRĄ

2.1. Didinti šalies 
pasiekiamumą 
oro transportu

2.1.1. Didinti keleivių 
skaičių

• Darbas su naujomis ir esamomis aviakompanijomis siekiant pradėti 
skrydžius naujomis kryptimis, didinti skrydžių dažnį ar orlaivių dydį 
esamomis kryptimis

Keleivių skaičiaus augimas Proc. 14,3 6,8 4,3 4,3
Aviacinių paslau-
gų skyrius

Reguliarių krypčių prieaugis Vnt. 5 5 5 5
Aviacinių paslau-
gų skyrius
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STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKSMAI IR 
JŲ MATAVIMO RODIKLIAI

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKSMAI IR  
JŲ MATAVIMO RODIKLIAI

STRATEGINĖS 
KRYPTYS

STRATEGINIAI 
TIKSLAI

UŽDAVINIAI TIKSLAMS 
PASIEKTI

VEIKSMAI IR PRIEMONĖS RODIKLIAI
RODIKLIŲ 
MATAVIMO 
VIENETAI

SIEKIAMOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS
ATSAKINGI UŽ 
ĮGYVENDINIMĄ

2018 2019 2020 2021

3. FINANSINIS 
STABILUMAS 
IR NUOSEKLUS 
ORO UOSTŲ 
TINKLO AUGI-
MAS

3.1. Užtikrinti 
augančią grąžą 
valstybei

3.1.1. Užtikrinti aukštą 
grąžą per sąnaudų ir inves-
ticijų valdymą

• Sukurti biudžeto įvykdymo stebėjimo įrankį, kuris leis detaliau 
stebėti, ar turimos lėšos panaudojamos efektyviai ir išleidžiamos 
ten kur planuota

• Parengti ir įgyvendinti efektyvumo strategiją

EBITDA Mln. Eur 13,9 16,8 18,4 22,1
Finansų 
departamentas

EBITDA marža Proc. 36 38 40 43
Finansų 
departamentas

3.1.2. Efektyviai išnaudoti 
žmogiškuosius ir materiali-
nius resursus

Veiklos sąnaudos keleiviui Eur/keleiviui 4,23 4,23 4,22 4,19 Filialai

3.1.3. Užtikrinti nedidesnes 
nei planuojama turto prie-
žiūros sąnaudas keleiviui

Turto priežiūros sąnaudos 
keleiviui

Eur/keleiviui 0,61 0,59 0,59 0,58 Filialai

3.1.4. Sistemingai ir akty-
viai valdyti aviacinio sau-
gumo sąnaudas keleiviui

• Sumažinti aviacijos saugumo darbuotojų viršvalandžiai, už kuriuos 
mokama didesnė atlyginimo suma

• Bus peržiūrėtas būtinų spec. priemonių įsigijimo būtinumas
• Atnaujinimas x-ray

Aviacinio saugumo sąnaudos 
keleiviui

Eur/keleiviui 0,65 0,64 0,64 0,64 Filialai 

3.1.5. Didinti neaviacines 
pajamas

• Darbas su esamais klientais siekiant padidinti esamų paslaugų pardavi-
mo apimtis bei naujų, įvairių segmentų poreikius atitinkančių, paslaugų 
kūrimas 

• Vilniaus oro uosto komercinės zonos pertvarka
• Vilniaus oro uosto prieigose bus pastatyta iki 1000 vietų daugiaaukštė 

automobilių stovėjimo aikštelė
• Išplėsti ir modernizuoti reklamos plotai

Neaviacinės komercinės pajamos 
keleiviui

Eur/keleiviui 1,61 1,81 1,95 1,96
• Neaviacinių 
paslaugų skyrius
• Filialai

NT nuomos pajamos keleiviui Eur/keleiviui 0,99 1,08 1,08 1,08
• Neaviacinių 
paslaugų skyrius
• Filialai

Parkavimo pajamos keleiviui Eur/keleiviui 0,36 0,46 0,55 0,55
• Neaviacinių 
paslaugų skyrius
• Filialai

Kitos neaviacinės komercinės 
pajamos keleiviui

Eur/keleiviui 0,26 0,28 0,32 0,33
• Neaviacinių 
paslaugų skyrius
• Filialai

Neaviacinių komercinių pajamų 
augimas

Proc. 3,74 20,03 12,27 5,01
• Neaviacinių 
paslaugų skyrius
• Filialai

3.1.6. Užtikrinti, kad pir-
kėjų skolos būtų aktyviai 
valdomos

• Kas mėnesinis skolų monitoringas
• Priminimų siuntimas klientams dėl nesumokėtų lėšų

Pirkėjų skolų santykis su 3 mėn. 
pajamomis

Proc. <12 <11 <10 <9 Apskaitos skyrius

3.1.7. Užtikrinti, kad 
projektai būtų įvykdomi 
laiku ir nustatyto biudžeto 
ribose

• Organizuoti investicijų ir projektų komitetų veiklą, kurių apimtyje apta-
riami nuveikti rezultatai ir projektų vėlavimo ar biudžeto galimo viršijimo 
klausimai, dalijimąsi gerąja praktika ir patirtimi valdant projektus

• Projektų valdymui taikyti patvirtintą projektų valdymo metodiką

Projektų įvykdymas laiku Proc. >=80 >=80 >=80 >=80
Strateginės 
plėtros departa-
mentas

Projektų nustatyto biudžeto 
ribose

Proc. >=80 >=80 >=80 >=80
Strateginės 
plėtros departa-
mentas
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STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKSMAI IR 
JŲ MATAVIMO RODIKLIAI

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKSMAI IR  
JŲ MATAVIMO RODIKLIAI

STRATEGINĖS 
KRYPTYS

STRATEGINIAI 
TIKSLAI

UŽDAVINIAI TIKSLAMS 
PASIEKTI

VEIKSMAI IR PRIEMONĖS RODIKLIAI
RODIKLIŲ 
MATAVIMO 
VIENETAI

SIEKIAMOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS
ATSAKINGI UŽ 
ĮGYVENDINIMĄ

2018 2019 2020 2021

3. FINANSINIS 
STABILUMAS 
IR NUOSEKLUS 
ORO UOSTŲ 
TINKLO AUGI-
MAS

3.1. Užtikrinti 
augančią grąžą 
valstybei

3.1.8. Prekes, paslaugas ir 
darbus įsigyti konkurencin-
gomis, rinkos kainomis

• Atliekant pirkimą atlikti išankstinę tiekėjų apklausą rinkos kainos 
nustatymui, ieškoti viešai internete prieinamos informacijos bei, 
kai tai yra įmanoma, vykdyti derybas su tiekėju, ir kiek įmanoma 
priartinti tiekėjo pasiūlytą kainą prie rinkos kainos

Viešuosiuose pirkimuose nude-
rėta dalis nuo pirminio laimėtojo 
pasiūlymo vertės

Proc. >=10 >=10 >=10 >=10
Viešųjų pirkimų 
skyrius

3.1.9. Prekių, paslaugų 
ir darbų pirkimus atlikti 
nustatytais terminais

• Bus taikoma motyvacinė darbo užmokesčio sistema viešųjų pirkimų 
specialistams

• Bus įdiegta IT sistema

Pirkimų įvykdymas nustatytais 
terminais

Proc. >=80 >=83 >=85 >=90
Viešųjų pirkimų 
skyrius

3.1.10. Užtikrinti tiekėjų 
konkurenciją įsigyjant pre-
kes, paslaugas ir darbus

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

• Bus įdiegta IT sistema

Konkurencingų viešųjų pirkimų 
organizavimas (kai pateikiamas 
daugiau kaip 1 pirkimo sąlygas 
atitinkantis pasiūlymas)

Proc. >=85 >=85 >=85 >=90
Viešųjų pirkimų 
skyrius

4. ABIPUSĖ 
VERTĖ TARP 
ĮMONĖS IR 
DARBUOTOJO

4.1. Didinti 
darbuotojų 
įsitraukimą ir 
lojalumą per 
teigiamos darbo 
aplinkos kūrimą

4.1.1. Didinti skaičių dar-
buotojų, likusių dirbti po 
vienerių darbo metų

• Siekiama, kad įdarbinti kandidatai 90 proc. atitiktų pareigybei nustaty-
tiems Profile XT kompetencijų profiliams

• Adaptacijos programos metu organizuojami periodiniai (ne mažiau 3) 
susitikimai su vadovu siekiant susitarti dėl keliamų tikslų ir veiklos

• Nuolatinis vadovų komandos ugdymas

Darbuotojai, dirbantys po viene-
rių darbo metų

Proc. >=85 >=85 >=85 >=85 Personalo skyrius

4.1.2. Didinti skaičių dar-
buotojų, likusių dirbti po 
trejų darbo metų

• Periodinis (2 k. per metus) darbuotojams keliamų tikslų peržiūrėjimas ir 
veiklos vertinimas 

• Kintamos atlygio sistemos visiems darbuotojams diegimas
• Nuoseklus (2 k. per metus) atlygio atotrūkių nuo medianos mažinimas 

(ne didesnis kaip 10 proc. atotrūkis)
• Kritinių pareigybių ir vadovų rezervo išlaikymo programos įgyvendini-

mas siekiant įmonės veiklos tęstinumo (ne daugiau kaip 5 proc. išskirtų 
pareigybių neturinčių rezervo)

• Horizontalios ir / ar vertikalios karjeros planavimas darbuotojams (ne 
mažiau nei 10 proc. darbuotojų, pakeitusių pozicijas)

Darbuotojai, dirbantys po trejų 
darbo metų

Proc. >=50 >=50 >=50 >=50 Personalo skyrius

4.1.3. Užtikrinti, kad 
visi darbuotojai turėtų 
galiojančius sertifikatus, 
reikalingus darbo funkci-
joms atlikti

• Sukurta sistema, informuojanti apie besibaigiančius galioti sertifikatus ir 
būtinybę atlikti apmokymus ar pakartotiniu apmokymus

Darbuotojai, turintys galiojančius 
sertifikatus, reikalingus darbo 
funkcijoms atlikti

Proc. 100 100 100 100
Filialų operaty-
vinių padalinių 
vadovai

4.1.4. Mažinti skaičių 
darbuotojų, išėjusių iš 
įmonės dėl organizacinių 
priežasčių

• Nuolatinis vadovų komandos ugdymas 
• Bendrųjų kompetencijų ugdymas atsižvelgiant į Profile XT testų rezulta-

tus
• Darbuotojų įtraukimas į papildomas iniciatyvas, skatinimas teikti idėjas 

įmonės veiklai tobulinti
• Papildomų (individualizuotų) naudų taikymas darbuotojams, priklauso-

mai nuo pasiektų veiklos valdymo rezultatų (DVV tikslų ir kompetenci-
jų)

• Darbuotojų efektyvumo / produktyvumo vertinimas, atliekamų darbų 
organizavimo optimizavimas, darbo ir laisvalaikio balanso užtikrinimas

Darbuotojai, išėję iš organizacijos 
dėl organizacinių priežasčių

Proc. <=20 <=20 <=15 <=15 Personalo skyrius
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IŠTEKLIAI6. 
Strateginiai tikslai ir uždaviniai įgyvendinami pasitelkiant žmo-

giškuosius, materialinius (įskaitant infrastruktūrą) ir finansinius 
resursus.

6.1. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

6.2. MATERIALINIAI RESURSAI, INFRASTRUKTŪRA

2016 m. LOU sukurta Žmogiškųjų išteklių valdymo 
strategija, kurios tikslas – didinti darbuotojų įsitraukimą 
ir lojalumą per teigiamos darbo aplinkos kūrimą. Siekiant 
šio tikslo nustatyti tokie ilgalaikiai žmogiškųjų išteklių 
valdymo tikslai:

• Aukštas darbuotojų įsitraukimas (kiekvienais me-
tais darbuotojų įsitraukimo indeksas turi augti ≥2 %)

• Efektyvus darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių panau-
dojimas atliekant pagrindines (angl. core) įmonės 
veiklas

• Konkurencingo atlygio užtikrinimas

• Vadovai, gebantys pilnai valdyti esminius personalo 
valdymo elementus (vykdyti atrankas, nustatyti at-
lygį, planuoti ugdymą ir pan.)

• Įmonės įvaizdis ir kultūra, įgalinanti pritraukti 
savo srities profesionalus

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

• 2018 m. planuojama dalį veiklos organizuoti kuriant 
projektines komandas – telkti skirtingų kompeten-
cijų darbuotojus įgyvendinant strateginius organi-
zacijos tikslus. Tokiu būdu šalia kasdieninės veiklos 
darbuotojai turės galimybę prisidėti prie kitų orga-
nizacijos veiklų ir stiprinti savo žinias bei įgūdžius. 
Siekiant skatinti nuolatinį darbuotojų tobulėjimą, 
numatoma burti vidinių lektorių komandą, kuri ga-
lėtų savo patirtimi pasidalinti su organizacijos kole-

gomis. Veiklos tęstinumui užtikrinti bus vykdomi va-
dovų bei svarbiausių organizacijai pareigybių rezervo 
išlaikymo veiksmai. Vidinio įmonės tinklo (intraneto) 
pagalba bei kitomis vidinės komunikacijos priemo-
nėmis skatinamas didesnis darbuotojų aktyvumas ir 
įsitraukimas į įmonės veiklą. Skatinant darbuotojus 
siekti įmonės tikslų, planuojama visus darbuotojus 
įtraukti į naują kintamo atlygio sistemą. Įtraukiant 
darbuotojus planuojama peržiūrėti esamų LOU ver-
tybių aktualumą ir pagal poreikį jas atnaujinti;

• 2019 m. planuojama organizuoti 360 laipsnių vadovų 
grįžtamojo ryšio tyrimą, kuris leis tikslingiau ugdyti 
organizacijos vadovus bei kurti jų stipresnį ryšį su dar-
buotojais, stiprinti jų komandą  ir kurti palankią aplin-
ką darbuotojams. Bus siekiama stiprinti organizacijos, 
kaip darbdavio, įvaizdį. Tai suteiktų LOU konkurencinį 
pranašumą siekiant pritraukti įvairių sričių profesi-
onalus. Siekiant stiprinti darbuotojų kompetencijas 
vertę kuriančiuose įmonės procesuose, bus svarsto-
mos galimybės dalį veiklos organizuoti palaikančius 
procesus perduodant trečiosioms šalims. Siekiant 
užtikrinti konkurencingą atlygį, planuojama darbuo-
tojams pasiūlyti individualizuotus atlygio ir papildomų 
naudų paketus. Siekiant užtikrinti lygias galimybes ir 
teisingą atlygį visiems įmonės darbuotojams bus sti-
prinama LOU veikla socialinės atsakomybės srityje;

• 2020–2021 m., siekiant efektyvinti esamus procesus ir 
darbuotojams suteikti galimybę patogiai bei savalaikiai 
gauti reikiamą informaciją ar pagalbą, planuojamos vei-
klos personalo procesų skaitmenizavimo srityje. 

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 ma-
terialus turtas 2018–2021 m. sudarys vidutiniškai 93 proc. 

viso įmonės valdomo ilgalaikio turto vertės. 

Pagrindinę LOU valdomo ilgalaikio turto dalį sudaro 
žemės sklypai, terminalai, aerodromo statiniai, adminis-
tracinės patalpos bei automobilių stovėjimo aikštelės. 
Oro uostų infrastruktūros pajėgumai ir esami ištekliai 
detalizuoti toliau esančioje lentelėje.

* PLQ administracinės patalpos yra keleivių terminalo pastate
** Su aplinkiniais konkurentais

PAJĖGUMAI MATAVIMO vnt. VNO KUN PLQ

Kilimo-tūpimo takų skaičius vnt. 1 1 1

Kilimo-tūpimo takų bendras plotas m2 166 101 189 600 118 988

Perono bendras plotas m2 398 706 229 950 69 202

Orlaivių aikštelių skaičius vnt. 55 23 18

Keleivių terminalų bendras plotas m2 34 720 9 409,4 4 711

Administracinės paskirties pastatų 
bendras plotas

m2 4 118 7 763 -*

Maksimalių KTT vykdomų operacijų 
skaičius

operacijos/val. 26 18 12

Terminalų metinis pajėgumas mln. keleivių/m. 4,5 1 0,3

Registracijos stalų skaičius vnt. 28 12 6

Laipinimo vartų skaičius vnt. 10 8 4

Patikros linijų skaičius vnt. 8 4 2

Patikros pralaidumas keleivių/val. 828 520 208

Bagažo transportavimo ir patikrinimo 
sistemos pajėgumas

vnt./val. 900 720 120

Atvykimo bagažo konvejerių atidavimo 
skaičius 

vnt. 5 1 1

Atvykimo bagažo konvejerių sistemos 
pajėgumas

vnt./val. 1 350 1 200 120

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

vnt. 1 216 + 1 640** 1 545 + 200** 212

Patikėjimo teise valdomi žemės sklypai vnt. 6 2 2

Patikėjimo teise valdomi žemės sklypai ha 342,6 438,4 161,3

11 LENTELĖ. LOU infrastruktūros pajėgumai ir esami ištekliai

IŠTEKLIAI 
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LOU technologinė infrastruktūra yra išsidėsčiusi 
trijose įmonės filialuose. VNO yra įkurtas centrinis 
duomenų centras, prie kurio jungiamasi per apjungtą 
kompiuterinį tinklą. Technologinę infrastruktūrą su-
daro virš 60 informacinių sistemų, 200 vnt. virtualių 
ir fizinių serverinių, 100 vnt. tinklo įrangos ir virš 300 
kompiuterizuotų darbo vietų. 

Atsižvelgiant į esamą infrastruktūros ir technologi-
jų 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.

LOU, kaip ir bet kuri kita organizacija, susiduria su 
neapibrėžtomis situacijomis, todėl tik tikslingi ir iš-
ankstiniai veiksmai, atsakingas planavimas gali užti-
krinti, kad pavojai bus suvaldyti ir neturės iš viso arba 
turės tik mažiausią galimą įtaką įmonei. Tuo tikslu LOU 
rizikų valdymui skiriamas pakankamas dėmesys ir rei-
kalingi resursai, užtikrinamas vadovybės įsitraukimas ir 
nustatomos aiškios procedūros bei atsakomybės.

LOU rizikos grupuojamos ir valdomos pagal COSO 
ERM (angl. Enterprise Risk Management) modelį. Išski-
riamos tokios rizikų grupės:

I. Strateginės rizikos, darančios tiesioginę įtaką įmo-

nės tikslų ir uždavinių įgyvendinimui

II. Operacinės rizikos, susijusios su efektyviu resursų 
panaudojimu

III. Patikimumo rizikos, susijusios su informacijos ir atas-
kaitų 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 – pil-
domas ir atnaujinamas.atnaujinamas.

GALIMI PAVOJAI IR JŲ 
VALDYMAS

7. 

RIZIKA RIZIKOS POVEIKIS RIZIKOS VALDYMAS
ATSAKINGI UŽ 

RIZIKOS VALDYMĄ

STRATEGINĖS RIZIKOS
Koncensijos 
projekto 
įgyvendinimo 
plano pasi-
keitimai

Dėl pakeitimų koncesijos 
projekte gali tekti keisti LOU 
investicijų planus ir veiklos 
apimtis. Tai turėtų reikšmin-
gos įtakos LOU finansiniams 
rezultatams ir darbuotojų 
motyvacijai

• Išsamiai išanalizuoti galimas rizikas, 
numatyti jų valdymo priemones ir 
užtikrinti aktyvų rizikų valdymą

• Parengti LOU veiklos planus įverti-
nant galimus pasikeitimus koncesi-
jos projekte

Generalinis 
direktorius
Koncesijos 
projekto 
vadovas

VNO planuo-
jamos ūkinės 
veiklos 
poveikio 
aplinkai 
apribojimai

Dėl galimų poveikio aplinkai 
apribojimų ir iš to kylančio po-
reikio taikyti kompensacines 
priemones VNO plėtra gali būti 
ekonomiškai pagrįsta tik iki 
tam tikro keleivių skaičiaus

• Atlikti VNO planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimą (PAV)

• Įvertinti Lietuvos oro susisiekimo plė-
tros galimybes atsižvelgiant į įvairius 
galimus VNO plėtros apribojimus

Strateginės 
plėtros de-
partamento 
direktorius

Investicinių 
projektų 
įgyvendinimo 
vėlavimai

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

• Užtikrinti vieningų projektų valdymo 
principų laikymąsi

• Investuoti į projektų vadovų kompe-
tencijų kėlimą

• Planuojant projektus numatyti laiko 
rezervą galimiems vėlavimams

Strateginės 
plėtros 
de partamento 
direktorius

Neišnaudoja-
mos galimy-
bės neavia-
cinių pajamų 
didinimui

Gali būtų negauta dalis pajamų 
iš neaviacinės veiklos, o tai nei-
giamai paveiktų LOU finansinius 
rezultatus

• Nustatyti aiškius ir ambicingus tiks-
lus neaviacinėms pajamoms

• Parengti išsamius planus ir strategi-
jas dėl pajamų didinimo

• Skatinti konkurenciją organizuojant 
konkursus

Neaviacinių 
paslaugų skyriaus 
vadovas
Filialų direktoriai

VNO projek-
tinių pajėgu-
mo viršijimas 

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

• Savalaikis projektų vykdymas kuris 
įtakoja VNO projektinius pajėgumas

Strateginės plė-
tros de partamento 
direktorius
Filialų direktoriai

Geopolitinės 
aplinkos ne-
stabilumas

Pasitvirtinus nepalankias Euro-
pai Brexit sąlygas gali būti su-
griežtintas keleivių judėjimas 
per Jungtinę Karalystę kuris 
gali įtakoti Avia kompanijoms 
srautus, o tai įtakotų skrydžių 
skaičių į šią šalį

• Didinti skrydžių žemėlapį į kitas šalis 
mažinant procentinė skrydžių kon-
centraciją į Jungtinę Karalystę

Generalinis 
direktorius
Komercijos 
departamentas, 
aviacinių paslau-
gų skyrius

GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS 

6.3. FINANSINIAI RESURSAI

Įmonės finansiniai resursai skirstomi į vidinius ir išori-
nius. Vidinius finansinius išteklius sudaro (i) apyvarti-
nės lėšos, (ii) nusidėvėjimas ir amortizacija, (iii) pelnas 
(nuostolis). Išorinius finansinius išteklius sudaro ( i) do-
tacijos / negrąžintini lėšų šaltiniai, (ii) skolintos lėšos.

Įmonės apyvartinės lėšos planuojamu laikotarpiu su-
darys vidutiniškai 3 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 laiko-
tarpius paskirstyti investicijoms išleistas pinigines lėšas 
ir sukaupti piniginių lėšų turto atstatymui ir naujoms 
planuojamoms investicijoms. 2018 m. planuojama nu-
sidėvėjimo ir amortizacinių atskaitymų suma sudarys 6 
408 tūkst. Eur ir bus naudojama turtui atstatyti ir įsigyti. 
Įmonės veikla 2018–2021 m. bus pelninga, o uždirbtos 

lėšos bus nukreipiamos dividendų išmokėjimui bei oro 
uosto plėtros projektams įgyvendinti.

Įmonei iš valstybės biudžeto 2018–2021 m. numatyta 
skirti 2,3 mln. Eur asignavimų. 2018–2021 m. planuo-
jamu laikotarpiu LOU projektų įgyvendinimui yra skirtas 
24,071 mln. Eur ES finansavimas. Turimos dvi ilgalaikės 
paskolos, skirtos investicijoms ir finansiniams įsiparei-
gojimams refinansuoti. Paskolas, paimtas iki 2017 m., 
įmonė grąžins iki 2018 m. pabaigos. 2017 m. įmonė 
pasirašė finansavimo sutartį su Nordic Investment Bank 
(toliau – NIB) dėl naujų investicinių projektų finansavi-
mo. NIB paskola bus pradėta grąžinti 2020 m. Siekiant 
įgyvendinti visus būtinus projektus, strateginiu 2018-
2021 m. laikotarpiu, bus reikalinga skolintis papildomai, 
todėl šiam poreikiui patenkinti bus deramasi su finansi-
nėmis institucijomis.

12 LENTELĖ. LOU identifikuotos rizikos ir jų valdymas
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OPERACINĖS RIZIKOS
Ne iki galo 
veikiantis 
funkcijų 
centralizavi-
mo-decen-
tralizavimo 
modelis

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

• Atlikti funkcijų įgyvendinimo stebė-
seną ir kontrolę, taikyti korekcinius 
veiksmus pagal poreikį

Vykdomasis 
direktorius

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

Organizaci-
nio vystymo 
departamento 
direktorius

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

Nėra sudaromos visos sąly-
gos organizacijos koncen-
tracijai į kritinių funkcijų 
įgyvendinimą ir nepilnai 
išnaudojamos galimybės 
pasiekti aukštesnę nekritinių 
funkcijų kokybę nedidinant 
kaštų

• Atlikti nekritinių funkcijų perdavi-
mo trečiosioms šalims galimybių 
įvertinimą

• Nustatyti konkrečius reikalavimus 
perduodamų funkcijų paslaugų 
kokybės lygiui (angl. SLA)

• Organizuojant konkursus užtikrinti 
tiekėjų konkurenciją

Organizaci-
nio vystymo 
departamento 
direktorius

Vėluojantys 
viešieji pirki-
mai

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 dokumen-
tacijos kokybei

• Planuojant pirkimus, juos apjunginėti, 
stengtis sudaryti ilgalaikes sutartis

Viešųjų pirki-
mų skyriaus 
vadovas

PATIKIMUMO RIZIKOS
Netikslus 
biudžeto 
sudarymas 
ir (arba) biu-
džeto nesilai-
kymas

Įtraukus į biudžetą nepagrįstas 
sąnaudas ir / arba neįtraukus 
būtinų sąnaudų, nesilaikant 
planinių pajamų ir sąnaudų 
tikslų gali būti neracionaliai 
panaudotos organizacijos lėšos, 
neužtikrinama maksimali grąža 
savininkui

• Nustatyti aiškų biudžeto rengimo 
procesą ir užtikrinti jo laikymąsi

• Nustatyti konkrečius reikalavimus 
išlaidų pagrįstumui siekiant įtraukti jas į 
biudžetą

• Atlikti periodinę biudžeto įgyvendinimo 
kontrolę, esant pagrįstam poreikiui – 
tikslinti biudžetą

Finansų departa-
mento direktorius

CAA nustaty-
tų neatitikčių 
nepašalini-
mas laiku

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

• Paskirti už trūkumų šalinimą atsa-
kingus asmenis

• Sudaryti detalius trūkumų šalinimo 
planus ir skirti pakankamus ište-
klius 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 rei-
kalavimus nustatančios dokumen-
tacijos parengimas, suderinimas ir 
laikymosi užtikrinimas

• Periodinių auditų atlikimas

Oro uostų sau-
gos ir saugumo 
departamento 
direktorius
Filialų direktoriai

Aplinkosaugi-
nių reikalavi-
mų nesilaiky-
mas

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 rei-
kalavimams vertinimus ir nustatyti 
korekcines priemones

• Skirti pakankamus resursus aplin-
kosaugos reikalavimų įgyvendinimui

Strateginės 
plėtros depar-
tamento direk-
torius

FINANSINĖS PROGNOZĖS8. 
LOU finansinės prognozės 2018–2021 m. sudarytos 

atsižvelgiant į:

• istorinius finansinius duomenis ir jų pokyčių ten-
dencijas;

• aviacinės ir neaviacinės veiklos įtaką, kuria vado-
vaujantis prognozuojami įmonės veiklos rodikliai, 
pajamų ir sąnaudų struktūrą bei jų apimtis;

• įmonės infrastruktūros būklę ir jos plėtros porei-
kius (sudaromas investicijų planas);

• įmonės turimus išteklius, prisiimtus įsipareigoji-
mus, prognozuojamus balansinius pokyčius, išori-
nio finansavimo šaltinių poreikį;

• makroekonomines tendencijas;

• efektyvumo ir ekonomiškumo principus.

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

GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS
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8.1. PAJAMŲ PROGNOZĖS

LOU pajamų prognozės 2018–2021 m. sudarytos lai-
kantis tokių prielaidų:

• didesnės aviacinės veiklos pajamos dėl prognozuo-
jamų naujų skrydžių, krypčių;

• teigiama įtaka aviacinės veiklos pajamoms dėl kai-
nodaros pasikeitimų;

• teigiama įtaka neaviacinės veiklos pajamoms dėl 
vykdomų plėtros projektų NT ir žemės nuomos vei-

kloje: prekybos ir maitinimo paslaugų plėtra, esamų 
prekybininkų paslaugų kokybės ir pajamų efektyvu-
mo 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

7 GRAFIKAS. LOU konsoliduotos pajamos

8 GRAFIKAS. LOU konsoliduotos aviacinės veiklos pajamos

9 GRAFIKAS. LOU konsoliduotos neaviacinės veiklos pajamos

10 GRAFIKAS. LOU pajamos pagal filialus (KUN, PLQ, VNO)

8.2. SĄNAUDŲ PROGNOZĖS

LOU sąnaudų prognozės 2018–2021 m. sudarytos 
laikantis tokių prielaidų:
• planuojamas nuosaikus darbo užmokesčio augimas;

• įvertintas vykdomos veiklos perskirstymas tarp vidi-
nių resursų ir išorės tiekėjų;

• įvertintos būtiniausių veiklų sąnaudų padidėjimas;

• įvertintas papildomas sąnaudų poreikis siekiant už-
tikrinti privalomus reikalavimus;

• įvertinti papildomi priežiūros darbai siekiant išvengti 
galimų incidentų dėl infrastruktūros kritinės būklės.
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11 GRAFIKAS. LOU sąnaudos pagal filialus (KUN, PLQ, VNO, LOU centrinis padalinys)

8.3. VEIKLOS REZULTATAI

2018 m. įmonės veikla planuojama pelninga. Žen-
kliai augantis keleivių skaičius, planuojami aptarnauti 
didesni orlaiviai, padidėjęs skrydžių skaičius suteiks 
LOU postūmį pasiekti geresnius veiklos rezultatus. 

Didėjančios veiklos apimtys bei būtinos veiklos tęsti-
numui užtikrinti eksploatacinės sąnaudos neaugs taip 
sparčiai kaip pajamos. Planuojami pokyčiai teigiamai 
atsilieps bendram veiklos rezultatui.

Toliau pateikiami konsoliduoti LOU veiklos rezultatai. 

15 GRAFIKAS. LOU EBITDA, grynasis pelnas, ROE

EIL. 
NR.

STRAIPSNIAI 2016 F 2017 L 2018 B 2019 P 2020 P 2021 P

I.
ILGALAIKIS  
TURTAS

144 511 163 287 177 759 191 354 232 440 238 496

II.
TRUMPALAIKIS 
TURTAS

22 779 26 743 11 531 10 073 9 997 10 081

II.7.
Pinigai ir pinigų  
ekvivalentai

16 198 24 292 8 785 7 189 6 444 7 028

 TURTO IŠ VISO 167 289 190 030 189 290 201 428 242 437 248 577

III.
NUOSAVAS  
KAPITALAS

117 040 117 603 122 252 129 695 132 569 135 493

IV. DOTACIJOS 37 769 44 596 40 775 44 031 56 721 50 955

V.
MOKĖTINOS SUMOS 
IR ĮSIPAREIGOJIMAI

12 481 27 830 26 263 27 701 53 147 62 130

V.1.
PO VIENŲ METŲ 
MOKĖTINOS SUMOS 
IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2 257 14 228 15 253 16 643 42 042 50 996

V.1.1. Finansinės skolos 1 580 13 000 13 996 15 352 40 715 49 633

V.2.
PER VIENUS METUS 
MOKĖTINOS SUMOS 
IR ĮSIPAREIGOJIMAI

10 224 13 602 11 009 11 058 11 105 11 134

NUOSAVO  
KAPITALO IR  
ĮSIPAREIGOJIMŲ 
IŠ VISO

167 289 190 030 189 290 201 428 242 437 248 577

13 LENTELĖ. LOU konsoliduotas balansas 2016–2021 m. (tūkst. Eur)
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2016 F 2017 L 2018 B 2019 P 2020 P 2021 P

PAJAMOS 29 908 33 323 39 162 43 751 46 396 51 101

Aviacinės veiklos pajamos 19 495 22 267 28 041 30 657 31 840 35 848

Neaviacinės veiklos pajamos 10 413 11 056 11 121 13 093 14 556 15 253

VEIKLOS SĄNAUDOS 19 798 24 683 25 232 26 957 27 990 29 006

Personalo išlaikymas 9 680 12 242 12 737 13 629 14 583 15 604

Komunalinės ir ryšių sąnaudos 2 847 2 899 3 026 3 117 3 210 3 307

Turto ir transporto išlaidos 3 172 6 211 5 252 5 442 5 639 5 820

Admin. / fin. sąnaudos 4 099 3 331 4 217 4 769 4 558 4 275

Netipinės sąnaudos 10 111 8 641 13 930 16 794 18 406 22 096

EBITDA 34% 26% 36% 38% 40% 43%

EBITDA marža 5 949 5 896 6 408 6 732 7 927 11 265

Nusidėvėjimas - 36 - 39 - 159 - 164 - 169 - 174

Finansinė investicinė veikla  659  406 1 104 1 485 1 547 1 599

Pelno mokestis 3 467 2 300 6 258 8 414 8 764 9 058

GRYNASIS PELNAS 2 113 3 281 -3 012 1 231 5 096 7 391

14 LENTELĖ. LOU konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita 2016–2021 m. (tūkst. Eur)

8.4. INVESTICIJOS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

2018–2021 m. laikotarpiu LOU investicijas atliks laikan-
tis šių principų:

• Investicijų atsiperkamumas vertinamas pagal kaštų 
naudos analizę;

• Investicijų atsiperkamumo trukmė 7–10 metų;

• Būtinybė atitikti skrydžių saugos ir aviacijos saugu-
mo 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, su-
telkiant 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 didi-

nimas: įdiegiama nauja bagažo apdorojimo sistema su 
keturių lygių aviacijos saugumo patikra, įsigyjama nau-
jesnės 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 diegia-
ma valymo įrenginių sistema, kuri leis tvarkyti žiemos 
metu naudojamas chemines nuledinimo medžiagas, 
tuo pačiu sutvarkant pietinės oro uosto teritorijos da-
lies nuotekų nuvedimą į miesto kanalizacijos tinklus, 
maksimaliai siekiant surinkti visas oro uosto teritorijoje 
susidarančias nuotekas;

• Siekiant plėsti neaviacinių paslaugų pasiūlą, gerinti teikia-
mų neaviacinių paslaugų efektyvumo ir kokybės rodiklius, 
planuojama plėsti parkavimo paslaugų pasiūlą, rekons-
truoti keleivių terminalus visuose filialuose, atnaujinti re-
klamos priemones, plėsti komercinius plotus  ir kt.;

• Investuojama į specialiųjų mašinų ir įrangos atnaujini-
mą, naujų sistemų diegimą (FIDS, AODB), vaizdo sis-
temų atnaujinimą ir kt.

2018–2021 m. LOU numato įgyvendinti tokias pagrindines investicijas:

15 LENTELĖ. LOU 2018–2022 m. planuojamos investicijos ir finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur)

NR. PROJEKTAI FILIALAS 2018 2019 2020 2021 IŠ VISO:
IŠ JŲ ES IR 
VIP LĖŠOS:

1*
VNO terminalo rekons-
trukcija (programa 2020)

VNO 310 4 018 26 154 653 31 135 9 784

2*

Šiaurinio perono re-
konstrukcija  ir plėtimas 
(esamas perono pajė-
gumas bus padidintas iš 
viso 8 orlaivių  stovėjimo 
aikštelėmis)

VNO - 3 790 7 548 - 11 338 5 591

3*
Tarptautinio Palangos 
oro uosto perono ir KTT 
rekonstravimas

PLQ 258 3 - 10 157 10 418 -

4*
Riedėjimo tako „F“ re-
konstrukcija, įskaitant jo 
platinimą  ir ilginimą

VNO - 3 962 5 361 - 9 323 4 585

5*
Kauno oro uosto termina-
lo plėtra

KUN 250 - 2 000 4 650 6 900 -

6* Pietinės dalies išvystymas KUN 4 475 2 217 - - 6 692 -

7* Naujas AOG pastatas VNO - - 300 6 012 6 312 -

8
Daugiaaukštė automobilių 
saugykla

VNO 5 435 127 - - 5 562 -

9*

Esamų riedėjimo takų  
„A“ ir „B“ rekonstrukcija  
siekiant padidinti keliamą 
galią; naujų signalinių ži-
burių  įrengimas, gruntinių 
vandenų ir nuotekų surin-
kimo sistemų tobulinimas

VNO - 2 135 1 051 - 3 186 1 448
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10*
Vaizdo stebėjimo sistemos 
atnaujinimas

VNO
KUN
PLQ

1 446 853 701 - 3 000 1 000

11*

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

VNO - 1 492 1 492 - 2 984 1 492

12* Aviacijos saugumo įranga
VNO
KUN
PLQ

- 894 1 460 280 2 634 1 318

13*
Rentgeno spindulių įren-
giniai keleivių registruoto 
bagažo tikrinimui

KUN
PLQ

- - 1 780 - 1 780 -

14 VNO terminalo pertvarka VNO 1 720 - 50 - 1 770 -

15*
Naujo riedėjimo tako „Z“ 
statyba

VNO - - 1 655 - 1 655 802

16 Gaisrinis automobilis VNO 725 724 - - 1 449 -

17*
Kūno skeneriai (2020 -2022 
m. 1 440 tūkst. Eur)

VNO
KUN

- - 800 480 1 280 -

18
Reklaminiai šviečiantys 
stendai + reklaminiai ekranai 
+ programinė įranga

VNO
KUN
PLQ

1 176 - - - 1 176 -

19
VNO AODB, FIDS, RMS 
įsigijimas

VNO 260 740 - - 1 000 -

20*
Terminalo PGS sistemos 
atnaujinimas

VNO - 100 900 - 1 000 -

21*
Įprastiniai rentgeno spindulių 
įrenginiai

VNO
KUN
PLQ

- 480 520 - 1 000 -

*Projektas, dėl kurio įgyvendinimo nėra priimtas galutinis sprendimas

22
VNO  terminalo pertvarka - 
liftai

VNO 380 200 400 - 980 -

23

Kauno oro uosto esamo orlai-
vių stovėjimo perono dangos 
atnaujinimas ir riedėjimo tako 
(A) rekonstravimas

KUN 809 - - - 809 -

24 Ugniagesių spec. priemonės
VNO
KUN
PLQ

440 209 153 5 806 -

25*
Sniego valymo automobiliai, 
7 vnt. 

VNO - 32 192 240 464 -

26
Asfaltbetonio dangų vaku-
uminė šlavimo mašina su 
magnetu

VNO - 310 310 - 620 -

27
Mažo kiekio sprogstamųjų 
medžiagų ieškikliai

VNO
KUN
PLQ

595 - - - 595 -

28
KUN perimetro kelio 
įrengimas

KUN 220 180 183 - 583 -

29
Transformatorinių TP-7, TP-8 
rekonstrukcija

VNO 45 500 - - 545 -

30
VNO terminalo WC, vaiko 
ir motinos/tėvo patalpų 
įrengimas

VNO 510 - - - 510 -

 - Kitos VNO investicijos VNO 3 218 836 538 188 4 780 369

 - Kitos KUN investicijos KUN 1 488 377 67 331 2 263 -

 - Kitos PLQ investicijos PLQ 778 462 666 47 1 953 -

 - Kitos LOU investicijos LOU 533 268 226 45 1 072 -

 Iš viso - 25 071 24 910 54 505 23 087 127 573 26 389
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TOBULINIMO IR PALAIKYMO 
PRINCIPAI

9. 

STRATEGIJOS VERTINIMO,  
TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI

Strateginio veiklos plano stebėjimo ir vertinimo tiks-
las – nuolatos kontroliuoti strateginių tikslų ir jų įgy-
vendinimui 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;

13 GRAFIKAS. Investicijų paskirstymas pagal filialus (tūkst. Eur)

FINANSAVIMO 
ŠALTINIAI

Bendra suma, 
tūkst. Eur

2018 2019 2020 2021 Komentarai

Nuosavos lėšos 62 084 23 706 15 715 10 960 11 703 Apyvartinės lėšos

Paskolos 39 100 996 1 357 25 363 11 384 Paskolos

Valstybės biudžeto lėšos 2 318 0 2 318 0 0

ES lėšos 24 071 369 5 520 18 182 0
2014–2020 m. ES 
struktūrinės para-
mos lėšos 

Iš viso, tūkst. Eur 127 573 25 071 24 910 54 505 23 087 -

16 LENTELĖ. LOU 2018–2021 m. planuojamų investicijų finansavimo šaltiniai

• Mėnesinių, ketvirtinių ir metinių rezultatų peržiūra 
ir aptarimas;

• Strateginio plano tikslinimas ir atnaujinimas.

Strateginiame veiklos plane apibrėžiamos LOU vys-
tymosi kryptys, kurioms skiriamas didžiausias organi-
zacijos dėmesys ir kuriomis įsipareigojama vadovautis 
priimant įmonės valdymo sprendimus. Metinių tikslų 
įtraukimas į valdymo prioritetus yra labai reikšmingas 
procesas strategijos rezultatams pasiekti, turintis po-
veikį ne tik einamiesiems metams, bet ir ilguoju laiko-
tarpiu. Strategijos įgyvendinimo skatinimui ir įmonės 
veiklos vertinimui yra nustatyti 9 pagrindiniai KPI, taip 
pat papildomi rodikliai atskirų struktūrinių vienetų vei-
klos vertinimui.

Siekiant užtikrinti strateginiame veiklos plane iškel-
tų strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, nusta-
tytų KPI pasiekimą, kiekvieniems strategijos įgyven-
dinimo 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 įmo-
nės valdyba. Papildomi rodikliai nustatomi įmonės 
darbuotojų sutarimu.

Strateginio plano įgyvendinimas stebimas kiekvie-
ną mėnesį vertinant ir matuojant iškeltų tikslų ir užda-
vinių 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 pinigi-
niai srautai investicijoms. Valdybai LOU strateginio vei-
klos plano, biudžeto, KPI įgyvendinimas pristatomas ir 
aptariamas ne rečiau kaip kas ketvirtį; esant poreikiui 
derinamos ir atliekamos korekcijos.

Strateginis planas išsamiai atnaujinamas ir tvirtina-
mas 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 įtvir-
tintomis nuostatomis ir atvirkščiai – rengiant strate-
ginį veiklos planą atsižvelgiama į atskirų struktūrinių 
vienetų planus. Taip užtikrinama, kad strategija apima 
visas organizacijos veiklos sferas, o atskiri struktūri-
niai 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 strate-
giniai dokumentai.

Strateginiame plane nustatytiems strateginiams 
tikslams ir uždaviniams pasiekti bei galimiems jų po-
kyčiams didelės įtakos gali turėti bendrai valdomų 
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų infrastruktūros 
ir paslaugų plėtros koncesijos projektas. Projektas 
pradėtas įgyvendinti 2015 m., o oro uostų valdymą 
perduoti koncesininkui numatoma perduoti 2020 m. 
pradžioje. Keičiantis koncesijos projekto įgyvendinimo 
terminams, apimtis ir / arba kitoms reikšmingoms są-
lygoms atitinkamai bus peržiūrimas ir šis strateginis 
veiklos planas. Esant poreikiui atlikti pakeitimus, jie 
bus atliekami pagal įprastas strateginio veiklos plano 
keitimo procedūras.

Įmonėje taikoma atlygio sistema remiasi HAY Group 
metodika, kuri taikoma daugumoje pasaulio valstybių 
daugiau nei 50 metų. Šios metodikos pagrindu įdieg-
ta bazinio darbuotojų atlygio nustatymo sistema, kur 
įmonės darbuotojų atlygis kas metus lyginamas su 
rinkos konkrečių pareigybių atlygių „median air“, at-
sižvelgiant į rinkos situaciją, daromos bazinio atlygio 
korekcijos darbuotojams. Pagrindinis įmonės tikslas – 
sumažinti kiekvieno darbuotojo atotrūkį nuo rinkos 
medianos ir užtikrinti konkurencingą atlygį pagal atlie-
kamas funkcijas, atsakomybes, sprendimų priėmimo 
laisvę ir pan. Kintama atlygio sistema siekiama paska-
tinti darbuotojus už nustatytų jiems veiklos valdymo 
rodiklių viršijimą. Nuo 2018 metų planuojama kintama 
atlygio dalį taikyti visiems įmonės darbuotojams, juos 
susiejant su nustatytų pareigybei rodiklių pasiekimu. 
Tai leis įmonei skatinti darbuotojus pagal nustatytus 
jiems tikslus (angl. management by objectives). Tai 
reiškia, kad baziniu atlygiu apmokama už pareigybėje 
nustatytas funkcijas, o kintama atlygio dalimis – už 
priskirtų rodiklių vykdymą.
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