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ĮVADAS
Vykdydama 2015 m. lapkričio 10 d. Galimybių studijos dėl civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros organizacinės sistemos ir finansavimo tobulinimo parengimo paslaugų sutartį Nr. 14R77 su Civilinės aviacijos administracija, UAB „TMD partneriai“ parengė Civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros organizacinės sistemos ir finansavimo tobulinimo galimybių studiją (toliau
– Studija).
Studijos tikslai. Studija skirta įvertinti Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
organizacinės sistemos ir finansavimo tobulinimo galimybes. Studijoje apžvelgiama dabartinė
Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinė sistema, jos finansavimo modelis,
įvertinti užsienio šalių gerosios patirties pavyzdžiai bei pateikti siūlymai dėl efektyviausio ir
tinkamiausio Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinės, funkcinės sistemos
ir finansavimo tobulinimo (įvertinant ekonomines sąnaudas) modelio.
Studijos rengimo metu taikyti tyrimų metodai. Atsižvelgiant į Studijos rengimo tikslus, jos rengimo
metu buvo kompleksiškai naudojami žemiau pateikti duomenų surinkimo ir analizės metodai:
- bendrieji teisės aiškinimo metodai (gramatinis, sisteminis, loginis, teleologinis,
lyginamasis, precedentinis);
- teisinio reguliavimo vertinimas;
- dokumentų ir statistinių duomenų analizė;
- pusiau struktūruoti interviu su CAA atstovais;
- focus grupė (2015 m. lapkričio 19 d. );
- užsienio šalių praktikos analizė;
- stebėjimų užrašų analizė;
- SSGG analizė;
- kiekybinis ekonominis vertinimas;
- ekspertinis vertinimas;
- lyginamoji analizė.
Studijos pridėtinė vertė. Studijos rengimo metu buvo nuosekliai įvertintos civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemos problemos. Apibendrinus surinktą informaciją, ekspertų įžvalgas,
užsienio šalių patirtį buvo pasiūlytas Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
organizacinės, funkcinės sistemos ir finansavimo tobulinimo modelis. Lyginant siūlomą modelį su
dabartine situacija, pastarasis pasižymi šiais pagrindiniais privalumais (darant prielaidą, kad visos
reikiamos priemonės bus tinkamai įgyvendintos):
- sukurtas civilinės aviacijos priežiūros Kompetencijų centras, kuriame sukoncentruotos
techninio pobūdžio ekspertinės žinios, užtikrinančios operatyvų aukštos kokybės aviacijos
pirminės priežiūros paslaugų teikimą orientuotą į kliento poreikius;
- padidintas civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros proceso aiškumas ir teikiamų paslaugų,
konsultavimo kokybė;
- į civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą pritraukti aukščiausios arba pakankamos
kvalifikacijos specialistai;
- normalizuotas CAA specialistų darbo krūvis, daugiau dėmesio skiriant CAA vykdomos
valstybinės civilinės aviacijos priežiūros
kokybei, atitinkamo lygio darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui ir palaikymui, produktyviam dalyvavimui tarptautinių organizacijų
veikloje, geresniam civilinės aviacijos priežiūros sistemos teisiniam reguliavimui, teisės
aktų projektų rengimui ir jų įgyvendinimui, ir pan.;
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-

-

efektyviai, operatyviai (24/7 principu) teikiamos paslaugos reguliuojamiems subjektams;
visų ar dalies paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę, taip sumažinant „popierizmą“;
sudarytos sąlygos sistemiškai vertinti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
funkcionavimo efektyvumą ir rezultatyvumą bei ją tobulinti atsižvelgiant į dinamiškai
besikeičiančius aviacijos pramonės poreikius bei tarptautinį reglamentavimą;
sumažintas tarptautinių organizacijų (Europos Komisijos, EASA, ICAO) vykdomų CAA
auditų metu nustatytų trūkumų skaičius, kurios nuolat savo audito išvadose kelia
susirūpinimą dėl CAA trūkstamos darbuotojų kompetencijos, per mažų žmogiškųjų
išteklių ir dėl to netinkamai vykdomų priežiūros procedūrų pagal tarptautinių teisės aktų
reikalavimus.

Studija apsiriboja tik joje išdėstytais klausimais, ir pagal prasmę ja neturėtų būti remiamasi
nagrinėjant bet kokius kitus Studijoje neaptartus klausimus. Studijos rengimo metu buvo
remiamasi galiojančiais teisės aktais (redakcijos, galiojančios 2015 m. lapkričio – 2016 m. vasario
mėn.), teisės aktų projektais (2015 m. lapkričio – 2016 m. vasario mėn. aktualūs projektų
variantai), CAA pateiktais dokumentais ir informacija (2015 m. lapkričio – 2016 m. kovo mėn.),
viešai prieinama informacija apie CAA ir analizuotų kitų viešojo sektoriaus įstaigų veiklą. Taip
pat buvo vertinama tik anglų kalba prieinama informacija apie analizuotų užsienio valstybių
civilinės aviacijos priežiūrą atliekančių institucijų sąrangą ir veiklą.
Studijos rengėjai neprisiima ir negali prisiimti atsakomybės už bet kokius teisės aktų vėlesnius
pakeitimus, vėlesnes Europos Sąjungos ar nacionalinių teisėkūros institucijų ar kitų trečiųjų
asmenų iniciatyvas, CAA organizacinius pokyčius ir panašius veiksnius, dėl kurių galėtų kisti
Studijos rengėjų daromos išvados ir pateikiami siūlymai.
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I. LIETUVOS CIVILINĖS AVIACIJOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS
ORGANIZACINĖS, FUNKCINĖS SISTEMOS IR FINANSAVIMO
MODELIO ANALIZĖ
Šiame Studijos skyriuje analizuojama funkcionuojanti Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistema: CAA, kaip pagrindinės civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą atliekančios
institucijos, tikslai ir funkcijos, organizacinė struktūra, žmogiškieji ištekliai, finansavimo principai
ir finansiniai rodikliai. Kartu yra apžvelgiamos pagrindinės CAA veiklos problemos bei
pateikiama SSGG analizė.
1.

ESAMO CAA ORGANIZACINĖS, FUNKCINĖS SISTEMOS IR FINANSAVIMO MODELIO
APIBŪDINIMAS

 Bendra informacija

Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA) įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000
m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1280 „Dėl valstybės įmonės Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos
direkcijos reorganizavimo“ 1 . CAA yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ir
atskaitymų nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas bei naudojimąsi oro uostais. CAA savininko
teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl CAA reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą)
įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, kuri priima sprendimą
dėl CAA buveinės pakeitimo, priima sprendimą dėl filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo, taip
pat sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme2, kituose įstatymuose, teisės
aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
CAA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aviacijos
įstatymu 3 ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos
Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, CAA nuostatais 4 , kitais
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, ES teisės aktais bei kitais civilinės aviacijos
veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. CAA veikla organizuojama vadovaujantis susisiekimo
ministro patvirtintais įstaigos metiniais veiklos planais5, taip pat susisiekimo ministro valdymo
sričių strateginiais veiklos planais 6 . Įstaigos vidaus darbo veiklą reglamentuoja CAA darbo
reglamentas, patvirtintas CAA direktoriaus 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 4R-87 (su
vėlesniais pakeitimais), CAA vidaus tvarkos taisyklės7, patvirtintos CAA direktoriaus 2006 m.
rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 4R-180 (su vėlesniais pakeitimais), CAA skyrių nuostatai. Įstaigos
darbuotojai taip pat vadovaujasi CAA direktoriaus patvirtintais jų pareigybių aprašymais (pareiginiais
nuostatais).

Žin., 2000, Nr. 91-2836.
Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699.
3
Žin., 2000, Nr. 94-2918.
4
CAA nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 182
(2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3-233 redakcija), Žin., 2001, Nr. 47-1636; 2011, Nr. 53-2559.
5
CAA 2013 m. veiklos planas patvirtintas susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3-787, 2014 m.
veiklos planas patvirtintas susisiekimo ministro 2014-03-21 įsakymu Nr. 3-137, 2015 m. veiklos planas patvirtintas
susisiekimo ministro 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-145. Prieiga internete:
http://caa.lt/index.php?437810343.
6
Prieiga internete: http://caa.lt/index.php?437810343.
7
CAA vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos CAA direktoriaus 2006 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 4R-180. Prieiga
internete: http://caa.lt/go.php/Vidaus%20tvarka51.
.
1
2
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Aviacijos įstatymo 5 straipsnis nustato, kad CAA yra viena iš aviacijos valstybinį valdymą
atliekančių institucijų. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymu
Nr. 3-233 „Dėl bendro Europos dangaus reglamentų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje
užtikrinimo“ 8 , CAA buvo paskirta nacionaline priežiūros institucija. Tokio sprendimo teisinis
pagrindas – 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004
reglamentas, kuris iš dalies buvo pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. spalio 21 d.
reglamentu Nr.1070/2009 iš dalies keičiančiu Reglamentus (EB) Nr. 549/2004, (EB) Nr.
550/2004, (EB) Nr. 551/2004 ir (EB) Nr. 552/2004, kad būtų pagerintas Europos aviacijos
sistemos veikimas ir tvarumas. Reglamento Nr. 1070/2009 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta valstybės
narės pareiga paskirti arba įsteigti įstaigą arba įstaiga, kurios yra jos nacionalinės priežiūros
institucijos, kad ši arba šios prisiimtų užduotis, kurios tokiai institucijai yra skirtos pagal šį
reglamentą. Reglamento 4 straipsnio 2 dalyje pažymima, kad nacionalinės priežiūros institucijos
yra nepriklausomos nuo oro navigacijos paslaugų teikėjų; šis nepriklausomumas pasiekiamas bent
funkciniu lygiu, tinkamai atskiriant nacionalines priežiūros institucijas ir tokius teikėjus. Taip pat
minėtame straipsnyje įtvirtintas reikalavimas nacionalinėms priežiūros institucijoms vykdyti savo
įgaliojimus nešališkai, nepriklausomai ir skaidriai, o valstybei – pareiga užtikrinti, kad
nacionalinės priežiūros institucijos turėtų reikalingų išteklių ir pajėgumų vykdyti pagal šį
reglamentą joms priskirtas užduotis veiksmingai ir laiku.
Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1764 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant
Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą“ 9 , CAA yra paskirta nacionaline nepriklausoma
priežiūros institucija, užtikrinančia tinkamą Rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos
paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos apraše nustatytų
reikalavimų taikymą ir laikymąsi. Šiuo teisės aktu buvo įgyvendinta 2009 m. kovo 11 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/12/EB dėl oro uostų mokesčių (OL 2009 L 70, p. 11), kurios
11 straipsnis įpareigoja valstybes nares paskirti arba įsteigti nepriklausomą instituciją kaip savo
nacionalinę nepriklausomą priežiūros instituciją siekiant užtikrinti tinkamą šiai direktyvai
įgyvendinti vykdomų priemonių taikymą ir atlikti nustatytas užduotis.
CAA taip pat yra nacionalinė aerodromų priežiūros institucija pagal Europos Komisijos 2014 m.
vasario 12 d. reglamentą (ES) Nr. 139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės
procedūros (OL 2014 L 44, p. 1). Aviacijos įstatymo 40 straipsnis nustato, kad CAA turi teisę
visada patikrinti, ar civilinis aerodromas atitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus
reikalavimus.
Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. Nr. 1613-7 “Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo
programos patvirtinimo” CAA paskirta atsakingą už Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnyje
nurodytų bendrųjų pagrindinių standartų įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną.
Taip pat Civilinės aviacijos administracija yra atsakinga už šių pagrindinių reglamentų
įgyvendinimą:
 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl
bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą,
panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą
2004/36/EB

8
9

Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. kovo 11 d. reglamentas (EB) Nr. 300/2008 dėl

Žin., 2005, Nr. 64-2323.
Žin., 2010, Nr. 148-7585.
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civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr.
2320/2002
 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių
įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros
 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių
nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo
naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo
 Komisijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio
tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų
aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo
įgyvendinimo taisyklės
 Komisijos 2013 m. gegužės 3 d. įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 390/2013, kuriuo
nustatomas oro navigacijos paslaugų teikimo ir tinklo funkcijų vykdymo veiklos rezultatų
planas
 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 391/2013 2013 m. gegužės 3 d. kuriuo
nustatoma bendroji mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistema
 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu
skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (reglamento taikymas
atidėtas iki 2014 m. spalio 28 d.)
 Europos parlamento ir Tarybos 2008 m. rugsėjo 24 d. reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro
susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių
 Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. vasario 11 d. reglamentas (EB) Nr. 261/2004,
nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr.
295/91
 Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 785/2004 dėl
draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams
 Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. liepos 5 d. reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl
neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru
 Europos parlamento ir Tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl
oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo
ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei
panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį.
 Tikslai ir funkcijos

Pagrindinis Lietuvos civilinės aviacijos veiklą reguliuojantis teisės aktas – Aviacijos įstatymas, kuris,
nustatydamas aviacijos valdymą, oro erdvės, orlaivių, kitų įrenginių naudojimo aviacijoje, aviacijos
specialistų, orlaivių gamybos, aerodromų statybos ir naudojimo reikalavimus, įtvirtina ir CAA
funkcijas.
Remiantis Aviacijos įstatymo 6 straipsnio 1-3 dalimis, CAA:
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(i)

pagal savo kompetenciją įgyvendina valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją ir
teikia Susisiekimo ministerijai siūlymus rengiant civilinės aviacijos plėtros programas;

(ii)

jei tai būtina, suderinusi su kariuomenės vadu, nustato reikalavimus civilinei aviacijai;

(iii) vykdo civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas,
valstybinę priežiūrą;
(iv) organizuoja Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą,
išduoda licencijas, pažymėjimus, taip pat atlieka kitas teisės aktų jai suteiktas funkcijas.
Kituose Aviacijos įstatymo straipsniuose įtvirtintos iš esmės aukščiau nurodytas detalizuojančios
CAA funkcijos, pvz., 141 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad oro navigacijos paslaugų teikėjų
pažymėjimų išdavimo tvarką nustato, juos išduoda arba kitose Europos Bendrijos valstybėse išduotą
pažymėjimą pripažįsta CAA; Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro tvarkytojas yra CAA (20
straipsnis), orlaiviui, pripažintam tinkamu skraidyti, CAA išduoda tinkamumo skraidyti pažymėjimą,
galiojantį iki jame nustatyto laiko; CAA, atsižvelgdama į orlaivio techninę būklę, gali nustatyti orlaivio
eksploatavimo apribojimus (30 straipsnio 1 dalis), Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo kokybės
kontrolės programą rengia ir tvirtina CAA (66 straipsnio 9 dalis) ir pan.
CAA nuostatai yra skirti įstaigos uždavinių, tikslų, funkcijų, teisių, veiklos organizavimo
reglamentavimui. Juose įvardinti svarbiausieji CAA veiklos tikslai perkelti iš Aviacijos įstatymo
6 straipsnio 1–3 dalių: pagal savo kompetenciją įgyvendinti valstybės civilinės aviacijos plėtros
strategiją, teikti Susisiekimo ministerijai pasiūlymus, rengiant civilinės aviacijos plėtros
programas (11.1 punktas); nustatyti reikalavimus civilinei aviacijai Aviacijos įstatymo numatytais
atvejais (11.2 punktas); vykdyti civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai
teikiamas paslaugas, valstybinę priežiūrą (11.3 punktas); organizuoti Nacionalinės civilinės
aviacijos saugumo programos įgyvendinimą (11.4 punktas).
Nurodytų tikslų įgyvendinimui CAA nuostatų 12 punkte išdėstytas platus CAA atliekamų funkcijų
sąrašas. Vien civilinės aviacijos valstybinės priežiūros vykdymo srityje CAA atlieka 34 funkcijas,
tokias kaip civilinės aviacijos vežėjų pažymėjimų ir pažymėjimų priedų išdavimas, nuolatinė
vežėjų priežiūra, civilinių orlaivių registro tvarkymas, licencijų civilinės aviacijos specialistams
išdavimas, rengiamų skrydžių procedūrų vertinimas, oro eismo ir oro navigacijos paslaugų teikimo
tikrinimas ir kt. Viso CAA nuostatai šiai organizacijai priskiria 74 funkcijas ir nurodo, jog CAA
vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. Viena tokių funkcijų – iki 2016 m.
kovo 31 d. galiojančio Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 10 231
straipsnio suteikti įgaliojimai CAA nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti
administracines nuobaudas už administracinius teisės pažeidimus, nurodytus 13-oje šio kodekso
straipsnių. Nuo 2016 m. balandžio 1 d. įsigaliosiančio Lietuvos administracinių nusižengimų
kodekso 11 589 straipsnio 89 punktas CAA pareigūnams paveda atlikti administracinių
nusižengimų tyrimą, administracinių nusižengimų protokolus surašyti už 18-oje straipsnių
numatytus administracinius nusižengimus, o administracinių nusižengimų bylas nagrinėti tuomet,
kai nurodytų straipsnių sankcijoje yra numatyta bauda, kurios maksimalus dydis neviršija vieno
tūkstančio penkių šimtų eurų, ir kitais atvejais, kai bylų nagrinėjimas nėra priskirtas teismo
kompetencijai (614 straipsnio 1, 2 dalys, 615 straipsnio 1 dalis).
Remiantis CAA nuostatais, CAA įgyvendina valstybės funkcijas ir dalyvauja valstybės politikos
formavime (atlieka bendrų Europos dangaus sukūrimo reglamentų ir su jais susijusių teisės aktų
įgyvendinimo nacionalinės priežiūros institucijos funkcijas (12.1.7 punktas); dalyvauja
10
11

Žin., 1985-01-01, Nr. 1-1 (suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-10-24).
TAR, 2015-07-10, Nr. 11216.
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formuojant skrydžių saugos ir aviacijos saugumo politiką (12.2.1 punktas); tvirtina Nacionalinę
civilinės aviacijos saugumo kokybės programą ir prižiūri, kaip ji įgyvendinama (12.4.1 punktas)
ir kt.). Kartu CAA vykdo viešąjį administravimą keturiose iš Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo12 5 straipsnyje nurodytų penkių viešojo administravimo sričių:
(i) administracinį reglamentavimą (nustato reikalavimus oro uostams (12.2.11 punktas),
nustato civilinių orlaivių kategorijas, eksploatavimo sąlygas bei ribojimus, tvirtina jų
modifikacijas (12.2.4 punktas); nustato reikalavimus ryšių, navigacijos, stebėjimo ir
skrydžių valdymo įrenginiams (12.2.6 punktas); nustato aviacijos medicinos gydytojų ir
aviacijos medicinos centrų paskyrimo sąlygas ir tvarką (12.2.14 punktas) ir kt.);
(ii) įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo paslaugų teikimo kontrolę (pagal savo
kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymo kontrolę
(12.3.2 punktas); kontroliuoja, kaip vežėjai ir orlaivių naudotojai laikosi teisės aktų
nustatytų draudimo reikalavimų vežėjams ir orlaivių naudotojams (12.6 punktas);
kontroliuoja, kaip vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių organizatoriai laikosi informavimo
apie oro susisiekimo paslaugų kainas bei tarifus ir šių kainų bei tarifų taikymo sąlygų
(12.10 punktas) ir kt.);
(iii) administracinių paslaugų teikimą (išduoda licencijas vykdyti oro susisiekimą, patikslina
jas, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą, panaikina licencijas
(12.3.32 punktas); išduoda, sustabdo ar panaikina licencijas atlikti orlaivių triukšmo
matavimus (12.3.22 punktas); nustatyta tvarka išduoda tarptautinius įgulos nario
pažymėjimus (12.3.3 punktas); išduoda civilinių bei karinių, naudojamų civilinių orlaivių
skrydžiams, aerodromų ir jų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimus, pratęsia, sustabdo
arba nutraukia jų galiojimą; (12.3.11 punktas) ir kt.); CAA savo internetiniame tinklalapyje
yra išskyrusi ir aprašiusi teikiamas 27 administracines paslaugas;
(iv) vidaus administravimą (CAA vidaus darbo veiklą reglamentuoja CAA direktoriaus
patvirtintas CAA darbo reglamentas, Vidaus tvarkos taisyklės, struktūrinių padalinių
nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių
aprašymai ir kiti vidaus darbo tvarkos aprašai (16 p.)).
Aviacijos įstatymo bei CAA nuostatuose išvardintų CAA tikslų ir funkcijų analizė leidžia daryti
išvadą, jog CAA veikloje dominuoja priežiūros funkcijos, kurių pagrindinis tikslas yra užtikrinti
saugą civilinėje aviacijoje. Atitinkamai, Vyriausybės nutarimu CAA yra priskirta viešojo
administravimo subjektams, vykdantiems veiklos priežiūrą procesų saugos srityje13. Vykdydama
priežiūros funkcijas, CAA prižiūri ūkio subjektus, kurie pateikiami Lentelėje 1.
LENTELĖ 1. CAA PRIŽIŪRIMI ŪKIO SUBJEKTAI14
ŪKIO SUBJEKTO TIPAS

SKAIČIUS

Saugos ir oro erdvės reguliavimas

471

Oro navigacijos paslaugų teikėjas

3

Patvirtintos mokymo organizacijos( ATO)

26

Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr.77-2975.
Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų priskyrimo priežiūros grupėms
sąrašas, patvirtintas Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 (2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr.
932 redakcija), Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2012, Nr. 89-4657.
14
Pažymėtina, kad siekdama optimizuoti savo veiklos procesus CAA nuo 2014 m. prižiūrimus ūkio subjektus
skirsto į rizikingiausius (bendrosios aviacijos organizacijos, mokymų organizacijos) ir vidutinio ir mažo rizikingumo
(oro uostai, oro navigacijos paslaugų teikėjai, orlaivių techninės priežiūros organizacijos, aviacijos saugumo
priemones naudojančios įmonės ir kt.).
12
13
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ŪKIO SUBJEKTO TIPAS

SKAIČIUS

Skrydžių treniruoklių (FSTD) operatoriai

5

Aviacijos medicinos centrai AeMC

1

Oro vežėjas

10

Iš trečiųjų šalių krovinius į ES gabenantys oro vežėjai

2

Patvirtinta techninės priežiūros organizacija

25

Patvirtinta tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacija

16

Patvirtinta techninės priežiūros mokymo organizacija

6

Patvirtinta gamybos organizacija

1

Tarptautinis oro uostas

4

Aerodromas

31

Lauko aikštelės

30

Reguliuojamas subjektas

6

Reguliuojamas orlaivio atsargų tiekėjas

5

Specialiuosius skrydžius (SPO) vykdantys operatoriai

2

Salono įgulos narių pradinio mokymo organizacijos
Šaltinis: CAA, 2016 metų kovo mėn. duomenys.

2

Aviacijos rinkoje taip pat veikia kiti licencijuojami/ reguliuojami subjektai/ objektai: įvairių
kategorijų pilotai (sklandytojai, pilotas mėgėjas, pilotas mokinys, avialinijų transporto pilotas,
skraidantis inžinierius ir kt.), civilinio orlaivio įgulos nariai, aviacijos saugumo darbuotojai,
pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo instruktoriai, lauko aikštelės, treniruokliai ir
kt., kurių susisteminti duomenys pateikti Lentelėje 2.
LENTELĖ 2. FIZINIŲ ASMENŲ PRIEŽIŪROS DUOMENYS
FIZINIO ASMENS TIPAS

SKAIČIUS

Pilotai (komercinė licencija ATPL ar CPL)

452

Pilotai (privatūs – lėktuvų, sraigtasparnių, oro balionų,
sklandytuvų pilotai)

575

Skrydžių vadovai

93

Skrydžio egzaminuotojai

114

Aviacijos medicinos gydytojai

10

1-os klasės medicinos pažymėjimo turėtojai

773

2-os klasės medicinos pažymėjimo turėtojai

870

3-os klasės medicinos pažymėjimo turėtojai

205

1/2/3-os klasės medicinos pažymėjimo turėtojai

1848

Per metus išduota visų tipų sveikatos pažymėjimų

1337

Orlaivių techninio aptarnavimo specialistai (EASA licencijos)

374

Orlaivių techninio aptarnavimo specialistai (nacionalinės licencijos)

132

Aviacijos saugumo instruktoriai

11
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FIZINIO ASMENS TIPAS
Pavojingų krovinių vežimo oro transportu instruktoriai
Aviacijos saugumo funkcijas vykdantys sertifikuojami asmenys
Šaltinis: CAA, 2016 metų kovo mėn. duomenys.

SKAIČIUS
8
virš 700

Lentelėje 3 pateikiami kiti CAA priežiūros objektai.
LENTELĖ 3. KITI CAA PRIEŽIŪROS OBJEKTAI
OBJEKTO TIPAS

SKAIČIUS

Lėktuvai (sertifikuoti)

159

Dideli orlaiviai

52

Lėktuvai (nesertifikuoti)

355

Sraigtasparniai

22

Treniruokliai

8

Šaltinis: CAA, 2016 metų kovo mėn. duomenys.
 Organizacinė struktūra, žmogiškieji ištekliai, darbo užmokestis
Remiantis CAA nuostatais, CAA vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai skiria ir
atleidžia iš pareigų susisiekimo ministras. CAA direktorius turi jam tiesiogiai pavaldų ir
atskaitingą pavaduotoją. Pavaduotojo kompetenciją nustato CAA direktorius. Civilinės aviacijos
administracijos struktūrą tvirtina susisiekimo ministras.
SCHEMA 1. CAA ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA NUO 2016 M. KOVO 1 D.

Šaltinis: parengta CAA.
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CAA organizacinę struktūrą 15 nuo 2016 m. kovo 1 d. sudaro direktorius, direktoriaus
pavaduotojas, vyriausiasis patarėjas bei 11 skyrių. Direktoriui tiesiogiai pavaldūs 6 skyriai:
Aviacijos saugumo skyrius, Oro transporto skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Teisės ir
personalo skyrius, Planavimo ir informacijos skyrius, Vidaus administravimo skyrius. Dar 5
skyriai – Skrydžių priežiūros skyrius, Orlaivių skyrius, Aviacijos personalo licencijavimo ir
medicinos skyrius, Oro navigacijos paslaugų skyrius, Aerodromų skyrius – yra pavaldūs ir
kuruojami CAA direktoriaus pavaduotojo (žr. 1 schemą).
Įstaigoje yra suformuoti atskiras CAA veiklos sritis kuruojantys 7 skyriai: Aviacijos saugumo
skyrius, Oro transporto skyrius, Skrydžių priežiūros skyrius, Orlaivių skyrius, Aviacijos personalo
licencijavimo ir medicinos skyrius, Oro navigacijos paslaugų skyrius ir Aerodromų skyrius.
(i)

Aerodromų skyriui 16 keliami šie tikslai: vykdyti civilinių bei karinių aerodromų,
naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, ir jų statinių specialiųjų reikalavimų
projektavimo, statybos bei naudojimo valstybinę priežiūrą; kontroliuoti, kad statinių
statyba bei rekonstrukcija ir ūkinė veikla aerodromo apsaugos bei sanitarinėse apsaugos
zonose būtų vykdoma Vyriausybės nustatyta tvarka; kontroliuoti, kaip laikomasi
Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių ir vykdomos priemonės,
susijusios su orlaivių triukšmo poveikio mažinimu aplinkai; vykdyti antžeminių
paslaugų oro uostuose teikimo, įskaitant antžeminę įrangą, valstybinę priežiūrą; taip pat
pagal savo kompetenciją įgyvendinti valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją,
teikti siūlymus rengiant oro uostų ir civilinių aerodromų plėtros programas. Šių tikslų
įgyvendinimui Aerodromų skyriui priskirtos 27 funkcijos.

(ii)

Orlaivių skyriaus17 svarbiausi uždaviniai yra: pagal savo kompetenciją teikti siūlymus
CAA direktoriui nustatant reikalavimus civilinei aviacijai Aviacijos įstatymo
numatytais atvejais. Orlaivių skyrius, įgyvendindamas uždavinius, vykdo 50 funkcijų
orlaivių ir jų komponentų tinkamumo skraidyti, orlaivių registro, orlaivių techninės
priežiūros ir susijusiose srityse.

(iii)

Oro transporto skyriaus18 veiklos tikslai yra: pagal skyriaus funkcijas teikti siūlymus
direktoriui dėl reikalavimų civilinei aviacijai Aviacijos įstatymo numatytais atvejais
nustatymo; pagal skyriaus funkcijas vykdyti civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę
įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas, valstybinę priežiūrą. Oro transporto skyrius,
vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka 23 funkcijas oro erdvės organizavimo,
oro susisiekimo licencijavimo, oro transporto keleivių teisių apsaugos ir susijusiose
srityse.

(iv) Oro navigacijos paslaugų skyriaus19 uždaviniai: teikti siūlymus CAA direktoriui dėl oro
navigacijos paslaugų teikimo reikalavimų nustatymo Aviacijos įstatymo numatytais
atvejais; atlikti oro navigacijos paslaugų valstybinę priežiūrą ir kontroliuoti, ar
laikomasi atitinkamų reikalavimų teikiant oro eismo paslaugas, naudojantis bei
prižiūrint RNS bei skrydžių valdymo įrenginius, rengiant ir pateikiant oro navigacijos
informaciją, teikiant meteorologijos paslaugas aviacijos reikmėms; taip pat vykdyti
CAA struktūra nustatyta susisiekimo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3-441.
Aerodromų skyriaus nuostatai, patvirtinti CAA direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 4R-65 įsakymu
Nr. 4R-65.
17
Orlaivių skyriaus nuostatai, patvirtinti CAA direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.4R-276 (2010 m.
spalio 1 d. įsakymo Nr. 4R- 219 redakcija).
18
Oro transporto skyriaus nuostatai, patvirtinti CAA direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 4R-65 įsakymu
Nr. 4R-65.
19
Oro navigacijos paslaugų skyriaus nuostatai, patvirtinti CAA direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr.
4R- 174.
15
16
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skrydžių vadovų, skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo bei juos
rengiančių mokymo įstaigų priežiūrą. Šių uždavinių įgyvendinimui Oro navigacijos
paslaugų skyriui pavesta 12 funkcijų.
(v)

Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyriui20 nustatyti šie uždaviniai: pagal
savo kompetenciją teikti siūlymus nustatyti reikalavimus civilinei aviacijai Aviacijos
įstatymo numatytais atvejais; licencijuoti civilinės skrydžio įgulos narius, tvirtinti ir
prižiūrėti mokymo organizacijas, rengiančias skrydžio įgulos narius; vertinti skrydžio
treniruoklius; patvirtinti CAA įgaliotuosius skrydžio egzaminuotojus; pripažinti
užsienio šalių išduotas pilotų licencijas; sertifikuoti / prižiūrėti Aviacijos medicinos
centrus ir aviacijos medicinos gydytojus; vertinti orlaivių įgulos narių ir skrydžių
vadovų sveikatos būklę. Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyrius,
įgyvendindamas numatytus uždavinius, atlieka 33 funkcijas.

(vi) Aviacijos saugumo skyriaus 21 svarbiausi uždaviniai yra: siūlyti CAA direktoriui
nustatyti reikalavimus civilinės aviacijos saugumui; vykdyti civilinės aviacijos saugumo
valstybinę priežiūrą; organizuoti Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos
įgyvendinimą. Šiam skyriui pavestos 38 funkcijos aviacijos saugumo srityje.
(vii) Skrydžių priežiūros skyriaus22 uždaviniai: pagal savo kompetenciją teikti siūlymus dėl
civilinės aviacijos srities reikalavimų Aviacijos įstatymo numatytais atvejais ir
kontroliuoti kaip jie vykdomi. Skrydžių priežiūros skyrius, remiantis šio skyriaus
nuostatais, atlieka 22 funkcijas skrydžių saugos ir priežiūros srityje.
2016 m. kovo 1 d. duomenimis23, CAA skyriuose dirba nuo 3 darbuotojų (Teisės ir personalo
skyrius, Finansų ir apskaitos skyrius, Oro transporto skyrius) iki 12 darbuotojų (Orlaivių skyrius).
Vidutiniškai viename CAA skyriuje dirba 5 – 6 darbuotojai.
2016 m. kovo 1 d. duomenimis, CAA dirba 64 darbuotojai. 2013 m. ir 2014 m. vidutinis įstaigos
darbuotojų skaičius buvo 59 24 . 2015 m. I pusmečio vidutinis darbuotojų skaičius 25 – 60.
Susisiekimo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3-191 CAA buvo patvirtintas didžiausias
leistinas pareigybių skaičius – 62 (iš jų 58 valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis), o 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3-441 buvo nustatytas, didžiausias leistinas
CAA pareigybių skaičius yra 64.
2014 m. vidutinis bruto vieno CAA darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis sudarė 4853,63 Lt26
(1405,71 Eur). Darbo užmokesčio fondui 2015 m. suplanuota skirti 1 042 632 Eur27. 2013 m.
darbo užmokesčiui be socialinio draudimo buvo išleista 2 970 238,11 Lt 28 (860 240,41 Eur) iš

20

Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyriaus nuostatai, patvirtinti CAA direktoriaus 2016 m. vasario
25 d. įsakymu Nr. 4R-30.
21
Aviacijos saugumo skyriaus nuostatai, patvirtinti CAA direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 4R-65
įsakymu Nr. 4R-65.
22
Skrydžių priežiūros skyriaus nuostatai, patvirtinti CAA direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 4R-276
(2010 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 4R- 219 redakcija).
23
CAA duomenys.
24
CAA 2013 m. ir 2014 m. finansinės atskaitomybės aiškinamieji raštai. Prieiga internete:
http://caa.lt/index.php?694584846.
25
CAA 2015 m. I pusmečio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas. Prieiga internete:
http://caa.lt/index.php?694584846.
26
Faktinį metinį darbo užmokesčio fondą (3 436 371,05 Lt ) dalinant iš vidutinio darbuotojų skaičiaus (59) ir
mėnesių skaičiaus (12).
27
CAA 2015 m. veiklos planas. Prieiga internete: http://caa.lt/index.php?-1148541088.
28
CAA 2013 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas. Prieiga internete: http://caa.lt/index.php?694584846.
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suplanuotų 3 230 000 Lt 29 , 2014 m. – 3 436 371,05 Lt 30 (995 241,83 Eur) iš suplanuotų
3 751 000 Lt31. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui 2013 m. išleista 73 834,9532 Lt, t.y. 2,3 proc.
suplanuoto darbo užmokesčio fondo, o 2014 m. dėl iš anksto žinomų aplinkybių, susijusių su
planuotų atskaitymų nuo SĮ Šiaulių oro uostas rinkliavų, negavimu33 išleista 102 160,19 Lt34, t.y.
2,7 proc. suplanuoto darbo užmokesčio fondo. Komandiruočių sąnaudos 2013 m. sudarė
402 712,33 Lt35 (116 633,55 Eur), 2014 m. – 406 747,24 Lt36 (117802,14 Eur). Pažymėtina, jog
remiantis Aviacijos įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, CAA darbuotojų komandiruočių, susijusių su
ne Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių orlaivių tinkamumo skraidyti priežiūra, išlaidas
atlygina orlaivių savininkai arba naudotojai; CAA darbuotojų komandiruočių, susijusių su ne
Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių vežėjų veiklos priežiūra, mokymo įstaigų
akreditavimu ir priežiūra, orlaivių ir jų įrangos gamybos bei techninės priežiūros organizacijų,
orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijų tvirtinimu ir priežiūra, išlaidas
atlygina atitinkamai vežėjai, minėtos įstaigos ir organizacijos. Šių komandiruočių išlaidų
atlyginimo tvarką nustato Civilinės aviacijos administracijos darbuotojų komandiruočių išlaidų
atlyginimo tvarkos aprašas37, patvirtintas susisiekimo ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 3130.
 Finansavimas
Aviacijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad CAA yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš
valstybės biudžeto ir atskaitymų nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas bei naudojimąsi oro
uostais. Analogiška nuostata dėl CAA finansavimo šaltinių įtvirtinta ir CAA nuostatų 7 punkte.
CAA vadovas nėra asignavimų valdytojas.
Vyriausybė 2002 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 96 „Dėl atskaitymų nuo rinkliavų už oro navigacijos
paslaugas ir naudojimąsi oro uostais biudžetinei įstaigai Civilinės aviacijos administracijai
išlaikyti dydžio nustatymo“38 nustatė, kad iki einamojo mėnesio 25 dienos į CAA atsiskaitomąją
sąskaitą privalo būti pervestos šios sumos:
(i)

VĮ „Oro navigacija“ – rinkliavų už oro navigacijos paslaugas dalį, lygią 1/12 CAA
planuotų einamųjų metų sąnaudų, susijusių su VĮ „Oro navigacija“ valstybine priežiūra
pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004,
nustatančio bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą;

(ii)

VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas39 – 1/12 atskaitymų nuo rinkliavų už naudojimąsi oro
uostu sumos, kurią sudaro 65,25 proc. CAA planuotų einamųjų metų sąnaudų, susijusių
su Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų valstybine priežiūra;

CAA 2013 m. programos sąmatos vykdymo ataskaita.
CAA 2014 m. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas. Prieiga internete: http://caa.lt/index.php?694584846.
31
CAA 2014 m. programos sąmatos vykdymo ataskaita.
32
CAA 2013 m. finansinė atskaitomybė (veiklos rezultatų ataskaita). Prieiga internete:
http://caa.lt/index.php?694584846.
33
2015 m. lapkričio 30 d. interviu su CAA atstovais.
34
CAA 2014 m. finansinė atskaitomybė (veiklos rezultatų ataskaita). Prieiga internete:
http://caa.lt/index.php?694584846.
35
CAA 2013 m. finansinė atskaitomybė (veiklos rezultatų ataskaita). Prieiga internete:
http://caa.lt/index.php?694584846.
36
CAA 2014 m. finansinė atskaitomybė (veiklos rezultatų ataskaita). Prieiga internete:
http://caa.lt/index.php?694584846.
37
Žin., 2011, Nr. 29-1377.
38
Žin., 2002, Nr. 8-295.
39
Nuo 2014 m. liepos 1 d. pradėjusi veikti VĮ Lietuvos oro uostai perėmė visas iki tol oro uostus valdžiusių
VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas, VĮ „Kauno aerouostas“, VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas teises ir pareigas.
29
30
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(iii) VĮ „Kauno aerouostas“ – 1/12 atskaitymų nuo rinkliavų už naudojimąsi oro uostu sumos,
kurią sudaro 19 procentų CAA planuotų einamųjų metų sąnaudų, susijusių su Lietuvos
Respublikos tarptautinių oro uostų valstybine priežiūra;
(iv) VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas – 1/12 atsiskaitymų nuo rinkliavų už naudojimąsi
oro uostu sumos, kurią sudaro 14,25 proc. CAA planuotų einamųjų metų sąnaudų,
susijusių su Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų valstybine priežiūra;
(v)

SĮ Šiaulių oro uostas – 1/12 atsiskaitymų nuo rinkliavų už naudojimąsi oro uostu sumos,
kurią sudaro 1,5 proc. CAA planuotų einamųjų metų sąnaudų, susijusių su Lietuvos
Respublikos tarptautinių oro uostų valstybine priežiūra.

CAA gautas valstybės ir savivaldybės įmonių lėšas turi pervesti į valstybės biudžetą (Vyriausybės
nutarimo 2 punktas).
Remiantis Rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos
Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo40, patvirtino susisiekimo ministro
2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 3-118, 24 punktu, rinkliavos už naudojimąsi oro uostais
skiriamos oro uostų išlaidoms, susijusioms su nurodytų paslaugų teikimu, padengti, šių įmonių
investicijoms, taip pat Vyriausybės nustatytų dydžių atskaitymams nuo rinkliavų CAA išlaikyti;
Vyriausybės nustatytų dydžių atskaitymai nuo rinkliavų CAA išlaikyti įtraukiami į oro uostų
veiklos sąnaudas. Šio aprašo 25 punktas nustato, kad rinkliavos už oro navigacijos paslaugas
skiriamos oro navigacijos ir meteorologijos paslaugų teikėjų, CAA sąnaudoms ir Eurokontrolės
administracinėms išlaidoms, susijusioms su šių paslaugų teikimu, padengti.
Taigi, vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, CAA finansavimo šaltiniai yra trys:
(i) valstybės biudžetas,
(ii) atskaitymai nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas;
(iii) atskaitymai nuo rinkliavų už naudojimąsi oro uostais.
2014 m. planuoti atskaitymai nuo VĮ „Oro navigacija“ rinkliavų už navigacijos paslaugas ir nuo
oro uostų rinkliavų sudarė 4 700 000 Lt (1 361 214 Eur), tačiau faktiškai iš ūkio subjektų 2014 m.
buvo surinkta mažiau – 4 395 703,22 Lt (1 273 083,6 Eur). 2013 m. atitinkamai iš suplanuotų
4 478 000 Lt (1 296 918,4 Eur) surinkta 3 911 112,78 Lt (1 132 736,5 Eur), o 2012 m. iš
4 228 000 Lt (1 224 513,4 Eur) – 4 051 100 Lt (1 173 279,6 Eur) 41 . Tuo tarpu iš valstybės
biudžeto 2013 m. buvo skirta apie 911 000 Lt (263 844 Eur) valstybės biudžeto asignavimų, 2014
m. – 876 000 Lt (253 707 Eur), o 2015 m. – apie 401 000 Eur (padidėjimas siejamas dėl iš dalies
atstatyto valstybės tarnautojų darbo užmokesčio). Būtina pažymėti, kad valstybės biudžeto lėšos
naudojamos tik tuo atveju, jeigu išnaudojamos pajamų lėšos, gautos kaip atskaitymai nuo oro
navigacijos ir oro uostų rinkliavų42.
CAA finansavimo iš valstybės biudžeto dydis nepriklauso nuo praėjusiais metais surinktų
rinkliavų už administracines paslaugas sumos. Atlikdama viešojo administravimo funkcijas, CAA
VĮ Lietuvos oro uostų 2014 metų veiklos ataskaita. Prieiga internete:
http://www.ltou.lt/upload/medialibrary/d2d/d2d0fe935d4a1ef6e2cf84d9b6a298fc.pdf.
40
Žin., 2011, Nr. 26-1257.
41
CAA 2012-2014 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai (metinės ataskaitos). Prieiga internete:
http://caa.lt/index.php?-407163238.
42
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų
Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1046 redakcija), Žin.
2001, Nr. 42-1455; TAR 2014-10-03, Nr. 13617, 40 punktas.; Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 5 p.
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teikia administracines paslaugas 43 , už kurias imama valstybės rinkliava pagal Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatymą44. Valstybės rinkliavos dydžiai ir mokėjimo tvarka yra nustatyti
Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos
dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“45. Peržiūrėjus nustatytus
rinkliavų už CAA paslaugas dydžius ir įvertinus juos ekonomiškai (neapsiribojant vien Rinkliavų
įstatyme nurodytomis rinkliavą galinčių sudaryti išlaidų rūšimis), akivaizdu, kad dalis rinkliavų
dydžių nepadengia tiesioginių CAA patiriamų darbo užmokesčio sąnaudų, jau nekalbant apie
tokias išlaidas, kaip kelionės iki objekto išlaidos, kelionės laikas, kitos pridėtinės išlaidos.
Pavyzdžiui, už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota
kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg, imama 28 Eur rinkliava (4.168.1 punktas), už specialiojo
skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 750 kg – 14
Eur rinkliava (4.176.1 punktas) ir pan. Didžiausias valstybės rinkliavos už CAA teikiamas
paslaugas dydis yra 8 688 Eur (už II Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO)
kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą (4.193.1.1
punktas), už tiksliojo artėjimo tūpti II ICAO kategorijos įrenginių sistemos įvertinimą ir
tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą (4.193.5.1 punktas)). Tačiau ir šis rinkliavos dydis
neviršija Rinkliavų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyto maksimalaus valstybės rinkliavos
dydžio (80 000 Eur), todėl kaip ir kiti valstybės rinkliavos už CAA teikiamas paslaugas dydžiai
galėtų būti didinamas atsižvelgiant į paslaugos suteikimo išlaidas ir rinkliavai galimas priskirti
išlaidas pagal Rinkliavų įstatymą, kad kuo labiau kompensuotų CAA patiriamas išlaidas.
Valstybės pajamų rinkliavų už CAA paslaugas forma 2014 m. buvo surinkta 430 897,58 Lt
(124 796,56 Eur), 2013 m. – 500 170 Lt (144 859,24 Eur), 2012 m. – 471 144,50 Lt
(136452,87 Eur)46. Valstybės pajamos už CAA skirtas administracines baudas 2014 m. sudarė
1 897,33 Lt (549,5 Eur), 2013 m. – 2 450 Lt (709,57 Eur), 2012 m. – 4 150 Lt (1 201,92 Eur)47.
2.

CAA VEIKLOS PROBLEMŲ ANALIZĖ

Išnagrinėjus CAA veiklą reguliuojančius teisės aktus, CAA organizavimo, funkcinę sistemą,
finansavimo modelį, CAA veiklos rodiklius, įvertinus įvairių tarptautinių ir vidinių auditų metu
iškeltus veiklos trūkumus bei strateginės sesijos su CAA darbuotojais metu išryškintas problemas,
galima konstatuoti, jog CAA savo veikloje susiduria su eile įvairiausių problemų, kurios sąlygoja
kitas, o iš pastarųjų gimsta dar eilė kitų. Nemaža dalis jų jau įsisenėjusios ir yra nuolat minimos
vertinant CAA veiklą tarptautinių auditų metu. Akivaizdu, jog pavienių problemų sprendimas ne
sisteminiu būdu laukiamų rezultatų – veiksmingos valstybinės skrydžių saugos priežiūros –
neduos. Todėl iš esmės visų problemų sprendimas reikalauja sisteminių arba bent kompleksinių
CAA organizavimo, valdymo ir finansavimo mechanizmo pokyčių, pradedant teisinio reguliavimo
tobulinimu ir organizacine pertvarka, baigiant darbo organizavimo ir vidinių procesų
optimizavimu.
CAA savo internetiniame tinklalapyje yra išskyrusi ir aprašiusi teikiamas 27 administracines paslaugas. Valstybės
rinkliavų ir jų dydžių sąraše yra nustatyti 62 punktai (su arba be papildomų papunkčių) rinkliavų už CAA teikiamas
paslaugas. Toks paslaugų skaičiaus (27) ir rinkliavų skaičiaus (62) skirtumas sąlygotas aplinkybės, kad
administracinės paslaugos rinkliavų sąraše išskaidytos į kelis punktus pagal klases, kategorijas (pvz., 1, 2 ir 3 klasės
sveikatos pažymėjimų išdavimas civilinės aviacijos specialistams), atskiriant sertifikatų, pažymėjimų išdavimą ir
pratęsimą (pvz., sertifikato aviacijos medicinos centrui išdavimas ir atskirai galiojimo pratęsimas), aviacijos
specialistų licencijavimo paslaugą skaidant į teorijos egzamino laikymą, skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino
perlaikymą, papildomos kvalifikacijos (leidimo) suteikimą arba atnaujinimą ir pan.
44
Žin., 2000, Nr. 52-1484.
45
Žin., 2000, Nr. 108-3463; TAR 2014-12-19, Nr. 20140.
46
CAA 2012-2014 m. finansinė atskaitomybė (pagrindinės veiklos kitos pajamos). Prieiga internete:
http://caa.lt/index.php?694584846.
47
Ten pat.
43
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Toliau yra pateikiamos CAA problemos, Studijos rengėjų susistemintos pagal jų kilmę.
SCHEMA 2. CAA VEIKLAI POVEIKĮ DARANČIOS PROBLEMŲ GRUPĖS

Šaltinis: Parengta autorių.

I. Didėjantis darbo krūvis ir jo sąlygotos problemos
Didėjantis CAA darbuotojų darbo krūvis, kyla iš trijų esminių pokyčių - didėjančio priežiūros
subjektų skaičiaus, besiplečiančios priežiūros subjektų geografijos, naujų tarptautinių reikalavimų
bei standartų atsiradimo.
Didėjantis priežiūros subjektų skaičius. CAA vykdomos civilinės aviacijos valstybinės priežiūros
ir reguliuojamų subjektų (oro vežėjų, orlaivių, techninės priežiūros organizacijų, mokymo
organizacijų, civilinės aviacijos specialistų ir pan.) skaičius nuolat didėja. Pagal CAA pateiktus
duomenis48, per pastaruosius 10 metų kai kurių CAA priežiūros subjektų ir objektų skaičius išaugo
beveik du kartus (žr. Lentelę 4).
LENTELĖ 4. CAA PRIŽIŪRIMŲ SUBJEKTŲ IR OBJEKTŲ SKAIČIAUS KITIMO PALYGINIMAS 2005-2015
METŲ LAIKOTARPIU

PRIŽIŪRIMI SUBJEKTAI IR OBJEKTAI

2005-07

CAA darbuotojų skaičius

57

Europos teisinio reglamentavimo
dokumentai

10

Vežėjai

10

48

2015-07

POKYTIS,
VNT.

62
20 (pagrindinių) /

+5
+10

70 (įgyvendinimo)

/ 60

10

0

POKYTIS, %

9%
100%

0%

CAA 2016 m. kovo 1 d. pateikti duomenys.
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2005-07

2015-07

POKYTIS,
VNT.

POKYTIS, %

540

790

+250

46%

10

52

+42

420%

Aerodromai

27

31

+4

15%

Civilinės aviacijos specialistai

900

1027

+127

14%

Lauko aikštelės

0

30

+30

Aerodromai (saugumo aspektu)

0

28

+28

Mokymo organizacijos

22

26

+4

18%

ON paslaugų teikėjai

1

3

+2

100%

Techninės priežiūros
organizacijos

8

25

+17

212%

Orlaivių gamybos organizacijos

1

1

0

0%

Tinkamumo skraidyti tęstinumo
vadybos organizacijos

9

14

+5

56%

Aviacijos medicinos centras

1

1

0

0%

Skrydžio treniruoklių operatoriai

0

5

+5

Skrydžio treniruokliai

0

8

+8

Reguliuojami subjektai

1

6

+5

Reguliuojami orlaivio atsargų
tiekėjai

0

5

+6

Aviacijos saugumo instruktoriai
(mokymo įstaigos)

1

10

+9

900%

Aviacijos inspektoriai

10

35

+25

250%

Pavojingų krovinių instruktoriai

0

8

+8

Keleivių salono įgulos narių
pradinio mokymo organizacijos

0

2

+2

Bepiločių orlaivių organizacijos

0

1

+1

ACC3 vežėjai

0

2

+2

Bendrosios aviacijos subjektai

20

30

+10

Atestuojami asmenys (saugumo
aspektu)

0

700

+700

~3 per metus

~20 per metus

+17

PRIŽIŪRIMI SUBJEKTAI IR OBJEKTAI

Orlaiviai
Iš jų - dideli lėktuvai

Pažeidėjai (ATPK)

500%

50%

567%

Šaltinis: CAA, 2016 metų kovo mėn. duomenys.
Žemi paslaugų rinkliavų dydžiai, kurie yra kur kas mažesni už CAA patiriamas sąnaudas tokioms
paslaugoms teikti, skatina užsienio subjektus naudotis Lietuvos CAA paslaugomis. Todėl padidėja
CAA darbuotojų darbo krūvis, be to bendravimas su užsienio subjektais vyksta ne valstybine
kalba, kas taip pat turi įtakos CAA darbuotojų užimtumui. Vienas tokių pavyzdžių – licencijų
išdavimas. Žemiau pateiktoje lentelėje aiškiai matyti, kokia dalis licencijų išduodama užsienio
piliečiams.
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LENTELĖ 5. CAA 2006-2015 METAIS IŠDUOTŲ LICENCIJŲ SKAIČIUS
LICENCIJOS TIPAS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VISO
ATPL (transporto oro
linijų pilotų licencija)

6

6

20

10

26

12

14

19

12

20

145

Iš jų užsienio
piliečiams išduota:

0

0

0

4

16

5

4

11

2

3

45

CPL (komercinio
piloto licencija)

10

21

15

22

15

33

32

38

36

49

271

Iš jų užsienio
piliečiams išduota:

0

1

5

8

4

3

14

11

15

32

93

PPL (privataus piloto
licencija)

21

16

43

17

25

15

43

40

50

49

319

Iš jų užsienio
piliečiams išduota:

0

1

0

4

2

6

14

17

25

19

88

SPL

4

2

19

13

12

18

11

11

20

34

144

BPL

8

12

14

11

5

1

5

10

5

3

74

MO

83

70

145

101

81

95

113

114

135

56

993

Šaltinis: CAA, 2016 metų kovo mėn. duomenys.
Besiplečianti priežiūros subjektų veiklos geografija. Ženkliai išsiplėtė ir CAA prižiūrimų aviacijos
sektoriaus subjektų veiklos geografija (tiek ES, tiek ir trečiosiose šalyse). Jei iki 2008 m. CAA
patikrinimų veikla iš esmės vyko tik Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, tai nuo 2008-2009 metų
ekonominės krizės ši veikla sparčiai išsiplėtė į kitas ES šalis (Nyderlandai, Suomija, Švedija,
Danija), Norvegiją, vėliau apimant jau ir Latviją, Prancūziją, Graikiją, Italiją, Estiją, Portugaliją,
Vokietiją bei ne ES šalis nares: Kazachstaną, Rusiją, Šveicariją, Tadžikistaną, Gruziją, Libiją,
Tailandą, Saudo Arabiją, Jemeną, Gaboną, Butaną, Ekvatoriaus Gvinėją, Beniną, Butaną, Kubą.
Esamu laikotarpiu pastovesnė CAA prižiūrimų aviacijos įmonių veikla planuojama Kuboje,
Kazachstane, Latvijoje, Suomijoje, Austrijoje, Saudo Arabijoje, Ekvatoriaus Gvinėjoje, Benine,
Butane, Portugalijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Graikijoje, Estijoje, Indonezijoje,
Vietname, Dominykos Respublikoje, todėl CAA neišvengiamai vykdo ir turi planuoti savo veiklą
(skrydžių egzaminuotojų, orlaivių, skrydžių patikrinimus) šiose šalyse.
Pažymėtina, kad didėja ne tik ūkio subjektų skaičius ir geografija, bet ir subjektų vykdomų darbų
apimtys, darbų sudėtingumas. Pvz., techninės priežiūros organizacijos prašo leisti vykdyti
techniškai vis sudėtingesnius darbus. CAA specialistams reikia papildomo laiko, pastangų,
kvalifikacijos, kad tinkamai įvertinti tokius veiklos pakeitimus. Atitinkamai išauga priežiūros
apimtys, priežiūra reikalauja siauresnių (specialiųjų) techninių žinių
Nauji tarptautiniai reikalavimai bei standartai. Didėjant kiekybinėms CAA darbų apimtims
lygiagrečiai didėja ir organizacijai keliamų techninių ir organizacinių reikalavimų apimtis dėl ES
institucijų nuolat priimamų naujų ir tobulinamų esamų teisės aktų, kurie nacionalinėms priežiūros
institucijoms, tokioms kaip Lietuvos CAA, numato vis daugiau funkcijų. CAA personalas
dalyvauja ES vykdomose aviacijos programose (bendro Europos dangaus, trečiųjų šalių orlaivių
patikros, aviacijos saugumo reikalavimų taikymo plėtros ir pan.), turi skirti laiko naujoms, dar tik
besiformuojančioms aviacijos sritims Lietuvoje (bepiločiai orlaiviai, sraigtasparniai ir pan.).
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49

1.

Personalo trūkumas. Sparčiai ir nuolat didėjantis CAA darbo krūvis sąlygoja papildomų
žmogiškųjų išteklių poreikį. Ir nors per pastaruosius 10 metų CAA veiklos apimtys
išaugo dvigubai, darbuotojų skaičius padidėjo labai nežymiai, nes sudėtinga darbuotojų
skaičiaus valstybės tarnyboje keitimo procedūra neleidžia greitai ir adekvačiai reaguoti
į faktinius personalo skaičiaus poreikius, net jeigu toks padidinimas visiškai
nereikalauja papildomo biudžetinio finansavimo. Šiuo metu CAA trūksta mažiausiai 17
papildomų pareigybių49 šiuose skyriuose:
 Aerodromų skyrius – 2 pareigybė;
 Oro transporto skyrius – 1 pareigybė;
 Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyrius – 3 pareigybės;
 Skrydžių priežiūros skyrius – 4 pareigybės;
 Orlaivių skyrius – 2 pareigybės;
 Oro navigacijos paslaugų skyrius - – 1 pareigybė;
 Teisės ir personalo skyrius – 1 pareigybė;
 Planavimo ir informacijos skyrius – 1 pareigybė;
 Saugos ir kokybės vadybininkas* – 1 pareigybė (atskira pareigybė prie
direktoriaus).
 Aviacijos saugumo skyrius – 1 pareigybė

2.

Personalo kaita. Didėjantis darbo krūvis, poreikis gilintis į visiškai naujas veiklos sritis
– vieni iš veiksnių, sąlygojančių CAA darbuotojų kaitą. Atitinkamai, bet kokia
personalo kaita sąlygoja, kad dar labiau didėja darbo krūvis tiems CAA darbuotojams,
kurie atlieka trūkstamiems ir / arba naujai priimtiems darbuotojams (kol pastarieji
įsisavins CAA darbo specifiką ir įgis reikiamų žinių) priskirtas funkcijas.

3.

Ribotos galimybės kelti darbuotojų kvalifikaciją. Dėl didelio darbo krūvio, aviacijos
srities mokymų specifikos (tokie mokymai įprastai trunka ilgai (ne mažiau kaip savaitę),
dažniausiai vyksta ne Lietuvoje, tenka riboti personalo kvalifikacijos tobulinimą, nes
darbuotojų mokymui skirtas laikas tiesiogiai įtakoja (ilgina) sprendimų priėmimo
procesus ir kitų tiesioginių funkcijų atlikimo trukmę.

4.

Komandiruočių ribojimas. Didelis darbo krūvis riboja CAA darbuotojų būtinąsias
komandiruotes, ypatingai atstovaujant Lietuvai ES ir tarptautinėse organizacijose, CAA
sričiai priskirtinuose tarptautiniuose renginiuose. Dėl didelių darbo apimčių CAA
darbuotojai turi nusistatyti aiškius prioritetus ir dažnai dalyvavimas tarptautiniame
lygmenyje, kuris yra labai svarbi, bet ne kritinė CAA veikla, yra apribojama kitų –
svarbesnių – veiklų sąskaita.

5.

Prastėjanti paslaugų kokybė ir ilgėjanti paslaugų teikimo trukmė. CAA dėl didelio
darbuotojų darbo krūvio yra sudėtinga užtikrinti tinkamą jai pavestų funkcijų vykdymą,
išlaikyti deramą paslaugų kokybę ir paslaugų suteikimą teisės aktų nustatytais terminais.
Paslaugų teikimas pagal pagreitintą procedūrą (angl. fast track) dėl dabartinių personalo
krūvio problemų šiuo metu apskritai neįgyvendinamas.

6.

Nepakankamos galimybės įgyvendinti ES ir kitų tarptautinių teisės aktų reikalavimus,
bei su tuo susijusios nepalankios tarptautinių auditų išvados, kuriose nustatyti trūkumai
tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai (dauguma nustatomų trūkumų, pvz., 66 dalies licencijos
išduotos nurodant neteisingus ar ES teisės aktams prieštaraujančius ribojimus, atsiranda
ir ilgą laiko tarpą būna nepašalinami dėl nepakankamų resursų) atskleidžia personalo

Papildomų pareigybių poreikis išsakytas CAA atstovų 2015 m. lapkričio 19 d. vykusios strateginės sesijos metu.
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trūkumą Lietuvos CAA. Neturėdama pakankamų personalo pajėgumų optimaliam
funkcijų vykdymui CAA nėra pajėgi nuolat užtikrinti tinkamą jai pavestų funkcijų
vykdymą, o nuolat didėjant darbo krūviui ir plečiantis Lietuvos aviacijos įmonių
veikloms sritims bei geografijai – ir užtikrinti priimtiną saugos lygį bei išlaikyti deramą
paslaugų kokybę, kas galimai vėl bus identifikuota tarptautinių auditų metu ateityje. Tuo
tarpu tarptautiniai auditai atliekami Lietuvoje vis intensyvėja, o jų metu nustatomų
pažeidimų skaičius stabiliai auga (žr. Schemą 3).
SCHEMA 3. TARPTAUTINIAI (ICAO, JAA, EASA, EK, EUROCONTROL) AUDITAI IR JŲ METU
NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ SKAIČIUS LIETUVOJE

Šaltinis: CAA, 2016 metų kovo mėn. duomenys.
Be to, didelis darbo krūvis ribotoja CAA darbuotojų galimybes greitai ir kokybiškai
reaguoti į aviacijos sektoriaus subjektų užklausas, tinkamai pasiruošti ir su konkrečia
pagrįsta pozicija dalyvauti nacionalinėse ar tarptautinėse darbo grupėse.
II. Santykinai mažas darbo užmokestis ir jo sąlygotos problemos
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme50 yra aiškiai apibrėžtas maksimalus valstybės
tarnautojų darbo apmokėjimo dydis, teisės aktai taip pat riboja valstybės tarnyboje dirbančių
asmenų skatinimą piniginėmis išmokomis. Teisės aktai nenumato jokių išimčių iš valstybės
tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos CAA personalo atžvilgiu, todėl, CAA darbuotojų darbo
užmokestis yra bent 2 kartu mažesnis, o kai kada šis atlygio skirtumas gali siekti ir 3 bei daugiau
kartų už privačiame aviacijos sektoriuje vyraujančius darbo užmokesčio dydžius51.
1.

Aukštos kvalifikacijos specialistų „nutekėjimas“ ir personalo kaita. Aukščiausią
kvalifikaciją turintys CAA darbuotojai, kuriems mokyti skiriama didžiausia dalis CAA
mokymo fondo lėšų, nuolat pereina dirbti į privatų aviacijos sektorių, susiduriama su
didele personalo kaita.

Žin. 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708.
Darbo užmokesčio skirtumai buvo išsakyti CAA atstovų 2015 m. lapkričio 19 d. vykusios strateginės sesijos
metu.
50
51
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2.

Profesinės kompetencijos stoka. CAA darbuotojų darbo užmokesčio sistema neskatina
aukštos kvalifikacijos patyrusių specialistų iš privataus aviacijos sektoriaus pereiti dirbti
į CAA, dėl ko CAA susiduria su darbuotojų profesinės kompetencijos stoka. Profesinės
kompetencijos trūkumą identifikuoja tarptautinių auditai bei pastebi CAA prižiūrimi
ūkio subjektai52.

3.

Specialistų trūkumas. Dėl santykinai mažo darbo užmokesčio CAA trūksta atitinkamos
kvalifikacijos specialistų darbuotojų (neužimamos pareigybės). Į laisvas pareigybes
priimami jauni specialistai apmokomi CAA sąskaita ir vėliau įgiję atitinkamą
kvalifikaciją bei patirtį pareina dirbti į privatų sektorių.

4.

Mažėjanti darbuotojų motyvacija. Nekonkurencingas darbo užmokestis lyginant su
privačiu sektoriumi mažina CAA darbuotojų norą dirbti efektyviai, reflektyviai reaguoti
į naujus veiklos modelius ir iššūkius.

5.

CAA darbuotojų darbas privačiame sektoriuje. Santykinai mažas darbo užmokestis
skatina CAA darbuotojus dirbti kitą darbą privačiame sektoriuje. Tokia situacija yra
toleruotina siekiant CAA išlaikyti kvalifikuotus apmokytus CAA lėšomis specialistus,
tačiau, kita vertus, tai sudaro prielaidas (padidina riziką) netinkamam paslaugų atlikimui
(dėl laiko stokos ir netinkamų prioritetų), privačių ir viešųjų interesų konflikto
atsiradimui.

III. Finansavimo trūkumas ir jo sąlygotos problemos

52

1.

Ribotos galimybės kelti darbuotojų kvalifikaciją. Darbuotojų mokymai techninėse
aviacijos srityse yra labai brangūs, didžioji dalis reikiamų mokymų Lietuvoje net
nevykdoma, todėl dėl riboto finansavimo CAA negali užtikrinti bendro būtinų
darbuotojų mokymų poreikio patenkinimo (mokymui skirtų lėšų kiekį taip pat riboja
maksimalus 5 proc. dydžio kriterijus nuo darbo užmokesčiui skiriamų asignavimų, kaip
nustatyta Valstybės tarnybos įstatyme).

2.

Ribotos galimybės užtikrinti darbuotojams reikiamas darbo sąlygas ir aprūpinti
darbuotojus reikiamomis darbo priemonėmis. Nepakankamas CAA finansavimas riboja
bendras CAA funkcionavimui reikiamas išlaidas, skirtas darbo vietoms, infrastruktūros
atnaujinimui, egzaminavimo centro įrengimui, informacinių technologijų ir ryšių
paslaugoms ir pan.

3.

Ribotos investicijų galimybės. Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, kuo daugiau
paslaugų reikėtų perkelti į elektroninę erdvę, diegti vadybos sistemas ir pan. Visa tai
reikalauja nemažų investicijų. Tuo tarpu dėl nedidelio CAA biudžeto tokias investicijas
tenka riboti, be to, investicijų projektai yra derinami su asignavimų valdytoju

4.

Ribotos galimybės iš rinkos pirkti paslaugas. Nepakankamas CAA finansavimas riboja
CAA galimybes iš ūkio subjektų pirkti paslaugas, kurios padėtų tinkamai įgyvendinti
CAA priskirtas funkcijas (pvz., ekspertinės paslaugos) ar kitas reikalingas paslaugas
(pvz., informacijos sklaidos paslaugos). Iš dalies ši problema kyla ir dėl paslaugų
pasiūlos: Lietuvoje tokių paslaugų (ypač specializuotų, pritaikytų aviacijos sričiai)
pasiūlos beveik nėra, o perkant paslaugas iš užsienio subjektų jos būtų labai brangios
(papildomai reikia įvertinti ir su logistika susijusias išlaidas).

5.

Ribotos galimybės dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje. Trūkstant finansinių
išteklių CAA kur kas mažiau dėmesio skiria dalyvavimui ES institucijose, tarptautinių
organizacijų darbo grupėse ir/ar renginiuose. Šiuo atveju ištekliai yra reikalingi ne tik

2015 m. lapkričio 12 d. interviu su UAB „Avion Express“ atstovu.
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kelionių išlaidoms padengti, bet ir tinkamam dalyvavimo pasiruošimui, aiškios
valstybės pozicijos vienu ar kitu klausimu suformavimui. CAA atstovų vertinimu, šiuo
metu, toks Lietuvos atstovavimas tarptautiniame lygmenyje įgyvendinamas tik apie
20 proc. realaus poreikio, kylančio iš esamų įsipareigojimų dėl nuolatinio Lietuvos
atstovavimo ES institucijose53.
IV. Finansavimo modelis ir jo sąlygotos problemos
Esamas CAA finansavimo modelis paremtas lėšų gavimu iš oro uostų ir VĮ „Oro navigacija“
(atskaitymai nuo jų rinkliavų pajamų, kuriuos CAA planuoja kaip priežiūros sąnaudas) bei
valstybės biudžeto lėšomis.
1.

Galiojantys valstybės rinkliavų dydžiai neužtikrina reikiamo CAA finansavimo. CAA
finansavimo iš valstybės biudžeto dydis netiesiogiai priklauso nuo praėjusiais metais į
valstybės biudžetą surinktų rinkliavų už administracines paslaugas sumos. Rinkliavų
dydžius nustato Vyriausybė. CAA skaičiavimais 54 , galiojantys valstybės rinkliavų
dydžiai nepadengia CAA sąnaudų, susijusių su šių paslaugų teikimu (dalies paslaugų
sąnaudos 3-4 kartus viršija nustatytus rinkliavų dydžius), yra neadekvatūs lyginant
užsienio šalyse teikiamų analogiškų ar labai panašių paslaugų įkainiams (taip
netiesiogiai skatinant užsienio šalių subjektus naudotis Lietuvos CAA paslaugomis).

2.

Galiojantys rinkliavų dydžiai didina CAA darbo krūvį. Dėl nekonkurencingų rinkliavų
dydžių į CAA paslaugų vis dažniau kreipiasi kitų valstybių aviacijos rinkos dalyviai
(ieškodami ekonominės naudos), taip didindami CAA darbo krūvį ir gilindami su tuo
susijusias veiklos kokybės ir operatyvumo problemas.

3.

Finansinio stabilumo trūkumas. Oro uostų prievolė mokėti atskaitymų lėšas nuo
rinkliavų neužtikrina CAA suplanuotų pajamų gavimo (pvz., dėl SĮ Šiaulių oro uosto
įsiskolinimų pajamų įmokų surenkama mažiau nei suplanuota), bankrutuojančios
aviakompanijos, kurios palieka nesumokėtų rinkliavų skolas oro uostams, o jie neturi
lėšų mokėti nustatytų atskaitymų dydžių CAA išlaikymui, ekonominės krizės sudaro
tokias sąlygas, kad CAA ne visuomet gauna visų biudžete suplanuotų pajamų, todėl
patvirtintas CAA biudžetas nėra stabilus, o biudžetinės įstaigos statusas neleidžia
skolintis, tokiu būdu išsprendžiant finansinių srautų problemas.

V. Vidiniai darbo organizavimo trūkumai ir jo sąlygotos problemos

53
54

1.

Netolygus darbo krūvio paskirstymas. Priskiriant darbuotojams darbo funkcijas ne
visada atsižvelgiama į tai, jog skirtingų funkcijų atlikimui reikia skirtingų žmogiškųjų
išteklių ir darbo laiko sąnaudų.

2.

Nesuvienodinti procesai, nestandartizuotos procedūros ir silpna projektų valdymo
patirtis. Iš esmės tie patys procesai, pvz. ūkio subjektų auditavimas, skirtinguose CAA
skyriuose atliekami skirtingai, pagal pačių skyriaus darbuotojų nusistatytą veiksmų
seką. Dėl silpnos CAA projektų valdymo patirties CAA darbuotojai neturi gebėjimų
savo veikloje taikyti visuotinai pripažintų projektų vadybos ir darbo organizavimo
principų.

3.

Vidinės komunikacijos ir komandinio darbo patirties trūkumai. CAA darbuotojų darbo
ir išteklių efektyvumą mažina vidinės komunikacijos bei komandinio darbo stoka, t. y.
nepakankamas tarp darbuotojų vykstantis pasikeitimas informacija, nepakankami darbo

2015 m. lapkričio 30 d. interviu su CAA direktoriumi.
2015 m. lapkričio 30 d. interviu su CAA direktoriumi.
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komandoje įgūdžiai, kuriems įtaką daro tiek vadybinės problemos, tiek konkrečių
darbuotojų asmeninės savybės.
4.

Įdiegtos IT sistemos yra pasenusios ir neatitinka įstaigos poreikių, dėl to
neišnaudojamos IT sistemų galimybės. Įdiegtų IT sistemų panaudojimas darbo funkcijų
atlikimui nedidina CAA darbuotojų darbo efektyvumo, ir netgi, atskirų darbuotojų
vertinimu, jį mažina. Tą sąlygoja tiek pasenusių IT sistemų neatitikimas įstaigos
poreikiams, tiek IT sistemų galimybių neišnaudojimas (pvz. e-paslaugų teikimui).

VI. Kitos išorinės aplinkos sąlygotos problemos
1.

Finansinių išteklių panaudojimo ribojimas. CAA, kaip ir kitos biudžetinės įstaigos, ne
asignavimų valdytojai, negali lanksčiai naudoti turimų lėšų. Suplanuotą biudžeto išlaidų
sąmatą sunku pakeisti ir koreguoti išlaidų panaudojimą pagal poreikius dėl asignavimų
valdytojo statuso praradimo: kiekvieną tikslinimą atlieka Susisiekimo ministerija per
konsoliduotą biudžetą. Lankstesnė finansinių išteklių panaudojimo sistema leistų
pasiekti geresnius CAA veiklos rezultatus.

2.

Strateginio aiškumo trūkumas. CAA savo veikloje susiduria su silpnu strateginiu
vadovavimu iš kitų aviacijos valstybinį valdymą vykdančių institucijų – Vyriausybės ir
Susisiekimo ministerijos pusės: nėra aiškios strateginės aviacijos politikos kryptys,
aviacijos saugos prioritetai, jų vystymo kryptys, realūs šių institucijų keliami tikslai,
uždaviniai ir CAA veiklos lūkesčiai.

3.

Biurokratinė našta. CAA daug žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudų skiria Vyriausybės
ir Susisiekimo ministerijos nurodymų bei teisės aktuose nustatytų privalomų
informacinio pobūdžio įpareigojimų vykdymui, dalyvavimui įvairiose kontrolės
veiklose, pasižyminčiais formalizmu, pridėtinės vertės nesukūrimu, kasmetiniu
pasikartojimu ir pan.

4.

Valdymo autonomijos trūkumas. CAA dėl pavaldumo Susisiekimo ministerijai
pirmiausia turi praeiti šios ministerijos „filtrą“, kas ilgina arba net blokuoja CAA
darbuotojų skaičiaus padidinimo, valstybės rinkliavos dydžių ar rinkliavos objekto
tikslinimo ir pan. klausimų sprendimo, naujų sumanymų ir reformų įgyvendinimo
procesą.

5.

Veiklos planavimo trūkumai, silpna išorės veiklos stebėsena ir vertinimas (iš Susiekimo
ministerijos pusės). Dėl silpno išorinio CAA veiklos planavimo CAA nerenka (neturi)
objektyvių ir sisteminių rodiklių, statistinių duomenų, kurie leistų tinkamai įvertinti tiek
įstaigos, tiek atskirų skyrių, darbuotojų veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą. Įstaigos
veiklos vertinimo rodikliai nenuoseklūs, nuolat kintantys, atskirais atvejais labai
subjektyvūs, be aiškios pokyčių dinamikos, todėl labai sunkiai panaudojami
objektyviam įstaigos veiklos vertinimui.

6.

Sąlyginis nepriklausomumas. CAA, kaip valstybinę civilinės aviacijos priežiūrą
vykdanti institucija, yra įgaliota prižiūrėti ir valstybės įmonių (VĮ “Oro navigacija”, VĮ
“Lietuvos oro uostai) veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad CAA yra funkciškai ir politiškai
pavaldi tai pačiai Susisiekimo ministerijai, kuri savo ruožtu įgaliota valdyti minėtas
valstybės įmones ir atsako už jų veiklą, galimas interesų konfliktas tarp pareigos
kontroliuoti CAA veiklą valstybinės priežiūros srityje bei atsakomybės už
kontroliuojamų valstybės įmonių veiklos rodiklius. Pažymėtina, kad ES teisės aktai
akcentuoja reikalavimą nacionalinei civilinės aviacijos priežiūros institucijai būti
nepriklausoma nuo savo priežiūros subjektų, todėl egzistuoja tikimybė, kad Vyriausybė
ar Susisiekimo ministerija gali bandyti paveikti techninius CAA sprendimus dėl
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skrydžių saugos užtikrinimo ir oro uostų ar oro navigacijos paslaugų teikėjo atitikimo
teisės aktų reikalavimams, jeigu jie nėra ekonomiškai, socialiai naudingi tos pačios
ministerijos atsakomybės srityje esančioms valstybės įmonėms.
3.

SSGG ANALIZĖ

Šioje Studijos dalyje pateikiamas esamos situacijos vertinimas naudojant stiprybių, silpnybių,
galimybių ir grėsmių metodą.
LENTELĖ 6. SSGG ANALIZĖ

STIPRYBĖS
 CAA darbuotojų branduolys turi reikiamą kvalifikaciją, patirtį ir išmano savo darbą.
 Atsižvelgimas į darbuotojų poreikius: darbuotojams suteikiama galimybė dirbti nuotoliniu
būdu, nepilnu etatu, papildomai dirbti kitose nepagrindinėse darbovietėse, lanksčiu darbo
grafiku ir pan.
 CAA darbuotojams sudarytos galimybės kelti profesinę kvalifikaciją CAA finansinių
galimybių ribose.
 CAA turi stiprius ir nusistovėjusius ryšius su Susisiekimo ministerija, EASA, ICAO,
EUROCONTROL ir kitomis su aviacijos sektoriumi susijusiomis tarptautinėmis
organizacijomis.
 Lankstus ir santykinai greitas, operatyvus reagavimas į reguliuojamų/ prižiūrimų subjektų
poreikius, atsižvelgimas į jų interesus, kai teikiant viešojo administravimo paslaugas
orientuojamasi ne tiek į formalų procesą, kiek į galutinį rezultatą, todėl reali skrydžių saugos
prevencija vyrauja prieš biurokratinį formalizmą.
 Aukštas aviacinės saugos lygis pagal pavojingų aviacijos incidentų ir avarijų skraidytų
valandų skaičiui rodiklį.
SILPNYBĖS
 Galimybių tinkamai įgyvendinti priskirtas funkcijas trūkumas. Dėl akivaizdaus specialistų
trūkumo įstaigoje darbuotojams trūksta laiko tinkamai įgyvendinti savo funkcijas, daliai
specialistų pavedamos užduotys, kuriems jie neturi reikiamos profesinės kompetencijos.
 Dėl finansavimo trūkumo CAA turi ribotas galimybes užtikrinti darbuotojams reikiamas
darbo sąlygas ir aprūpinti darbuotojus reikiamomis darbo priemonėmis, kelti darbuotojų
kvalifikaciją, pirkti paslaugas iš rinkos ar pilnavertiškai dalyvauti tarptautinių organizacijų
veikloje.
 Valstybės rinkliavų dydžiai nepadengia CAA patiriamų sąnaudų numatytų funkcijų atlikimui.
Valstybės rinkliavos yra mokamos į valstybės biudžeto pajamų surenkamą sąskaitą, o jų
dydžių apskaičiavimo principas neleidžia skaičiuoti kitas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas,
todėl neturi pridėtinės vertės sprendžiant CAA finansavimo klausimą, didina įstaigos darbo
krūvį dėl augančių klientų, tame tarpe ir iš vis naujų užsienio valstybių, srauto.
 Įstaigoje nesuvienodinti veiklos procesai, nestandartizuotos procedūros ir silpna projektų
valdymo patirtis, o tai riboja CAA galimybes teikti kokybiškas paslaugas.
 Įdiegtos IT sistemos yra pasenusios ir neatitinka įstaigos poreikių, be to, pilnai
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neišnaudojamos IT sistemų galimybės e-paslaugų teikimui.
 Strateginio aiškumo trūkumas. CAA savo veikloje susiduria su neefektyviu ir formaliu
strateginiu vadovavimu iš kitų aviacijos valstybinį valdymą vykdančių institucijų –
Vyriausybės ir Susisiekimo ministerijos pusės.
 Valdymo autonomijos trūkumas, kas ilgina arba net blokuoja CAA darbuotojų skaičiaus
padidinimą, valstybės rinkliavų dydžių tikslinimo ir pan. klausimų sprendimą, naujų
sumanymų ir reformų įgyvendinimo procesą.
 Silpna įstaigos veiklos stebėsena ir vertinimas, kadangi CAA, dėl nuolat kintančių išorinių
reikalavimų rodiklių nustatymui, nerenka (neturi) objektyvių ir sisteminių kiekybinių ar
kokybinių veiklos rezultatų vertinimo rodiklių, statistinių duomenų, kurie leistų tinkamai
įvertinti tiek įstaigos, tiek atskirų skyrių, darbuotojų veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą ar
tinkamai nustatyti rodiklius.
GALIMYBĖS
 Didinti CAA specialistų skaičių, taip užtikrinant tinkamą CAA priskirtų funkcijų
įgyvendinimą.
 Turint pakankamai žmogiškųjų išteklių pritraukti papildomą finansavimą iš ES paramos
programų ir / ar civilinės aviacijos tarptautinių organizacijų.
 Dalies paslaugų, kurios padėtų tinkamai įgyvendinti CAA priskirtas funkcijas, pirkimas iš
rinkos subjektų, sumažinant žmogiškųjų išteklių poreikį CAA.
 Nesant realioms galimybėms pirkti paslaugas rinkoje, įsteigti naują juridinį asmenį –– ir
integruoti jį į bendrą civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą, koncentruojant jame
techninio pobūdžio ekspertines žinias, perduodant jam atitinkamas funkcijas iš CAA.
 Pritraukti patyrusius ir aukštos kompetencijos civilinės aviacijos specialistus į civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą.
 Aviacijos verslui ir pramonei pradėti teikti naujas, kokybiškas ir operatyvias paslaugas, taip
gerinti Lietuvos aviacijos įmonių konkurencingumą tarptautinėje aviacijos paslaugų rinkoje,
sudaryti naujas galimybės plėstis užsienio šalyse ir taip prisidėti prie Lietuvos eksporto
plėtros.
 Pertvarkyti CAA veiklos procesus.
 Sukurti ir įdiegti integralią Lietuvos civilinės aviacijos sektoriaus informacinę sistemą,
apimančią naujos kartos e-paslaugų portalą ir aviacijos sektoriaus priežiūros platformą.
 Civilinės aviacijos priežiūros srityje taikyti integruotą strateginės veiklos planavimo,
vertinimo ir stebėsenos sistemą su vieningu duomenų surinkimo, analizės ir vertinimo
modeliu, apimančiu kiekvieną priežiūros proceso etapą ir visus šiame procese dalyvaujančius
asmenis.
 CAA finansavimo dydžio ir lankstumo padidinimas, įvedant naujus finansavimo šaltinius ar
didinant finansavimo apimtis iš esamų šaltinių.
 Keičiantis teisiniam reguliavimui, CAA savarankiškumo laipsnio didinimas, kas leistų
įstaigoje sukurti ir įdiegti priemonių, skirtų žmogiškųjų išteklių valdymo optimizavimui,
motyvavimui, orientacijai į rezultatus, sistemą, kuri būtų paremta pažangesniais, nei dabar
taikomi CAA, žmogiškųjų išteklių valdymo metodais (galimybė lanksčiau formuoti reikiamus
žmogiškuosius resursus, pagal tuometinį trumpalaikį poreikį įdarbinti ir atleisti darbuotojus,
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lankstesnės darbo užmokesčio sistemos taikymas, kvalifikacijos tobulinimui skiriamų išlaidų
maksimalaus leistino dydžio panaikinimas ir pan.).
GRĖSMĖS
 Nuoseklios ir su aiškiais prioritetais valstybės lygmens politikos civilinėje aviacijoje
trūkumas.
 CAA darbuotojų darbas privačiame sektoriuje, nes tai sudaro prielaidas netinkamam paslaugų
atlikimui (dėl laiko stokos ir netinkamų prioritetų), privačių ir viešųjų interesų konflikto
atsiradimui.
 Sparti aviacijos sektoriaus plėtra, kuri gali sąlygoti, kad CAA nepakaks išteklių tinkamam jai
priskirtų funkcijų atlikimui.
 Nepakankamas finansavimas ir santykinai mažas civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
sistemoje dirbančių specialistų darbo užmokestis, motyvavimo stoka gali lemti esminį CAA
veiklos rodiklių pablogėjimą, kvalifikuotų specialistų praradimą.
 Tarptautinių organizacijų auditų metu nustatomų CAA vykdomos priežiūros veiklos trūkumų
dinamika leidžia preziumuoti, kad ateityje neišvengiamos ne tik pasikartojančios ES teisės
aktų pažeidimų bylos, bet ir neigiamas viso Lietuvos aviacijos sektoriaus vertinimas
tarptautinėje aviacijos rinkoje.
 CAA vykdoma veiklos specifika yra labai plati ir unikali, susidedanti iš daug tarpusavyje
nesusijusių ir labai specifinių žinių reikalaujančių funkcijų, kurių vykdymui reikia daug
įvairių skirtingos kvalifikacijos darbuotojų. Atsižvelgiant į tai, kad CAA darbuotojų skaičius
nėra didelis, specifines funkcijas vykdantys darbuotojai yra unikalūs, o jų kvalifikacijai įgyti
ir palaikyti reikia daug finansinių lėšų bei laiko, šie darbuotojai yra sunkiai pakeičiami. Jiems
palikus CAA ar laikinai negalint eiti pareigų, susidaro grėsmė, kad CAA funkcijos nebus
tinkamai vykdomos, kol nebus priimti ir apmokyti nauji darbuotojai ar perkvalifikuoti esami
specialistai. Atsižvelgiant į tai, kad daugumai CAA funkcijų vykdyti reikia ne tik
kvalifikacijos, bet ir patirties, atsiranda grėsmė, kad specifinių funkcijų vykdymas gali būti
suparalyžiuotas gana ilgą laiką.
Šaltinis: Parengta autorių.

 Stiprybių panaudojimas galimybėms įgyvendinti
CAA branduolį sudaro kvalifikuoti specialistai, kurių dauguma turi reikiamą kvalifikaciją, patirtį
ir išmano savo tiesioginį darbą bei yra sukūrę gerus ryšius tiek su Lietuvos aviacijos sektoriuje
veikiančiais ūkio subjektais, tiek su sektorinėmis organizacijomis tarptautiniame lygmenyje. Tai,
kartu su padidintu civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos finansavimu, sukuria
prielaidas veiksmingai valstybinei skrydžių saugos priežiūrai. Būtent padidintas tiesioginis CAA
finansavimas ar lėšų pritraukimas iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, teikiant projektus ir gaunant
finansavimą pagal ES 2014-2020 m. struktūrinių fondų periodo 10 prioriteto „Visuomenės
poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 55 priemones) tikslingai ir lanksčiai
nukreipiant šias lėšas į tokias sritis, kaip: dalies paslaugų pirkimas rinkoje; CAA veiklos procesų
pertvarkymas tinkamai įdiegiant kokybės vadybos sistemą; integralios Lietuvos civilinės aviacijos
informacinės sistemos diegimas; lanksčios žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos diegimas, ir pan.
Tik tikslingas ir efektyvus papildomo finansavimo panaudojimas sukurtų sąlygas kokybiškų
civilinės aviacijos priežiūros paslaugų teikimui.
Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas. Prieiga internete:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones.
55
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Civilinės aviacijos priežiūros ir valdymo sistema taptų dar efektyvesnė, jei būtų įsteigtas ir į bendrą
civilinės aviacijos priežiūros sistemą integruotas naujas juridinis asmuo – Kompetencijų centras,
kurio personalą sudarytų patyrę aukštos kvalifikacijos aviacijos sektoriaus specialistai. Šiame
Kompetencijų centre būtų sukoncentruotos techninio pobūdžio ekspertinės žinios (veiklos), dėl ko
sumažėtų CAA specialistų darbo krūvis ir CAA specialistai, valstybės tarnautojai, galėtų
koncentruotis į mažiau techninio pobūdžio žinių reikalaujančių veiklų vykdymą, tarptautinį
atstovavimą Lietuvai bei bendradarbiavimą su kitų valstybių institucijomis, modernų ir naujausias
standartus atitinkantį teisinį reguliavimą, strateginę aviacijos sektoriaus priežiūrą bei jos
tobulinimą pagal naujausius ir efektyviausius tarptautinius pavyzdžius.
 Silpnybių ištaisymas pasinaudojant galimybėmis
Viena kertinių CAA silpnybių, labai ribojanti įstaigos galimybes kokybiškai ir laiku vykdyti jai
priskirtas funkcijas – kvalifikuotų specialistų trūkumas bei dalies CAA specialistų profesinės
kompetencijos stoka. Ši silpnybė yra sąlygota trijų pagrindinių priežasčių:
(i)

nepakankamo CAA finansavimo bei lankstaus naujų etatų steigimo galimybės
nebuvimo;

(ii)

santykinai mažo CAA darbuotojų darbo užmokesčio, ir potencialiems darbuotojams
nepatrauklaus didelio CAA darbuotojų darbo krūvio;

(iii)

Valstybės tarnybos įstatymo lygmens kvalifikacijos kėlimui skiriamų lėšų dydžio
ribojimo.

Pagrindinės CAA galimybės spręsti šią problemą:
-

CAA finansavimo padidinimas, įvedant naujus finansavimo šaltinius ar padidinant
finansavimo apimtis iš esamų šaltinių;

-

papildomo finansavimo iš ES paramos programų ir (ar) civilinės aviacijos tarptautinių
organizacijų pritraukimas;

-

CAA savarankiškumo laipsnio didinimas (pvz., lankstesnė darbo užmokesčio sistema
kvalifikacijos tobulinimui skiriamų išlaidų maksimalaus dydžio atsisakymas) keičiant
biudžetinės įstaigos statusą ir (ar) naujo juridinio asmens – Kompetencijų centro –
steigimas, integruojant jį į bendrą civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą;

-

dalies paslaugų, kurios padėtų tinkamai įgyvendinti CAA priskirtas funkcijas, pirkimas iš
rinkos subjektų, sumažinant žmogiškųjų išteklių poreikį CAA.

Įstaigos veikloje išryškėjusios vadybinės, organizacinės problemos (silpnybės) gali būti
sprendžiamos:
-

pertvarkant CAA veiklos procesus ir tobulinant diegiamą kokybės vadybos sistemą. Tai
leistų padidinti CAA veiklos efektyvumą, skaidrumą, funkcinį aiškumą, pagerintų įstaigos
procesų ir juose dalyvaujančių darbuotojų sąveiką (ši veikla galėtų būti finansuota ir iš ES
lėšų, pagal priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo
valdymo institucijose“);

-

dalį paslaugų, kurios padėtų tinkamai įgyvendinti CAA priskirtas funkcijas, perkant iš
rinkos subjektų, taip sumažinant žmogiškųjų išteklių poreikį CAA;

-

įdiegiant priemonių, skirtų žmogiškųjų išteklių valdymo optimizavimui, motyvavimui,
orientacijai į rezultatus, sistemą bei gerų darbo sąlygų sukūrimu.
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 Silpnybių šalinimas grėsmėms sumažinti
Viena didžiausių grėsmių – nepakankamas finansavimas, dėl ko gali pablogėti CAA veiklos
efektyvumas ir rezultatyvumas, aviacijos saugos rodikliai, įstaiga gali prarasti savo geriausius
specialistus. Užtikrinus pakankamą finansavimą ir į įstaigos veiklą pritraukus daugiau kvalifikuotų
specialistų, tikėtina, kad būtų suvaldytos CAA veikos neefektyvumo grėsmės, prisitaikyta prie
sparčios aviacijos sektoriaus plėtros, užtikrinta tinkama skrydžių sauga ir aviacijos saugumas.
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II. UŽSIENIO VALSTYBIŲ CIVILINĖS AVIACIJOS VALDYMO IR
PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS ATLIEKANČIŲ ORGANIZACIJŲ
VEIKLOS APŽVALGA
Šioje Studijos dalyje pateikiama apibendrinta informacija apie Jungtinės Karalystės (toliau – JK)
ir Latvijos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros funkcijas atliekančių organizacijų –
atitinkamai Civilinės aviacijos administracijos ir Civilinės aviacijos agentūros (toliau – CAA)
veiklą, organizacinę, funkcinę sistemą, finansavimo modelius ir šaltinius. Kartu apžvelgiama šių
užsienio šalių geroji patirtis civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros srityje ir pateikiami konkretūs
pasiūlymus Lietuvai.
JK CAA tikslinėje literatūroje, civilinės aviacijos srityje veikiančių subjektų, Europos aviacijos
saugos agentūros (angl. European Aviation Safety Agency, toliau – EASA) yra išskiriama kaip
lyderiaujanti šio tipo organizacija Europoje. Latvijos CAA veikia labai panašiomis rinkos
sąlygomis (valstybės dydis, geografinis regionas, teisinė forma) kaip ir Lietuvos CAA. Būtent šios
priežastys sąlygojo JK CAA ir Latvijos CAA pasirinkimą nagrinėjimo objektu.
Apžvelgiant nurodytų valstybių CAA veiklą, trumpai pristatoma šių organizacijų teisinė forma,
pagrindinės funkcijos (atsakomybės), organizacinė struktūra, finansavimo modeliai ir pajamų
šaltiniai (biudžetas), taikomi rinkliavų dydžiai, kiti specifiniai veiklos aspektai, kurie galėtų būti
pritaikyti tobulinant Lietuvos CAA veiklos organizavimą ir funkcijų vykdymą.
1.

JK CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA56

 Bendra apžvalga

Jungtinės Karalystės Civilinės aviacijos
administracija yra Jungtinės Karalystės
Tranporto
ministerijos
(angl.
Department of Transport) įsteigta
valstybinė
įmonė
(angl.
public
corporation), skirta užtikrinti saugą
aviacijos sektoriuje ir apsaugoti
visuomenės interesus. Jos pagrindinės
atsakomybės yra nustatytos JK
įstatymuose (Civil Aviation Act 1982,
Transport Act 2000, Civil Aviation Act
2012), poįstatyminiuose aktuose (iš jų
pažymėtinas Air Navigation Order
2009), o taip pat ir ES teisės aktuose.

JK CAA reguliuojami subjektai (apytiksliai):
-

Aktyvūs profesionalūs ir privatūs pilotai
(~50 000);
Licencijuoti orlaivių inžinieriai / technikai
(~12 400);
Skrydžių vadovai (~2 350)
Oro vežėjai (206)
Licencijuoti oro uostai (141)
Orlaivių kūrimo, gamybos ir techninės
priežiūros organizacijos (950)
Kelionės oro transportu organizatoriaus (
ATOL) licencijos turėtojai (~2 400)
JK registruoti orlaiviai (~19 000)

56

Skyrius parengtas pagal JK CAA interneto tinklalapyje www.caa.co.uk bei Civil Aviation Authority Annual
Report & Accounts 2014/15 (2015) ataskaitoje (prieiga internete:
http://www.caa.co.uk/docs/33/CAP1309%20AnnualReport&Accounts2014_15(web).pdf ) pateiktą informaciją.
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 Funkcijos
Pagrindinės JK CAA funkcijos yra:
-

civilinės aviacijos saugos reguliavimas, kuris, be tiesioginės saugos aviacijoje
užtikrinimo, dar apima tokius aspektus, kaip sistemų, procesų ir galimybių gerinimas,
konkurencingumo aviacijos rinkoje skatinimas, vartotojų informavimas, pilotų
atestavimas, aplinkosauginių priemonių diegimas, rizikų valdymas ir pan.;

-

reguliavimo: patarimų ir pagalbos JK Transporto ministerijai (ministrui) teikimas visais
su civiline aviacija susijusiais klausimais, įskaitant JK oro erdvės politiką, nacionalinį
saugumą, ekonominius ir aplinkosauginius veiksnius, aukščiausių civilinės aviacijos
saugos standartų užtikrinimą;

-

aviakompanijų rinkos liberalizavimas, statistinės informacijos dėl vežėjų, oro uostų,
keleivių rengimas ir skelbimas;

-

konkrečių oro uostų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų ekonominis reguliavimas,
rinkliavų dydžių nustatymas;

-

oro vežėjų ir oro kelionių organizatorių licencijavimas;

-

vartotojų teisių apsaugos užtikrinimas;

 Organizacinė struktūra
JK CAA savo strateginiuose dokumentuose akcentuoja svarbą būti efektyvia ir produktyvia
organizacija, kuri sėkmingai įgyvendina geresnio reguliavimo principus. Organizacinė JK CAA
struktūra yra tiesiogiai susieta su jos vykdomomis funkcijomis. Organizacijoje dirba beveik 1 000
darbuotojų, kurie pagal JK CAA priskirtas funkcijas yra suskirstyti į tris pagrindines grupes:
(i) Saugos ir oro erdvės reguliavimo grupę (angl. Safety and Airspace Regulation Group);
(ii) Reguliavimo politikos grupę (angl. Regulatory Policy Group);
(iii) Vartotojų gynimo grupę (angl. Consumer Protection Group).
Pagrindinės CAA funkcijos yra sukoncentruotos Saugos ir oro erdvės reguliavimo grupėje. Ji
atsakinga už tokias veiklos sritis, kaip
- Komercinė aviacija;
- Bendroji aviacija;
- Europos standartų harmonizavimas;
- Skrydžių valdymas;
- CAA pagalba Vyriausybei;
- Keleivių sauga;
- Orlaivių sauga;
- Orlaivių kūrimas ir gamyba;
- Skrydžio įgulos licencijavimas;
- Medicininė patikra;
- Oro navigacija;
- Oro uostų licencijavimas ir patikra;
- Įvykių nagrinėjimas;
- Tyrimai;
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-

Tarptautinės konsultacijos ir tyrimai;
Aplinkosauga;
Oro erdvės teisinis reguliavimas;
Meteorologija ir kt.

Tuo tarpu Reguliavimo politikos grupė yra atsakinga už tokius specifinius klausimus, kaip trijų
didžiųjų oro uostų (Hytrou (Heathrow), Gatviko, Stanstedo) ekonominis reguliavimas, teisės
aktuose įtvirtintų vartotojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas, riboto mobilumo asmenų teisių
apsauga, ekspertinių ir ekonominių patarimų teikimas kitiems JK CAA padaliniams, statistinių
aviacijos duomenų analizė ir pan. Vartotojų gynimo grupė yra atsakinga už kelionių oro transportu
organizatorių ekonominės būklės priežiūrą, oro kelionių organizatorių licencijų (angl. Air Travel
Organisers’ Licensing, toliau – ATOL) išdavimą ir priežiūrą, taip rūpinasi keleivių teisių apsaugos
užtikrinimu, kitų vartotojų teisių apsauga. Bendras JK CAA darbuotojų skaičius (įskaitant vadovus
ir dukterinę įmonę CAA International Ltd.) pagal atskiras veiklos sritis yra pateikiamas žemiau
(žr. 7 lentelę).
LENTELĖ 7. JK CAA GRUPĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS PAGAL ATSKIRAS CAA VEIKLOS SRITIS
DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS 2015 M.

DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS 2014 M.
KOVO 31 D.

VIDUTINIS
DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS 2014
M.

471

489

470

511

Reguliavimo politika

61

56

63

61

Vartotojų gynimas

56

57

60

58

Aviacinė sauga*

77

77

-

-

CAA International
Ltd.

62

64

62

50

Papildomos paslaugos

239

229

264

254

DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS 2015 M.
KOVO 31 D.

Saugos ir oro erdvės
reguliavimas

VEIKLOS SRITIS

VIDUTINIS

VISO
966
972
919
934
Šaltinis: Civil Aviation Authority Annual Report & Accounts 2014/15 (2015).
* - Aviacinė sauga (jos reguliavimas) kaip funkcija JK CAA buvo priskirta nuo 2015 m. Iki tol už aviacinę
saugą buvo atsakinga Transporto ministerija.

Kaip matyti iš aukščiau pateiktos lentelės, pagrindiniai žmogiškieji ištekliai yra sukoncentruoti
Saugos ir oro erdvės reguliavimo grupėje. Taip pat daug darbuotojų – net 229 dirba papildomų
paslaugų, suprantamų kaip CAA valdymas ir bendro pobūdžio veiklų vykdymas, teikimo srityje.
Už šių papildomų paslaugų įgyvendinimą atsakingi tokie CAA struktūriniai padaliniai, kaip CAA
valdyba, žmogiškųjų išteklių, IT, finansų, darbuotojų pensijų sistemos administravimo ir kt.
skyriai.
Pažymėtina ir tai, jog JK CAA nuolat stengiasi optimizuoti savo veiklą. 2014-2015 m. finansinių
metų laikotarpiu, peržiūrėjus įmonės organizacinę struktūrą ir įdiegus kitus procesų optimizavimo
sprendinius, JK CAA darbuotojų skaičius buvo sumažintas 39 etatais 57 . Kita vertus, net ir
optimizuodama savo veiklą, JK CAA deklaruoja ir nuosekliai užtikrina karjeros galimybes pagal
kiekvieno indėlį ir lygių galimybių pricipo įgyvendinimą.
Bendras darbuotojų skaičiaus padidėjimas stebimas tik dėl CAA iš Transporto ministerijos naujai perduotos
aviacinės saugos funkcijos.
57
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 Finansavimas
JK Vyriausybė yra nustačiusi reikalavimą, kad visos JK CAA patiriamos išlaidos būtų pilnai
padengiamos iš surenkamų rinkliavų už CAA teikiamas paslaugas ir pajamų už ES oro navigacijos
rinkliavų schemos reglamento nuostatų įgyvendinimą. Pažymėtina, kad JK CAA, skirtingai nei
Lietuvoje veikianti CAA, neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio finansavimo iš valstybės
biudžeto. JK CAA keliamas tikslas – uždirbti pelną, kurio dydį nustato Transporto departamentas
(ne tik padengti patiriamas išlaidas). Iki 2015 m. buvo teisiškai įtvirtinta, kad JK CAA pelnas
(angl. rate of return) būtų ne mažesnis kaip 6 proc., tačiau 2015 m. pradžioje šis reikalavimas buvo
sumažintas iki 3,5 proc. (dėl rinkos sąlygų, naujų funkcijų JK CAA iš Transporto departamento
perdavimo)58.
2014/2015 m. metinės 59 JK CAA grupės pajamos buvo 134,1 mln. svarų (GBP), įskaitant ir
dukterinės kompanijos CAA International Limited, visame pasaulyje teikiančios konsultacines
paslaugas aviacijos saugos standartų užtikrinimo, mokymų, konsultavimo srityse, pajamas (kurios
sudarė 16,2 mln. svarų). Tačiau pastebėtina, kad paskutiniai finansiniai metai JK CAA vykdomos
veiklos atžvilgiu nebuvo pelningi ir tik iš anksčiau sukaupti finansiniai rezervai užtikrino galutinį
teigiamą veiklos rezultatą (žr. 8 lentelę).
LENTELĖ 8. JK CAA GRUPĖS FINANSINIAI RODIKLIAI
2014/2015 M., MLN. £

2013/2014 M., MLN. £

Pajamos

134,1

132

Veiklos išlaidos

134,2

131,4

Pelnas / (nuostolis)

(0,1)

0,6

Atidėjimai į pensijų fondus (IAS 19)

(4,1)

(6,5)

Patikslintas pelnas / (nuostolis)

(4,2)

(5,9)

Finansinės veiklos pajamos
(angl. Net interest)

11,5

23,9

Bendras pelnas (nuostolis)

7,3

18,0

(1,8)

(3,9)

KATEGORIJA

Pelno mokestis

Grynasis pelnas (nuostolis)
5,5
Šaltinis: Civil Aviation Authority Annual Report & Accounts 2014/15 (2015).

14,1

Nagrinėjamame kontekste naudinga įvertinti biudžeto paskirstymą pagal atskiras JK CAA veiklos
sritis (žr. 9 lentelę).
LENTELĖ 9. JK CAA GRUPĖS FINANSINIAI RODIKLIAI PAGAL VEIKLOS SRITIS
PAJAMOS 2014/15 M.,
MLN. £

IŠLAIDOS (KAŠTAI)
2014/15 M., MLN. £

Saugos ir oro erdvės reguliavimas

59,90

59,27

Reguliavimo politika

8,04

8,14

Vartotojų gynimas

7,44

6,86

VEIKLOS SRITIS

58
59

Annual Report & Accounts 2014/15, Civil Aviation Authority (2015).
JK CAA finansiniai metai yra nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d.
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PAJAMOS 2014/15 M.,
MLN. £

IŠLAIDOS (KAŠTAI)
2014/15 M., MLN. £

Aviacijos sauga*

7,40

8,46

CAA International Ltd.

16,18

14,18

Pajamos iš Eurokontrolės surenkamų oro
navigacijos rinkliavų

14,12

12,59

Papildomos paslaugos

20,98

24,70

VEIKLOS SRITIS

VISO
134,06
134,20
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal Civil Aviation Authority Annual Report & Accounts 2014/15 (2015).

Kadangi JK CAA yra pelno siekiantis subjektas, CAA tiesiogiai suinteresuota savo veiklos
optimizavimu ir kaštų mažinimu. Organizacijos pateiktais duomenimis, nuo 2004/2005 m. iki
2014/2015 m. CAA veiklos kaštai (angl. operating costs) sumažėjo daugiau kaip 35 proc. Darbo
užmokesčio sąnaudos sudaro 59 proc. visų JK CAA patiriamų išlaidų, todėl ši sritis yra ypatingai
svarbi siekiant išlaidų taupymo. 2011/2012 m. JK CAA iškėlė sau tikslą iki 2015/2016 m.
sutaupyti 16 mln. svarų darbo užmokesčio sąnaudų. Iki 2015 m. kovo 31 d. jau buvo pasiektas
14,8 mln. svarų sutaupymo rodiklis. Mažėjimo tendencija pastebima ir analizuojant vidutines
metines vieno darbuotojo darbo užmokesčio sąnaudas, kurios 2013/2014 m. siekė 50 343 svarų, o
2014/2015 m. jau – 49 593 svarų.
Žemiau yra pateikiamas JK CAA biudžeto paskirstymas pagal atskiras išlaidų kategorijas
(žr. 10 lentelę).
LENTELĖ 10. JK CAA BIUDŽETAS PAGAL ATSKIRAS IŠLAIDŲ GRUPES
KATEGORIJA

2014/2015 M.
IŠLAIDOS, MLN. £

POKYTIS LYGINANT SU
2013/14 M., MLN. £

2014/2015 M. METINIO
BIUDŽETO DALIS, %

Personalo išlaidos

79,6

-1,7 (81,3)

62,4

Paslaugos ir medžiagos

16,7

+0,9 (15,8)*

12,4

Remontas ir palaikymas

3,1

+0,5 (2,6)

2,3

Tyrimai

1,7

+0,1 (1,6)

1,3

Pelno mokestis

1,8

-2,1 (3,9)

1,4

Ilgalaikio turto įsigijimai

2,9

-1,0 (3,9)

2,1

Veiklos kaštai

8,1

-2,5 (10,6)

6,0

Kita (nusidėvėjimas, finansinė
20,3
12,1
veikla ir kt.)
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal Civil Aviation Authority Annual Report & Accounts 2014/15 (2015).
* - išlaidų padidėjimas sietinas su CAA International Ltd. diegta elektronine egzaminavimo sistema
(IT paslaugų pirkimas).

 Geroji praktika
Apžvelgus informaciją apie JK CAA veiklą, vietoje apibendrinimo galima išskirti šios
organizacijos gerosios praktikos pavyzdžius, kurie gali būti naudingi siūlant Lietuvos Respublikos
civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinės sistemos ir finansavimo tobulinimo kryptis.
1. CAA funkcijų ir teikiamų paslaugų komercializavimas. JK CAA pavyzdys rodo, jog civilinės
ir bendrosios aviacijos reguliavimo ir priežiūros veiklą sėkmingai (ir pelningai) gali
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įgyvendinti ne biudžetinės įstaigos statusą turinti organizacija, kuri pritraukia aukščiausios
kvalifikacijos specialistus ir moka jiems konkurencingus atlyginimus, efektyviai
bendradarbiauja su Transporto departamentu reguliavimo srityje (pastarąjį konsultuodama
sutartiniu pagrindu) ir užtikrina aukščiausio lygmens aviacijos saugos, vartotojų teisių
apsaugos standartus aviacijos sektoriuje.
2. Aviacijos sektoriuje sukauptų ekspertinių žinių komercializavimas tarptautiniame lygmenyje.
JK CAA dukterinė įmonė – CAA International Limited – sėkmingai vykdo tyrimus aviacijos
srityje, teikia paslaugas kitų valstybių aviacijos sektoriaus dalyviams, bendradarbiauja su
EASA. Ši įmonė yra viena pelningiausių JK CAA veiklos sričių, kasmet uždirbanti 2-3 mln.
svarų pelno.
3. Aktyvus dalyvavimas EASA veikloje, tarptautiniuose projektuose. JK CAA (ne tik CAA
International Ltd.) labai aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, taip pat
EASA veikloje nustatant Europos lygmens standartus civilinės aviacijos sektoriui. Toks
aktyvus dalyvavimas ne tik prisideda prie JK CAA, kaip vieno iš šio sektoriaus lyderių, vardo
populiarinimo, bet ir užtikrina papildomas pajamas – gaunami stambūs užsakymai
konsultacinių paslaugų teikimui, dalis veiklos kaštų padengiami tarptautinių projektų pagalba.
Beje, 2014/2015 m. CAA International Ltd. pajamų sumažėjimas beveik 2 mln. svarų (lyginant
su 2013/2014 m.) yra sąlygotas bendrų šios įmonės ir EASA projektų pabaigos.
4. Vidinių procesų ir veiklų optimizavimas. Vyriausybės lygmeniu nustatytos siektinos pelno
maržos ir griežti rinkliavų nustatymo standartai skatina JK CAA nuosekliai optimizuoti
vidinius procesus, mažinant tiek darbo užmokesčio (po 2-3 proc. kasmet), tiek kitas veiklos
sąnaudas (35 proc. per pastaruosius 10 metų). Šis veiklų optimizavimas sistemingai vykdomas
jau dešimtmetį. Jo metu įgyvendinamos tiek pavienės iniciatyvos, tiek sisteminiai pokyčiai
JK CAA patvirtintos Transformacijos programos rėmuose.
5. Rinkliavų dydžių nustatymo kriterijai 60 . Transporto ministerija yra apibrėžusi rinkliavų už
JK CAA paslaugas dydžių nustatymo kriterijus, paremtus skaidrumo, pagrįstumo,
proporcingumo principais. Pagrindiniai rinkliavų dydžių nustatymo kriterijai:
5.1.

Pagal Civilinės aviacijos įstatymą JK CAA privalo pilnai padengti savo veiklos
sąnaudas. JK CAA taip pat privalo pasiekti Vyriausybės nustatytą pelno maržą – 3,5
proc. (iki 2015 m. – 6 proc.).

5.2.

JK CAA privalo nuosekliai siekti išlaidų mažinimo, gerinant veiklos efektyvumą ir
produktyvumą, apsiribojant tik būtinu reguliavimu bei protingu rizikos valdymu.

5.3.

JK CAA išlaidas turi padengti reguliuojami subjektai. Rinkliavų už konkrečias CAA
paslaugas dydžiai turi būti suderinti su tų paslaugų teikimui reikalingų sąnaudų
dydžiais. Jeigu tam tikrų veiklos sąnaudų negalima priskirti konkrečioms paslaugoms,
jas proporcingai turi kompensuoti subjektai, gaunantys naudos iš saugos aviacijos
srityje reguliavimo ir priežiūros.

5.4.

Rinkliavų už komercines paslaugas, pvz., mokymų paslaugas, dydžiai privalo pilnai
padengti šių paslaugų teikimo sąnaudas (tiesiogines išlaidas, tiesioginius palaikymo
kaštus, pridėtines išlaidas, nusidėvėjimo sąnaudas) ir pasiekti nustatytą pelno maržą.

5.5.

Nustatydama rinkliavų dydžius, JK CAA turi dėti visas pastangas, kad būtų išvengta
bet kokio kryžminio subsidijavimo finansavimo / apmokestinimo tarp įvairių
Vyriausybės programų.

60

CAA Charging Principles. Prieiga internete:
http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1&pagetype=90&pageid=15751.
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5.6.

Konkrečios veiklos (programos) tiesioginės išlaidos ir tiesioginės palaikymo išlaidos
turi būti priskirtos tai veiklai (programai) ir atitinkamai rinkliavai. Tuo tarpu
netiesioginės išlaidos ir pridėtinės išlaidos turi būti paskirstomi veikloms
(programoms) ir atitinkamai rinkliavoms laikantis proporcingumo principo. Pastarojo
turi būti laikomasi nuosekliai, esant reikalui aptariant jo taikymą su suinteresuotomis
šalimis.

5.7.

JK CAA turi užtikrinti pakankamą skaidrumą teikdama informaciją apie sąnaudų
sudėtines dalis, jų paskirstymą tarp atskirų funkcijų/ veiklų. Bet kokios kryžminio
subsidijavimo finansavimo investicijos turi būti aiškiai identifikuotos.

5.8.

JK CAA turi siekti, kad rinkliavų dydžiai kasmet būtų indeksuojami pagal infliacijos
rodiklius, tačiau tik įvertinus 5.2 ir 5.7 punktuose nurodytus kriterijus. Jeigu reikalingi
inkrementiniai pokyčiai, rinkliavų dydžiai turėtų būti didinami etapais, bet ne ilgiau
kaip per 5 metus.

5.9.

CAA išlaidos, susijusios su patarimų Vyriausybei teikimu civilinės aviacijos
klausimais, turi būti apmokėtos iš valstybės biudžeto.

5.10. Į rinkliavų dydžius neturi būti įtrauktos CAA išlaidos, patirtos vykdant su EASA
sudarytas sutartis.
5.11. Prisitaikymo prie naujų Europinio lygmens reikalavimų išlaidos turi būti
subsidijuojamos. Šios išlaidos diskusijų pagrindu, laikantis subsidiarumo principo, turi
būti padalintos tarp priežiūros subjektų, Transporto departamento ir JK CAA.
6. Rizikų valdymas. JK CAA turi formalizuotą rizikų valdymo procedūrą, skirtą įmonės veiklos
rizikų identifikavimui, sumažinimui ir valdymui.
7. E-paslaugų diegimas. Siekdama padidinti teikiamų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą, JK
CAA yra įdiegusi ir toliau diegia e-paslaugas savo klientams/vartotojams.
8. „Fast track“ paslaugų teikimas už papildomą mokestį. JK CAA už papildomą mokestį tam
tikras paslaugas (pvz., orlaivių įregistravimą) gali suteikti greičiau nei įprastine tvarka. Beje,
Lietuvos oro vežėjai61 ir kiti Lietuvos CAA prižiūrimi subjektai, taip pat būtų linkę papildomai
mokėti už CAA teikiamas paslaugas, jei tik tokios paslaugos būtų suteiktos greičiau nei dabar,
per teisės aktų nustatytus terminus.
9. Funkcinis aiškumas teikiant JK CAA paslaugas. Įmonė daug dėmesio skiria vidinių procesų
optimizavimui ir funkciniam nuoseklumui, t. y. įvairaus tipo specialiųjų žinių turintys
specialistai konkrečios paslaugos teikime dalyvauja tik savo kompetencijos ribose.

61

2015 m. lapkričio 12 d. interviu su UAB „Avion Express“ atstovu.
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LATVIJOS CIVILINĖS AVIACIJOS AGENTŪRA62

2.

 Bendra apžvalga
1993 m. Latvijoje buvo įkurta Civilinės
aviacijos administracija. 2006 m. ši
institucija buvo pertvarkyta į valstybinę
agentūrą Civilinės aviacijos agentūra (toliau
– Latvijos CAA), kuri kaip ir jos pirmtakė
išliko atsakinga už nacionalinės civilinės
aviacijos
ir
oro
saugos
politikos
įgyvendinimą. Latvijos CAA yra tiesiogiai
atskaitinga Latvijos Respublikos transporto
ministrui, jos veiklos priežiūrą atliekant
Latvijos
Respublikos
Transporto
ministerijai63.

Latvijos CAA reguliuojami subjektai:
-

Aktyvūs profesionalūs ir privatūs pilotai –
783;
Licencijuoti orlaivių inžinieriai / technikai
– 236;
Skrydžių vadovai – 92;
Oro vežėjai – 7;
Licencijuoti oro uostai – 12;
Orlaivių kūrimo, gamybos ir techninės
priežiūros organizacijos – 19;
Latvijoje registruoti orlaiviai – 304.

 Funkcijos
Pagrindinės Latvijos CAA funkcijos yra:
(i) įgyvendinti nacionalinę civilinės aviacijos saugos politiką;
(ii) užtikrinti informacijos teikimą Vyriausybei, kad ji galėtų tinkamai įgyvendinti jai
priskirtas funkcijas aviacijos saugos srityje;
(iii) savo kompetencijos ribose atstovauti Latvijos interesus Europos Sąjungos institucijose,
civilinės aviacijos srities tarptautinėse organizacijose;
(iv) įgyvendinti nacionalines programas ir projektus civilinės aviacijos saugos srityje;
(v) užtikrinti tarptautiniuose ir Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų
laikymąsi.
2012 m. gruodžio 11 d. buvo patvirtini nauji Latvijos CAA nuostatai, kuriuose šiai organizacijai
priskirtas šių konkrečių funkcijų (detalizuojančių anksčiau įvardintų turinį) vykdymas64:
-

-

sertifikuoti ir prižiūrėti oro vežėjus bei bendrąją aviaciją;
sertifikuoti ir kontroliuoti asmenis bei įmones, vykdančias orlaivių tinkamumo
skraidyti priežiūros, orlaivių techninės priežiūros paslaugas bei orlaivių projektavimą
ir gamybą;
atlikti orlaivių patikrinimus oro uostuose;
kontroliuoti ir derinti statinių statybą su aviacinės saugos reikalavimais;
sertifikuoti ir prižiūrėti oro navigacijos paslaugų teikėjus;
sertifikuoti ir prižiūrėti civilinės aviacijos darbuotojų, civilinės aviacijos personalo
mokymo programas ir mokymo organizacijas;
tvirtinti ir kontroliuoti aviacijos medicinos centrų bei medikų veiklą;
registruoti civilinės aviacijos orlaivius;

Skyrius parengtas pagal Latvijos CAA interneto tinklalapyje www.caa.lv pateiktą informaciją.
Valstybės agentūros „Civilinės aviacijos agentūra“ nuostatai (Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra“
nolikums), patvirtinti Latvijos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 842. Prieiga internete:
http://likumi.lv/doc.php?id=253421
64
Ten pat.
62
63
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-

-

-

stebėti ir kontroliuoti sertifikuotų civilinės aviacijos sistemos subjektų atitiktį civilinės
aviacijos saugos reikalavimams, įskaitant šių subjektų dokumentų vertinimą, veiklos
auditus, tyrimus ir tikrinimus;
vykdyti civilinės aviacijos saugos procesų įgyvendinimo stebėseną, užtikrinat visų
tarptautinių reikalavimų / standartų laikymąsi;
vertinti oro vežėjų, oro eismo paslaugų teikėjų, mokymų organizacijų, techninės
priežiūros organizacijų finansinę būklę dėl pajėgumo užtikrinti nustatytų aviacijos
saugos reikalavimų laikymąsi;
vertinti antžeminių paslaugų teikėjų veiklos atitikimą techninės saugos reikalavimams;
vykdyti pavojingų medžiagų, preparatų ir krovinių vežimo oro transportu sertifikavimą
ir stebėseną;
įgyvendinti nacionalinio veiksmų planą likviduojant civilinės aviacijos avarijų
pasekmes;
administruoti civilinės aviacijos įvykių pranešimų sistemą, įvertinant ir apdorojant
gautą informaciją, rengiant pranešimus ir platinant juos suinteresuotoms šalims;
rengti civilinės aviacijos saugos priežiūros metines ataskaitas ir teikti jas visoms
suinteresuotoms šalims;
vykdyti oro taršos iš orlaivių, įskaitant triukšmą, stebėseną ir užtikrinti aplinkos
apsaugos reikalavimų laikymąsi;
įgyvendinti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos nustatytus reikalavimus ir
siūlomas priemones;
kontroliuoti neįgaliųjų ar riboto judrumo asmenų teisių užtikrinimą keliaujant oru;
administruoti civilinės aviacijos srityje sukurtus registrus (orlaivių, aerodromų,
žmogiškųjų išteklių ir pan.).

 Organizacinė struktūra
Latvijos CAA yra ypač įdomi lyginimo su Lietuvos CAA aspektu. Latvijos CAA darbuotojų
skaičius panašus į Lietuvos CAA darbuotojų skaičių, aviacijos sektoriaus dydžiai taip pat ganėtinai
panašūs, nors Latvijoje kur kas mažiau oro uostų ir aerodromų bei veikiančių (kontroliuojamų)
orlaivių kūrimo, gamybos ir techninės priežiūros organizacijų. Žemiau lentelėje pateikiamas
Latvijos CAA ir Lietuvos CAA organizacinės struktūros palyginimas. 2016 m. kovo 1 d.
duomenimis, Latvijos CAA dirbo 60 darbuotojų 65 , nors didžiausias leistinas CAA pareigybių
skaičius yra 7066.
LENTELĖ 11. LATVIJOS CAA ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR JOS PALYGINIMAS SU LIETUVOS CAA
LATVIJOS CAA
PADALINYS / STRUKTŪRINIS VIENETAS

LIETUVOS CAA
DARBUOT.

PADALINIO / STRUKTŪRINIO VIENETO

DARBUOT.

SKAIČIUS

ATITIKMUO

SKAIČIUS

Direktorius

1

Audito ir kokybės vadybos skyrius

1

Finansų skyrius
- Ekonomikos ir planavimo

2

Direktorius

1
-

Finansų ir apskaitos skyrius

3

Latvijos CAA darbuotojų sąrašas 2016 m. kovo 1 d. Prieiga internete: http://www.caa.lv/lv/kontakti. Latvijos
CAA atstovai siūlo nauduoti šiuos duomenis kaip aktulius.
66
Latvijos CAA atstovų pateikti duomenys.
65
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LATVIJOS CAA
PADALINYS / STRUKTŪRINIS VIENETAS

poskyris
Teisės, personalo ir administracinis
skyrius
- Reguliavimo poskyris
- Dokumentacijos ir archyvo
poskyris
- Personalo poskyris
- IT poskyris
Aerodromų standartų ir saugos
skyrius
- Aerodromų sertifikavimo ir
stebėjimo poskyris
Aviacijos medicinos skyrius
Aviacijos personalo licencijavimo
skyrius
- Personalo sertifikavimo poskyris
- Mokymų ir egzaminavimo
poskyris
Orlaivių operacijų skyrius
- Komercinės aviacijos operacijų
poskyris
- Įgulos saugos poskyris
- Bendrosios aviacijos operacijų
poskyris
- Saugos tyrimų ir duomenų
poskyris
Tinkamumo skraidyti skyrius
- Orlaivių tinkamumo vertinimo
poskyris;
- Orlaivių techninės priežiūros
kontrolės poskyris;
- Orlaivių techninės priežiūros
specialistų licencijavimo
poskyris
Oro navigacijos paslaugų skyrius
- Aeronautinės informacijos
paslaugų poskyris
- Aviacijos telekomunikacijų
stebėsenos poskyris
- Oro eismo valdymo poskyris
Aviacijos saugumo skyrius
Europos Sąjungos ir tarptautinių
reikalų skyrius:
- Bendro Europos dangaus ir
Veiklos rezultatų schemos

LIETUVOS CAA
DARBUOT.

PADALINIO / STRUKTŪRINIO VIENETO

DARBUOT.

SKAIČIUS

ATITIKMUO

SKAIČIUS

Teisės ir personalo skyrius

3

Planavimo ir informacijos skyrius

4

Vidaus administravimo skyrius

7

2

Aerodromų skyrius

4

1
5

Aviacijos personalo licencijavimo ir
medicinos skyrius

8

12

Skrydžių priežiūros skyrius

7

10

Orlaivių skyrius

12

9

Oro navigacijos paslaugų skyrius

6

5

Aviacijos saugumo skyrius

4

8

3

-

-
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LATVIJOS CAA
PADALINYS / STRUKTŪRINIS VIENETAS

įgyvendinimo poskyris
- Ekstremalių sąlygų valdymo
poskyris
Šio skyriaus funkcijas Latvijoje
vykdo ministerija ir Vartotojų teisių
gynimo tarnyba

LIETUVOS CAA
DARBUOT.

PADALINIO / STRUKTŪRINIO VIENETO

DARBUOT.

SKAIČIUS

ATITIKMUO

SKAIČIUS

-

Oro transporto skyrius

3

-

-

Direktoriaus pavaduotojas

1

Dalinai vykdo vidaus auditoriaus
funkcijas

-

Vyriausias patarėjas

1

Administratorė

1

VISO
60
VISO
64
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal interneto tinklalapiuose www.caa.lv, www.caa.lt skelbiamą ir Lietuvos
CAA pateiktą informaciją.

Apžvelgus Latvijos CAA struktūrą, pastebėtina, kad ji ganėtinai panaši į Lietuvos CAA – tiek
struktūrinių padalinių funkciniu pobūdžiu, tiek padalinių dydžiu, tiek bendru darbuotojų skaičiumi
šios organizacijos yra gana panašios. Esminis skirtumas – Latvijos CAA prižiūri ir kontroliuoja
kur kas mažiau subjektų, orlaivių nei Lietuvos CAA. Pavyzdžiui, oro uostų ir aerodromų Latvijoje
yra 12, Lietuvoje – 31, licencijuotų orlaivių inžinierių ir technikų Latvijoje – 236, Lietuvoje – 374
(daugiau palyginamųjų duomenų pateikta 13 lentelėje). Lietuvos CAA turi daugiau vadovaujančių
asmenų, o Latvijoje yra įkurti Audito ir kokybė vadybos, Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų
skyriai. Kitas skirtumas – Latvijos ir Lietuvos CAA biudžetų dydis (detalesnė Latvijos CAA
biudžeto apžvalga pateikiama žemiau). Kalbant apie Latvijos CAA struktūrą, galima išskirti dar
keletą bruožų, kurie galėtų būti vienaip ar kitaip pritaikyti ir Lietuvoje:
(i)

Daugelis skyrių turi funkcinius poskyrius, o tai leidžia daryti prielaidą, kad funkcijos
tarp specialistų yra aiškiau paskirstytos, specialistai turi tam tikrą specializaciją ir nėra
funkcinio aiškumo problemų;

(ii)

Teisės, personalo ir administraciniame skyriuje yra įkurtas Pirkimų poskyris – tai aiškiai
rodo, kad organizacija turi asmenį, atsakingą už pirkimų vykdymą;

(iii) Agentūroje yra sukurtas Audito ir kokybės vadybos skyrius, kuris atsakingas už tokias
sritis, kaip vidaus procesų priežiūra ir kontrolė, organizacijos Kokybės kontrolės
sistemos kūrimas, įgyvendinimas ir palaikymas bei jos atitikimo ISO 9001:2000
standartui stebėsena. Ir nors skyriuje dirba tik vienas darbuotojas, jo vaidmuo yra
ypatingai svarbus užtikrinant vidaus procedūrų laikymąsi, efektyvesnį darbo
organizavimą visoje organizacijoje;
(iv) Agentūra turi Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų skyrių, atsakingą už organizacijos
atstovavimą EASA, formuojantį valstybės poziciją aviacijos saugos klausimais
tarptautinėje erdvėje, prižiūrintį tarptautinių organizacijų reikalavimų įgyvendinimą ir
laikymąsi, užtikrinantį aviacijos įvykių informacinio centro veiklą, jei atsitinka toks
aviacijos įvykis.
Latvijos CAA darbuotojai, kaip ir Lietuvos CAA, yra valstybės tarnautojai ir jų darbo užmokesčio
reguliavimui skirtas Valstybės ir vietos savivaldos pareigūnų ir darbuotojų atlygio įstatymas (angl.
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State and local government officials and workers' compensation law)67. 2010 m. balandžio 28 d.
įsigaliojus nurodyto įstatymo pakeitimams, Latvijos CAA sukurta išimtis iš bendros valstybės
tarnautojų darbo užmokesčio sistemos, t. y. įstatyme įtvirtinta, kad Latvijos CAA darbuotojų darbo
užmokestį ir jo nustatymo procedūras nustato Vyriausybė, užtikrindama Europos Sąjungos ir
Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos reikalavimų įgyvendinimą (minėto įstatymo
4 straipsnio 8 dalis bei 131 straipsnis). Dėl šios priežasties Latvijos CAA darbo užmokesčio fondas
yra net 2,2 karto didesnis nei Lietuvos CAA: Latvijos CAA 2015 m. suplanuotas darbo
užmokesčio fondas be socialinio draudimo mokesčių – 2 302 600 Eur (63 etatai), Lietuvoje
atitinkamai – 1 042 632 Eur (62 etatai).
Analizuojant konkrečius darbo užmokesčio dydžius, pastebėtina, kad Latvijos CAA vadovų darbo
užmokestis taip pat gerokai didesnis už Lietuvos CAA vadovų gaunamą darbo užmokestį. Latvijos
CAA direktoriaus mėnesinis atlyginimas – 3 195 Eur, o skyrių, poskyrių vadovų – 2 000–
2 600 Eur (darbuotojų, kurių mėnesinis darbo užmokestis viršija 2 000 Eur ribą, Latvijos CAA yra
13)68. Tuo tarpu Lietuvoje tiek vadovo, tiek skyrių vadovų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
yra apie 1 750 Eur, t.y. beveik 1,5 karto mažesnis. Nepaisant konkurencingų atlyginimų, Latvijos
CAA kaip vieną savo opiausių problemų nurodo laisvų darbo vietų nepakankamą užpildymą
kvalifikuotais aviacijos specialistais69, nes rinkoje šie specialistai yra labai paklausūs ir jų uždarbis
yra dar didesnis,
 Finansavimas
Latvijos CAA iš Latvijos valstybės biudžeto nėra finansuojama. Atsižvelgiant į pasaulinės krizės
padarinius 2010 m. teisės aktais buvo sukurta šios organizacijos autonomija: agentūra įgijo teisę
laisviau disponuoti turimu biudžetu, be to, sukurtos prielaidos, kad tas biudžetas būtų pakankamas
Latvijos CAA veiklai finansuoti ir nereikėtų asignavimų iš valstybės biudžeto. Ir nors rinkliavų už
paslaugas dydžius nustato Vyriausybė70, šių rinkliavų dydžiai daugeliu atveju yra gerokai didesni
nei Lietuvoje (žr. 14 lentelę).
Latvijos CAA 2016 m. planuojamos pajamos – 3 851 400 Eur71. Lyginant su 2015 m. šios pajamos
sumažėjo 7,34 proc. Latvijos CAA finansuojama iš trijų pagrindinių šaltinių72:
1. Pajamos už Latvijos CAA teikiamas paslaugas reguliuojamiems subjektams (rinkliavos už
paslaugas) – 2016 m. suplanuota gauti 729 310 Eur (2015 m. šios pajamos sudarė 1 324
910 Eur);
2. Pajamos iš už Latvijos oro erdvės tranzitinių skrydžių oro navigacijos paslaugų rinkliavas
Rygos FIR – 2015 m. suplanuota gauti 976 090 EUR (2015 m. šios pajamos sudarė 996 090
Eur);
Valstybės ir vietos valdžios tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio įstatymas (Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums), 2009 m. gruodžio 18 d. (įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.). Prieiga
internete: http://likumi.lv/ta/id/202273-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-un-darbinieku-atlidzibaslikums.
68
Latvijos CAA darbuotojų 2015 m. spalio mėn. darbo užmokesčio dydžiai. Prieiga internete:
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3. Pajamos iš aviacijos saugos rinkliavos, kuri apima orlaivių skrydžių saugą ir civilinės
aviacijos saugumo priežiūros užtikrinimo priemonių išlaidas – 2016 m. suplanuota gauti
2 146 000 Eur (2015 m. šios pajamos sudarė 1 835 500 Eur)73.
SCHEMA 4. LATVIJOS CAA 2016 M. BIUDŽETAS PAGAL PAJAMŲ GRUPES

Šaltinis: Latvijos CAA 2016 m. biudžeto projektas.

Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodytos planinės Latvijos CAA veiklos sąnaudos pagal atskiras
išlaidų grupes.
LENTELĖ 12. LATVIJOS CAA VEIKLOS SĄNAUDOS PAGAL ATSKIRAS IŠLAIDŲ GRUPES (2015 M.)
KATEGORIJA

SUMA, EUR

METINIO BIUDŽETO DALIS, %

Personalo išlaidos

2 975 900

71,6

Paslaugos ir medžiagos

305 500

7,35

Remontas ir palaikymas

30 750

0,74

Ilgalaikio turto įsigijimai

35 750

0,86

Veiklos kitos išlaidos

661 800

15,92

Kita (nusidėvėjimas, finansinė veikla ir kt.)
146 800
3,53
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal Latvijos CAA interneto tinklalapyje www.caa.lv skelbiamą informaciją.

 Geroji praktika
Apžvelgus informaciją apie Latvijos CAA veiklą, pateiktini šios organizacijos gerosios praktikos
pavyzdžiai, kurie gali būti naudingi siūlant Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros organizacinės sistemos ir finansavimo tobulinimo kryptis.
1. Finansinė autonomija. Latvijos CAA turi pakankamai aukštą finansinės autonomijos
laipsnį – organizacija neturi tiesioginio biudžetinio finansavimo, jos darbuotojų darbo
užmokesčio sistema reguliuojama atskiru Vyriausybės nutarimu, organizacija turi
santykinai didelę laisvę paskirstyti savo išlaidas pagal atskiras kategorijas, o sąlyginai
Aviacijos saugos mokestis įvestas 2011 m., jo dydis 1,10 Eur; jį moka kiekvienas iš Latvijos oro transportu
išvykstantis keleivis.
73
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aukštas rinkliavų dydis sudaro sąlygas Latvijos CAA padengti veiklos sąnaudas
pajamomis už reguliuojamiems subjektams suteiktas paslaugas.
2. E-paslaugų diegimas. Siekdama padidinti teikiamų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą,
Latvijos CAA yra įdiegusi ir toliau diegia e-paslaugas savo klientams/ vartotojams. Į
elektroninę erdvę Latvijos CAA yra perkėlusi šias paslaugas:
2.1. Įrodymų pateikimas apie antžeminių paslaugų atitiktį techniniams
reikalavimams (el. paštu);
2.2. Priminimų teikimas (el. paštu, SMS) apie Latvijos CAA išduotų licencijų,
leidimų galiojimo pabaigą;
2.3. Registravimasis ir apmokėjimas už Latvijos CAA organizuojamus egzaminus;
2.4. Elektroninių prašymų išduoti medicininę pažymą pateikimas;
2.5. Elektroninis apmokėjimas už Latvijos CAA teikiamas paslaugas;
2.6. Standartinių formų, blankų pildymas ir pasirašymas elektroniniu parašu
Latvijos CAA portale (on-line).
2.7. Laisvos formos prašymų, pasirašytų elektroniniu parašu teikimas Latvijos
CAA portale (on-line).
2.8. Informacijos apie egzaminavimo rezultatus teikimas (el. paštu, SMS), užsakius
paslaugas Latvijos CAA portale (on-line).
2.9. Dokumentų formų ir blankų (norimu el. formatu) atsisiuntimas;
2.10. E-paslauga „Verslo aviacija“;
2.11. Pasiūlymų, atsiliepimų ir klausimų teikimas, atsakymai į kuriuos susistemintai
teikiami Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltyje;
2.12. Forumas „Valstybės skrydžių saugos programa“, kurį administruoja Latvijos
CAA ir kuris prieinamas registruotiems vartotojams.
3. Mažesnis darbo krūvis. Latvijos CAA iš esmės turi tiek pat darbuotojų, kiek ir Lietuvos
CAA, tačiau realiai reguliuoja kur kas mažiau ir mažesnių subjektų, pvz., registruotų
orlaivių, prižiūrimų mokymų organizacijų, oro uostų ir aerodromų Latvijoje yra bene 3
kartus mažiau nei Lietuvoje; orlaivių kūrimo, gamybos ir techninės priežiūros organizacijų – 2
kartus mažiau nei Lietuvoje (žr. plačiau Lentelėje 13). Todėl darytina išvada, kad Latvijos
CAA vienam darbuotojui tenkantis darbo krūvis yra mažesnis nei Lietuvoje.
4. Dėmesys kokybės vadybos sistemai. Latvijos CAA yra įsteigtas Audito ir kokybės
vadybos skyrius, atsakingas už vidaus procesų priežiūrą ir kontrolę, organizacijos
Kokybės kontrolės sistemos kūrimą, įgyvendinimą ir palaikymą bei atitikimo ISO
9001:2000 standartui stebėseną. Ir nors skyriuje dirba tik vienas darbuotojas, jo vaidmuo
yra ypatingai svarbus užtikrinant vidaus procedūrų laikymąsi bei efektyvesnį CAA darbo
organizavimą. Tiesa, Lietuvoje ši funkcija iš dalies irgi yra įgyvendinama, tačiau dėl etatų
trūkumo ji pavesta darbuotojams tik kaip papildoma funkcija šalia jų tiesioginių pareigų,
kas neigiamai atsiliepia ir pačios kokybės vadybos sistemos kokybei Lietuvos CAA.
5. Sisteminis požiūris į tarptautinį bendradarbiavimą. Latvijos CAA įkurtas Europos
Sąjungos ir tarptautinių reikalų skyrius, atsakingas už organizacijos atstovavimą EASA,
formuojantis valstybės poziciją aviacijos saugos klausimais tarptautinėje erdvėje,
prižiūrintis tarptautinių organizacijų reikalavimų įgyvendinimą ir laikymąsi. Įvertinus
faktą, kad CAA veikla glaudžiai susijusi su tarptautinių standartų laikymusi aviacijos
saugos srityje, tokio skyriaus egzistavimas vertintinas kaip geroji veiklos organizavimo
praktika.
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3.

PALYGINAMOJI UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR LIETUVOS CAA APŽVALGA

Siekiant sisteminio surinktų duomenų įvertinimo, žemiau yra pateikiamos lentelės, kuriose
lyginami apžvelgtų užsienio šalių ir Lietuvos civilinės aviacijos rinkos pagrindinės
charakteristikos, taikomų rinkliavų dydžiai, civilinės aviacijos saugą užtikrinančių organizacijų
išlaidų kategorijos. Be abejo, analizuojant šiose lentelėse pateiktus duomenis, svarbu įvertinti ir
daugybę papildomų veiksnių, tokių kaip CAA autonomijos nuo centrinės valdžios institucijų
laipsnis, CAA finansavimo modelis, valstybės finansinė ekonominė padėtis, valstybės teritorija ir
pan.
LENTELĖ 13. PAGRINDINIŲ CAA REGULIUOJAMŲ SUBJEKTŲ SKAIČIUS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE,
LATVIJOJE IR LIETUVOJE
RODIKLIS, VNT.
KATEGORIJA

JUNGTINĖ
KARALYSTĖ

LATVIJA

LIETUVA

Aktyvūs profesionalūs ir privatūs pilotai

~50 000

783

1027

Licencijuoti orlaivių inžinieriai/technikai

~12 400

236

374

Skrydžių vadovai

~2 350

92

93

206

7

9

~ 400

9

26

Oro uostai ir aerodromai

242

12

31

Orlaivių kūrimo, gamybos ir techninės
priežiūros organizacijos

950

19

42

Santykinis dydis: metinė biudžeto dalis
tenkanti vienam profesionaliam ir
privačiam pilotui, EUR

3834,29

5308,43

1763,67

930651,87

593785,71

201253,77

Oro vežėjai
Mokymo įstaigos

Santykinis dydis: metinė biudžeto dalis
tenkanti vienam oro vežėjui prižiūrėti, EUR

Santykinis dydis: metinė biudžeto dalis
tenkanti vienam oro uostui ir aerodromui
792207,79
346375,00
58428,52
prižiūrėti, EUR
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal interneto tinklalapiuose
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_the_United_Kingdom_and_the_British_Crown_Depend
encies, www.caa.co.uk, www.caa.lv, www.caa.lt skelbiamą ir Lietuvos civilinės aviacijos administracijos
pateiktą informaciją.
LENTELĖ 14. RINKLIAVŲ UŽ CAA TEIKIAMAS PASLAUGAS DYDŽIŲ PALYGINIMAS JUNGTINĖJE
KARALYSTĖJE, LATVIJOJE IR LIETUVOJE
PASLAUGA

Orlaivio registravimas (priklausomai
nuo orlaivio kilimo masės)
Orlaivio registravimo
dokumentų peržiūra
dokumentų pateikimo dieną

RINKLIAVOS

RINKLIAVOS DYDIS
JUNGTINĖJE
KARALYSTĖJE, EUR

RINKLIAVOS DYDIS
LATVIJOJE, EUR

97,14-194,29

291,69-1707,45

101-115

247,14-480

-

-

DYDIS

LIETUVOJE,
EUR
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PASLAUGA

Orlaivio registravimas be eilės
Orlaivio tinkamumo skraidyti
pažymėjimo ir jo priedo išdavimas
(priklausomai nuo orlaivio kilimo
masės)
Avialinijų transporto piloto licencijos
išdavimas
Oro vežėjo sertifikavimas ir
pažymėjimo išdavimas

RINKLIAVOS

RINKLIAVOS DYDIS
JUNGTINĖJE
KARALYSTĖJE, EUR

RINKLIAVOS DYDIS
LATVIJOJE, EUR

520-617,14

-

-

Po 184,29 už
kiekvienus 500 kg

71,14-2988,03

28-868

342,86

170,74

144

21 428,57

860 (sertifikavimas)
6 893,81 (licencija /
pažymėjimas metams)

1448 - 2 896

DYDIS

LIETUVOJE,
EUR

II ICAO kategorijos aerodromo
įvertinimas ir tinkamumo naudoti
pažymėjimo išdavimas

26 147-52 290
12 805,85
8 688
(priklausomai nuo
skrydžių skaičiaus
per metus)
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal interneto tinklalapiuose www.caa.co.uk, www.caa.lv, www.caa.lt
skelbiamą informaciją.
LENTELĖ 15. CAA IŠLAIDŲ PASKIRSTYMAS PAGAL ATSKIRAS KATEGORIJAS JUNGTINĖJE
KARALYSTĖJE, LATVIJOJE IR LIETUVOJE (2015 M.)74
METINIŲ SĄNAUDŲ DALIS, %
KATEGORIJA

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

LATVIJA

LIETUVA

Personalo sąnaudos

62,4

71,6

75,4

Paslaugos ir medžiagos

12,4

7,35

18,0

Remontas ir palaikymas

2,3

0,74

0,4

Tyrimai

1,3

0,00

0,0

Pelno mokestis

1,4

0,00

0,0

Ilgalaikio turto įsigijimai

2,1

0,86

5,9

Kitos veiklos išlaidos

6,0

15,92

0,0

Kita (nusidėvėjimas, finansinė veikla
ir kt.)

12,1

3,53

0,3

Metinių sąnaudų suma, Eur
191 714 286
4 156 500
1 811 284
Šaltinis: Sudaryta autorių pagal interneto tinklalapiuose www.caa.co.uk, www.caa.lv, www.caa.lt
skelbiamą informaciją.

Aukščiau nurodytose lentelėse pateikti palyginamieji duomenys leidžia daryti tokias išvadas:
(i) JK CAA reguliuojama aviacijos rinka yra nepalyginamai didesnė, todėl JK CAA savo
veikloje gali siekti ir tam tikros masto ekonomijos. Iš pateiktų duomenų matyti, kad kai
kurie rinkliavų dydžiai yra panašūs arba net mažesni už Latvijoje taikomus, nepaisant
Pateiktas išlaidų paskirstymas yra iš dalies sąlyginis, nes skirtingose šalyse tam tikros išlaidų kategorijos yra
apskaitomos ir pateikiamos skirtingai, kai kurios išlaidos (pvz. darbuotojų pensijų fondas) yra patiriamos tik vienoje
iš nagrinėtų šalių.
74
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fakto, kad darbo užmokesčio sąnaudos JK CAA yra gerokai (apie 3 – 4 kartus) didesnės
nei Latvijos CAA atveju; tuo tarpu Lietuvoje rinkliavų dydžiai tarp lyginamų šalių
vienareikšmiškai yra mažiausi.
(ii) Vertinant reguliuojamų subjektų skaičiaus santykį su finansavimu, Lietuvos CAA situacija
akivaizdžiai skiriasi tiek nuo Latvijos CAA, tiek nuo JK CAA, kadangi jos biudžeto dalis
tenkanti vienam reguliuojamam subjektui yra net kelis kartus mažesnė nei analogiškų
organizacijų Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje;
(iii) Įprastai įvairių šalių CAA darbo užmokesčio sąnaudos sudaro apie 70 proc. visų
organizacijų išlaidų. Nagrinėtų valstybių kontekste, JK CAA yra išimtis – nepaisant to, kad
turi uždirbti pelno, kaupti įmokas darbuotojų pensijų fonde, JK CAA nemažą dalį išlaidų
skiria tyrimams, daug lėšų išleidžia paslaugų įsigijimui, pvz., investuoja į sudėtingų ir
brangių IT sistemų diegimą, ir yra smarkiai optimizavusi savo veiklos sąnaudas;
(iv) Latvijos ir Lietuvos CAA išlaidų paskirstymas yra labai panašus, tiesiog Latvijos CAA
pajamos yra žymiai didesnės, nors Latvijos CAA nėra finansuojama iš valstybės biudžeto.
Aptarimui pasirinkti Latvijos ir Jungtinės Karalystės pavyzdžiai, atskleidžia kaip yra sprendžiamas
specifinio sektoriaus – civilinės aviacijos – priežiūros klausimas šiose šalyse, sukuriant specialų
statusą (ir santykinai aukštą autonomijos laipsnį nuo centrinės valdžios institucijų) turinčias
organizacijas (JK CAA, Latvijos CAA). Lygiagrečiai paminėtinas ir Nyderlandų Karalystės
atvejis, kai dalis tipinių civilinės aviacijos priežiūros funkcijų yra perduotos privačiam sektoriui
(perkant paslaugas iš nepriklausomos organizacijos rinkoje). Nyderlandų Karalystėje už bendrą
civilinės aviacijos priežiūrą yra atsakinga Žmogaus aplinkos ir transporto inspekcija (angl. The
Human Environment and Transport Inspectorate, toliau - ILT), kuri reguliuoja skrydžių saugą,
komercines avialinijas, bendrąją aviaciją, mokymų institucijas ir skrydžių simuliatorius, tačiau
aviacijos specialistų sertifikavimo funkcija (egzaminavimo, licencijų išdavimo, ekspertinio
vertinimo) yra perduota nepriklausomai organizacijai Kiwa 75 (pažymėtina, kad ši organizacija
sertifikavimo paslaugas teikia ne tik aviacijos, bet ir kitiems – statybų, energetikos, žemės ūkio,
maisto pramonės – sektoriams). Aviacijos srityje Kiwa sertifikuoja šio sektoriaus specialistus
išduodama: ATPL (angl. Air Transport Pilot License), CPL (angl. Commercial Pilot License), PPL
(angl. Private Pilot Licence), MPL (angl. Multi-Crew Pilot License), CPL (FB) (angl.
Commercial Pilot Licence Free Balloon), ATCO (angl. Air Traffic Controller), FISO (angl. Flight
Information Service Officer), ASO (angl. Air Security Officer), SCL, Part-66 AML (angl. Part-66
Aircraft Maintainance License) ir kt. licencijas. Beje, iš dalies panašiai ši funkcija yra
decentralizuota ir JK – aviacijos sektoriaus specialistus gali egzaminuoti ne tik JK CAA, bet ir
privatūs mokymo / egzaminavimo centrai, kurie yra prižiūrimi CAA.

75

Daugiau informacijos http://www.kiwa.nl/about.
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III. INFORMACIJA APIE KITŲ PANAŠAUS POBŪDŽIO VIEŠOJO
SEKTORIAUS ĮSTAIGŲ ORGANIZACINĘ, FUNKCINĘ SISTEMĄ,
FINANSAVIMO MODELIUS IR ŠALTINIUS
Šioje dalyje pateikiama informacija apie kitų panašaus pobūdžio Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus įstaigų – Centrinės hipotekos įstaigos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos organizacinę, funkcinę sistemą, finansavimo modelius ir šaltinius. Centrinės hipotekos
įstaigos atvejis pasirinktas dėl šios įstaigos pertvarkymo – teisinės formos keitimo iš biudžetinės
įstaigos į valstybės įmonę, ir tolimesnio reorganizavimo prijungiant šią įstaigą prie VĮ Registrų
centro. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atvejis įdomus tuo, jog ši įstaiga,
panašiai kaip Civilinės aviacijos administracija, yra finansuojama iš ūkio subjektų įmokų.
1.

CENTRINĖ HIPOTEKOS ĮSTAIGA

 Bendra informacija
Įsigaliojus 2015 m. birželio 16 d. priimtam Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I1113 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymui76 atsirado įstatyminis pagrindas ir galimybė pertvarkyti
biudžetinę įstaigą. Biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsnio (2015 m. birželio 16 d. redakcija) 1
dalyje nustatyta, jog „Iš valstybės biudžeto [...] išlaikoma biudžetinė įstaiga gali būti pertvarkoma
į valstybės įmonę. [...] Kituose įstatymuose nustatytais atvejais biudžetinė įstaiga gali būti
pertvarkoma į kitos teisinės formos viešąjį juridinį asmenį šiame straipsnyje nustatyta tvarka.“
Centrinė hipotekos įstaiga (toliau – CHĮ) – pirmoji organizacija, kurios teisinė forma pakeista
vadovaujantis Biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsniu (2015 m. birželio 16 d. redakcija).
Vyriausybė 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 804 „Dėl sutikimo pertvarkyti Centrinę hipotekos
įstaigą ir ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo“ 77 sutiko, kad BĮ CHĮ būtų
pertvarkyta į VĮ ir nustatė, kad pertvarkymo tikslas – optimizuoti pagrindinių valstybės registrų
valdymą, valstybės informacinių išteklių naudojimą ir viešųjų elektroninių paslaugų teikimą,
užtikrinti jų plėtrą ir tobulinimą. Vyriausybė nutarė, jog po pertvarkymo veiksiančio juridinio
asmens savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija bus Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija. Šio teisės akto pagrindu VĮ CHĮ perduotas 2015 m. gruodžio 31 d. balansine verte BĮ
CHĮ patikėjimo teise valdytas visas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015
m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1R-256 „Dėl biudžetinės įstaigos Centrinės hipotekos įstaigos
pertvarkymo“78 priimtas sprendimas BĮ CHĮ į VĮ CHĮ pertvarkyti 2016 m. sausio 1 d. Tuo pačiu
įsakymu patvirtintas CHĮ pertvarkymo įgyvendinimo veiksmų planas bei VĮ CHĮ įstatai.
 Tikslai ir funkcijos
BĮ CHĮ buvo įsteigta 1997 m. rugsėjo 12 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 991 „Dėl Lietuvos
Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymo įgyvendinimo“ 79 . Remiantis teisingumo
ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 149 (2007 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. 1R-297
redakcija80) patvirtintais BĮ CHĮ nuostatais, šios įstaigos veiklos tikslas – užtikrinti teisės aktų
nustatytų duomenų rinkimą, kaupimą, apdorojimą, sisteminimą, saugojimą ir teikimą, taikant
apsaugos priemones nuo neteisėto duomenų rinkimo, užrašymo, kaupimo, saugojimo,
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klasifikavimo, grupavimo, jungimo, atkūrimo, keitimo (pildymo ar taisymo), teikimo, paskelbimo,
naudojimo ar naikinimo. Įstaigos uždaviniai – tvarkyti Lietuvos Respublikos hipotekos,
Testamentų, Turto arešto aktų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų bei Neveiksnių ir ribotai
veiksnių asmenų registrus, teikti tvarkomų registrų duomenis duomenų gavėjams, keistis
duomenimis su kitais valstybės registrais. CHĮ be tiesioginių su 7 registrų tvarkymo veikla
susijusių funkcijų rengia mokomuosius ir pažintinius registrų tvarkymo kursus, Teisingumo
ministerijos pavedimu atlieka registrų steigimo parengiamuosius ir kitus darbus, teikia Teisingumo
ministerijai pasiūlymus dėl tvarkomų registrų veiklos ir jos teisinio reglamentavimo tobulinimo,
pagal savo kompetenciją atstovauja ir koordinuoja registrų kūrimą ir integraciją tarptautiniuose
projektuose, dalyvauja vykdant šiuos projektus ir pan. Vadovaujantis Politinių partijų narių sąrašų
informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais teisingumo ministro 2011 m. vasario 22 d. įsakymu
Nr. 1R-60 (2014 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1R-195 redakcija81), CHĮ kartu su Teisingumo
ministerija yra Politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos tvarkytoja, ir sprendžia
techninius klausimus, susijusius su nepertraukiamos šios sistemos veiklos užtikrinimu,
funkcionalumo atkūrimu esant trikdžiams, atlieka sistemos techninės ir programinės įrangos
priežiūros darbus ir pan.
Teisingumo ministro patvirtinti VĮ CHĮ įstatai nustato iš esmės analogiškus biudžetinei įstaigai
veiklos tikslus ir atliekamas funkcijas. Kita vertus, nors ir ribota apimtimi, tačiau VĮ CHĮ priskirtos
teisėkūros bei paslaugų įkainių nustatymo funkcijos, kurių iki šiol BĮ CHĮ neturėjo 82: tvarkomų
registrų nuostatuose nustatytais atvejais rengti ir priimti teisės aktus dėl registro duomenų teikimo
formų ir apimties bei teisės aktus, reglamentuojančius duomenų teikimą registrui ir registro
duomenų teikimą elektroniniu būdu (7.13 punktas), taip pat nustatyti tvarkomuose registruose
atliktų paieškų išklotinės, suvestinės apie asmenis, kurie domėjosi registre tvarkomais asmens
duomenimis, atlyginimo dydžius (7.14 punktas). VĮ CHĮ įstatai įtvirtina VĮ CHĮ teisę nustatyti savo
produkcijos bei teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos įstatymų nustatyta
tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kita įstatymų nustatyta institucija (9.6
punktas).
 Organizacinė struktūra
2014 m. BĮ CHĮ dirbo 99 darbuotojai, iš jų 69 – valstybės tarnautojai ir 30 darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis83. 2015 m. birželio 30 d. duomenimis, vidutinis I pusmečio CHĮ darbuotojų
skaičius buvo 9184, patvirtinta 100 etatų. VĮ CHĮ struktūrą85 šiuo metu (2016 m. kovo 1 d.) sudaro
2 departamentai su 5 skyriais, į departamentų struktūrą neįeinantys 4 savarankiški skyriai, 4
teritoriniai filialai (skyriai), saugos įgaliotinis ir vadovybė. 2015 m. veiklą nutraukė trys CHĮ
filialai: nuo 2015 m. balandžio 15 d. – Utenos skyrius, nuo gegužės 17 d. – Telšių skyrius,
Marijampolės skyriaus veikla nutraukta nuo 2015 m. gruodžio 15 d.86. Skyriuose dirba nuo 4 iki
10 specialistų, teritoriniuose filialuose – nuo 6 iki 7 specialistų. Viso 2016 m. kovo 1 d. VĮ CHĮ
dirba 90 darbuotojų. Remiantis VĮ CHĮ įstatais87, įmonės organai yra savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas, įmonės vidaus
81

TAR 2014-06-25, Nr. 09080.
Šias CHĮ funkcijas įtvirtintina Vedybų sutarčių registro nuostatų ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro
nuostatų redakcijos, įsigaliojusios nuo 2016 m. sausio 1 d., taip pat nuo 2015 m. gegužės 30 d. Turto arešto aktų
registro nuostatai bei nuo 2015 m. birželio 16 d. Sutarčių registro nuostatai.
83
CHĮ 2014 m. veiklos apžvalga. Prieiga internete: https://www.hipotekosistaiga.lt/index.php?3069019307.
84
CHĮ 2015 m. I pusmečio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Prieiga internete:
https://www.hipotekosistaiga.lt/index.php?1883441782.
85
CHĮ duomenys. Prieiga internete: https://www.hipotekosistaiga.lt/index.php?1314716359.
86
CHĮ 2015 m. I pusmečio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Prieiga internete:
https://www.hipotekosistaiga.lt/index.php?1883441782.
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TAR 2015-08-26, Nr. 12999.
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struktūrą nustato pati įmonė, o įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija
(Teisingumo ministerija) – tik nustato įmonės administracijos struktūrą, skiria ir atšaukia įmonės
vadovą, nustato darbo sutarties su juo sąlygas.
 Finansavimas
BĮ CHĮ nuostatuose buvo įtvirtinta, jog CHĮ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto; biudžeto lėšos naudojamos CHĮ išlaikyti, registrams tvarkyti ir
kitoms biudžeto išlaidų sąmatose numatytoms programoms finansuoti; CHĮ finansuoti gali būti
naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Tačiau nuo 2011 m. CHĮ nebuvo
finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. Visas šios įstaigos veiklos pajamas sudarė pajamos už
CHĮ teikiamas paslaugas. Pagrindinės veiklos perviršis 2014 m. sudarė 1 796 691,64 Lt
(520 357,87 Eur)88, 2013 m. – 1 332 169,63 Lt (385 822,99 Eur)89. Be to, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 90 29 straipsnio 3 dalimi, 2014 m.
BĮ CHĮ neatlygintinai suteikė informaciją kitiems registrams iš Hipotekos ir Turto arešto aktų
registrų už 3 641 592,23 Eur ir neatlygintinai gavo informaciją iš kitų registrų už 1 137 070,20
Eur 91 . Šios išlaidos BĮ CHĮ persitvarkius į VĮ CHĮ, remiantis minėto Valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 4 dalimi, turės būti finansuojamos iš valstybės biudžeto
lėšų. Dėl padidėjusių nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų, paprastojo remonto ir išaugusių
darbo užmokesčio sąnaudų 2015 m. I pusmetį CHĮ pagrindinės veiklos pajamų perviršio nebuvo,
deficitas sudarė 225 631,04 Eur92.
Nuo 2002 m. vidurio CHĮ teikiamų paslaugų įkainius reguliuoja Atlyginimo (raštinės rinkliavos)
už CHĮ teikiamas paslaugas dydžių sąrašas, patvirtintas Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu
Nr. 1159 (2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 898 redakcija93). Šio Vyriausybės nutarimo 2 punktas
nustato, jog lėšos, gautos už teikiamas paslaugas, pervedamos į CHĮ sąskaitas ir naudojamos CHĮ
išlaidoms padengti ir materialinei techninei bazei stiprinti. Atitinkamai, atlyginimas už CHĮ
teikiamas paslaugas mokamas į CHĮ sąskaitas bankuose: atskiros sąskaitos yra skirtos
atsiskaitymui už veiksmus hipotekos registre ir sąskaitos atsiskaitant už kitas CHĮ teikiamas
paslaugas94. Už CHĮ teikiamas paslaugas pačioje įstaigoje galima atsiskaityti grynaisiais pinigais
arba banko kortele95.
Kaip minėta, VĮ CHĮ įstatai įtvirtina šios įmonės teisę nustatyti savo produkcijos bei teikiamų
paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos įstatymų nustatyta tvarka nustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybė ar kita įstatymų nustatyta institucija (9.6 punktas) bei pareigą nustatyti
tvarkomuose registruose atliktų paieškų išklotinės, suvestinės apie asmenis, kurie domėjosi
registre tvarkomais asmens duomenimis, atlyginimo dydžius (7.14 punktas). Šiuo metu
galiojančios CHĮ tvarkomų registrų nuostatų redakcijos bendrųjų CHĮ paslaugų įkainių
reguliavimo funkciją priskiria Vyriausybės kompetencijai.
CHĮ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys. Prieiga internete:
https://www.hipotekosistaiga.lt/index.php?1883441782.
89
Ten pat.
90
Žin., 2011, Nr. 163-7739.
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Teisingumo ministerijos 2015-08-05 teikimas Nr. 15-8094(3) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
projekto“. Prieiga internete: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8e48f2803b6111e59cf1cfda14b526c5?positionInSearchResults=1&searchMode
lUUID=b357b341-1905-435c-9ea2-c74ac3dd019d.
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CHĮ 2015 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys. Prieiga internete:
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 Reorganizavimas
Nepaisant ką tik įvykdyto CHĮ pertvarkymo (šios įstaigos teisinės formos pakeitimo), Vyriausybė
2016 m. vasario 24 d. priėmė nutarimą Nr. 177 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę
Centrinę hipotekos įstaigą“96, kuriuo sutiko, kad būtų reorganizuota VĮ CHĮ, ir nustatė, jog VĮ CHĮ
reorganizuojama jungimo būdu – prie reorganizavimo procese dalyvaujančios VĮ Registrų centro
prijungiant reorganizuojamą VĮ CHĮ. Reorganizavimo tikslas, remiantis Vyriausybės nutarimu,
yra pagrindinių valstybės registrų valdymo, valstybės informacinių išteklių naudojimo ir viešųjų
elektroninių paslaugų teikimo optimizavimas, jų plėtros ir tobulinimo užtikrinimas.
Nurodyto Vyriausybės nutarimo projekto teikime97 nurodoma, kad VĮ CHĮ reorganizavimu taip
pat siekiama sumažinti valstybės įmonių skaičių, optimizuoti valstybės įmonių veiklą, racionaliau
naudoti materialinius ir finansinius išteklius, išvengti funkcijų dubliavimosi. Konsolidavus VĮ CHĮ
ir VĮ Registrų centrą, bus efektyviau identifikuojamos ir pašalinamos rizikos ne tik kibernetinio
saugumo, bet ir kitose valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų saugos srityse,
sumažinamas poreikis keistis duomenimis tarp atskirų institucijų ir poreikis mokėti už duomenų
teikimą, kadangi susijusių registrų (pavyzdžiui, Nekilnojamojo turto registro ir Turto arešto aktų
registro) duomenys būtų tvarkomi vienoje duomenų bazėje. Konsoliduota institucija centralizuotai
atliks bendrąsias funkcijas, tokias kaip veiklos planavimas, personalo administravimas, finansinių
išteklių apskaita ir ataskaitų rengimas, viešieji pirkimai, materialinis aprūpinimas, viešieji ryšiai,
vidinių teisės aktų rengimas. Konsoliduota institucija taip pat turės vieningą teritorinių padalinių
tinklą, kurį sudarys sujungti VĮ Registrų centro ir VĮ CHĮ teritoriniai padaliniai. Bendrųjų funkcijų
vykdymo ir teritorinių padalinių sujungimas leis sumažinti darbo užmokesčio fondą ir teritorinių
padalinių patalpų išlaikymo išlaidas.
Įsigaliojus minėtam Vyriausybės nutarimui, VĮ CHĮ interneto tinklalapyje98 paskelbtas pranešimas
dėl reorganizavimo prijungimo būdu bei VĮ CHĮ reorganizavimo prijungimo būdu prie
reorganizavime dalyvaujančios VĮ Registrų centro reorganizavimo sąlygos.
Sistemiškai vertinant CHĮ teisinės formos pakeitimą ir išsyk po pertvarkymo pradėtą šios įstaigos
reorganizavimą, manytina, kad vienintelis faktinis CHĮ pertvarkymo tikslas buvo šios įstaigos
konsolidavimas su VĮ Registrų centru, kuris dėl galiojančio teisinio reguliavimo galėjo būti
daromas tik dviem etapais: pertvarkymu ir reorganizavimu.
Apibendrinant pažymėtina, jog:
(i) šiuo metu ne tik teoriškai, bet ir praktiškai BĮ gali būti pertvarkoma į VĮ – tą įrodo CHĮ
atvejis;
(ii) net ir turėdama BĮ teisinę formą, CHĮ nuo 2011 m. nebuvo finansuojama valstybės
biudžeto lėšomis – visas šios įstaigos veiklos pajamas sudarė pajamos už CHĮ teikiamas
paslaugas;
(iii) tiek BĮ CHĮ, tiek VĮ CHĮ paslaugų kainų dydžius ir mokėjimo tvarką reguliavo ir reguliuoja
ne Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ir jį įgyvendinantis Vyriausybės nutarimas, o
96

TAR, 2016-02-25, Nr. 3738.
Teisingumo ministerijos 2016-02-11 raštas Nr. (1.5.)2T-150 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę Centrinę hipotekosįstaigą“ projekto pakartotinio teikimo“ Prieiga
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atskiru Vyriausybės nutarimu patvirtintas Atlyginimo (raštinės rinkliavos) už CHĮ
teikiamas paslaugas dydžių sąrašas bei Atlyginimo (raštinės rinkliavos) už CHĮ teikiamas
paslaugas mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, pagal kurį atlyginimas už CHĮ paslaugas
mokamas tiesiogiai į CHĮ sąskaitas.
Beje, Lietuvoje yra ir daugiau pavyzdžių, kai valstybės įstaigoje užmokesčio dydis už
teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, nustatomas ne Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymu ir jį įgyvendinančiu Vyriausybės nutarimu, bet kitu būdu. Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad:
„Ryšių reguliavimo tarnyba finansuojama iš valstybės biudžeto ir atskiro šios tarnybos
biudžeto, kurį sudaro pajamos, gautos už teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus. Jų
objektus, dydžius ir mokėjimo tvarką, nustato Ryšių reguliavimo tarnyba, pagrįsdama
Ryšių reguliavimo tarnybos sąnaudomis.“ Ši įstatymo nuostata yra įgyvendinta Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl užmokesčių už
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus
tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011 m. balandžio 7 d. Nr. 1V-367).
2.

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 Bendra informacija
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK arba Komisija) –
nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti
energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus
priežiūrą. VKEKK įkurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu 99. Pirmosios
Komisijos narius 1997 m. vasario 10 d. paskyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas100. Nuo 2008 m.
lapkričio mėn.101 VKEKK nariai Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu yra skiriami Lietuvos
Respublikos Seimo. Energetikos įstatymas 102 nustato, jog VKEKK yra biudžetinė įstaiga.
Komisijos, kaip biudžetinės įstaigos, savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė. VKEKK
yra atskaitinga Respublikos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei 103.
 Tikslai ir funkcijos
Remiantis Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintais VKEKK
nuostatais104, Komisijos veiklos tikslai – atlikti šilumos, gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamų
suskystintų naftos dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių energetikos ir geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo sektoriuose valstybinio reguliavimo funkcijas, užtikrinti reguliuojamosios
šilumos, gamtinių dujų, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų, elektros, atsinaujinančių
išteklių energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos vykdymo ir
energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių ir vartotojų teisių ir
pareigų tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, sąžiningos konkurencijos laisvę energetikos,
geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriuose. VKEKK misija – siekti efektyvių,
Energetikos įstatymas (galiojo nuo 1995-04-14 iki 2002-07-01), Žin., 1995, Nr. 32-743.
Lietuvos Respublikos Prezidento 1997 m. vasario 10 d. dekretas Nr. 1203 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos“, Žin., 1997, Nr. 14-298.
101
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2, 4, 6, 16, 17, 21, 27, 28 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo
bei įstatymo papildymo 71 straipsniu įstatymas (2008 m. lapkričio 6 d. Nr. X-1767), Žin., 2008, Nr. 135-5228.
102
Žin. 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576.
103
Energetikos įstatymo 8 straipsnio 13 dalis nustato, kad pasibaigus kalendoriniams metams, Komisija per keturis
mėnesius parengia praėjusių metų veiklos ataskaitą, ją paskelbia savo interneto svetainėje ir pateikia Respublikos
Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei.
104
Žin., 2002, Nr. 109-4819; 2012, Nr. 69-3537.
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technologiškai pažangių, konkurencingų energetikos ir geriamojo vandens rinkų, užtikrinant
visuomenės poreikius. Komisijos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetinių paslaugų
kokybę ir prieinamumą, sudarant lygias veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams105.
VKEKK atliekamos funkcijos aiškiai reglamentuotos įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės
aktuose. Pagrindiniai VKEKK kompetenciją nustatantys teisės aktai yra Energetikos įstatymas,
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 106 , VKEKK
nuostatai. Komisijos veiklos sritys apima elektros, šilumos energijos, gamtinių dujų, geriamojo
vandens ir nuotekų, atsinaujinančių išteklių, transporto (keltų per Kuršių marias ir vietinio
susisiekimo traukinių) sektorius. VKEKK licencijuoja energetikos bei geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo rinkos dalyvius, nustato valstybės reguliuojamas kainas ir valstybės
reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, reguliuoja energetikos ir geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo srityje veikiančių dalyvių veiklą ir atlieka šios veiklos stebėseną, savo
kompetencijos ribose atlieka konkurencijos priežiūrą, taiko poveikio priemones energetikos rinkos
dalyviams už administracinius teisės pažeidimus, skiria energetikos ir geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo rinkos subjektams sankcijas už įstatymų nuostatų pažeidimus, nagrinėja
vartotojų ir energetikos įmonių skundus, ginčus ir kt. Būdama viešojo administravimo subjektu,
Komisija, kaip ir CAA, vykdo administracinį reglamentavimą, įstatymų ir administracinių
sprendimų įgyvendinimo kontrolę, administracinių paslaugų teikimą bei vidaus administravimą.
Leidimų (licencijų) išdavimas ūkio subjektams priskiriamas prie VKEKK teikiamų
administracinių paslaugų, už kurias imama valstybės rinkliava pagal Rinkliavų įstatymą. Valstybės
rinkliavos dydžius ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.
1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo“. Valstybė rinkliava sumokama į valstybės biudžetą. Duomenų, kiek už VKEKK
išduodamus leidimus valstybės rinkliavos per metus sumoka ūkio subjektai, nėra.
VKEKK sankcijų ūkio subjektams 2013-2014 m. neskyrė, 2015 m. kovo mėn. VKEKK skyrė
100 000 Eur baudą AB „Litgrid“ 107 , 2015 m. birželio mėn. – 300 000 Eur baudą AB
„Lesto“ 108 .Šios baudos, jeigu nebus panaikintos teismų sprendimais, turės būti sumokėtos į
valstybės biudžetą per 40 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo atmestas skundas,
įsiteisėjimo dienos109.
 Organizacinė struktūra
VKEKK sudaro 5 renkami nariai. VKEKK funkcijoms įgyvendinti sudaryta Komisijos
administracija, susidedanti iš 2 departamentų (Dujų ir elektros bei Šilumos ir vandens) ir juose
esančių 7 skyrių bei 5 savarankiškų skyrių, kuriems vadovauja Administracijos direktorius. Dar 2
skyriai yra tiesiogiai pavaldūs Komisijos pirmininkui110. Vidutinis VKEKK darbuotojų skaičius
(valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų) 2014 m. buvo 89111, šis skaičius
VKEKK 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas VKEKK 2015 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. O3574. Prieiga internete: http://www.regula.lt/Docs/nutarimas_574__.pdf.
106
Žin., 2006, Nr. 82-3260; TAR 2014-06-17, Nr. 07685.
107
VKEKK informacija. Prieiga internete: http://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2015-metai/2015-03/2015-0326/komisija-uzbaige-litgrid-licencijuojamos-veiklos-patikrinimo-proceduras.aspx.
108
VKEKK informacija. Prieiga internete: http://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2015-metai/2015-06/2015-0604/komisija-uzbaige-lesto-licencijuojamos-veiklos-patikrinimo-proceduras.aspx.
109
Sankcijų skyrimo taisyklių, patvirtintų VKEKK 2014 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. O3-44 (2014 m. spalio 17 d.
nutarimo Nr. O3-855 redakcija), 42 p., TAR, 2014-02-10, Nr. 1354; 2014-10-21, Nr. 14466.
110
VKEKK informacija. Prieiga internete: http://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Strukt%C5%ABra.aspx.
111
VKEKK 2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Prieiga internete:
http://www.regula.lt/SiteAssets/veikla/finansines-ataskaitos/finansiniu-atskaitu-rinkiniai-2014.pdf.
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nekito ir 2015 m. I – III ketv.112. Komisijos administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausią leistiną pareigybių skaičių nustato Seimo valdyba.
2015 m. yra patvirtinti 106 pareigybių etatai, nuo 2016 m. – 110 etatų113.
 Finansavimas
Energetikos įstatymo 8 straipsnio 15 dalyje nustatyta, kad VKEKK finansavimo šaltiniai yra
valstybės biudžeto asignavimai, tarp jų ir šio straipsnio 16 dalyje numatytos Komisijos pajamos –
atskaitymai nuo energetikos įmonių, besiverčiančių energijos perdavimo ir (arba) skirstymo
veikla, pajamų. VKEKK kitų metų pajamos iš energetikos ūkio subjektų įmokų apskaičiuojamos
pagal praėjusių metų atskirų energetikos sektorių metines energijos perdavimo ir (ar) skirstymo
veiklų pajamas: 1,1 proc. šilumos perdavimo veiklos pajamų, 0,25 proc. elektros energijos
perdavimo ir skirstymo veiklų pajamų ir 0,7 proc. gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo veiklų
pajamų. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje numatytas
dar vienas pajamų šaltinis – geriamojo vandens tiekėjų ir (arba) nuotekų tvarkytojų 0,3 proc.
praėjusių metų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklos pajamų - šios
pajamos turi sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. kitais metais VKEKK skiriamų valstybės biudžeto
asignavimų.
VKEKK iš ūkio subjektų gautas pajamas privalo įmokėti į valstybės biudžetą (Energetikos
įstatymo 8 str. 16 d. 5 p., Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 str. 5 p.).
Tačiau, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, surinktos pajamos sugrąžinamos VKEKK
biudžeto asignavimais. VKEKK pajamos iš ūkio subjektų naudojamos tik finansuoti programas,
susijusiais su energetikos sektoriuje, geriamojo vandens teikimo ir nuotekų valymo srityje
veikiančių ūkio subjektų reguliavimu. Kitoms įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų
nustatytoms funkcijoms atlikti ar tais atvejais, kai ūkio subjektų įmokų nepakanka reguliavimui ir
ūkio subjektų priežiūrai atlikti, VKEKK gali būti finansuojama ir kitomis valstybės biudžeto
lėšomis. VKEKK biudžeto asignavimų (ne iš ūkio subjektų pajamų įmokų) 2013–2015 metais
neskirta114.
Šis VKEKK finansavimo modelis egzistuoja nuo 2012 m. vidurio, tačiau nežinia, kaip ilgai jis
funkcionuos. Vykdydama į 2015 metų prioritetinių teisėkūros iniciatyvų sąrašą 115 6 punktu
įtrauktą pavedimą atlikti išsamią ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo
administravimo subjektų veiklos finansavimo iš prižiūrimų ūkio subjektų mokamų įmokų analizę,
Ūkio ministerija viena iš alternatyvų siūlo VKEKK bei kitas priežiūros institucijas finansuoti iš
valstybės biudžeto asignavimų, nerenkant papildomų įmokų iš ūkio subjektų. Paraleliai
Vyriausybėje yra svarstomas Lietuvos Respublikos infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo
projektas 116 , kuriuo steigiamas daugiasektorinis reguliuotojas sujungiant tris institucijas –
VKEKK, Ryšių reguliavimo tarnybą ir Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos
ministerijos. Šio įstatymo projekto 3 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog Infrastruktūrų reguliavimo
tarybos finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto asignavimai, taip pat ir pajamos už teikiamas
VKEKK 2015 m. I–III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Prieiga internete:
http://www.regula.lt/SiteAssets/naujienu-medziaga/2015-lapkritis/finansines-ataskaitos_2015_I_III_ketvirciai.pdf.
113
VKEKK 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas VKEKK 2015 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. O3574. Prieiga internete: http://www.regula.lt/Docs/nutarimas_574__.pdf.
114
VKEKK 2013-2014 m. 2015 m. I-III ketv. finansinių ataskaitų aiškinamieji raštai. Prieiga internete:
http://www.regula.lt/Puslapiai/bendra/Veikla/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai.aspx.
115
2015 metų prioritetinių teisėkūros iniciatyvų sąrašas, patvirtintas Vyriausybės 2015 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr.
474, TAR, 2015-05-11, Nr. 7095.
116
Prieiga internete: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/08be13f05b8911e5beff92bd32ec99a1?positionInSearchResults=4&searchModel
UUID=51f1ce72-760b-4a22-ab6a-7a746d126b93.
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paslaugas ir pajamos, surenkamos reguliuojamų sektorių įstatymuose nustatyta tvarka; naudojant
iš reguliuojamų sektorių gaunamas tarybos pajamas, kryžminis subsidijavimas tarp reguliuojamų
sektorių draudžiamas.
Apibendrinant pažymėtina, jog:
(i) faktiškai šiuo metu vienintelis VKEKK finansavimo šaltinis – tai atskaitymai nuo
energetikos įmonių, besiverčiančių energijos perdavimo ir (arba) skirstymo veikla, pajamų
ir atskaitymai nuo geriamojo vandens tiekėjų ir (arba) nuotekų tvarkytojų veiklos pajamų;
VKEKK (kaip ir CAA) iš ūkio subjektų gautas pajamas privalo įmokėti į valstybės biudžetą
– jos sugrąžinamos VKEKK biudžeto asignavimų forma. VKEKK biudžeto asignavimų
(ne iš ūkio subjektų pajamų įmokų) 2013–2015 metais neskirta. Aviacinės saugos įmokos
įvedimas ir jos nukreipimas finansuoti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą iš
esmės būtų analogiškas tokio finansavimo pavyzdys (nors pastaruoju atveju išliktų
finansavimas ir iš kitų šaltinių, žr. plačiau Studijos IV skyrių).
(ii) Vyriausybėje yra svarstomas Infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo projektas, kuriuo
steigiamas daugiasektorinis reguliuotojas sujungiant tris institucijas – VKEKK, Ryšių
reguliavimo tarnybą ir Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos.
Tokio įstatymo priėmimas reikštų, jog Infrastruktūrų reguliavimo tarybos veiklos
pagrindai, valdymas ir kiti veiklos aspektai būtų reguliuojami įstatymo lygmeniu, kad bus
nustatyti išimtiniai tarybos pirmininko ir tarybos narių darbo užmokesčio teisiniai
pagrindai, kad bus praplėstas Infrastruktūrų reguliavimo tarybos finansavimo šaltinių
sąrašas: be valstybės biudžeto asignavimų ir pajamų, surenkamų reguliuojamų sektorių
įstatymuose nustatyta tvarka, finansavimo šaltiniu taip pat bus laikomos ir pajamos už
teikiamas paslaugas.
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IV. SIŪLOMAS LIETUVOS CIVILINĖS AVIACIJOS VALDYMO IR
PRIEŽIŪROS ORGANIZACINĖS, FUNKCINĖS SISTEMOS IR
FINANSAVIMO TOBULINIMO MODELIS
Šiame Studijos skyriuje pateikiamas siūlomas Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
organizacinės, funkcinės sistemos ir finansavimo tobulinimo modelis. Modeliuojant galimas
sistemos tobulinimo kryptis, buvo naudojami bendrieji tyrimo metodai:
- kokybinis ekonominis vertinimas;
- dokumentų analizė;
- SSGG analizė;
- lyginamoji analizė;
- teisinio reguliavimo vertinimas.
1.

LIETUVOS CIVILINĖS AVIACIJOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS TOBULINIMO
MODELIO APRAŠYMAS IR JO ĮGYVENDINIMO MECHANIZMAS

 Finansavimo tobulinimo modelis
CAA yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ir atskaitymų nuo rinkliavų už oro
navigacijos paslaugas bei naudojimąsi oro uostais. Atlikta CAA veiklos analizė akivaizdžiai
parodo, jog šiuo metu CAA turimi žmogiškieji ir materialiniai ištekliai yra pernelyg maži, kad
būtų užtikrinta tinkama civilinės aviacijos priežiūra. Siekiant civilinės aviacijos priežiūros
sistemos veiklumo ir efektyvumo, būtina skirti lėšų papildomų pareigybių civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemoje steigimui, darbuotojų kompetencijų ugdymui, kvalifikacijos
kėlimui, tinkamos darbo aplinkos užtikrinimui, veiklos procesų optimizavimui investicijoms ir
pan. Organizacinių funkcinių pertvarkų įgyvendinimas neatsiejamas nuo Lietuvos civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos finansavimo didinimo. Finansavimo didinimas galėtų būti
užtikrinamas įvedant naują finansavimo šaltinį ir peržiūrint esamus šaltinius (įvertinant jų
reikalingumą ir tikslingumą bendroje finansavimo sistemoje) arba didinant lėšų gavimą
dabartiniais finansavimo kanalais.
Studijos rengėjų vertinimu, realiausias Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemai
skiriamo finansavimo padidinimo variantas yra aviacijos saugos įmokos įvedimas. Šią įmoką
mokėtų kiekvienas oro transportu iš Lietuvos išvykstantis keleivis, o jos dydis pagal planuojamą
veiklą ir jos finansavimą būtų 1 Eur 117. Ši įmoka galėtų būti įteisinta ir surinkimas organizuojamas
keliais būdais:
- kaip naujas savarankiškas finansavimo šaltinis, kai įmokas iš keleivių renka oro vežėjai
arba oro uostai;
- kaip sudėtinė oro uostų rinkliavų už naudojimąsi oro uostais dalis.
Įvertinant Lietuvos tarptautinių oro uostų per metus aptarnaujamų keleivių skaičių (2015 m. buvo
aptarnauta 4,2 mln. keleivių 118 ) ir darant prielaidą, kad keleivių srautas išliks stabilus arba
nežymiai augs (iki 5 proc. kasmet), pajamos iš aviacijos saugos įmokų per metus (apmokestinant
kiekvieną iš Lietuvos oro uostų išskrendantį keleivį, t.y. 50 proc. bendro keleivių srauto),
priklausomai nuo įmokos dydžio, sudarytų apie 2,2 mln. Eur – 2,3 mln. Eur.
Latvijoje analogiškos įmokos dydis yra 1,10 Eur; aviacijos saugos įmoka yra pagrindinis Latvijos CAA
finansavimo šaltinis.
118
Greta Jankaitytė. Keleivių srautai Lietuvos oro uostuose augo 11,3%. Prieiga interenete:
http://vz.lt/sektoriai/transportas-logistika/2016/01/14/keleiviu-srautai-lietuvos-oro-uostuose-augo-113.
117
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Tokia išskrendančio keleivio apmokestinimo praktika jau seniai taikoma tiek ES, tiek kitų
kontinentų šalyse. Pavyzdžiui, Danijoje, kur labai intensyvus oro transportas ir daug pervežamų
keleivių, 2015 metais buvo renkama 6,25 DKK dydžio saugos rinkliava, Jungtinėje Karalystėje
jos dydis svyravo nuo 13 GBP skrendant pigiausia ekonomine klase ir dvigubėjo skrendant verslo
klase, taip pat nuo skrendamo atstumo. Austrija jį taiko diferencijuotai, priklausomai nuo
skrendamo atstumo, ir svyravo nuo 7 Eur iki 35 Eur. Vokietijoje jo dydis taip pat priklauso nuo
atstumo ir mokamas nuo 7,50 Eur iki 42,18 Eur. Švedijoje jis 9 SEK, Italijoje diferencijuotas pagal
oro uostus: 5,50 Eur Romos oro uostuose ir 4,50 Eur kituose šalies oro uostuose. Kroatijoje
nustatytas dydis 1,37 Eur skrendant už šalies ribų ir 0,68 Eur skrydžiams šalies viduje. Norvegijoje
jo dydis 90 NOK.
Papildomai dar apie 0,4 mln. Eur per metus, kaip ir šiuo metu, būtų gaunama iš atskaitymų nuo
rinkliavų už oro navigacijos paslaugas, kurių dydis atitiktų VĮ „Oro navigacija“ valstybinės
priežiūros pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004
nuostatas ir Komisijos įgyvendinamojo reglamento 391/2013 sąnaudų skaičiavimo principus bei
atskaitymų nuo oro uostų rinkliavų kaip tarptautinių oro uostų CAA vykdomos valstybinės
priežiūros sąnaudų kompensavimas – dar apie 0,4 mln. Eur per metus.
Nepaisant, kuriuo būdu būtų organizuojamas aviacijos saugos įmokos surinkimas, šios įmokos
įvedimas leistų minimaliai sumažinti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
finansavimo valstybės asignavimų lėšomis, taip pat sumažinti Lietuvos oro uostų CAA išlaikymui
mokamų atskaitymų dydžius nuo aviacinių paslaugų pajamų (aviacijos saugos įmokos surinkimą
organizuojant kaip oro uostų rinkliavų sudėtinę dalį, aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
finansinis išlaikymas formaliai atitektų oro uostams).
Taigi, bendras Lietuvos civilinės aviacijos valdymui ir priežiūrai skiriamas metinis finansavimo
dydis galėtų siekti nuo 2,9 mln. Eur iki 3,1 mln. Eur, priklausomai nuo keleivių srautų. Šių lėšų
įsisavinimas, nukreipiant jas kokybiškų ir tinkamų paslaugų teikimui, iš esmės nekeičiant esamo
civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos modelio, gali tapti problematiškas (nebent pirkti
dalį pasaugų rinkoje, kurių pasiūlos iš esmės nėra). Kitas vertus, būtent toks padidėjęs
finansavimas ir turėtų būti panaudojamas siūlomo naujo civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
organizacinės ir funkcinės sistemos modelio įgyvendinimui (modelio ekonominis vertinimas
pateiktas šios Studijos IV skyriaus 7 dalyje), kurio sudėtinė dalis yra naujo juridinio asmens –
civilinės aviacijos priežiūros Kompetencijų centro steigimas.
Naujo Kompetencijų centro finansavimo principai, pajamų šaltiniai yra tiesiogiai susiję su šio
juridinio asmens teisine forma, Kompetencijų centrui priskirtomis funkcijomis, jo teikiamomis
viešosiomis paslaugomis, turimais viešojo administravimo įgaliojimais, įgyvendinamomis
valstybinėmis programomis (kurioms skiriamas tikslinis finansavimas), komercinės veiklos
vykdymu ir su daugeliu kitų kriterijų, kurių visuma šiuo metu neleidžia pateikti vientisą ir galutinį
Kompetencijų centro finansavimo modelį (Kompetencijų centro galimi finansavimo šaltiniai
plačiau aptariami šios Studijos IV skyriaus 6 dalyje).
 Organizacinės ir funkcinės sistemos tobulinimo modelis
Identifikuotų CAA problemų analizė atskleidė ne tik CAA finansavimo sistemos pertvarkos
poreikį, bet ir būtinybę inicijuoti pokyčius, susijusius su CAA veiklos gerinimu iš esmės peržiūrint
ir pertvarkant CAA veiklos procesus bei organizacinį modelį.
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Naujo siūlomo finansavimo modelio įgyvendinimas, užtikrinantis stabilų ir pakankamą civilinės
aviacijos priežiūros ir valdymo sistemos finansavimą, sudarytų sąlygas šios sistemos reformoms
organizaciniame – funkciniame lygmenyje. Tačiau vien pakankamas finansavimas nėra reformų
sėkmės garantas. Tam būtinas tiek išankstinis pasirengimas, svarbiausių prioritetų išskyrimas, tiek
nuolatinis ir kryptingas dėmesys, aiški lyderystė ir vidinis organizacijos palaikymas
inicijuojamiems pokyčiams.
SCHEMA 5. CIVILINĖS AVIACIJOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANIZACINĖS IR FUNKCINĖS
SISTEMOS TOBULINIMO MODELIS

Šaltinis: sudaryta autorių.

Akivaizdu ir tai, jog pavienių tobulinimo priemonių, išsprendžiančių vieną ar kitą CAA problemą,
eliminuojančių vieną ar kitą problemų šaltinį, įgyvendinimas neužtikrins veiksmingos valstybinės
skrydžių saugos priežiūros atsižvelgiant į naujus laikmečio reikalavimus ir aktualias tendencijas.
Iš esmės CAA problemų sprendimas reikalauja sisteminių arba bent jau kompleksinių CAA
organizavimo, funkcinio ir finansavimo mechanizmo pokyčių. Dominuojančias CAA
organizacines – vadybines problemas siūlytina spręsti kompleksiškai, civilinės aviacijos valdymo
ir priežiūros organizacinę ir funkcinę sistemą pertvarkant tiek organizacine, tiek procesine prasme.
Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos organizacinio modelio pakeitimas ir CAA
veiklos procesų pertvarką apimtų:
(i) CAA ir naujai steigiamo Kompetencijų centro funkcijų atskyrimą bei CAA vidinių veiklos
procesų pertvarką, taip įtvirtinant naują civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
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organizacinį modelį Lietuvoje (1);
(ii) naujo juridinio asmens – Kompetencijų centro įsteigimą (2), priskiriant jam techninio
pobūdžio specialių žinių reikalaujančių veiklų atlikimą, specifinių viešųjų paslaugų
teikimą, integruojant jį į bendrą civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą.
(i) Lietuvos civilinės aviacijos sektoriaus informacinės sistemos sukūrimą, į kurią būtų
integruotas naujos kartos e-paslaugų portalas ir aviacijos sektoriaus valdymo ir priežiūros
platforma (3);
(ii) į aiškius rezultatų kriterijus orientuotos strateginės veiklos planavimo, vertinimo ir
stebėsenos sistemos su vieningu duomenų surinkimo, analizės ir vertinimo modeliu,
apimančiu kiekvieną priežiūros proceso etapą ir visus šiame procese dalyvaujančius
asmenis, sukūrimą (4);
(iii) asmeniniais rezultatais pagrįstos efektyvios žmogiškųjų išteklių valdymo ir motyvavimo
sistemos sukūrimą (5);
(iv) korupcijos prevencijos ir profesinės etikos stiprinimo programos, kuri padėtų sumažinti
jautrumo korupcijos apraiškoms lygį CAA, sukūrimą (6).
Siūlomą kompleksinį civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos reformos krypčių planą
iliustruoja aukščiau pateikiama schema. Konkrečių pertvarkos krypčių aprašymas, krypčiai
keliami tikslai ir uždaviniai, galimos priemonės ir įgyvendinimo žingsniai, siekiama nauda ir
laukiamas rezultatas nurodyti žemiau pateikiamose lentelėse.
Pirmieji ir, Studijos rengėjų vertinimu, pagrindiniai žingsniai turėtų būti nukreipti į civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos organizacinio modelio peržiūrą, kad būtų sudarytos
sąlygos perkelti techninio pobūdžio specialių žinių reikalaujančių veiklų atlikimą, specifinių
viešųjų paslaugų teikimą į naujai kuriamą Kompetencijų centrą. Tai leistų ne tik užtikrinti
savalaikių ir kokybiškų paslaugų teikimą civilinės aviacijos subjektams, bet ir sudarytų prielaidas
CAA iš esmės pagerinti savo vidinius procesus bei efektyviau paskirstyti turimus baigtinius
išteklius turimų funkcijų įgyvendinimui. Sekančiu etapu įgyvendinant CAA veiklos procesų
pertvarką, vyraujantis funkcinis valdymas turėtų būti pakeistas į procesinį, o taip pat
standartizuojamos procedūros, įdiegiamos kokybės vadybos sistemos ir t.t. Siūlomas pertvarkos
kryptis, be abejo, galima įgyvendinti ir dalinai – tiesiog diegiant e-paslaugas, darbuotojų
motyvavimo sistemą ir pan. Tačiau tokiu atveju šių krypčių galima nauda organizacijai bus kur
kas mažesnė, o kartais gali sąlygoti priešingą lauktam efektą.
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1. CAA PROCESŲ PERTVARKA IR NAUJO ORGANIZACINIO MODELIO SUKŪRIMAS
TIKSLAS:
Sukurti civilinės aviacijos valdymo
ir priežiūros modelį, pertvarkant
CAA veiklos procesus ir kuriant
Kompetencijų centrą

UŽDAVINYS:
CAA veiklos procesų pertvarka,
techninio pobūdžio specialių žinių
reikalaujančių veiklų atlikimą
perduodant steigiamam
Kompetencijų centrui

PRIEMONĖS:
1. CAA veiklos procesų peržiūra ir optimizavimas:
 Pakeisti vyraujantį funkcinį valdymą į procesinį;
 Aiškiai apibrėžti procesų valdytojus (įtvirtinti funkcinį
aiškumą);
 Suvienodinti procesus, standartizuoti procedūras, susisteminti
procedūrų aprašus ne pagal atskiras funkcijas, o pagal
procesus;
 Įdiegti kokybės vadybos sistemas;
 Tolygiai paskirstyti darbo krūvį;
 Atskirti prižiūrimų subjektų veiklos rizikos vertinimo,
planavimo ir priežiūros funkcijas, kad jų nevykdytų tie patys
specialistai, taip sprendžiant priimamų sprendimų pagrįstumo
ir skaidrumo problemas;
 Įvertinti CAA pareigybių poreikį, jeigu reikalingos
papildomos pareigybės – jas sukurti ir užpildyti kvalifikuotais
specialistais;
 Kompetencijų ir kvalifikacijos užtikrinimas: ugdyti
profesionalius, efektyviai ir rezultatyviai priskirtas funkcijas
atliekančius specialistus, gebančius veiksmingai valdyti
kritines situacijas ir demonstruojančius aukštą profesinę
kompetenciją;
2. Sukurti Kompetencijų centrą (steigiant naują juridinį asmenį)
techninio pobūdžio specialių žinių reikalaujančių veiklų atlikimui ir
šį centrą integruoti į bendrą civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
sistemą.

NAUDA
CAA veiklos procesų pertvarka, techninio pobūdžio
veiklas perduodant Kompetencijų centrui leistų:
- sukurti profesionalią, nepriklausomą ir į verslo
poreikius orientuotą nacionalinę civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą, kuri
užtikrintų aukšto lygio skrydžių saugos
priežiūrą ir aviacijos saugumą;
- pagerinti aviacijos priežiūros ir teikiamų
paslaugų kokybę, padidinti veiklos
efektyvumą, skaidrumą;
- pagerinti įstaigos procesų ir juose
dalyvaujančių darbuotojų sąveiką;
- į civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
sistemą pritraukti aukštos kvalifikacijos ir
patyrusius aviacijos specialistus;
- sumažinti klaidų ir skundų dėl CAA veiklos
skaičių;
- ilgame laikotarpyje proporcingai sumažinti
veiklos sąnaudas;
- pagerinti CAA įvaizdį aviacijos rinkoje.
REZULTATAS:
Vienas bendras integruotas civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros procesas. Veiksminga
valstybinė skrydžių saugos priežiūra
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2. KOMPETENCIJŲ CENTRO SUKŪRIMAS STEIGIANT NAUJĄ JURIDINĮ ASMENĮ
TIKSLAS:
Sukurti civilinės aviacijos
priežiūros Kompetencijų
centrą

119

PAGRINDINIAI ĮGYVENDINIMO ŽINGSNIAI:
 Įsteigti naują juridinį asmenį kaip civilinės aviacijos priežiūros Kompetencijų
centrą;
 Šiam juridiniam asmeniui galėtų būti priskiriamos žemiau išvardintos techninio
pobūdžio ir/ar specialių žinių reikalaujančios veiklos / paslaugos119.
Viešosios paslaugos:
- Visuomenės informavimas aviacijos saugumo klausimais;
- Keleivių konsultavimas keleivių teisių, aviacijos saugumo ir kitais bendrojo
pobūdžio klausimais;
- Piliečių (keleivių) ir kitų asmenų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų
nagrinėjimas bei vertinimas, tyrimo išvadas pateikiant CAA (galutinį
sprendimą dėl skundo pagrįstumo priima CAA).
Švietimo, mokymų ir egzaminavimo veikla:
- Civilinės aviacijos sektoriaus specialistų mokymo organizavimas;
- Civilinės aviacijos sektoriaus specialistų egzaminavimas;
- Mokymų programų rengimas;
- Kitų subjektų parengtų mokymo programų vertinimas ir tikrinimas, kad
šios programos atitiktų nacionaliniams ir tarptautiniams teisės aktams;
- Kitų subjektų vykdomų mokymų tikrinimas ir vertinimas, išvadų CAA
teikimas;
- Seminarų su pramone ir bendrąją aviacija rengimas, informacinės
medžiagos pagal poreikį rengimas;
- Vykdo CAA įgaliotų egzaminuotojų atranką, juos instruktuoja dėl
egzaminavimo proceso įgyvendinimo;
- Vertina mokymo priemonių (pvz., skrydžių treniruoklių) ir infrastruktūros
(pvz., aerodromų) tinkamumą mokymo veiklos vykdymui.

NAUDA
Naujai įsteigtas Kompetencijų centras
leistų:
- civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistemoje sukoncentruoti
techninio pobūdžio ekspertines žinias
vienoje organizacijoje;
- operatyviai teikti aukštos kokybės
aviacijos pirminės priežiūros
paslaugas;
- sumažinti darbo krūvį CAA
specialistams, suteikiant jiems
galimybę koncentruotis į mažiau
techninio pobūdžio žinių
reikalaujančių veiklų vykdymą;
- pritraukti geriausius civilinės aviacijos
specialistus į civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemą;
- iš esmės pagerinti ūkio subjektų
konsultavimą techninio pobūdžio
klausimais;
- aviacijos verslui ir pramonei pradėti
teikti naujas paslaugas;
- lanksčiau planuoti ir valdyti žmonių ir
finansų išteklius;
- pritraukti papildomą finansavimą iš
ES paramos programų, civilinės
aviacijos tarptautinių organizacijų.

Studijos rengimo metu, sprendžiant kurios paslaugos (funkcijos) galėtų būti perduotos iš CAA naujai steigiamam Kompetencijų centrui, buvo vertinama:
funkcijos svarba viešojo administravimo paslaugų teikimo prasme – jos minimalus priskyrimas viešojo administravimo paslaugoms;
techninis paslaugų teikimo pobūdis, kurių perdavimas naujai kuriamam subjektui leistų sumažinti (normalizuoti) CAA darbuotojų darbo krūvį;
teisinė galimybė konkrečią paslaugą / funkciją perduoti kitam subjektui (pvz., paslaugų pirkimo būdu);
kitų valstybių patirtis perduodant konkrečias civilinės aviacijos priežiūros funkcijas privatiems subjektams.
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UŽDAVINYS:
Įsteigti naują juridinį
asmenį ir integruoti jį į
bendrą civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros
sistemą








Techninio pobūdžio paslaugos:
- Pirminis informacijos, dokumentų surinkimas, analizė ir išvadų pateikimas
CAA;
- Ūkio subjektų ir objektų inspektavimas;
- Techninių dokumentų, teisės aktų ir jų projektų rengimas (techninė dalis);
- Statinių aukštingumo derinimas ir projektavimo dokumentų rengimas;
- Aplinkosaugos, triukšmo valdymo ir teršalų emisijos klausimų sprendimas;
- Ūkio subjektų informavimas ir konsultavimas techninio pobūdžio
klausimais;
- Avarijų ir incidentų analizė, išvadų rengimas, prevencinių priemonių
rengimas ir pateikimas CAA;
- Aviacijos sektoriaus veiklos (pvz., skrydžių saugos) analizių rengimas;
- CAA išduotų pažymėjimų spausdinimas;
- Statistinių ir finansinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė, išvadų
teikimas CAA.
Teisiškai integruoti naują juridinį asmenį ir jo veiklą į bendrą civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemą, priimant reikalingus teisės aktus/ teisės aktų
pakeitimus;
Užtikrinti šio juridinio asmens nuolatinį keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą
su CAA bendrų valdymo ir priežiūros procesų grandinėje;
Pritraukti geriausius civilinės aviacijos specialistus ir taikyti lanksčią jų darbo
užmokesčio sistemą;
Užtikrinti šio juridinio asmens personalui ir veiklai reikalingą finansavimą/
apmokėjimą už atliekamas funkcijas/teikiamas paslaugas;
Sukurti juridiniam asmeniui reikalingą materialinę techninę bazę.

REZULTATAS:
Veiksminga valstybinė skrydžių saugos
priežiūra
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3. IŠMANIOJI PRIEŽIŪRA IR E-PASLAUGOS
TIKSLAS:
Sukurti Lietuvos civilinės
aviacijos sektoriaus
informacinę sistemą, į kurią
būtų integruotas naujos
kartos e-paslaugų portalas
ir aviacijos sektoriaus
valdymo ir priežiūros
platforma

UŽDAVINYS:
Integralios Lietuvos
civilinės aviacijos
sektoriaus informacinės
sistemos sukūrimas

PRIEMONĖS:
1. Sukurti CAA elektroninių paslaugų portalą:
 perkelti daugiau esamų CAA teikiamų administracinių paslaugų iš dvipusės
sąveikos į bendradarbiavimo brandos lygį;
 sukurti paslaugų, licencijų, leidimų, kitų dokumentų ir dokumentacijos užsakymo
el. erdvėje e-paslaugą;
 sukurti prašymų pildymo on-line e-paslaugą;
 sukurti apmokėjimo už paslaugas tuo pačiu metu, kai jos užsakomos, e-paslaugą;
 sukurti registravimosi egzaminams sistemos e-paslaugą;
 sukurti keitimosi dokumentais ir informacija tarp CAA ir registruotų portalo
vartotojų elektroninėje erdvėje platformą;
 sukurti personalizuotos civilinės aviacijos srities informacijos (naujienlaiškių,
priminimų, teisės aktų pasikeitimų ir kt.) pateikimo e-paslaugą;
 sukurti specializuotų informavimo sprendimų (el. paštu, SMS, portalas) epaslaugą;
 įdiegti registruotų portalo vartotojų e-apklausų modulį ir kt.
2. Sukurti aviacijos sektoriaus valdymo ir priežiūros platformą, integruojant ją su CAA
elektroninių paslaugų portalu:
 sukurti keitimosi dokumentais ir informacija tarp CAA ir prižiūrimų subjektų
elektroninėje erdvėje platformą;
 sukurti užduočių CAA specialistams paskirstymo modulį;
 sukurti dokumentų valdymo modulį;
 sukurti keitimosi informacija tarp CAA ir naujo civilinės aviacijos priežiūros
srityje veikiančio juridinio asmens modulį;
 sukurti reikalingos informacijos ir dokumentų pateikimo Susisiekimo ministerijai,
Vyriausybei, tarptautinėms organizacijoms modulius;
 sukurti statistinės informacijos rinkimo ir apdorojimo modulius;
 paslaugų kokybės ir bendradarbiavimo grandinėje sukurti e-dalyvavimo įrankius
(forumą interaktyvioms diskusijoms, CAA paskyras socialiniuose tinkluose
(Facebook, Twitter ir pan.) ir kt.).

NAUDA
Integrali civilinės aviacijos sektoriaus
informacinė sistema leistų:
- sutrumpinti dokumentų išdavimo ir
paslaugų suteikimo terminus;
- vykdyti prašymų priėmimo ir paslaugų
teikimo stebėseną;
- gerinti paslaugų kokybę;
- užtikrinti greitesnį informacijos
apsikeitimą tarp CAA ir reguliuojamų
subjektų;
- užtikrinti tikslingą informacijos
pateikimą adresatams (pagal adresato
veiklos pobūdį, veiksmus, jam išduotų/
su juo susijusių duomenų pasikeitimus
ir pan.);
- gerinti vidinę komunikaciją ir
efektyvinti CAA personalo darbą;
- taikyti standartizuotas procedūras;
- vykdyti aviacijos sektoriaus rodiklių
dinamikos stebėseną ir operatyviai
reaguoti į rinkos pokyčius;
- vertinti CAA, jos struktūrinių padalinių,
atskirų darbuotojų veiklos
rezultatyvumą ir efektyvumą.
REZULTATAS:
Išmanioji civilinės aviacijos priežiūra ir
naujos kartos e-paslaugos vienoje
informacinėje sistemoje
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4. STRATEGINĖS VEIKLOS PLANAVIMO, VERTINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMA
TIKSLAS:
Civilinės aviacijos valdymo
ir priežiūros srityje taikyti
integruotą strateginės
veiklos planavimo,
vertinimo ir stebėsenos
sistemą su vieningu
duomenų surinkimo,
analizės ir vertinimo
modeliu, apimančiu
kiekvieną priežiūros
proceso etapą ir visus šiame
procese dalyvaujančius
asmenis

UŽDAVINYS:
Strateginės veiklos
planavimo, vertinimo ir
stebėsenos sistemos
sukūrimas ir įdiegimas

PRIEMONĖS:
 Sisteminis strateginių planų (trumpalaikių, ilgalaikių)
rengimas, jų įgyvendinimo stebėsena ir nuolatinė peržiūra;
 Sisteminis CAA veiklos vertinimas, vertinimo išvadas
panaudojant įstaigos veiklos tobulinimui;
 Kokybiškų CAA veiklos vertinimo rodiklių nustatymas;
 Standartizuotų duomenų surinkimo, analizės ir vertinimo
procedūrų automatizavimas, pašalinant subjektyvumo
faktorių;
 Teisiškai reglamentuotos rizikos valdymo sistemos
sukūrimas;
 Valdymo ir priežiūros proceso etapų funkcinis paskirstymas
tarp CAA ir priežiūros veikloje dalyvaujančio naujo juridinio
asmens, tarp CAA struktūrinių padalinių ir darbuotojų;
 Išmaniųjų bendradarbiavimo priemonių prižiūrimiems
subjektams (aplikacijos, kalendorius) sukūrimas;
 Rizikos vertinimo rezultatų panaudojimas strateginio
planavimo, valdymo ir priežiūros procesuose, o taip pat
nustatant paslaugų rinkliavų dydžius;
 Prižiūrimų subjektų sąmoningumo, teisingos elgsenos ir
savireguliacijos skatinimo priemonių, didinančių šių subjektų
motyvaciją būti aktyviais ir atsakingais už skrydžių saugumą,
įgyvendinimas.

NAUDA
Integrali strateginės veiklos planavimo, vertinimo ir stebėsenos
sistema leistų:
- išskirti svarbiausius CAA veiklos prioritetus;
- užtikrinti nuolatinį ir kryptingą dėmesį CAA ir Kompetencijų
centro išsikeltų strateginių tikslų pasiekimui bei veiklos
tobulinimui;
- sukurti sąlygas objektyviam CAA ir Kompetencijų centro
veiklos vertinimui;
- išvengti nepakankamos tikslinės ar perteklinės prižiūrimų
subjektų kontrolės;
- mažinti CAA darbuotojų krūvį ir efektyvinti jų darbą;
- gerinti valdymo ir priežiūros kokybę;
- mažinti valdymo ir priežiūros sąnaudas;
- gerinti vidinę komunikaciją ir efektyvinti CAA personalo
darbą;
- mažinti administracinę naštą prižiūrimiems ūkio subjektams;
- pašalinti subjektyvumo faktorių valdymo ir priežiūros
procese;
- objektyviai vertinti CAA, jos struktūrinių padalinių, atskirų
darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą;
- didinti prižiūrimų subjektų sąmoningumą aviacijos saugos
srityje ir atsakingumo už skrydžių saugumą lygį.
REZULTATAS:
Tikslingas rizikingiausių subjektų/objektų tikrinimas bei
administracinės naštos mažos rizikos subjektams sumažinimas.
Efektyvesnis CAA turimų išteklių panaudojimas
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5. EFEKTYVI ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO IR MOTYVAVIMO SISTEMA
TIKSLAS:
Sukurti asmeniniais
rezultatais pagrįstą
efektyvią žmogiškųjų
išteklių valdymo sistemą

UŽDAVINYS:
Priemonių, skirtų
žmogiškųjų išteklių
valdymo optimizavimui,
motyvavimui, orientacijai į
rezultatus, sistema

PRIEMONĖS:
 Efektyvaus žmogiškųjų išteklių veiklos valdymo proceso įgyvendinimas:
- Aiškių ir pasiekiamų veiklos tikslų ir rezultatų nustatymas;
- Tikslų siekimo stebėjimas;
- Darbuotojų veiklos, siekiant tikslų, koordinavimas;
- Nustatytų tikslų koregavimas;
- Veiklos rezultatyvumo vertinimas.
 Geriausių specialistų pritraukimas dėl lankstesnės darbo užmokesčio sistemos
naujai įsteigtame Kompetencijų centre;
 Nuolatinis darbuotojų kompetencijų ugdymas, individualaus mokymo poreikio
tenkinimas;
 Motyvavimo priemonių (materialaus ir nematerialaus skatinimo) kūrybinis
taikymas, skatinant darbuotojų saviraišką ir didinant pasitenkinimą darbu;
 Vadovaujančių asmenų vadovavimo / vadybos kompetencijų ugdymas ir
nuoseklus jų taikymas darbe;
 Asmeninio profesinio tobulėjimo – laiko planavimo ir prioritetų nustatymo –
ugdymas;
 Patrauklios, darbingumą skatinančios psichologinės atmosferos darbe
formavimas;
 Tarnybinės atsakomybės tobulinimas įgyvendinant valstybės tarnybos principus.

NAUDA
Kompleksinė žmogiškųjų išteklių valdymo
sistema leistų:
- padidinti CAA veiklos skaidrumą,
veiksmingumą ir efektyvumą;
- derinti organizacijos ir individualius
darbuotojų tikslus ir poreikius;
- gerinti administracinių paslaugų teikimą;
- būti orientuotiems į reguliuojamų
subjektų poreikius;
- užtikrinti efektyvesnį vadovavimą visos
įstaigos ir atskirų jos padalinių mastu;
- padidinti darbuotojų lojalumą ir
motyvaciją;
- sukurti tinkamą organizacijos klimatą,
paremtą komandinio darbo kultūra;
- užtikrinti sisteminį požiūrį į darbuotojų
mokymą, ugdymą ir kvalifikacijos
kėlimą.
REZULTATAS:
Į rezultatus orientuotas ir motyvuotas
personalas. Nuosekliai taikoma aiški
žmogiškųjų išteklių valdymo sistema
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6. ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
TIKSLAS:
Sukurti korupcijos
prevencijos ir profesinės
etikos stiprinimo programą,
kuri padėtų sumažinti
jautrumo korupcijos
apraiškoms lygį CAA

UŽDAVINYS:
Visapusiška ir moderni
korupcijos prevencijos ir
profesinės etikos
stiprinimo priemonių
visuma

PRIEMONĖS:
 Efektyvių interesų konfliktų valdymo strategijų parinkimas ir taikymas;
 Pirmenybės teikimas privačių ir viešųjų interesų aiškiam atskyrimui, o ne CAA
dirbančių asmenų privačių ir viešųjų interesų suderinimui;
 Motyvavimo priemonių CAA darbuotojams sukūrimas ir taikymas;
 Korupcijos prevencijos priemonių taikymas ne tik individo, bet ir
organizaciniame lygmenyje, įvertinant įstaigos vadovo pozicijos ir elgesio
svarbą bei aplinkos kontekstą;
 Viešojo ir privataus sektoriaus skaidraus bendradarbiavimo būdų ir principų
nustatymas ir taikymas;
 Gerosios užsienio praktikos korupcijos prevencijos srityje pritaikymas;
 Šiuo metu įstaigoje taikomų korupcijos prevencijos priemonių ir jų
neveiksmingumo priežasčių, valstybės tarnautojų požiūrio į korupciją ir jos
prevenciją analizė ir kovos su korupcija priemonių parinkimas pagal gautus
analizės duomenis;
 Patikrinimo vietų ir nustatytų pažeidimų fiksavimas išmaniosiomis
technologijomis;
 Išmaniųjų technologijų, užkertančių kelią neteisėtiems duomenų pakeitimams,
naudojimas ir pan.;
 Darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos, profesinės etikos temomis,
viešųjų pirkimų srityje.

NAUDA
Visapusiška korupcijos prevencijos ir
profesinės etikos stiprinimo programa leistų:
- pagerinti CAA reputaciją ir pasitikėjimą
šia institucija;
- užtikrinti etišką elgesį, objektyvių
sprendimų priėmimą, eliminuojant
subjektyvumo faktorių valdymo ir
priežiūros procese;
- gerinti valdymo ir priežiūros kokybę;
- sumažinti administracinę naštą
reguliuojamiems ūkio subjektams;
- taupyti valstybės lėšas;
- minimizuoti interesų konflikto
atsiradimo CAA veikloje tikimybę.
REZULTATAS:
Skaidri ir sąžininga CAA veikla
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2.

KOMPETENCIJŲ CENTRO GALIMOS TEISINĖS FORMOS

Steigiant civilinės aviacijos priežiūros Kompetencijų centrą, labai svarbu tinkamai parinkti šio juridinio asmens teisinę formą. Svarstytinos viešosios
įstaigos, kurios dalininkas (savininkas) yra Lietuvos valstybė, uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcininkas (savininkas) yra Lietuvos valstybė,
taip pat valstybės įmonės teisinės formos. Galimybė, kad Kompetencijų centro steigime ir valdyme dalyvautų privatus kapitalas, neanalizuojama dėl
Kompetencijų centrui keliamų tikslų ir privataus kapitalo dalyvavimo tokio juridinio asmens valdyme nesuderinamumo, taip pat poreikio, kad
Kompetencijų centras taptų viešojo sektoriaus dalimi. Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodytos visų trijų aukščiau nurodytų teisinių formų privalumai
ir trūkumai, reikalavimai juridinio asmens steigimui ir aspektai, kuriuos reikėtų įvertinti renkantis vieną ar kitą teisinę formą.
LENTELĖ 16. GALIMŲ TEISINIŲ FORMŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI, REIKALAVIMAI JURIDINIO ASMENS STEIGIMUI, SVARBIAUSI JURIDINIO ASMENS
TEISINĖS FORMOS PASIRINKIMO ASPEKTAI

GALIMOS
TEISINĖS
FORMOS

TEISINĖS FORMOS
PRIVALUMAI/TRŪKUMAI

Viešoji
PAGRINDINIAI PRIVALUMAI:
įstaiga
1. Nėra nustatytas minimalus
(VšĮ),
pradinis kapitalas.
kurios
dalininkas
2. Mokestinės lengvatos: VšĮ yra
(savininkas)
taikomas lengvatinis pelno
– Lietuvos
mokesčio tarifas. Jei VšĮ vykdo
valstybė120
tik pelno siekiančią veiklą, tai
tokiai VšĮ lengvatinis pelno
mokesčio tarifas netaikomas.
Tačiau pelno mokestis
nemokamas, jeigu uždirbtos
pajamos panaudojamos viešąjį

REIKALAVIMAI STEIGIMUI, KAI STEIGĖJAS YRA LIETUVOS
VALSTYBĖ

1. Remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymo121 4 str. 4 d., Lietuvos Respublikos valstybės
ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo122 22 straipsnio 1-2 d., jeigu
VšĮ steigėja yra valstybė, tai VšĮ steigiama
Vyriausybės nutarimu dėl viešosios įstaigos steigimo
ir valstybei nuosavybės teise priklausančio turto
investavimo. Subjektas, teikiantis siūlymą dėl
investavimo, privalo tą siūlymą ekonomiškai ir
socialiai pagrįsti. Sprendimas dėl valstybės turto
investavimo priimamas, jeigu tenkinami ne mažiau
kaip trys iš nurodytų 9 investavimo kriterijų:

ASPEKTAI, Į KURIUOS REIKĖTŲ ATSIŽVELGTI
RENKANTIS JURIDINIO ASMENS TEISINĘ FORMĄ

1. VšĮ, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė,
viešojo administravimo įgaliojimai gali būti
suteikiami tik įstatymais, tiesiogiai taikomu
Europos Sąjungos teisės aktu, ratifikuota
Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai
tame teisės akte nurodoma konkreti veikianti ar
numatoma steigti VšĮ ir nustatomas baigtinis
konkrečių tokiai VšĮ suteikiamų viešojo
administravimo įgaliojimų sąrašas (Viešojo
administravimo įstatymo 41 str. 2 d.).
2. VšĮ viešojo administravimo įgaliojimai
nesuteikiami, išskyrus šiuo metu veikiančias VšĮ
(Vykdomosios valdžios sistemos sandaros
tobulinimo koncepcijos 8.5.2 p.).

Tokios teisinės formos pavyzdžiai: VšĮ „Versli Lietuva“ (valstybės kaip dalininkės teisės įgyvendinamos per Ūkio ministeriją), VšĮ Kelių ir transporto tyrimo
institutas (valstybės kaip dalininkės teisės įgyvendinamos per Susisiekimo ministeriją), VšĮ „Europos vartotojų centras“ (valstybės kaip dalininkės teisės
įgyvendinamos per Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą), VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (valstybės kaip dalininkės teisės įgyvendinamos per Aplinkos
ministeriją) ir kt. Valstybės valdomų viešųjų įstaigų sąrašas ir rekomendacijos dėl tikslingumo valstybei likti viešųjų įstaigų dalininke yra pateiktos Viešojo valdymo
tobulinimo komisijos posėdžio 2015 m. lapkričio 20 d. protokolo Nr. 63-7 priede (prieiga internete: http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/7_2015-1120%20posedzio%20protokolas.pdf).
121
Žin. 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752.
122
Žin. 1998, Nr. 54-1492; TAR 2014-04-03, Nr. 04025.
120
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GALIMOS

TEISINĖS FORMOS
PRIVALUMAI/TRŪKUMAI

TEISINĖS
FORMOS

3.

4.

5.

6.

124
125

interesą tenkinančiai veiklai
finansuoti.
VšĮ gali laisvai disponuoti
turimu biudžetu nustatant
darbuotojų darbo užmokestį
(išskyrus vadovo, vadovo
pavaduotojo, vyr. buhalterio
darbo užmokestį) ir išlaidų
proporcijas (pvz., nėra nustatytų
ribų darbuotojų mokymams,
komandiruotėms ir pan.).
VšĮ, kai bent vienas iš dalininkų
yra valstybė, gali būti perduotas
valstybės turtas panaudos
pagrindais laikinai
neatlygintinai valdyti ir
naudotis.
Platesnis įstaigos finansavimo
šaltinių spektras: VšĮ gali būti
finansuojamos dalininkų įnašais,
lėšomis (pelnu), gautomis už
teikiamas paslaugas, taip pat
tiksliniais valstybės
asignavimais.
Platesnis pajamų gavimas. VšĮ
tikslas tenkinti viešuosius
interesus nereiškia draudimo jai
verstis ūkine komercine veikla,
kuri yra neatsiejamai susijusi su
jos numatytų konkrečių viešųjų

REIKALAVIMAI STEIGIMUI, KAI STEIGĖJAS YRA LIETUVOS
VALSTYBĖ

1.1. investavus bus įvykdyti iš tarptautinių sutarčių
atsirandantys Lietuvos Respublikos
įsipareigojimai;
1.2. investuojama į nacionaliniam saugumui užtikrinti
strateginę ir svarbią reikšmę turinčias įmones ir
(ar) įrenginius, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam
saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių
įstatymu ir kitais nacionalinio saugumo tikslus
įgyvendinančiais teisės aktais, kuriais inter
alia užtikrinama reikiama sprendžiamoji valstybės
galia;
1.3. investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos
augimas, stiprinamas ekonominis
savarankiškumas ir (ar) tarptautinis
konkurencingumas;
1.4. investuojant bus siekiama savivaldybės ar visos
šalies ekonominės ir socialinės sanglaudos
Europos Sąjungos erdvėje, taip pat regionų ar
pasaulio mastu;
1.5. investavus bus kuriama ar plėtojama
infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama
veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama
viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės
ir prieinamumas);
1.6. valstybės ir (ar) savivaldybių turto investavimu
(valstybės ar savivaldybės įnašu) bus sukuriama
pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios
veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas;

ASPEKTAI, Į KURIUOS REIKĖTŲ ATSIŽVELGTI
RENKANTIS JURIDINIO ASMENS TEISINĘ FORMĄ

3. Vartotojų teisių apsaugą Lietuvos Respublikoje
užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijos
bei vartotojų asociacijos (Lietuvos Respublikos
vartotojų teisių apsaugos įstatymo124 9 str.),
todėl keleivių skundų dėl oro vežėjų, oro uostų
ir pan. paslaugų nagrinėjimas kaip viešoji
paslauga negali būti suteikiama naujai
steigiamai VšĮ.
4. Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė,
vadovų, pavaduotojų, vyr. buhalterių darbo
užmokesčio dydžius reguliuoja Vyriausybės
2010 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 598 „Dėl
viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė
arba kai valstybė turi daugumą balsų
visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų, jų
pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo
apmokėjimo“125.
5. Visi vykdomosios valdžios sistemos sandaros
pokyčiai (naujų vykdomosios valdžios sistemos
organizacijų steigimas, veikiančių
pertvarkymas, likvidavimas ar reorganizavimas)
turi būti pagrįsti funkcijų peržiūrų, atliekamų
vadovaujantis Vyriausybei atskaitingų
institucijų funkcijų peržiūros metodikos
nuostatomis, rezultatais (Vykdomosios valdžios
sistemos sandaros tobulinimo gairių projekto,
reg. Nr. 13-2838-01(4), 7.4 p.).
6. Viešojo administravimo įgaliojimai VšĮ turėtų
būti suteikiami laikantis Viešojo
administravimo įstatymo 41 straipsnyje

Žin. 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488.
Žin., 2010, Nr. 62-3035.
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GALIMOS
TEISINĖS
FORMOS

TEISINĖS FORMOS
PRIVALUMAI/TRŪKUMAI

interesų tenkinimu, ir gauti iš
šios veiklos pelno. Šiuo atveju
įstatymas riboja tik gauto pelno
naudojimą – jis gali būti
naudojamas tik VšĮ įstatuose
numatytiems veiklos tikslams
siekti.

PAGRINDINIAI TRŪKUMAI:
1. VšĮ teisinė forma naudinga VšĮ
turint pakankamai nedideles
pajamas, įstaigos pelnas negali
būti skiriamas valstybei (kaip
dalininkei), darbuotojų
premijoms ar įstaigos valdymo
organų nariams.
2. VšĮ gali užsiimti tik įstatuose
tiksliai apibrėžta veikla.
3. VšĮ pajamas gali gauti tik už
įstatuose numatytą veiklą, t.y.
lėšas gauti daug lengviau kaip
paramą, o ne pajamas už
paslaugas.

REIKALAVIMAI STEIGIMUI, KAI STEIGĖJAS YRA LIETUVOS
VALSTYBĖ

1.7. iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno
(pajamų), bet ir gautas socialinis rezultatas
(švietimo, kultūros, mokslo, aplinkos, sveikatos ir
socialinės apsaugos, kitų panašių sričių) arba
užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos
įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų
valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas;
1.8. bus investuojama į ūkio ir socialines inovacijas,
žinių ekonomikos plėtrą, aukštųjų technologijų
kūrimą, jeigu tai yra vienas iš pagrindinių
investicijų objekto veiklos tikslų;
1.9. investavimo tikslas ir siekiamas rezultatas
nustatyti teisės aktuose, įgyvendinančiuose
strateginio planavimo dokumentus.
2. Remiantis Vykdomosios valdžios sistemos sandaros
tobulinimo koncepcija123, patvirtinta Vyriausybės
2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1511,
2.1. valstybė dalyvauja steigime tik tokios naujos VšĮ,
kuri teiks įstatymų nustatytas viešąsias paslaugas
(8.5.3 p.);
2.2. valstybės turtas į steigiamą naują VšĮ
investuojamas vadovaujantis šiais principais:
2.2.1. valstybė (arba valstybė kartu su
savivaldybe) yra steigiamos VšĮ vienintelis
dalininkas;

ASPEKTAI, Į KURIUOS REIKĖTŲ ATSIŽVELGTI
RENKANTIS JURIDINIO ASMENS TEISINĘ FORMĄ

nustatytos tvarkos ir tik tuo atveju, kai atlikus
funkcijų peržiūrą nustatoma, kad nėra valstybės
ar savivaldybės institucijų ir įstaigų, kurioms
šie įgaliojimai gali būti suteikti, ir kai tokie
įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su tokios VšĮ
veiklos tikslais Vykdomosios valdžios sistemos
sandaros tobulinimo gairių projekto, reg. Nr. 132838-01(4), 8.6.5 p.);
7. Rengiant teisės aktų, reguliuojančių viešojo
administravimo įgaliojimų suteikimą
vykdomosios valdžios sistemos organizacijoms,
projektus neturėtų būti plečiamas Viešojo
administravimo įstatyme iki 2014 m. birželio
3 d. nustatytas viešojo administravimo subjektų
ratas (Vykdomosios valdžios sistemos sandaros
tobulinimo gairių projekto, reg. Nr. 13-283801(4), 7.9 p.).
8. Viešojo valdymo tobulinimo komisija laikosi
pozicijos, kad viešojo administravimo funkcijas
turėtų atlikti tik biudžetinės įstaigos (2015 m.
rugsėjo 4 d. posėdžio protokolas).
9. VšĮ skaičiaus viešojo administravimo srityje
mažinimas – viešojo administravimo tobulinimo
principinė nuostata (Viešojo valdymo
tobulinimo komisijos 2014 m. lapkričio 13 d.
posėdžio protokolas).

2.2.2. VšĮ, kurioje dalininko ar savininko teises ir
pareigas įgyvendina atitinkamos valstybės
įstaigos, teikia įstatymų nustatytas viešąsias
paslaugas;

123

Žin., 2009, Nr. 138-6075.
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GALIMOS
TEISINĖS
FORMOS

TEISINĖS FORMOS
PRIVALUMAI/TRŪKUMAI

REIKALAVIMAI STEIGIMUI, KAI STEIGĖJAS YRA LIETUVOS
VALSTYBĖ

ASPEKTAI, Į KURIUOS REIKĖTŲ ATSIŽVELGTI
RENKANTIS JURIDINIO ASMENS TEISINĘ FORMĄ

2.2.3. vadovaujamasi įstatymo nustatytais
valstybės turto investavimo kriterijais (8.5.4 p.).
Uždaroji
akcinė
bendrovė
(UAB),
kurios
akcininkas
– Lietuvos
valstybė126

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI:
1. UAB teisinė forma naudinga
UAB gaunant didesnes pajamas:
UAB pelnas valstybei atitenka
per pelno mokesčius ir
dividendus.
2. UAB gali verstis bet kuria
veikla, kuri nėra draudžiama
įstatymų; UAB gali užsiimti ir
įstatuose nenurodyta komercine
veikla.
3. UAB gali steigti dukterines
įmones.
4. UAB gali laisvai disponuoti
turimu biudžetu, nustatant
darbuotojų darbo užmokestį
(išskyrus vadovo, vadovo
pavaduotojo, vyr. buhalterio
darbo užmokestį) ir išlaidų
proporcijas.

PAGRINDINIAI TRŪKUMAI:

Analogiškai VšĮ, steigiant UAB turi būti priimtas
Vyriausybės nutarimas dėl valstybei nuosavybės teise
priklausančio turto investavimo. Subjektas, teikiantis
siūlymą dėl investavimo, privalo tą siūlymą ekonomiškai
ir socialiai pagrįsti. Sprendimas dėl valstybės turto
investavimo priimamas, jeigu tenkinami ne mažiau kaip
trys iš aukščiau nurodytų 9 investavimo kriterijų.

1. UAB negali būti suteikiami viešojo
administravimo įgaliojimai (Viešojo
administravimo įstatymo 2 str. 4 d.).
2. Ūkio subjektų konsultavimas yra neatsiejama
ūkio subjektų veiklos priežiūros, atliekamos
viešojo administravimo subjektų, dalis (Viešojo
administravimo įstatymo 363 str. 1 d.), todėl
CAA ūkio subjektų konsultavimo CAA
kompetencijos klausimais negali atsisakyti ir
perduoti šią veiklą UAB.
3. Vartotojų teisių apsaugą Lietuvos Respublikoje
užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijos
bei vartotojų asociacijos (Vartotojų teisių
apsaugos įstatymo 9 str.), todėl keleivių skundų
dėl oro vežėjų, oro uostų ir pan. paslaugų
nagrinėjimas negali būti suteikiamas naujai
steigiamam UAB.
4. Valstybės kontroliuojamų UAB vadovų,
pavaduotojų, vyr. buhalterių darbo užmokesčio
dydžius reguliuoja Vyriausybės 2002 m.
rugpjūčio 23 d. nutarimas Nr. 1341 (2009 m.
spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318 redakcija) „Dėl
valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų
akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių

Tokios teisinės formos pavyzdžiai: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (100 proc. akcijų valdo valstybė per Ūkio ministeriją), UAB „EPSO-G“ (100 proc. akcijų valdo
valstybė per Energetikos ministeriją), UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (100 proc. akcijų valdo valstybė per Finansų ministeriją), UAB „Būsto paskolų
draudimas“ (100 proc. akcijų valdo valstybė per Finansų ministeriją) ir kt. Pilnas valstybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių, akcinių bendrovių, valstybės įmonių
sąrašas, finansiniai rezultatai, strateginiai valstybės valdomų įmonių projektai ir pan. informacija pateikiama Valstybės valdomų įmonių portale (internetinė prieiga:
http://vkc.turtas.lt/)
126
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TEISINĖS
FORMOS

TEISINĖS FORMOS
PRIVALUMAI/TRŪKUMAI

REIKALAVIMAI STEIGIMUI, KAI STEIGĖJAS YRA LIETUVOS
VALSTYBĖ

1. UAB negali būti suteikiami
viešojo administravimo
įgaliojimai.
2. UAB įstatinis kapitalas turi būti
ne mažesnis kaip 2,5 tūkstančio
Eur.
3. Sudėtingesnė finansinė apskaita.

Valstybės
įmonė
(VĮ)129

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI:
1. VĮ gali vykdyti ir kitą įstatuose
nenumatytą veiklą, kurią paveda
įmonės savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti
institucija arba nustato teisės
aktai.
2. VĮ pelnas valstybei atitinka per
pelno įmokas.
3. VĮ gali laisvai disponuoti turimu
biudžetu, nustatant darbuotojų
darbo užmokestį ((išskyrus

1. VĮ nutarimu steigia Vyriausybė, jeigu kiti įstatymai
nenustato kitaip. Teisės aktuose, kuriais steigiama
įmonė, be kita ko, turi būti nurodyta įmonės
pavadinimas ir buveinė; įmonės steigimo tikslas;
įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija; įmonės savininko patikėjimo teise
perduodamas turtas (Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybės įmonių įstatymo130 5 str.).
2. Remiantis Vykdomosios valdžios sistemos sandaros
tobulinimo koncepcijos, patvirtintos Vyriausybės
2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1511, 8.5.6
punktu, mažinamas VĮ skaičius.

ASPEKTAI, Į KURIUOS REIKĖTŲ ATSIŽVELGTI
RENKANTIS JURIDINIO ASMENS TEISINĘ FORMĄ

administracijos vadovų, jų pavaduotojų ir
vyriausiųjų finansininkų darbo apmokėjimo“127.
5. Akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai
leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad
valstybės valdoma UAB, priskirta 1A ar 1B
grupei, siektų įmonės verslo vertės augimo ir
užtikrintų tinkamą valstybės investuoto kapitalo
grąžą, o valstybės valdoma UAB, pagal Aprašo
1 priedą priskirta 2 grupei, siektų pelningos
veiklos (Valstybės turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse
tvarkos aprašas128, patvirtintas Vyriausybės
2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665).
1. VĮ viešojo administravimo įgaliojimai atlikti jų
pačių priimtų administracinių sprendimų
įgyvendinimo kontrolę ir teikti administracines
paslaugas gali būti suteikiami tik tuo atveju,
jeigu nėra valstybės institucijų ar įstaigų,
kurioms šie įgaliojimai galėtų būti suteikti, ir
jeigu šie įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su tos
VĮ veiklos tikslais (Viešojo administravimo
įstatymo 41 str. 4 d.).
2. Viešojo administravimo įgaliojimai VĮ
suteikiami tik išimtiniais atvejais ir tik įstatymo,
kuriame nurodomos VĮ ir jos svarbiausios
viešojo administravimo funkcijos, arba

Žin., 2002, Nr. 83-3608; 2004, Nr. 95-3499; 2009, Nr. 126-5433.
Žin. 2012, Nr. 67-3394; TAR 2015-06-22, Nr. 10033.
129 Tokios teisinės formos pavyzdžiai: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (atskaitinga Susisiekimo ministerijai), VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
(atskaitinga Aplinkos ministerijai), VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (atskaitinga Finansų ministerijai), VĮ „Regitra“ (atskaitinga Vidaus reikalų ministerijai) ir kt.
Pilnas valstybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių, akcinių bendrovių, valstybės įmonių sąrašas, finansiniai rezultatai, strateginiai valstybės valdomų įmonių
projektai ir pan. informacija pateikiama Valstybės valdomų įmonių portale (prieiga internete: http://vkc.turtas.lt/).
130
Žin. 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24.
127
128
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GALIMOS
TEISINĖS
FORMOS

TEISINĖS FORMOS
PRIVALUMAI/TRŪKUMAI

REIKALAVIMAI STEIGIMUI, KAI STEIGĖJAS YRA LIETUVOS

ASPEKTAI, Į KURIUOS REIKĖTŲ ATSIŽVELGTI
RENKANTIS JURIDINIO ASMENS TEISINĘ FORMĄ

VALSTYBĖ

vadovo, vadovo pavaduotojo,
vyr. buhalterio darbo užmokestį)
ir išlaidų proporcijas.
3.
PAGRINDINIAI TRŪKUMAI:
1. VĮ draudžiama būti kitų
juridinių asmenų dalyve.
2. Sudėtingesnė finansinė apskaita.
3. VĮ jai valstybės perduotą ir jos
įgytą turtą valdo, naudoja bei
juo disponuoja patikėjimo teise;
moka 2 proc. mokestį už jai
patikėjimo teise perduoto
valstybės turto naudojimą.

4.

5.

6.

Vyriausybei suteikiama diskrecija paskirti
tokias įmones (Vykdomosios valdžios sistemos
sandaros tobulinimo koncepcijos 8.5.7 p.).
VĮ nebesuteikiami viešojo administravimo
įgaliojimai atlikti administracinį
reglamentavimą, administracinių aktų
įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, viešųjų
paslaugų teikimo administravimą (Vykdomosios
valdžios sistemos sandaros tobulinimo
koncepcijos 8.5.8 p.).
Vartotojų teisių apsaugą Lietuvos Respublikoje
užtikrina valstybės ir savivaldybių institucijos
bei vartotojų asociacijos (Vartotojų teisių
apsaugos įstatymo 9 str.), todėl keleivių skundų
dėl oro vežėjų, oro uostų ir pan. paslaugų
nagrinėjimas kaip viešoji paslauga negali būti
suteikiama VĮ.
VĮ vadovų, pavaduotojų, vyr. buhalterių darbo
užmokesčio dydžius reguliuoja Vyriausybės
2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas Nr. 1341
(2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318
redakcija) „Dėl valstybės įmonių ir valstybės
kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų
akcinių bendrovių administracijos vadovų, jų
pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų darbo
apmokėjimo“.
Visi vykdomosios valdžios sistemos sandaros
pokyčiai (naujų vykdomosios valdžios sistemos
organizacijų steigimas, veikiančių
pertvarkymas, likvidavimas ar reorganizavimas)
turi būti pagrįsti funkcijų peržiūrų, atliekamų
vadovaujantis Vyriausybei atskaitingų
institucijų funkcijų peržiūros metodikos
75
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TEISINĖS FORMOS
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VALSTYBĖ

ASPEKTAI, Į KURIUOS REIKĖTŲ ATSIŽVELGTI
RENKANTIS JURIDINIO ASMENS TEISINĘ FORMĄ

nuostatomis, rezultatais (Vykdomosios valdžios
sistemos sandaros tobulinimo gairių projekto,
reg. Nr. 13-2838-01(4), 7.4 p.).
7. Rengiant teisės aktų, reguliuojančių viešojo
administravimo įgaliojimų
suteikimą vykdomosios valdžios sistemos
organizacijoms, projektus neturėtų būti
plečiamas Viešojo administravimo įstatyme
iki 2014 m. birželio 3 d. nustatytas viešojo
administravimo subjektų ratas (Vykdomosios
valdžios sistemos sandaros tobulinimo gairių
projekto, reg. Nr. 13-2838-01(4), 7.9 p.).
8. Viešojo valdymo tobulinimo komisija laikosi
pozicijos, kad viešojo administravimo funkcijas
turėtų atlikti tik biudžetinės įstaigos (2015 m.
rugsėjo 4 d. posėdžio protokolas).
9. Įmonės savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija užtikrina, kad valstybės
valdoma įmonė, priskirta 1A ar 1B grupei,
siektų įmonės verslo vertės augimo ir užtikrintų
tinkamą valstybės investuoto kapitalo grąžą, o
valstybės valdoma įmonė, pagal Aprašo 1 priedą
priskirta 2 grupei, siektų pelningos veiklos
(Valstybės turtinių ir neturtinių teisių
įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse
tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės
2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665).
Šaltinis: sudaryta autorių.
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3.

KOMPETENCIJŲ CENTRO STEIGIMO POREIKIS IR NAUDA

Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos organizacinio modelio keitimo tikslas – sukurti
profesionalią, nepriklausomą ir į verslo poreikius orientuotą nacionalinę civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemą, kuri užtikrintų aukšto lygio skrydžių saugos priežiūrą ir aviacijos
saugumą. Šios reformos viena kertinių sąlygų (be padidinto finansavimo civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemai) – Kompetencijų centro, kuris perimtų dalį CAA šiuo metu
vykdomų funkcijų, steigimas. Šio juridinio asmens steigimo poreikis tiesiogiai kyla iš problemų,
kurios neretai sąlygoja CAA veiklos nepakankamą efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę. Dar
2009 m. Seimo narys Kęstutis Masiulis, ieškodamas kelių kaip spręsti tokio pobūdžio problemas
su kuriomis susiduria tiek CAA, tiek kitos valstybės institucijos siūlė: „Padarykime bandomąjį
projektą – leiskime daliai valstybės institucijų, kurios būtų tam pasirengusios, pereiti dirbti nuo
valstybės tarnybos reglamentavimo prie vadybinės sistemos. Panašų projektą prieš dešimtmetį
įgyvendino Danija – rezultatai buvo labai teigiami. Kai kurios ministerijos ten iki šiol veikia pagal
modernius, verslo pasaulyje įprastus principus. Pabandykime ir mes bent dalį valstybės valdyti
moderniai. Gal po pavykusio pavyzdžio visa valstybės tarnyba galės sekti moderniu keliu“131.
Būtent dalies CAA funkcijų išskyrimas pagal aiškiai apibrėžtus kriterijus ir jų perdavimas naujai
steigiamam juridiniam asmeniui, kurio veikla nebūtų ribojama valstybės tarnybos reglamentavimo
nuostatomis, būtų tiesioginis paslaugų teikimo subjektams pagal modernius, verslo pasaulyje
įprastus principus pavyzdys.
Kaip jau buvo minėta, vien Kompetencijų centro įsteigimas ir dalies CAA funkcijų jam
perdavimas, neišspręstų visų šioje Studijoje įvardintų problemų, su kuriomis šiai dienai susiduria
CAA vykdydama savo veiklą, tačiau iš kitos pusės šis civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
sistemos organizacinio modelio pakeitimas ženkliai prisidėtų prie daugumos iš įvardintų problemų
sprendimo.
LENTELĖ 17. KOMPETENCIJŲ CENTRO ĮSTEIGIMO POVEIKIS CAA PROBLEMŲ SPRENDIMUI
KOMPETENCIJŲ
PROBLEMA132

CENTRO ĮSTEIGIMAS
TIESIOGIAI PRISIDEDA
PRIE PROBLEMOS
SPRENDIMO

KAIP KOMPETENCIJŲ CENTRO ĮSTEIGIMAS
PRISIDĖS PRIE PROBLEMOS SPRENDIMO

TAIP / NE / IŠ DALIES
Didėjantis darbo krūvis ir jo sąlygotos problemos
Personalo trūkumas

Taip

Įsteigtas Kompetencijų centras tiesiogiai pridės
prie personalo trūkumo civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemoje problemos
sprendimo – priimant strateginį sprendimą
steigti šį juridinį vienetą, bus aiškiai nustatyta
kokias funkcijas pakeitus organizacinį modelį
įgyvendina CAA, o kokias Kompetencijų
centras. Kartu bus tiksliai nustatyta, koks yra
personalo poreikis šių funkcijų atlikimui. Be to,
ilgame laikotarpyje, Kompetencijų centras, turės
daugiau galimybių ir lankstumo pritraukti

Kęstutis Kupšys. Siūlo dirbti verslo metodais. Valstybės tarnybos aktualijos, 2009 m. liepos mėn., Nr. 9,
P. 7. Prieiga internete: http://www.livadis.lt/user_dir/Image/2009/VTA16.pdf.
132 Pagal Studijos I skyriaus 2 dalį „CAA veiklos problemų analizė“
131
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PROBLEMA132

KOMPETENCIJŲ
CENTRO ĮSTEIGIMAS
TIESIOGIAI PRISIDEDA
PRIE PROBLEMOS
SPRENDIMO

KAIP KOMPETENCIJŲ CENTRO ĮSTEIGIMAS
PRISIDĖS PRIE PROBLEMOS SPRENDIMO

TAIP / NE / IŠ DALIES
aukštos kvalifikacijos specialistus į civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą, nei šiai
dienai turi CAA.

Taip

Įsteigus Kompetencijų centrą, bus sudarytos
prielaidos civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistemoje optimizuoti žmogiškuosius
išteklius, normalizuoti joje dirbančių darbuotojų
darbo krūvį. Tai sumažins spaudimą personalo
kaitai CAA. Tuo tarpu Kompetencijų centras,
dėl viešosios įstaigos statuso, turės galimybę
savo darbuotojams pasiūlyti konkurencingesnius
atlyginimus ir taip juos išlaikyti civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemoje.

Iš dalies

Įsteigto Kompetencijų centro darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas galės būti vykdomas šios
įstaigos nuožiūra (griežtai neribojant kokia
įstaigos darbo užmokesčio fondo dalis gali būti
skiriama darbuotojų kvalifikacijos kėlimui).
Atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio funkcijas
planuojama perduoti vykdyti Kompetencijų
centrui (reikalaujančias techninių, specifinių
žinių, kurios paprastai įgyjamos santykinai
brangiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose),
netiesiogiai sumažės spaudimas ir CAA, dėl šios
įstaigos lėšų panaudojimo darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui.

Iš dalies

Apžvelgiant egzistuojančias problemas,
komandiruočių ribojimas buvo susietas su
dideliu CAA darbuotojų darbo krūviu, dėl kurio
pastarieji savo veikloje turi nusistatyti aiškius
prioritetus ir atsisakyti galimybių aktyviai
dalyvauti tarptautiniame lygmenyje. Įsteigus
Kompetencijų centrą, stabilizavus civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
finansavimą, normalizavus darbo krūvį CAA,
pastarosios įstaigos darbuotojams atsiras
ženkliai daugiau galimybių aktyviai dalyvauti
tarptautinėje veikloje.

Taip

Iš esmės peržiūrėjus CAA veiklos procesus bei
pakeitus civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
sistemos organizacinį modelį įsteigiant
Kompetencijų centrą, papildomai į civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą turėtų
būti pritraukta dar bent 20 aukštos kvalifikacijos
specialistų. Tai iš vienos pusės normalizuotų

Personalo kaita

Ribotos galimybės kelti
darbuotojų kvalifikaciją

Komandiruočių
ribojimas

Prastėjanti paslaugų
kokybė ir ilgėjanti
paslaugų teikimo
trukmė
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PROBLEMA132

KOMPETENCIJŲ
CENTRO ĮSTEIGIMAS
TIESIOGIAI PRISIDEDA
PRIE PROBLEMOS
SPRENDIMO

KAIP KOMPETENCIJŲ CENTRO ĮSTEIGIMAS
PRISIDĖS PRIE PROBLEMOS SPRENDIMO

TAIP / NE / IŠ DALIES
civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
sistemoje darbo krūvį bei užtikrintų, kad
paslaugos būtų suteikiamos laiku, o iš kitos –
sudarytų sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų
kokybę.
Nepakankamos
galimybės įgyvendinti
ES ir kitų tarptautinių
teisės aktų reikalavimus

Taip

Ši problema tiesiogiai sietina su personalo
trūkumu. Kompetencijų centro įsteigimas ir
naujų specialistų į civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistemą pritraukimas sudarytų
sąlygas, kad Lietuva tinkamai įgyvendintų ES
teisės aktų reikalavimus, o visa reforma vestų
link profesionalios, nepriklausomos ir į verslo
poreikius orientuotos nacionalinės civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos, kuri
užtikrintų aukšto lygio skrydžių saugos priežiūrą
ir aviacijos saugumą. Tai savo ruožtu iš esmės
išspręstų esamas problemas, kurios nustatomos
tarptautinių auditų metu – specialistai turėtų
galimybę greitai ir kokybiškai reaguoti į
aviacijos sektoriaus subjektų užklausas, tinkamai
pasiruošti ir su konkrečia pagrįsta pozicija
dalyvauti nacionalinėse ar tarptautinėse darbo
grupėse ir t.t.

Santykinai mažas darbo užmokestis ir jo sąlygotos problemos
Aukštos kvalifikacijos
specialistų
„nutekėjimas“ ir
personalo kaita

Iš dalies

Kompetencijų centro įsteigimas bei
konkurencingesnių darbuotojų atlyginimų jame
užtikrinimas, sudarys sąlygas civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemoje išlaikyti aukštos
kvalifikacijos specialistus. Prie tokių specialistų
išlaikymo CAA, Kompetencijų centro steigimas
prisidėtų tik iš dalies, nes dėl pastarojo
atsiradimo būtų normalizuotas darbo krūvis
CAA darbuotojams, kas sukurtų palankesnę
darbo aplinką šioje įstaigoje bei sumažintų
darbuotojų motyvaciją keisti savo darbovietę.
Kita vertus, tai tik sumažins spaudimą personalo
kaitai CAA, nes nekeičiant dabartinės
apmokėjimo sistemos, rizika, kad dalis
specialistų išeis į privatų sektorių, išlieka.

Iš dalies

Kompetencijų centro įsteigimas bei
konkurencingesnių darbuotojų atlyginimų jame
užtikrinimas, sudarys sąlygas į civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą pritraukti
aukštos kvalifikacijos specialistus iš privataus
sektoriaus.

Profesinės
kompetencijos stoka
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PROBLEMA132

KOMPETENCIJŲ
CENTRO ĮSTEIGIMAS
TIESIOGIAI PRISIDEDA
PRIE PROBLEMOS
SPRENDIMO

KAIP KOMPETENCIJŲ CENTRO ĮSTEIGIMAS
PRISIDĖS PRIE PROBLEMOS SPRENDIMO

TAIP / NE / IŠ DALIES
Specialistų trūkumas
Taip

Kompetencijų centro įsteigimas, numatant
pakankamą specialistų kiekį šiam centrui
priskirtų funkcijų įgyvendinimui, iš esmės
išspręstų specialistų trūkumo problemą civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemoje.

Taip

Įsteigus Kompetencijų centrą, bus sudarytos
prielaidos civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistemoje optimizuoti žmogiškuosius
išteklius, normalizuoti joje dirbančių darbuotojų
darbo krūvį. Papildomai į sistemą pritraukus
aukštos kvalifikacijos specialistus turėtų pagerėti
teikiamų paslaugų kokybė, o kartu ir darbuotojų
motyvacija teikti kuo aukštesnės kokybės
paslaugas.

Mažėjanti darbuotojų
motyvacija

CAA darbuotojų darbas
privačiame sektoriuje

Ne

Neaktualu.

Finansavimo trūkumas ir jo sąlygotos problemos
Kompetencijų centro steigimas problemų, kylančių dėl finansavimo trūkumo, nesprendžia. Šiuo atveju
yra atvirkštinė priklausomybė – išsprendus civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
finansavimo klausimą (užtikrinus pakankamą jo lygį), atsiranda prielaidos įgyvendinti šios sistemos
reformą, keičiant jos veiklos organizacinį modelį ir steigiant Kompetencijų centrą.
Finansavimo modelis ir jo sąlygotos problemos
Galiojantys valstybės
rinkliavų dydžiai
neužtikrina reikiamo
CAA finansavimo

Ne

Neaktualu.

Galiojantys rinkliavų
dydžiai didina CAA
darbo krūvį.

Ne

Neaktualu.

Finansinio stabilumo
trūkumas

Iš dalies

Įsteigtas Kompetencijų centras perims dalį CAA
funkcijų, taip proporcingai sumažinant
finansavimo poreikį CAA. Atsižvelgiant į tai,
kad steigiamo juridinio vieneto planuojamas
teisinis statusas ne biudžetinė, o viešoji įstaiga,
jis savo veikloje (jam priskirtų funkcijų
įgyvendinimo ribose) išvengs apribojimų,
kuriuos sukuria biudžetinės įstaigos statusas
neleidžiantis skolintis, ribojantis suplanuotų lėšų
panaudojimą.

Vidiniai CAA darbo organizavimo trūkumai
Netolygus darbo krūvio
paskirstymas

Iš dalies

Iš esmės peržiūrėjus CAA veiklos procesus bei
pakeitus civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
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PROBLEMA132

KOMPETENCIJŲ
CENTRO ĮSTEIGIMAS
TIESIOGIAI PRISIDEDA
PRIE PROBLEMOS
SPRENDIMO

KAIP KOMPETENCIJŲ CENTRO ĮSTEIGIMAS
PRISIDĖS PRIE PROBLEMOS SPRENDIMO

TAIP / NE / IŠ DALIES
Nesuvienodinti
procesai,
nestandartizuotos
procedūros ir silpna
projektų valdymo
patirtis

Iš dalies

sistemos organizacinį modelį įsteigiant
Kompetencijų centrą, dalis specifinių žinių ir
daug laiko reikalaujančių techninio pobūdžio
CAA funkcijų bus perduota naujam juridiniam
asmeniui. Optimizavus žmogiškuosius išteklius,
darbo krūvį, funkcinį pasiskirstymą, bus
sudarytos visos prielaidos suvienodinti CAA
procesus, peržiūrėti ir standartizuoti paslaugų
teikimo procedūras, daugiau dėmesio skirti
projektiniam veiklos organizavimui, veiklos
planavimui, aiškiai nusistatant priskirtų funkcijų
vykdymo ir užduočių atlikimo kiekybinius ir
kokybinius rodiklius, terminus ir pan.

Vidinės komunikacijos
ir komandinio darbo
patirties trūkumai

Ne

Neaktualu.

Įdiegtos IT sistemos yra
pasenusios ir neatitinka
įstaigos poreikių, dėl to
neišnaudojamos IT
sistemų galimybės

Ne

Neaktualu.

Išorinės aplinkos sąlygotos problemos
Finansinių išteklių
panaudojimo ribojimas

Iš dalies

Strateginio aiškumo
trūkumas

Taip

Biurokratinė našta

Valdymo autonomijos

Įsteigtas Kompetencijų centras, dėl turimo
viešosios įstaigos statuso, turės lankstesnes
įstaigos biudžeto planavimo, keitimo ir
panaudojimo galimybes.
Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
sistemos organizacinio modelio keitimas
neišvengiamai sąlygos šios sistemos strateginių
prioritetų peržiūrą ir naujų veiklos gairių
nustatymą. Manytina, kad ši reforma tiesiogiai
sąlygos kur kas didesnį visos civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemos aiškumą ir
nuoseklumą, išgryninant aviacijos valstybinį
valdymą vykdančių institucijų – Vyriausybės ir
Susisiekimo ministerijos – keliamus tikslus,
uždavinius, lūkesčius bei pavaldžių įstaigų
atsakomybes už jų įgyvendinimą.

Iš dalies

Įsteigtas Kompetencijų centras savo
kompetencijos ribose turės aukštesnį
autonomijos laipsnį nuo centrinės valdžios
institucijų bei didesnę galimybę spręsti dėl
dalyvavimo vienoje ar kitoje veikloje.

Iš dalies

Įsteigtas Kompetencijų centras savo
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PROBLEMA132

KOMPETENCIJŲ
CENTRO ĮSTEIGIMAS
TIESIOGIAI PRISIDEDA
PRIE PROBLEMOS
SPRENDIMO

KAIP KOMPETENCIJŲ CENTRO ĮSTEIGIMAS
PRISIDĖS PRIE PROBLEMOS SPRENDIMO

TAIP / NE / IŠ DALIES
trūkumas

Veiklos planavimo
trūkumai, silpna išorės
veiklos stebėsena ir
vertinimas (iš
Susiekimo ministerijos
pusės)

kompetencijos ribose turės aukštesnį
autonomijos laipsnį nuo centrinės valdžios
institucijų, todėl galės lanksčiau spręsti tokius
klausimus kaip: darbuotojų skaičiaus pakeitimai,
naujų darbuotojų atranka, naujų iniciatyvų /
veiklų iniciavimas ir įgyvendinimas.

Ne

Sąlyginis
nepriklausomumas

Taip

Neaktualu.

Kompetencijų centro įsteigimas, sudarys sąlygas
išvengti situacijų, kai Vyriausybė ar Susisiekimo
ministerija galėtų bandyti paveikti techninius
CAA sprendimus dėl skrydžių saugos
užtikrinimo ir oro uostų ar oro navigacijos
paslaugų teikėjo atitikimo teisės aktų
reikalavimams, jeigu jie nėra ekonomiškai,
socialiai naudingi tos pačios ministerijos
atsakomybės srityje esančioms valstybės
įmonėms.

Šaltinis: Sudaryta autorių.

Apibendrinat, galima teigti, kad tinkamas Kompetencijų centro įsteigimas, į jį pritraukiant aukštos
kvalifikacijos specialistus bei užtikrinat pakankamą finansavimą jo veiklai, iš esmės pagerintų
civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą, kurioje:
- pagerėtų aviacijos priežiūros ir teikiamų paslaugų kokybė, CAA veiklos efektyvumas bei
skaidrumas;
- į civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą būtų pritraukti aukštos kvalifikacijos ir
patyrę aviacijos specialistai ir jiems būtų užtikrinami nuolatiniai mokymai kvalifikacijai
palaikyti;
- sumažėtų klaidų ir skundų dėl CAA veiklos skaičius;
- pagerėtų CAA įvaizdis aviacijos rinkoje (tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame
lygmenyje);
- vienoje organizacijoje – Kompetencijų centre – būtų sukoncentruotos techninio pobūdžio
ekspertinės žinios, iš esmės pagerinant ūkio subjektų konsultavimą techninio pobūdžio
klausimais;
- būtų operatyviai teikiamos aukštos kokybės aviacijos pirminės priežiūros paslaugos bei
lanksčiai reaguojama į klientų pasikeitusius poreikius;
- aviacijos verslui ir pramonei būtų pradėtos teikti naujos paslaugos;
- būtų sumažintas darbo krūvis CAA specialistams, suteikiant jiems galimybę koncentruotis į
mažiau techninio pobūdžio žinių reikalaujančių veiklų vykdymą;
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- sudarytos sąlygos lanksčiau planuoti ir valdyti žmonių ir finansų išteklius;
- sudarytos sąlygos CAA atstovams aktyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje;
- sudarytos sąlygos lanksčiai formuoti specialistų kolektyvą pagal konkrečius poreikius,
nereikės taikyti Valstybės tarnybos įstatyme numatytų ir daug laiko reikalaujančių
formalumų priimant žmogų į darbą ir atleidžiant jį.
4.

KOMPETENCIJŲ CENTRO STEIGIMO RIZIKOS

Naujo juridinio asmens kaip civilinės aviacijos priežiūros Kompetencijų centro steigimas yra
susijęs su eile rizikų. Žemiau nurodomos pagrindinės grėsmės.
1. Nepagrindžiami valstybės turto investavimo kriterijai
Pirmasis slenkstis, kurį būtina praeiti steigiant Kompetencijų centrą yra trijų ar daugiau valstybės
turto investavimo kriterijų, nurodytų Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje, pagrindimas 133 – tik tada, kai galimybė
įgyvendinti investavimo tikslą yra pagrįsta ir reali, gali būti investuojamas valstybės turtas.
Valstybės turto investavimo kriterijų pagrindimas turi būti išsamus ir visapusiškas, argumentuotas
kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais. Pasiūlyme dėl sprendimo investuoti valstybės turtą
priėmimo turi būti nurodyti134:
(i) poreikio investuoti turtą motyvai, taip pat ekonomiškai ir socialiai pagrįstas laukiamas
rezultatas (apibendrinta sprendimą grindžianti informacija, sąnaudų bei naudos analizė
ar kitais visuotinai pripažintais projektų vertinimo metodais atliktas tyrimas projekto
ekonominiam ir socialiniam tikslingumui nustatyti);
(ii) pateikiamas investuojamo turto (perduodamo nuosavybės teise priklausančio turto, kaip
įnašo) aprašymas (nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše esanti
informacija ir kiti duomenys, pagal kuriuos galima tokį turtą identifikuoti), jeigu įnašas
yra ne pinigai; jeigu įnašas yra pinigai, nurodoma jų suma ir finansavimo šaltinis;
(iii) jeigu investuojamas nekilnojamasis turtas, paaiškinama, kodėl tikslinga tokį turtą
investuoti, o ne perduoti pagal turto patikėjimo sutartį ar panaudos pagrindais;
(iv) nurodoma, kurie investavimo kriterijai, nustatyti Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, tenkinami, ir pateikiama šių kriterijų
vertinė ir kokybinė išraiška.
Studijos rengėjų vertinimu, valstybės turto investavimo kriterijai, kurių pagrindimo tikslingiausia
būti siekti, yra:
Nors teisės aktai valstybės įmonės steigimo tiesiogiai nesieja su Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nurodytų valstybės investavimo kriterijų pagrindimu, tačiau sistemiškai
vertinant, valstybės investavimo tikslingumas turėtų būti grindžiamas (ir pagrįstas) naujos valstybės įmonės
steigimo atveju.
134
Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vyriausybės
2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758, Žin., 2007, Nr.80-3275; 2009, Nr. 132-5743. Analogiški reikalavimai
pasiūlymui dėl sprendimo investuoti valstybės ar savivaldybės turtą priėmimo yra pateikti Sprendimo investuoti
valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo projekte, reg. Nr. 15-8420(4), prieiga internete: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b72b4d60944911e59c9a8f8c9980906b?positionInSearchResults=5&searchMod
elUUID=15fad364-aaee-4ddd-8785-a74a452d57e8.
133
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Investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis
savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas (3 investavimo kriterijus).



Investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama
veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo
galimybės ir prieinamumas) (5 investavimo kriterijus).



Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir gautas socialinis rezultatas
(švietimo, kultūros, mokslo, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių sričių)
arba užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės
nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas (7 investavimo
kriterijus).

Nurodyti investavimo kriterijai, Studijos rengėjų vertinimu, be kita ko galėtų būti grindžiami
tokiais motyvais:
(i)

dėl gerai funkcionuojančios civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos bus
sudarytos palankios sąlygos pritraukti užsienio kapitalą (Lietuvoje steigiantis naujiems
oro vežėjams, registruojant užsienio šalyse skraidančius orlaivius), atsirastų prielaidos
skatinti naujas investicijas į Lietuvos aviacijos sektorių, kurios tiesiogiai prisidėtų prie
darbo vietų kūrimo, mokesčių į Lietuvą valstybės biudžetą surinkimo (3 kriterijus);

(ii)

naujai sukurtas Kompetencijų centras su savo infrastruktūra tiesiogiai prisidėtų prie
CAA teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimo (normalizavus darbo krūvį CAA,
pritraukus kvalifikuotus specialistus į civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą),
skrydžių saugos ir aviacijos saugumo užtikrinimo, kas tiesiogiai tenkina tiek
visuomenės, tiek verslo interesus (5 kriterijus);

(iii) naujai sukurtas juridinis asmuo gaus ne tik pajamas (pelną), bet kartu, kaip sudėtinė
civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos dalis, užtikrins veiksmingesnį
Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės
funkcijų atlikimą bei tiesiogiai prisidės, kad tarptautinių institucijų nustatomas
pažeidimų skaičius būtų sumažintas iki minimumo (7 kriterijus);
(iv) Kompetencijų centro veikla su išplėtota paslaugų teikimo infrastruktūra, padidins
paslaugų pasirinkimo galimybes ir prieinamumą civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistemoje, kadangi pakeitus organizacinį modelį bei įdiegus atitinkamą
infrastruktūrą (pvz., įkūrus egzaminavimo ir mokymo centrą), bus sudarytos prielaidos
naujų paslaugų teikimui, didesniam paslaugų suteikimo greičiui. Tokiu būdu, dėl
operatyvesnių ir kokybiškesnių paslaugų aviacijos sektoriaus subjektai sutaupys lėšų,
kurias galės investuoti į savo verslo plėtrą, taip didindami savo konkurencingumą bei
eksportą (dėl savo veiklos specifikos aviacijos sektoriaus veikla laikytina orientuota į
eksportą ir jos konkurencingumo gerinimas vertinamas kaip Lietuvos eksporto
skatinimo priemonė; 3, 5 kriterijai).
(v)

naujas civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos organizacinis modelis, kurio
veiklos finansinis pagrindas būtų įvesta aviacijos saugos įmoka, leistų VĮ Lietuvos oro
uostai, SĮ Šiaulių oro uostas nukreipti sutaupytas lėšas (kurios dabar skiriamos CAA
išlaikymui) jų vykdomos veiklos rinkodarai, infrastruktūros gerinimui, taip didinant šių
subjektų patrauklumą ir Lietuvos pasiekiamumą, sukuriant prielaidas keleivių srautų
didinimui ir papildomų lėšų į Lietuvos ekonomiką pritraukimui (3 kriterijus).

(vi) Įvertinus visas problemas su kuriomis susiduria CAA vykdydama savo funkcijas,
galima aiškiai pagrįsti, kad įvykdyti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
organizacinio modelio pokyčiai:
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o leis veiksmingiau vykdyti CAA numatytas funkcijas;
o sudarys prielaidas kokybiškesniam ir operatyvesniam administracinių paslaugų
teikimui;
o užtikrins didesnį CAA nepriklausomumą nuo kitų aviacijos įmonių (oro uostų),
kurių veiklą CAA yra įpareigota kontroliuoti ir kt. (5, 7 kriterijai).
2. Nesukuriamas pagrįstas Kompetencijų centro teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas
Kompetencijų centrui parenkant viešosios įstaigos teisinę formą aktualus funkcijų, turinčių viešųjų
paslaugų požymius, įvardinimas ir priskyrimas Kompetencijų centro kompetencijai. Teisės aktai
nenustato galutinio viešųjų paslaugų sąrašo, tačiau įvertinant Viešojo administravimo įstatymo
2 straipsnio 18 dalyje pateiktą viešosios paslaugos sąvokos apibrėžimą 135, taip pat mokslinėje,
tiriamojoje analitinėje literatūroje136 pateikiamas viešųjų paslaugų definicijas, darytina išvada, jog
kvalifikuojantys viešųjų paslaugų požymiai – orientacija į visuomenės poreikių tenkinimą (nauda
visuomenei), tokių paslaugų masiškumas (viešosiomis paslaugomis besinaudojančių subjektų
skaičius yra neribotas, o paslaugos prieinamos visiems gyventojams, visoje valstybės ar
savivaldybės teritorijoje). Svarbu ir tai, kad remiantis šio įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
rinkliavas ar kitokį atlyginimą už viešąsias paslaugas gali nustatyti tik įstatymai ar jų pagrindu
priimti teisės aktai. Viešosios paslaugos gali būti teikiamos ir verslo subjektams. Tokią galimybę
įtvirtina Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas137, kurio 2 straipsnio
17 dalyje nustatyta, kad viešosios paslaugos smulkiajam ir vidutiniam verslui – informacijos,
konsultacijų, mokymų, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, metodinių ir kitų paslaugų
verslo pradžios, verslo planavimo, finansavimo šaltinių paieškos, finansų tvarkymo, personalo
valdymo, inovacijų aktyvinimo, kooperacijos, technologijų plėtojimo ir perkėlimo ir kitais verslui
aktualiais klausimais teikimas įvairiomis komunikacijos priemonėmis lengvatinėmis sąlygomis
smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą,
taip pat patalpų, techninės ir biuro įrangos nuoma lengvatinėmis sąlygomis ir praktinė pagalba
nuomojantiems šias patalpas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Faktiškai, prie verslo
subjektams teikiamų viešųjų paslaugų galima priskirti visas jiems teikiamas administracines
paslaugas (licencijavimą, leidimų išdavimą, konsultavimą, mokesčių deklaracijų tvarkymo),
valstybės registrų teikiamas paslaugas, su viešosios infrastruktūros objektų (pvz., geležinkelių,
jūrų, oro uostų) eksploatavimu susijusias paslaugas verslui ir pan.
Studijos rengėjų Kompetencijų centrui priskirti siūlomos funkcijos – visuomenės informavimas
aviacijos saugumo klausimais, keleivių konsultavimas keleivių teisių, aviacijos saugumo ir kitais
bendrojo pobūdžio klausimais, piliečių (keleivių) ir kitų asmenų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų
nagrinėjimas bei vertinimas, tyrimo išvadas pateikiant CAA (galutinį sprendimą dėl skundo
pagrįstumo priimant CAA) – turi nemažai viešųjų paslaugų požymių. Tačiau dėl jų tinkamumo
būti Kompetencijų centro teikiamomis viešosiomis paslaugomis ir jų pakankamumo kitų

Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims
socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir
tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys.
136
Žr. Vidaus reikalų ministerija. Savivaldybių organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo analizė (studija), 2010.
Prieiga internete: file:///C:/Users/User/Downloads/viesuju_paslaugu_analize%20(1).pdf. Dovilė Paulienė.
Koncesijos taikymas Lietuvoje statant kelius (magistro baigiamasis darbas). 2014. Prieiga internete:
http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2014~D_20140603_111500-28583/DS.005.0.01.ETD.
137
Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2002, Nr. 105-4689; 2007, Nr. 132-5354.
135
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Kompetencijų centrui priskirtinų funkcijų apimtyje sprendimą turėtų priimti valstybė,
investuojanti lėšas į naujai steigiamą Kompetencijų centrą, turintį viešosios įstaigos teisinę formą.
3. Nesuteikiami viešojo administravimo įgaliojimai
Galiojantys teisės aktai įtvirtina ribotą galimybę suteikti viešojo administravimo įgaliojimus naujai
steigiamam kompetencijų centrui, nepaisant pasirinktos šio juridinio asmens teisinės formos.
Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad viešojo administravimo
subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės
tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra
valstybė ar savivaldybė, asociacija, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį
administravimą. Remiantis šiuo viešojo administravimo subjektų sąrašu, taip pat Viešojo
administravimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje pateiktu valstybinio administravimo subjektų
sąrašu, akivaizdu, kad viešojo administravimo įgaliojimai uždarajai akcinei bendrovei jokiais
atvejais negali būti suteikiami.
Svarstant viešojo administravimo įgaliojimų suteikimo klausimą kompetencijų centrui, turinčiam
viešosios įstaigos teisinę formą, reikėtų vadovautis Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsniu.
Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad VšĮ, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė, viešojo
administravimo įgaliojimai gali būti suteikiami tik įstatymais, tiesiogiai taikomu Europos
Sąjungos teisės aktu, ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai tame teisės akte
nurodoma konkreti veikianti ar numatoma steigti VšĮ ir nustatomas baigtinis konkrečių tokiai VšĮ
suteikiamų viešojo administravimo įgaliojimų sąrašas. Remiantis Vyriausybės nutarimu
patvirtintos Vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo koncepcijos 8.5.2 punktu, VšĮ
viešojo administravimo įgaliojimai nesuteikiami, išskyrus šiuo metu veikiančias VšĮ.
Viešojo administravimo įgaliojimų suteikimo valstybės įmonėms klausimus reguliuoja Viešojo
administravimo įstatymo 41 straipsnio 4 dalis, nustatanti, kad VĮ viešojo administravimo
įgaliojimai atlikti jų pačių priimtų administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę ir teikti
administracines paslaugas gali būti suteikiami tik tuo atveju, jeigu nėra valstybės institucijų ar
įstaigų, kurioms šie įgaliojimai galėtų būti suteikti, ir jeigu šie įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su
tos VĮ veiklos tikslais. Be to, Vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo koncepcijos
8.5.7 punkte pažymėta, kad viešojo administravimo įgaliojimai VĮ suteikiami tik išimtiniais
atvejais ir tik įstatymo, kuriame nurodomos VĮ ir jos svarbiausios viešojo administravimo
funkcijos, arba Vyriausybei suteikiama diskrecija paskirti tokias įmones, o 8.5.8 punkte įtvirtinta,
kad VĮ nebesuteikiami viešojo administravimo įgaliojimai atlikti administracinį reglamentavimą,
administracinių aktų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, viešųjų paslaugų teikimo administravimą.
4. Nėra politinio palaikymo
Naujo juridinio asmens steigimui ir valstybės turto investavimui/ perdavimui visais atvejais
būtinas Vyriausybės, Susisiekimo ministerijos, Ūkio ministerijos ir kitų institucijų, dalyvausiančių
Kompetencijų centro steigime ir sprendimo dėl tokio centro įsteigimo bei valstybės turto
investavimo derinimo procese, politinis palaikymas. Ir nors teisiškai numatyto Kompetencijų
centro steigimui tiesioginių apribojimų nėra (tiesiog reikia įgyventi eilę nustatytų reikalavimų, žr.
plačiau Lentelę 16), be pakankamo palaikymo visuose politiniuose lygmenyse, jo įsteigimas būtų
sunkiai įmanomas.
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5. Nėra Viešojo valdymo tobulinimo komisijos palaikymo
Viešojo valdymo tobulinimo komisija ne kartą yra išsakiusi poziciją, kad viešųjų įstaigų skaičiaus
viešojo administravimo srityje mažinimas – viešojo administravimo tobulinimo principinė
nuostata. Šios pozicijos Komisija nuosekliai laikosi ir išimčių nedaro. Nors Viešojo valdymo
tobulinimo komisijos sprendimai nėra privalomi Vyriausybei (šiai Komisijai pavesta teikti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei, prireikus – ir Vyriausybės strateginiam komitetui pasiūlymus
viešojo valdymo tobulinimo srityje 138 ), praktikoje linkstama atsižvelgti į šios Komisijos
pasiūlymus.
Nagrinėjamu atveju svarbu paminėti Viešojo valdymo tobulinimo komisijos 2015 m. lapkričio 20
d. posėdį, kurio metu Komisija svarstė tikslingumo valstybei likti viešųjų įstaigų savininke ar
dalininke klausimą, ir pritarė patikslintiems pasiūlymams, kuriuos pateikė svarstyti Vyriausybei.
Vyriausybė savo ruožtu 2016 m. vasario mėn. pritarė daugumai Komisijos rekomendacijų dėl
tikslingumo valstybei likti viešųjų įstaigų savininke ar dalininke bei pasiūlymams dėl viešųjų
įstaigų teisinio reglamentavimo tobulinimo 139 . Komisija šio posėdžio metu be kita ko nutarė
likviduoti VšĮ „Konsultavimo ir ekspertizių centras“, atliekančią Europos Komisijos reglamente
numatytas specifines funkcijas – maisto tvarkymo įmonių rizikos veiksnių analizę ir svarbiausių
valdymo taškų sistemų rengimą, taip pat Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai svarbias
kvalifikacijos kėlimo veiklas. Viešojo valdymo tobulinimo komisija priėmė sprendimą funkcijas,
kurių atlikimą valstybė privalo užtikrinti, perduoti Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo institutui, o kitas paslaugas pirkti rinkoje, nes tokiai veiklai valstybei netikslinga turėti
atskirą subjektą.
5.

NAUJO JURIDINIO ASMENS KAIP CIVILINĖS AVIACIJOS PRIEŽIŪROS KOMPETENCIJŲ
CENTRO KONTROLĖ (ATSKAITOMYBĖ)

Valstybė savo kaip valstybės įmonės savininko, viešosios įstaigos savininkės ar dalininkės,
uždarosios akcinės bendrovės akcininkės teises ir pareigas įgyvendina per Vyriausybę arba jos
įgaliotą valstybės valdymo instituciją 140 (valstybės įmonės atveju), valstybės instituciją 141
(viešosios įstaigos atveju) arba per akcijų valdytoją (uždarosios akcinės bendrovės atveju), kuriuo
gali būti valstybės institucija, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas arba kitas juridinis
asmuo, kuriam teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šios akcijos yra perduotos patikėjimo teise
valdyti, naudoti ir disponuoti142. Nors teisės aktuose nėra įtvirtinto draudimo, ribojančio galimybę
valstybės kaip savininkės, dalininkės ar akcininkės teises įgyvendinti kelioms valstybės
institucijoms, tačiau praktikoje, tokia prerogatyva (ypač valstybės įmonių ir akcinių bendrovių
atveju) pavedama vienai valstybės institucijai. Teisės aktuose taip pat nenumatytas tokias teises
įgyvendinančios valstybės institucijos lygmuo valstybės vykdomosios valdžios institucijų
sistemoje. Praktikoje valstybė kaip savininkė, dalininkė ar akcininkė savo teises viešosiose
Vyriausybės 2009 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 50 „Dėl Viešojo valdymo tobulinimo komisijos sudarymo“, Žin.
2009, Nr. 13-514; 2013, Nr. 30-1470.
139 Vyriausybė mažina viešųjų įstaigų skaičių, atsisako jų vykdomos komercinės veiklos. Prieiga interenete:
http://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-mazina-viesuju-istaigu-skaiciu-atsisako-ju-vykdomos-komercinesveiklos.
140
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 str. 1 d.
141
Viešųjų įstaigų įstatymo 4 str. 4 d.
142
Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto
Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665, 3.1 p.
138
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įstaigose įgyvendina per ministerijas arba retesniais atvejais per įstaigas prie Vyriausybės ar
ministerijų (jeigu savininkas tik valstybė)143, valstybės įmonėse – per ministerijas, retais atvejais
per įstaigas prie ministerijų144, uždarosiose akcinėse bendrovėse – per ministerijas ir VĮ Turto
banką145. Vykdomosios valdžios sistemos sandaros tobulinimo gairių projektu (reg. Nr. 13-283801(4)) 146 ketinama teisiškai įtvirtinti, kad viešojoje įstaigoje atstovauti valstybei ir įgyvendinti
savininko ar dalininko teises galėtų tik ministerijos ir prie Vyriausybės veikiančios įstaigos, o
viešojoje įstaigoje atstovauti valstybei ir įgyvendinti savininko ar dalininko teises turėtų būti
pavedama tik vienai ministerijai ar prie Vyriausybės veikiančiai įstaigai (8.6.7 ir 8.6.8 punktai).
Įvertinus galiojantį teisinį reguliavimą, teisėkūros iniciatyvas ir praktiką, realiausias svarstytinas
variantas yra Susisiekimo ministerijos – civilinės aviacijos priežiūros Kompetencijų centro
savininko (dalininko, akcininko) teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos variantas.
Kompetencijų centro, kaip ir kitų viešųjų aviacijos sektoriaus subjektų, veikla turėtų būti
prižiūrima CAA.
6.

NAUJO JURIDINIO ASMENS GALIMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Kompetencijų centro finansavimo šaltiniai, priklausomai nuo teisinės formos, priskirtų veiklų,
vykdomų programų ir projektų, galėtų būti:
(i) Tikslinės programų lėšos už viešųjų paslaugų teikimą, priskirtų funkcijų vykdymą
iš CAA ir (ar) Susiekimo ministerijos lėšų (viešosios įstaigos, valstybės įmonės
atvejais).
(ii) Komercinės pajamos iš privataus sektoriaus subjektų už Kompetencijų centro
jiems teikiamas paslaugas (viešosios įstaigos, valstybės įmonės, UAB).
(iii) Pajamos už Kompetencijų centro paslaugas CAA, perkamas viešųjų pirkimų būdu
(viešosios įstaigos, valstybės įmonės, UAB).
(iv) Pajamos už Kompetencijų centro paslaugas kitiems viešo sektoriaus subjektams,
perkamas viešųjų pirkimų būdu (viešosios įstaigos, valstybės įmonės, UAB).
(v) Kompetencijų centrui vykdant projektinę veiklą, šio centro veikla galėtų būti
finansuojama ir iš tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų bei ES paramos programų
(viešosios įstaigos, valstybės įmonės, UAB).

Žr. Viešojo valdymo tobulinimo komisijos posėdžio 2015 m. lapkričio 20 d. protokolo Nr. 63-7 priedą. Prieiga
internete: http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/7_2015-11-20%20posedzio%20protokolas.pdf.
144 Tokiomis įstaigomis prie ministerijų yra tik Generalinė miškų urėdija, kuriai atskaitingos 42 valstybės įstaigos –
miškų urėdijos, ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, kuriai atskaitingos 11
valstybės įmonių – 10 regioninių kelių įmonių ir VĮ „Automagistralė“. Žr. Valstybės valdomų įmonių sąrašą. Prieiga
internete: http://vkc.turtas.lt/static/uploads/VVI_sarasas_15_Q2.pdf .
145
VĮ Turto bankas valdo iš esmės tik privatizuojamų valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinių bendrovių ir
uždarųjų akcinių bendrovių akcijas. Žr. VĮ Turto banko privatizuojamų įmonių/ akcijų sąrašą (prieiga internete
http://www.vtf.lt/lt/privatizavimasiframe.html) ir Valstybės valdomų įmonių sąrašą (prieiga internete
http://vkc.turtas.lt/static/uploads/VVI_sarasas_15_Q2.pdf ).
146
Prieiga internete: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a0e58580929f11e59c9a8f8c9980906b?positionInSearchResults=0&searchMode
lUUID=f8e07ffc-ea0c-4ae5-8cb1-4deea176be69.
143
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Kompetencijų centro paslaugų kainos/ įkainiai galėtų būti nustatomi pasirenkant vieną iš žemiau
nurodytų formų arba jungiant kelias formas:
(i) Paslaugų kainas/ įkainių dydžius nustato pats Kompetencijų centras;
(ii) Paslaugų kainas/ įkainių dydžius nustato Susisiekimo ministerija arba CAA (valstybės
įmonės, viešosios įstaigos atvejais);
(iii) Paslaugų kainas/ įkainių dydžius nustato pats Kompetencijų centras pagal Susisiekimo
ministerijos arba CAA patvirtintus kainų skaičiavimo principus arba nustatytas
maksimalias ribas.
7.

LIETUVOS CIVILINĖS AVIACIJOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS TOBULINIMO
MODELIO EKONOMINIS VERTINIMAS (ĮSKAITANT IŠTEKLIŲ POREIKĮ, FINANSAVIMO
ŠALTINIUS)

Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinės ir funkcinės sistemos tobulinimo
modelio įgyvendinimas neatsiejamas nuo civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
finansavimo padidinimo ir visos eilės prielaidų dėl atskirų išeities duomenų (panaudotų atliekant
finansavimo ir išteklių poreikio įvertį):
-

-

bus priimtas sprendimas dėl civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos pertvarkos,
į šią sistemą integruojant naują juridinį asmenį – civilinės aviacijos priežiūros
Kompetencijų centrą;
keleivių srautas Lietuvoje išliks stabilus arba nežymiai augs (iki 5 proc. kasmet);
bus padidintas civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos finansavimas (žr.
Schemą 6):

SCHEMA 6. LIETUVOS CIVILINĖS AVIACIJOS VALSTYBINIO VALDYMO IR PRIEŽIŪROS
FINANSAVIMAS PAGAL PAJAMŲ GRUPES, TŪKST. EUR

Šaltinis: parengta CAA.

 įvedant aviacijos saugos 1 Eur įmoką, kurią mokėtų kiekvienas oro transportu iš
Lietuvos išvykstantis keleivis ir kuri per metus sugeneruotų 2,2 mln. – 2.3 mln. Eur
pajamų (žr. plačiau Studijos IV skyriaus 1 dalį);
 kaip finansavimo šaltinį paliekant VĮ „Oro navigacija” mokamus atskaitymus,
kurie per metus siektų apie 0,4 mln. Eur;
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-

-

-

-

-

 sumažinus finansavimą valstybės biudžeto lėšomis iki minimumo (apie 180 tūkst.
Eur);
 sumažinant Lietuvos oro uostų ir SĮ Šiaulių oro uostas atskaitymų nuo oro uostų
rinkliavų dydžius (aviacijos saugos įmokos surinkimą organizuojant kaip oro uostų
rinkliavų sudėtinę dalį, tarptautinių oro uostų aviacijos valdymo ir priežiūros
sistemos finansinis išlaikymas formaliai liktų VĮ Lietuvos oro uostai ir SĮ Šiaulių
oro uostas).
bendras Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemai reikalingas 147
pareigybių skaičius bus 80148; CAA reikalingas pareigybių skaičius, įkūrus Kompetencijų
centrą149 – 50, Kompetencijų centrui – 30;
tiek CAA, tiek naujame Kompetencijų centre vienam vadovui teks po 5 pavaldinius
(specialistus);
darbo užmokesčio sąnaudos:
 vidutinis CAA vadovo (skyriaus vedėjo, direktoriaus pavaduotojo, direktoriaus)
bruto mėnesinis darbo užmokestis 2015 m. sudarė 1 792,11 Eur (bruto,
neatskaičius mokesčių), kas reiškia, jog vieno vadovo pareigybės išlaikymas per
mėnesį kainuoja apie 2 347,66 Eur (su SODRA), arba 28172 Eur per metus;
 vidutinis CAA vyriausiojo specialisto bruto mėnesinis darbo užmokestis 2015 m.
sudarė 1 171,89 Eur (neatskaičius mokesčių), kas reiškia, jog vienos vyriausiojo
specialisto pareigybės išlaikymas per mėnesį kainuoja vidutiniškai 1535,18 (su
SODRA), arba 18422 Eur per metus;
 naujame Kompetencijų centre vidutinis darbuotojų darbo užmokestis bus bent 1,5
karto didesnis nei analogiškų pozicijų (specialistas, vadovas) CAA darbuotojų
darbo užmokestis.
CAA per finansinius metus išnaudos maksimaliai leistiną 5 proc. darbo užmokesčio fondo
dalį darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir mokymams, o Kompetencijų centras tam skirs
apie 20 proc. įstaigos darbo užmokesčio fondo;
skaičiuojant sistemos tobulinimo modelio įgyvendinimo sąnaudas jos įvertintos esama
CAA patirtimi nėra detaliai skaičiuojamos veiklos išlaidos ((ryšių, transporto, prekių,
ilgalaikio turto remontas, nuoma, komunalinių paslaugų, spaudinių, draudimo,
archyvavimo, programinės įrangos priežiūros, apsaugos, tinklalapio valdymo ir kitų
paslaugų) – remiantis esama patirtimi daroma prielaida, kad šios išlaidos turėtų sudaryti
apie 12 proc. visų CAA išlaidų;
preliminarus išlaidų, susijusių su CAA veiklos tobulinimu ir veiklos įgyvendinimu, paketas
(specializuotų paslaugų pirkimas, organizacijos valdymo sistemos kūrimas, rizikos
vertinimu pagrįstos ūkio subjektų priežiūros organizavimas, informacijos saugos vadybos
sistemos diegimas, civilinės aviacijos subjektų techninės priežiūros paslaugos) sudarytų
apie 120 000 Eur.

Įvedus civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemai finansuoti skirtą aviacijos saugos įmoką,
šios įmokos pagalba civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistema generuotų kiek per
CAA pateikti duomenys. Bendras pareigybių poreikis išsakytas ir CAA atstovų 2015 m. lapkričio 19 d. vykusios
strateginės sesijos metu.
148 Numatytas skaičius paremtas esamų CAA darbuotojų skaičiumi (64 etatai), nustatytu papildomu poreikiu,
būtinu tinkamam funkcijų atlikimui (15 etatų) bei papildomu poreikiu dėl naujo juridinio asmens atsiradimo
(1-3 etatai).
149
CAA pateikta siūlomo civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros finansavimo modelio schema.
147
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2 mln. Eur pajamų per metus, priklausomai nuo faktinių keleivių srautų. Papildomai dar apie
0,41 mln. Eur per metus būtų gaunama už atskaitymus nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas,
susijusias su VĮ „Oro navigacija“ valstybine priežiūra pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 549/2004 nuostatas ir apie 0,37 mln. Eur atskaitymų
nuo Lietuvos oro uostų rinkliavų. Taigi, bendras Lietuvos civilinės aviacijos valdymui ir priežiūrai
skiriamo metinis finansavimo dydis, įvertinus ir papildomus asignavimus iš valstybės biudžeto
(180 tūkst. Eur) galėtų būti nuo 3,06 mln. Eur (realistinis variantas) iki 3,26 mln. Eur (optimistinis
variantas).
Toliau lentelėse pateikiamas galimas CAA ir naujai steigiamo juridinio asmens finansavimo
poreikis įgyvendinus organizacinę ir funkcinę civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
reformą.
LENTELĖ 18. CAA IŠLAIDŲ POREIKIS ĮGYVENDINUS CIVILINĖS AVIACIJOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS
FINANSINĖS, ORGANIZACINĖS IR FUNKCINĖS SISTEMOS REFORMĄ (2017 M.)
IŠLAIDŲ TIPAS

Personalo išlaidos (įskaitant socialinio draudimo
mokesčius)
1. Darbo užmokestis
2. Valstybinis socialinis draudimas
Personalo išlaidų, iš viso:

IŠLAIDŲ
POREIKIS, EUR

887 000
275 000
1 162 000

Veiklos (paslaugų ir prekių įsigijimas)
1. Veiklos išlaidos

198 200

Veiklos išlaidų, iš viso:

198 200

Kitos išlaidos
1. Darbuotojų mokymai/ kvalifikacijos kėlimas

44 300

2. Komandiruočių išlaidos
3. Specializuotų paslaugų pirkimas

135 000
50 000

4. Organizacijos valdymo sistemos kūrimas

10 000

5. Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų
priežiūros organizavimas

10 000

PASTABOS

CAA žmogiškųjų išteklių
poreikis: ne mažiau kaip 50
etatų
Ryšių, transporto, prekių,
ilgalaikio turto remontas,
nuoma, komunalinių
paslaugų, spaudinių,
draudimo, archyvavimo,
programinės įrangos
priežiūros, apsaugos,
tinklalapio valdymo ir kitos
paslaugų išlaidos.
12 proc. nuo viso įstaigos
biudžeto.
5 proc. nuo darbo
užmokesčio fondo
Įgalioto subjekto (EASA,
EUROCONTROL)
auditavimo, konsultacinės analitinės nepriklausomų
auditorių vertinimo, keleivių
teisių užtikrinimo
Valdymo sistemos,
atitinkančios reglamentų
reikalavimus, sukūrimas ir
tobulinimas (pagal EASA
audito rekomendaciją)
Civilinės aviacijos ūkio
subjektų rizikingumo
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IŠLAIDŲ TIPAS

IŠLAIDŲ
POREIKIS, EUR

6. Informacijos saugos vadybos sistemos
diegimas

10 000

7. Civilinės aviacijos subjektų techninės
priežiūros paslaugos

30 000

8. Ilgalaikio turto įsigijimas

7 000

Kitos išlaidų, iš viso:
Papildomos išlaidos
1. Pagal ES reglamentus atleistų skrydžių
rinkliavų kompensavimas oro navigacijos
paslaugų teikėjams
2. Valstybės investicijų projektai

PASTABOS

vertinimo metodikos
sukūrimas ir tobulinimas
(EASA audito
rekomendacija)
Informacijos saugos vadybos
sistemos sertifikavimas pagal
ISO 27001:2005 siekiant
užtikrinti elektroninės saugos
reikalavimus ir nuolatinė
priežiūra
Inspekcijų ir ekspertų,
įgaliotų instruktorių
paslaugos CAA
Be programinės įrangos
sprendinio. Gali būti
finansuojamas iš ES lėšų.

296 300
25 000

Išimtinai tik iš valstybės
biudžeto skiriami asignavimai

40 000

GIS sistema 40 tūkst. Eur,
VIP2

Papildomų išlaidų, iš viso:
65 000
VISO
1 721 500
Šaltinis: sudaryta autorių, pagal CAA pateiktą informaciją.
LENTELĖ 19. NAUJAI SUKURTO KOMPETENCIJŲ CENTRO IŠLAIDŲ POREIKIS ĮGYVENDINUS CIVILINĖS
AVIACIJOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS FINANSINĖS, ORGANIZACINĖS IR FUNKCINĖS SISTEMOS
REFORMĄ (2017 M.)
IŠLAIDŲ TIPAS

IŠLAIDŲ
POREIKIS,
EUR

Personalo išlaidos (įskaitant socialinio draudimo
mokesčius)
1. Darbo užmokestis
2. Valstybinis socialinis draudimas
Personalo išlaidų, iš viso:

730 000
226 300
956 300

Veiklos (paslaugų ir prekių įsigijimas)
1. Veiklos išlaidos

170 900

Veiklos išlaidų, iš viso:

170 900

PASTABOS

Kompetencijų centro
žmogiškųjų išteklių poreikis:
ne mažiau kaip 30 etatų
Ryšių, transporto, prekių,
ilgalaikio turto remontas,
nuoma, komunalinių paslaugų,
spaudinių, draudimo,
archyvavimo, programinės
įrangos priežiūros, apsaugos,
tinklalapio valdymo ir kitos
paslaugų išlaidos.
12 proc. nuo viso įstaigos
biudžeto.

Kitos išlaidos
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IŠLAIDŲ TIPAS

IŠLAIDŲ
POREIKIS,
EUR

1. Darbuotojų mokymai/kvalifikacijos kėlimas

146 000

PASTABOS

Iki 20 proc. nuo darbo
užmokesčio fondo

2. Komandiruočių išlaidos
125 000
3. Specializuotų paslaugų pirkimas
30 000
4. Ilgalaikio turto įsigijimas
13 000
Kitos išlaidos iš viso:
314 000
VISO
1 441 200
Šaltinis: sudaryta autorių, pagal CAA pateiktą informaciją.

Apibendrinant pažymėtina, kad aukščiau lentelėse pateiktos metinės išlaidos, įvertinus galimus
civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos pokyčius, užtikrina pakankamai sklandžią tiek
CAA, tiek naujai įkurto Kompetencijų centro veiklą, šioms organizacijoms sudaro realias
galimybes investuoti į būtinas veiklos tobulinimo, palaikymo ar veiklos pradžios sritis. Abiejų
organizacijų bendras metinis 2017 m. finansavimo poreikis būtų 3,1 mln. Eur: CAA – 1,7 mln. Eur
ir Kompetencijų centro – 1,4 mln. Eur. Toks civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
finansavimo poreikis galėtų būti patenkintas įvedus 1 Eur aviacijos saugos įmoką ir toliau visą
sistemą finansuojant atskaitymų nuo oro navigacijos bei oro uostų rinkliavų lėšomis bei
minimaliomis valstybės biudžeto lėšomis, kas bendroje sumoje sudarytų apie 3,1-3,2 mln. Eur150
per metus, darant prielaidą, kad keleivių srautai nesumažės.
8.

REFORMOS PRIVALUMAI IR GALIMOS RIZIKOS

Pagrindiniai Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos reformos privalumai.
Tinkamai įgyvendinta Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos reforma,
lyginant ją su šiuo metu veikiančia, leistų:
- sukurti profesionalią, nepriklausomą ir į verslo poreikius orientuotą nacionalinę civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą, kuri užtikrintų aukšto lygio skrydžių saugos
priežiūrą ir aviacijos saugumą;
- iš esmės peržiūrėti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos strateginius
prioritetus ir nusistatyti naujas veiklos gaires; manytina, kad ši reforma tiesiogiai sąlygos
kur kas didesnį visos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos aiškumą ir
nuoseklumą, išgryninant aviacijos valstybinį valdymą vykdančių institucijų – Vyriausybės
ir Susisiekimo ministerijos – keliamus tikslus, uždavinius, lūkesčius bei pavaldžių įstaigų
atsakomybes už jų įgyvendinimą;
- padidinti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros proceso aiškumą ir teikiamų paslaugų,
konsultavimo kokybę;
- į civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą pritraukti aukščiausios kvalifikacijos
specialistus;
- normalizuoti CAA specialistų darbo krūvį, daugiau dėmesio skiriant CAA teikiamų
paslaugų kokybei, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, produktyviam dalyvavimui
tarptautinių organizacijų veikloje, geresniam civilinės aviacijos priežiūros sistemos
teisiniam reguliavimui ir pan.;
- efektyviai ir operatyviai teikti paslaugas reguliuojamiems subjektams;
- tobulinti ir plėsti teikiamas elektronines paslaugas taip sumažinant „popierizmą“,
150

Tokios sumos atrodo visiškai logiškos kitų ES šalių civilinės aviacijos priežiūrai skiriamo finansavimo kontekste.
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-

-

-

-

-

-

-

sutrumpinant dokumentų išdavimo ir paslaugų suteikimo terminus, užtikrinant greitesnį
informacijos apsikeitimą tarp CAA, Kompetencijų centro ir prižiūrimų subjektų;
sistemiškai vertinti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos funkcionavimo
efektyvumą ir rezultatyvumą;
civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemoje sukoncentruoti techninio pobūdžio
ekspertines žinias vienoje organizacijoje – naujai steigiamame Kompetencijų centre, iš
esmės pagerinant ūkio subjektų konsultavimą techninio pobūdžio klausimais;
naujai įsteigtam Kompetencijų centrui, kaip sudėtinei civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistemos daliai, užtikrinti veiksmingesnį Lietuvos Respublikos įstatymuose ir
Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą, tiesiogiai prisidedant kad
tarptautinių institucijų nustatomas pažeidimų skaičius būtų sumažintas iki minimumo;
pasiekti, kad Lietuva tinkamai įgyvendintų ES teisės aktų reikalavimus ir iš esmės išspręstų
esamas problemas, kurios nustatomos tarptautinių auditų metu – civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros specialistai turėtų galimybę tinkamai įgyvendinti nustatytus
reikalavimus, greitai ir kokybiškai reaguoti į aviacijos sektoriaus subjektų užklausas,
tinkamai pasiruošti ir su konkrečia pagrįsta pozicija dalyvauti nacionalinėse ar
tarptautinėse darbo grupėse ir t.t.;
CAA atstovams aktyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje;
išvengti nepakankamos tikslinės ar perteklinės prižiūrimų subjektų kontrolės, mažinant
administracinę naštą šiems ūkio subjektams;
sumažinti tiesioginį finansavimą valstybės biudžeto lėšomis ik minimumo;
ilgame laikotarpyje proporcingai sumažinti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
veiklos sąnaudas;
aviacijos verslui ir pramonei pradėti teikti naujas paslaugas (pvz., greitesnė paslaugų
teikimo procedūra už papildomą mokestį, visuomenės informavimas aviacijos saugumo
klausimais ir kt.);
didinti prižiūrimų subjektų sąmoningumą aviacijos saugos srityje ir atsakingumo už
skrydžių saugumą lygį;
pritraukti papildomą užsienio kapitalą (Lietuvoje steigiantis naujiems oro vežėjams,
registruojant užsienio šalyse skraidančius orlaivius), atsirastų prielaidos skatinti naujas
investicijas į Lietuvos aviacijos sektorių, kurios tiesiogiai prisidėtų prie darbo vietų
kūrimo, mokesčių į Lietuvą valstybės biudžetą surinkimo;
aviacijos sektoriaus subjektams, dėl operatyvesnių ir kokybiškesnių paslaugų, sutaupyti
lėšas, kurias jie galėtų investuoti į savo verslo plėtrą, taip didindami savo konkurencingumą
bei eksportą (dėl savo veiklos specifikos aviacijos sektoriaus veikla laikytina orientuota į
eksportą ir jos konkurencingumo gerinimas vertinamas kaip Lietuvos eksporto skatinimo
priemonė);
VĮ Lietuvos oro uostai, SĮ Šiaulių oro uostas nukreipti sutaupytas lėšas (kurios dabar
skiriamos CAA išlaikymui) jų vykdomos veiklos rinkodarai, infrastruktūros gerinimui, taip
didinant šių subjektų patrauklumą ir Lietuvos pasiekiamumą, sukuriant prielaidas keleivių
srautų didinimui ir papildomų lėšų į Lietuvos ekonomiką pritraukimui.

Reformuota civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistema taptų pakankamai unikali dėl
sistemoje veikiančio specializuoto, techninio pobūdžio funkcijas vykdančio Kompetencijų centro.
Ir nors toks modelis turi daug privalumų, jis gali iššaukti ir tam tikras neigiamas pasekmes. Toliau
yra aptariamos galimos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos reformos pasekmės
skirtingose srityse.
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 Ekonominė-finansinė nauda:
1. Sumažėjusi civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos išlaikymo finansinė našta
valstybės biudžetui, Lietuvos oro uostams. Lietuvos oro uostai sutaupytas lėšas galėtų
panaudoti rinkodarai, infrastruktūros gerinimui, sudaryti prielaidas keleivių srautų
didinimui ir papildomų lėšų į Lietuvos ekonomiką pritraukimui. Atliktų tyrimų
duomenys 151 rodo, jog į sąlygų maršrutų plėtrai sudarymą ir į tai investavus apie
300 000 Eur, būtų galima pritraukti papildomai apie 60 tūkst. keleivių per metus.
Atvykstantys keleiviai kurtų pajamas įvairiems verslo sektoriams Lietuvoje (viešbučiai,
restoranai, muziejai, taksi, automobilių nuomos bendrovės ir kt.), į Lietuvos valstybės
biudžetą būtų sumokama per 1,5 mln. Eur pridėtinės vertės mokesčio.
2. Efektyvesnė civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistema sudarys galimybę Lietuvos
aviacijos ūkio subjektams gauti operatyvias ir kokybiškas paslaugas. Komercinės aviacijos
ūkio subjektams operatyvesnis paslaugų suteikimas, pavyzdžiui, greitesnė orlaivių
registravimo sistema, leis taupyti lėšas, kurias bus galima nukreipti į verslo plėtrą. Šio
verslo, dažnai veiklą vykdančio ir užsienio valstybėse, konkurencingumo augimas gali būti
traktuojamas kaip Lietuvos eksporto skatinimo priemonė.
3. Gerai funkcionuojanti ir aukštos kokybės paslaugas teikianti civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistema sudarytų palankias sąlygas Lietuvoje steigtis aviacijos sektoriaus
užsienio kapitalo bendrovėms, kurios tiesiogiai prisidėtų prie darbo vietų kūrimo,
mokesčių į valstybės biudžetą surinkimo.
 Socialinės pasekmės:
1. Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos finansavimo principų keitimas sietinas
su įvedimu aviacijos saugos įmokos, kurią mokėtų kiekvienas oro transportu iš Lietuvos
išvykstantis keleivis. Tokiu būdu civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
išlaikymo našta būtų perkeliama nuo valstybės ir Lietuvos oro uostų ant keleivių pečių. Ir
nors aviacijos saugos įmokos dalis galutinėje keleivio kelionės oro transportu kainoje būtų
santykinai maža, bet kokių mokesčių įvedimas ir (ar) didinimas paprastai sukelia neigiamą
visuomenės reakciją.
2. Gerai funkcionuojanti ir aukštos kokybės paslaugas teikianti civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistema sukuria prielaidas pavojingų aviacijos incidentų ir avarijų skraidytų
valandų skaičiui rodiklio gerėjimui, taip didinant visuomenės pasitikėjimą, kad bus
užtikrinta skrydžių sauga ir aviacijos saugumas.
 Teisinės pasekmės:
1. Gerai funkcionuojanti ir aukštos kokybės paslaugas teikianti civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistema turėtų užtikrinti, kad tarptautinių aviacijos organizacijų (ICAO, EASA,
Eurokontrolės, ECAC) auditų metu fiksuojami trūkumai nebūtų nustatomi ateityje.
2. CAA ir naujai įkurtas Kompetencijų centras veiksmingiau vykdytų Aviacijos įstatymo ir
kitų įstatymų priskirtų funkcijų, susijusių su skrydžių saugos užtikrinimu, atlikimą. bei
užtikrintų naujų Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų aviacijos priežiūros srityje (bepiločių
orlaivių priežiūra, aviacinė tarša, kosmoso panaudojimas aviacijoje ir t.t.) tinkamą
vykdymą Lietuvoje.

151

CAA pateikti duomenys.
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3. Precedento sukūrimas bendroje viešojo administravimo sistemoje. Pasirinktas civilinės
aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinės ir funkcinės sistemos tobulinimo modelis
nėra įprastas Lietuvos viešojo valdymo sistemoje, tačiau sėkmingas jo įgyvendinimas gali
prisidėti ir prie kitų sričių veiklos organizavimo modelių tobulinimo. Iš esmės panašus
precedentas prieš dešimtmetį įgyvendintas Danijoje, o jo rezultatai buvo labai teigiami.
Kai kurios ministerijos ten iki šiol veikia pagal modernius, verslo pasaulyje įprastus
principus, todėl gal po pavykusio pavyzdžio visa Lietuvos valstybės tarnyba galės sekti
moderniu keliu.
4. Sudėtinės reformos dalies – aviacijos saugos įmokos įvedimas sumažins CAA
priklausomybę nuo Lietuvos oro uostų, kurių veiklą CAA yra įpareigota kontroliuoti.
Pagrindinės Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos reformos įgyvendinimo
rizikos. Kaip ir bet kokios reformos įgyvendinime, norimi pasiekti pokyčiai savyje turi eilę rizikų,
kurios gali realizuotis pasitvirtinus konkrečioms sąlygoms ir (ar) pasirinkus netinkamas reformos
įgyvendinimo priemones:
1. Netinkamas/ nenuoseklus reformos įgyvendinimas. Viena esminių rizikų – nepilnas arba
netinkamas civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos reformos įgyvendinimas.
Pavyzdžiui, fragmentiškas e-paslaugų įdiegimas sumažintų dalies CAA specialistų darbo
krūvį, tačiau esminių pokyčių į visą civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą
neįneštų. Dauguma įvardintų problemų liktų neišspręstos.
2. Specialistų į civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą nepritraukimo rizika.
Tinkamai įgyvendinta civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos reforma
negarantuoja, kad CAA ir Kompetencijų centrui pavyks sėkmingai užpildyti laisvas
pareigybes kvalifikuotais specialistais iš privataus aviacijos sektoriaus, nes Lietuvos
aviacijos specialistų rinka gana maža, naujų specialistų akademinis rengimas
neapkankamas ir žemo lygio
3. Funkcinis persidengimas tarp CAA ir Kompetencijų centro veiklų. Viena iš galimų naujos
civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos rizikų – ne iki galo nuosekliai
įgyvendintas funkcinis dviejų organizacijų veiklos atskyrimas. Išlieka rizika, kad CAA
kaip pagrindinis civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos subjektas turės
peržiūrėti, vertinti ar net iš naujo atlikti Kompetencijų centro padarytą darbą (to būtų
galima išvengti, jei visas priežiūros veiklas vykdytų CAA).
4. Sparti aviacijos industrijos plėtra ir ženklus reguliuojamų/ prižiūrimų subjektų skaičiaus
augimas. Gerai funkcionuojanti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistema,
pasižyminti operatyvumu, nedidelėmis rinkliavomis, taip pat buvimas bendros ES
ekonominės erdvės dalimi sukuria patrauklias sąlygas Lietuvoje steigtis įvairiems aviacijos
pramonės subjektams. Rizika atsirastų, jei tokių subjektų skaičius eksponentiškai pradėtų
augti ir priežiūros sistema taptų nepajėgi tinkamai ir laiku prižiūrėti bei aptarnauti visus
joje veikiančius subjektus.
9.

CIVILINĖS AVIACIJOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS SSGG PO REFORMOS
ĮGYVENDINIMO

Šioje Studijos dalyje pateikiamas galimos situacijos vertinimas naudojant stiprybių, silpnybių,
galimybių ir grėsmių metodą po civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos reformos
įgyvendinimo. Akivaizdu, kad tinkamai įgyvendinta reforma sudarys sąlygas spręsti šiuo metu
CAA kamuojančias silpnybes, leis geriau išnaudoti stiprybes, suvaldys dalį grėsmių bei atvers
naujas galimybes (žr. Schemą 7 ir Lentelę 20).
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SCHEMA 7. SSGG POKYČIAI ĮGYVENDINUS CIVILINĖS AVIACIJOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS
SISTEMOS REFORMĄ

Šaltinis: sudaryta rengėjų.
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LENTELĖ 20. SSGG ANALIZĖ PO REFORMOS ĮGYVENDINIMO

STIPRYBĖS
 Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemoje dirbantys specialistai turi reikiamą
kvalifikaciją, patirtį ir išmano savo darbą;
 Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos subjektams paslaugos teikiamos laiku,
tinkamai ir kokybiškai, atsižvelgiant į jų specifinius poreikius (pvz., spartesnis paslaugų
suteikimas už papildomą mokestį);
 Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemoje techninio pobūdžio ekspertinės žinios
sukoncentruotos vienoje organizacijoje –Kompetencijų centre – iš esmės pagerinant ūkio
subjektų konsultavimą techninio pobūdžio klausimais;
 CAA turi stiprius ir nusistovėjusius ryšius su Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerija, naujai įsteigtu Kompetencijų centru, EASA, ICAO ir kitomis su aviacijos
sektoriumi susijusiomis institucijomis, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose/
iniciatyvose;
 Aiškiai standartizuotas, tikslus ir operatyvus reagavimas į prižiūrimų/ reguliuojamų
subjektų užklausas, prašymus;
 Kompetencijų centro specialistams sudarytos visapusiškos galimybės kelti profesinę
kvalifikaciją tiek Lietuvoje, tiek užsienyje;
 CAA ir Kompetencijų centre įdiegta kokybės vadybos sistema, kuri aiškiai apibrėžia
pagrindinius įstaigų veiklos procesus, nustato objektyvius veiklos efektyvumo ir
rezultatyvumo vertinimo rodiklius;
 CAA aktyviai išnaudoja IT sistemų teikimas galimybes, nemaža dalis jos paslaugų
perkeltos į naujos kartos e-paslaugų portalą, užtikrinant greitesnį informacijos apsikeitimą
tarp CAA, Kompetencijų centro ir jų prižiūrimų subjektų;
 Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemoje taikoma integruotą strateginės veiklos
planavimo, vertinimo ir stebėsenos sistema su vieningu duomenų surinkimo, analizės ir
vertinimo modeliu, apimančiu kiekvieną priežiūros proceso etapą ir visus šiame procese
dalyvaujančius asmenis;
 Aukštas aviacinės saugos lygio užtikrinimas pagal pavojingų aviacijos incidentų ir avarijų
skraidytų valandų skaičiui rodiklį.
SILPNYBĖS
 Rinkliavų už CAA teikiamas paslaugas dydžiai nepadengia įstaigos sąnaudų šioms
paslaugoms teikti (tai finansuojama iš kitų finansavimo šaltinių);
 CAA specialistams galimybės kelti profesinę kvalifikaciją yra ribotos, netenkinančios
realių jų poreikių;
 Pailgėjusios kai kurių paslaugų teikimo procedūros, funkcinis persidengimas tarp CAA ir
Kompetencijų centro veiklų, kadangi CAA kaip pagrindinis civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistemos subjektas turi prižiūrėti ir vertinti Kompetencijų centro veiklą bei
atliekamą darbą.
GALIMYBĖS
 Šalies ekonomikos tolimesnis augimas – keleivių, krovinių srautų per Lietuvos oro uostus
didėjimas leistų užtikrinti didesnį civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
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finansavimą;
 Papildomos investicijos į IT sistemas leistų tęsti CAA, Kompetencijų centro vidinių
procesų optimizavimą, į elektroninę erdvę perkelti ir kitas CAA, Kompetencijų centro
paslaugas;
 Kompetencijų centras, CAA galėtų dalį paslaugų pirkti iš rinkos subjektų, kas sumažintų
žmogiškųjų išteklių poreikį civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemoje, leistų
efektyviau išnaudoti šios sistemos specialistų profesinę kompetenciją;
 Tolimesnė CAA, Kompetencijų centro veiklos plėtra;
 Paraiškų teikimas ir finansavimo iš ES struktūrinių fondų gavimas (specialistų
kvalifikacijos kėlimui, infrastruktūros gerinimui, paslaugų kokybės gerinimui);
 CAA savarankiškumo laipsnio didinimas (lankstesnės darbo užmokesčio sistemos
taikymas, kvalifikacijos tobulinimui skiriamų išlaidų maksimalaus dydžio atsisakymas ir
pan.);
 Susiformavusios palankios sąlygos naujų investicijų į Lietuvos aviacijos sektorių,
pritraukimui, užsienio kapitalo aviacijos sektoriaus bendrovių steigimąsis Lietuvoje.
GRĖSMĖS
 Efektyvų CAA ir Kompetencijų centro darbą riboja kvalifikuotų specialistų trūkumas
(nepavyksta pritraukti specialistų iš privataus aviacijos sektoriaus arba apskritai
neužpildomos laisvos pareigybės);
 CAA veiklos rezultatai tiesiogiai priklauso nuo Kompetencijų centro darbo. Kompetencijų
centrui netinkamai vykdant jam priskirtas veiklas, nukentės ne tik CAA veikla, bet ir
skrydžių sauga ir aviacijos saugumas;
 Nuoseklios ir su aiškiais prioritetais valstybės lygmens politikos civilinėje aviacijoje
trūkumas;
 Itin sparti aviacijos sektoriaus plėtra ir ženklus reguliuojamų/ prižiūrimų subjektų skaičiaus
augimas. Grėsmė atsirastų, jei tokių subjektų skaičius eksponentiškai pradėtų augti ir
priežiūros sistema taptų nepajėgi tinkamai ir laiku prižiūrėti bei aptarnauti visus joje
veikiančius subjektus.
 Netinkamas / nenuoseklus civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros reformos
įgyvendinimas.
Šaltinis: sudaryta autorių.
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IŠVADOS
Įvertinus visą Studijoje pateiktą informaciją, galima daryti šias pagrindines išvadas:
1. CAA, įgyvendindama jai priskirtas funkcijas šiuo metu susiduria su visa eile problemų:
didėjantis darbo krūvis ir specialistų trūkumas, finansavimo trūkumas, ribotos galimybės
užtikrinti priimtiną saugos lygį bei išlaikyti deramą paslaugų kokybę, galiojantys
valstybės rinkliavų dydžiai už CAA teikiamas paslaugas nepadengia realių sąnaudų,
nuolatiniai trūkumai nustatomi tarptautinių auditų metu, galimybių lanksčiai reaguoti į
besikeičiančią situaciją nebuvimas ir t.t. Nemaža dalis jų jau įsisenėjusios ir yra nuolat
minimos vertinant CAA veiklą tiek vidaus, tiek tarptautinių auditų metu. Akivaizdu, jog
pavienių problemų sprendimas ne sisteminiu būdu laukiamų rezultatų – veiksmingos
valstybinės skrydžių saugos priežiūros – neduos. Todėl esamų problemų sprendimas
reikalauja sisteminių arba bent kompleksinių CAA organizavimo, valdymo ir
finansavimo mechanizmo pokyčių, pradedant visos sistemos teisinio reguliavimo
tobulinimu ir organizacine pertvarka, baigiant darbo organizavimo ir vidinių procesų
optimizavimu CAA.
2. Išnagrinėti užsienio šalių – Jungtinės Karalystės ir Latvijos – pavyzdžiai, tik patvirtina,
kad Lietuvoje:
- visos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos finansavimas yra
nepakankamas;
- nustatyti rinkliavų dydžiai už CAA teikiamas paslaugas yra nepakankami
(mažiausi);
- tas pačias funkcijas vykdo gerokai mažesnis specialistų skaičius nei užsienio
šalyse (įvertinus biudžeto dalį tenkančią vienam reguliuojamam subjektui);
- neišnaudojamos (dėl nepakankamo finansavimo – neturimos) galimybės pirkti
tam tikras paslaugas rinkoje;
- būtina civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos reforma, kurios
įgyvendinimo metu iš užsienio šalių būtų galima perimti ir nemažai gerosios
praktikos pavyzdžių: pačios sistemos finansavimo principų nustatyme,
autonomijos laipsnio didinime, paslaugų kokybės gerinime ir e-paslaugų
diegime, rinkos subjektų patirties (ekspertinių žinių) išnaudojime.
3. Išnagrinėti kiti Lietuvos – Centrinės hipotekos įstaigos, Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos – atvejai, rodo, kad Lietuvoje:
- BĮ gali būti pertvarkoma į VĮ – tą įrodo CHĮ atvejis;
- net ir turėdama BĮ teisinę formą, CHĮ nuo 2011 m. nebuvo finansuojama
valstybės biudžeto lėšomis – visas šios įstaigos veiklos pajamas sudarė pajamos
už CHĮ teikiamas paslaugas;
- įstaigos teikiamų paslaugų kainų dydžius ir mokėjimo tvarką galima reguliuoti
ne Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir jį įgyvendinančiu Vyriausybės
nutarimu, o atskiru Vyriausybės nutarimu patvirtinta tvarka (CHĮ) ar pačios
įstaigos nustatyta tvarka (Ryšių reguliavimo tarnybos atvejis).
4. Civilinės aviacijos priežiūros ir valdymo sistema taptų kur kas efektyvesnė, jei būtų
įsteigtas ir į bendrą civilinės aviacijos priežiūros sistemą integruotas naujas juridinis
asmuo – Kompetencijų centras, kurio personalą sudarytų patyrę aukštos kvalifikacijos
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aviacijos sektoriaus specialistai. Šiame Kompetencijų centre būtų sukoncentruotos
techninio pobūdžio ekspertinės žinios (veiklos), dėl ko sumažėtų CAA specialistų darbo
krūvis ir CAA specialistai, valstybės tarnautojai, galėtų koncentruotis į mažiau techninio
pobūdžio žinių reikalaujančių veiklų vykdymą, tarptautinį atstovavimą Lietuvai bei
bendradarbiavimą su kitų valstybių institucijomis, modernų ir naujausias standartus
atitinkantį teisinį reguliavimą, strateginę aviacijos sektoriaus priežiūrą bei jos tobulinimą
pagal naujausius ir efektyviausius tarptautinius pavyzdžius.
5. Steigiant Kompetencijų centrą, labai svarbu tinkamai parinkti šio juridinio asmens
teisinę formą. Svarstytinos viešosios įstaigos, kurios dalininkas (savininkas) yra
Lietuvos valstybė, uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcininkas (savininkas) yra
Lietuvos valstybė, taip pat valstybės įmonės teisinės formos. Įvertinus visas alternatyvas
priimtiniausia būtų viešosios įstaigos forma. Ji pasižymi šiais pagrindiniais privalumais:
- Nėra nustatytas minimalus pradinis kapitalas.
- Mokestinės lengvatos: VšĮ yra taikomas lengvatinis pelno mokesčio tarifas. Jei
VšĮ vykdo tik pelno siekiančią veiklą, tai tokiai VšĮ lengvatinis pelno mokesčio
tarifas netaikomas. Tačiau pelno mokestis nemokamas, jeigu uždirbtos pajamos
panaudojamos viešąjį interesą tenkinančiai veiklai finansuoti.
- VšĮ gali laisvai disponuoti turimu biudžetu nustatant darbuotojų darbo užmokestį
(išskyrus vadovo, vadovo pavaduotojo, vyr. buhalterio darbo užmokestį) ir
išlaidų proporcijas (pvz., nėra nustatytų ribų darbuotojų mokymams,
komandiruotėms ir pan.).
- VšĮ, kai bent vienas iš dalininkų yra valstybė, gali būti perduotas valstybės turtas
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis;
- Platesnis įstaigos finansavimo šaltinių spektras: VšĮ gali būti finansuojamos
dalininkų įnašais, lėšomis (pelnu), gautomis už teikiamas paslaugas, taip pat
tiksliniais valstybės asignavimais.
- Platesnis pajamų gavimas. VšĮ tikslas tenkinti viešuosius interesus nereiškia
draudimo jai verstis ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos
numatytų konkrečių viešųjų interesų tenkinimu, ir gauti iš šios veiklos pelno.
Šiuo atveju įstatymas riboja tik gauto pelno naudojimą – jis gali būti naudojamas
tik VšĮ įstatuose numatytiems veiklos tikslams siekti.
Kita vertus, nors teisiškai numatyto Kompetencijų centro steigimui tiesioginių
apribojimų nėra (tiesiog reikia įgyventi eilę nustatytų reikalavimų), be pakankamo
palaikymo visuose politiniuose lygmenyse, jo įsteigimas (nepriklausomai nuo
pasirinktos taisinės formos) būtų sunkiai įmanomas.
6. Kompetencijų centro steigimas grindžiamas šiais valstybės turto investavimo kriterijais:
- Investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis
savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas (3 investavimo
kriterijus).
- Investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei
(skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų
kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas) (5 investavimo kriterijus).
- Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir gautas socialinis
rezultatas (švietimo, kultūros, mokslo, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos,
kitų panašių sričių) arba užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos
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įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės
funkcijų atlikimas (7 investavimo kriterijus).
7. Kompetencijų centrui galėtų būti priskiriamos šios techninio pobūdžio ir/ar specialių
žinių reikalaujančios veiklos / paslaugos.
Viešosios paslaugos:
- Visuomenės informavimas aviacijos saugumo klausimais;
- Keleivių konsultavimas keleivių teisių, aviacijos saugumo ir kitais bendrojo
pobūdžio klausimais;
- Piliečių (keleivių) ir kitų asmenų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimas
bei vertinimas, tyrimo išvadas pateikiant CAA (galutinį sprendimą dėl skundo
pagrįstumo priima CAA).
Švietimo, mokymų ir egzaminavimo veikla:
- Civilinės aviacijos sektoriaus specialistų mokymo organizavimas;
- Civilinės aviacijos sektoriaus specialistų egzaminavimas;
- Mokymų programų rengimas;
- Kitų subjektų parengtų mokymo programų vertinimas ir tikrinimas, kad šios
programos atitiktų nacionaliniams ir tarptautiniams teisės aktams;
- Kitų subjektų vykdomų mokymų tikrinimas ir vertinimas, išvadų CAA teikimas;
- Seminarų su pramone ir bendrąją aviacija rengimas, informacinės medžiagos
pagal poreikį rengimas;
- Vykdo CAA įgaliotų egzaminuotojų atranką, juos instruktuoja dėl egzaminavimo
proceso įgyvendinimo;
- Vertina mokymo priemonių (pvz., skrydžių treniruoklių) ir infrastruktūros (pvz.,
aerodromų) tinkamumą mokymo veiklos vykdymui.
Techninio pobūdžio paslaugos:
- Pirminis informacijos, dokumentų surinkimas, analizė ir išvadų pateikimas CAA;
- Ūkio subjektų ir objektų inspektavimas;
- Techninių dokumentų, teisės aktų ir jų projektų rengimas (techninė dalis);
- Statinių aukštingumo derinimas ir projektavimo dokumentų rengimas;
- Aplinkosaugos, triukšmo valdymo ir teršalų emisijos klausimų sprendimas;
- Ūkio subjektų informavimas ir konsultavimas techninio pobūdžio klausimais;
- Avarijų ir incidentų analizė, išvadų rengimas, prevencinių priemonių rengimas ir
pateikimas CAA;
- Aviacijos sektoriaus veiklos (pvz., skrydžių saugos) analizių rengimas;
- CAA išduotų pažymėjimų spausdinimas;
- Statistinių ir finansinių duomenų rinkimas, apdorojimas ir analizė, išvadų
teikimas CAA.
8. Įvertinus galimus civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos finansavimo
pokyčius ir identifikuotą išteklių poreikį, konstatuotina, kad yra visos sąlygos užtikrinti
pakankamai sklandžią tiek CAA, tiek naujai įkurto Kompetencijų centro veiklą. Abiejų
organizacijų bendras metinis 2017 m. finansavimo poreikis būtų 3,1 mln. Eur: CAA –
1,7 mln. Eur ir Kompetencijų centro – 1,4 mln. Eur. Toks civilinės aviacijos valdymo ir
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priežiūros sistemos finansavimo poreikis galėtų būti patenkintas įvedus 1 Eur aviacijos
saugos įmoką ir toliau visą sistemą finansuojant atskaitymų nuo oro navigacijos bei oro
uostų rinkliavų lėšomis bei minimaliomis valstybės biudžeto lėšomis, kas bendroje
sumoje sudarytų apie 3,1-3,2 mln. Eur per metus, darant prielaidą, kad keleivių srautai
nesumažės (lyginant su 2015 m.).
9. Tinkamai įgyvendinta Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
reforma, lyginant ją su šiuo metu veikiančia, leistų:
- sukurti profesionalią, nepriklausomą ir į verslo poreikius orientuotą nacionalinę
civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą, kuri užtikrintų aukšto lygio
skrydžių saugos priežiūrą ir aviacijos saugumą;
- iš esmės peržiūrėti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos strateginius
prioritetus ir nusistatyti naujas veiklos gaires; manytina, kad ši reforma tiesiogiai
sąlygos kur kas didesnį visos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
aiškumą ir nuoseklumą, išgryninant aviacijos valstybinį valdymą vykdančių
institucijų – Vyriausybės ir Susisiekimo ministerijos – keliamus tikslus,
uždavinius, lūkesčius bei pavaldžių įstaigų atsakomybes už jų įgyvendinimą;
- padidinti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros proceso aiškumą ir teikiamų
paslaugų, konsultavimo kokybę;
- į civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą pritraukti aukščiausios
kvalifikacijos specialistus;
- normalizuoti CAA specialistų darbo krūvį, daugiau dėmesio skiriant CAA
teikiamų paslaugų kokybei, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, produktyviam
dalyvavimui tarptautinių organizacijų veikloje, geresniam civilinės aviacijos
priežiūros sistemos teisiniam reguliavimui ir pan.;
- efektyviai ir operatyviai teikti paslaugas reguliuojamiems subjektams;
- tobulinti ir plėsti teikiamas elektronines paslaugas taip sumažinant „popierizmą“,
sutrumpinant dokumentų išdavimo ir paslaugų suteikimo terminus, užtikrinant
greitesnį informacijos apsikeitimą tarp CAA, Kompetencijų centro ir prižiūrimų
subjektų;
- sistemiškai vertinti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos
funkcionavimo efektyvumą ir rezultatyvumą;
- civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemoje sukoncentruoti techninio
pobūdžio ekspertines žinias vienoje organizacijoje – naujai steigiamame
Kompetencijų centre, iš esmės pagerinant ūkio subjektų konsultavimą techninio
pobūdžio klausimais;
- naujai įsteigtam Kompetencijų centrui, kaip sudėtinei civilinės aviacijos valdymo
ir priežiūros sistemos daliai, užtikrinti veiksmingesnį Lietuvos Respublikos
įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės funkcijų atlikimą,
tiesiogiai prisidedant kad tarptautinių institucijų nustatomas pažeidimų skaičius
būtų sumažintas iki minimumo;
- pasiekti, kad Lietuva tinkamai įgyvendintų ES teisės aktų reikalavimus ir iš
esmės išspręstų esamas problemas, kurios nustatomos tarptautinių auditų metu –
civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros specialistai turėtų galimybę tinkamai
įgyvendinti nustatytus reikalavimus, greitai ir kokybiškai reaguoti į aviacijos
sektoriaus subjektų užklausas, tinkamai pasiruošti ir su konkrečia pagrįsta
pozicija dalyvauti nacionalinėse ar tarptautinėse darbo grupėse ir t.t.;
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CAA atstovams aktyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje;
išvengti nepakankamos tikslinės ar perteklinės prižiūrimų subjektų kontrolės,
mažinant administracinę naštą šiems ūkio subjektams;
sumažinti tiesioginį finansavimą valstybės biudžeto lėšomis ik minimumo;
ilgame laikotarpyje proporcingai sumažinti civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros veiklos sąnaudas;
aviacijos verslui ir pramonei pradėti teikti naujas paslaugas (pvz., greitesnė
paslaugų teikimo procedūra už papildomą mokestį, visuomenės informavimas
aviacijos saugumo klausimais ir kt.);
didinti prižiūrimų subjektų sąmoningumą aviacijos saugos srityje ir atsakingumo
už skrydžių saugumą lygį;
pritraukti papildomą užsienio kapitalą (Lietuvoje steigiantis naujiems oro
vežėjams, registruojant užsienio šalyse skraidančius orlaivius), dėl ko atsirastų
prielaidos skatinti naujas investicijas į Lietuvos aviacijos sektorių, kurios
tiesiogiai prisidėtų prie darbo vietų kūrimo, mokesčių į Lietuvą valstybės
biudžetą surinkimo;
aviacijos sektoriaus subjektams, dėl operatyvesnių ir kokybiškesnių paslaugų,
sutaupyti lėšas, kurias jie galėtų investuoti į savo verslo plėtrą, taip didindami
savo konkurencingumą bei eksportą (dėl savo veiklos specifikos aviacijos
sektoriaus veikla laikytina orientuota į eksportą ir jos konkurencingumo
gerinimas vertinamas kaip Lietuvos eksporto skatinimo priemonė);
VĮ Lietuvos oro uostai, SĮ Šiaulių oro uostas nukreipti sutaupytas lėšas (kurios
dabar skiriamos CAA išlaikymui) jų vykdomos veiklos rinkodarai,
infrastruktūros gerinimui, taip didinant šių subjektų patrauklumą ir Lietuvos
pasiekiamumą, sukuriant prielaidas keleivių srautų didinimui ir papildomų lėšų į
Lietuvos ekonomiką pritraukimui.
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SANTRAUKA
Studijos tikslai. Studija skirta įvertinti Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
organizacinės sistemos ir finansavimo tobulinimo galimybes. Studijoje apžvelgiama dabartinė
Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinė sistema, jos finansavimo modelis,
įvertinti užsienio šalių gerosios patirties pavyzdžiai bei pateikti siūlymai dėl efektyviausio ir
tinkamiausio Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinės, funkcinės sistemos
ir finansavimo tobulinimo (įvertinant ekonomines sąnaudas) modelio.
I. Esamos situacijos apžvalga
Bendra Civilinės aviacijos administracijos apžvalga. Civilinės aviacijos administracija yra
biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ir atskaitymų nuo rinkliavų už oro navigacijos
paslaugas bei naudojimąsi oro uostais.
Remiantis Aviacijos įstatymo 6 straipsnio 1-3 dalimis, CAA:
(i)

pagal savo kompetenciją įgyvendina valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją ir
teikia Susisiekimo ministerijai siūlymus rengiant civilinės aviacijos plėtros programas;

(ii)

jei tai būtina, suderinusi su kariuomenės vadu, nustato reikalavimus civilinei aviacijai;

(iii) vykdo civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas,
valstybinę priežiūrą;
(iv) organizuoja Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą,
išduoda licencijas, pažymėjimus, taip pat atlieka kitas teisės aktų jai suteiktas funkcijas.
2016 m. kovo 1 d. duomenimis, CAA dirba 64 darbuotojai, o 2016 m. įstaigai skirti asignavimai
– 1,919 mln. Eur.
CAA veiklos problemų apžvalga. Išnagrinėjus CAA veiklą reguliuojančius teisės aktus, CAA
organizavimo, funkcinę sistemą, finansavimo modelį, CAA veiklos rodiklius, įvertinus įvairių
tarptautinių ir vidinių auditų metu iškeltus veiklos trūkumus bei strateginės sesijos su CAA
darbuotojais metu išryškintas problemas, galima konstatuoti, jog CAA savo veikloje susiduria su
eile įvairiausių problemų, kurios sąlygoja kitas, o iš pastarųjų gimsta dar eilė kitų. Nemaža dalis
jų jau įsisenėjusios ir yra nuolat minimos vertinant CAA veiklą.
Akivaizdu, jog pavienių problemų sprendimas laukiamų rezultatų – veiksmingos valstybinės
skrydžių saugos priežiūros – neduos. Todėl iš esmės visų problemų sprendimas reikalauja
sisteminių arba bent kompleksinių CAA organizavimo, valdymo ir finansavimo mechanizmo
pokyčių, pradedant teisinio reguliavimo tobulinimu ir organizacine pertvarka, baigiant darbo
organizavimo ir vidinių procesų optimizavimu. CAA veiklos problemos, susistemintos pagal jų
kilmę pateikiamos žemiau esančioje schemoje.
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CAA VEIKLAI POVEIKĮ DARANČIOS PROBLEMŲ GRUPĖS

Šaltinis: Parengta autorių.
-

Didėjantis darbo krūvis ir jo sąlygotos problemos. CAA vykdomos civilinės aviacijos
valstybinės priežiūros ir reguliuojamų subjektų (oro vežėjų, orlaivių, techninės priežiūros
organizacijų, mokymo organizacijų, civilinės aviacijos specialistų ir pan.) skaičius nuolat
didėja. Sparčiai plečiasi ir įstaigos teikiamų paslaugų geografinė aprėptis. Tuo tarpu
darbuotojų skaičius CAA didėja labai inkrementiškai (neproporcingai didėjančioms
veiklos apimtims), kas sąlygoja įsisenėjusias personalo trūkumo, personalo kaitos, o taip
pat ir prastėjančios paslaugų kokybės bei ilgėjančios paslaugų teikimo trukmės problemas.
Dėl nuolat didėjančio darbuotojų darbo krūvio CAA turi mažiau galimybių tinkamai
atstovauti Lietuvą tarptautiniame lygmenyje, įvairiose nacionalinėse darbo grupėse, o
intensyvėjančių tarptautinių auditų metu nustatoma daug CAA veiklos trūkumų,
netinkamo įstaigai priskirtų funkcijų įgyvendinimo atvejų.

-

Santykinai mažas darbo užmokestis ir jo sąlygotos problemos. Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatyme yra aiškiai apibrėžtas maksimalus valstybės tarnautojų darbo
apmokėjimo dydis, teisės aktai taip pat riboja valstybės tarnyboje dirbančių asmenų
skatinimą piniginėmis išmokomis. Teisės aktai nenumato jokių išimčių iš valstybės
tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos CAA personalo atžvilgiu, todėl, CAA darbuotojų
darbo užmokestis yra bent 2 kartu mažesnis, o kai kada šis atlygio skirtumas gali siekti ir
3 bei daugiau kartų už privačiame aviacijos sektoriuje vyraujančius vidurinius darbo
užmokesčio dydžius. Tai savo ruožtu sąlygoja, kad CAA dirbantys aukštos kvalifikacijos
specialistai yra linkę pereiti dirbti į privatų sektorių (arba dirbti tiek CAA, tiek privačiame
sektoriuje, kas sudaro prielaidas privačių ir viešųjų interesų konflikto atsiradimui) bei yra
ypatingai sunku iš privataus sektoriaus tokius specialistus pritraukti į civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemą. Nekonkurencingas darbo užmokestis, lyginant su privačiu
sektoriumi, mažina CAA darbuotojų norą dirbti efektyviai, refleksyviai reaguoti į naujus
veiklos modelius ir iššūkius.

-

Finansavimo trūkumas ir jo sąlygotos problemos. Nepakankamas CAA finansavimas,
kuris ypač išryškėja lyginant su analogiškų subjektų finansavimo apimtimis užsienio
šalyse, ženkliai apriboja įstaigos galimybes: plėsti teikiamas paslaugas bei gerinti jų
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kokybę; pirkti paslaugas rinkoje; aktyviai dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje;
užtikrinti darbuotojams reikiamas darbo sąlygas ir aprūpinti darbuotojus reikiamomis
darbo priemonėmis bei kelti jų kvalifikaciją.
-

Finansavimo modelis ir jo sąlygotos problemos. Esamas CAA finansavimo modelis
paremtas lėšų gavimu iš oro uostų ir VĮ „Oro navigacija“ (atskaitymai nuo jų rinkliavų
pajamų, kuriuos CAA planuoja kaip priežiūros sąnaudas) bei valstybės biudžeto lėšomis,
tačiau galiojantys santykinai maži rinkliavų dydžiai už CAA teikiamas paslaugas didina
CAA darbo krūvį, jokiu būdu neužtikrindami reikiamo CAA finansavimo. Be to, CAA
savo veikloje dėl esamo finansavimo modelio ir biudžetinės įstaigos statuso susiduria su
finansinio stabilumo trūkumu – bankrutuojančios aviakompanijos, ekonominės krizės
sudaro sąlygas negauti visų biudžete suplanuotų pajamų: dėl jų patvirtintas CAA biudžetas
nėra stabilus, o biudžetinės įstaigos statusas neleidžia skolintis, tokiu būdu išsprendžiant
finansinių srautų problemas.

-

Vidiniai darbo organizavimo trūkumai. Eilė problemų, ribojančių CAA veiklos
efektyvumą kyla iš vidinių darbo organizavimo trūkumų. Įstaigoje stebimas netolygus
darbo krūvio paskirstymas tarp atskirų darbuotojų / skyrių, jos veikloje dominuoja
nesuvienodinti procesai, nestandartizuotos procedūros ir silpna projektų valdymo patirtis.
Darbuotojams trūksta vidinės komunikacijos ir komandinio darbo patirties, daugiau
dėmesio turėtų būti skiriama veiklos planavimui, koordinavimui, įgyvendinimo stebėsenai
ir vertinimui. CAA įdiegtos IT sistemos yra pasenusios ir neatitinka įstaigos poreikių, dėl
to dažnai neišnaudojamos IT sistemų galimybės.

-

Išorinės aplinkos sąlygotos problemos. Dalis CAA veiklos problemų yra sąlygos išorės
veiksnių ir tiesiogiai nuo pačios CAA nepriklauso. Iš tokių išorės veiksnių paminėtini:
strateginio aiškumo trūkumas iš kitų aviacijos valstybinį valdymą vykdančių institucijų –
Vyriausybės ir Susisiekimo ministerijos pusės, finansinių išteklių panaudojimo
apribojimai, valdymo autonomijos trūkumas.

Esamos situacijos CAA SSGG. Atlikus įstaigos situacijos analizę buvo identifikuotos šios
pagrindinės CAA stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.
STIPRYBĖS

SILPNYBĖS



Specialistų branduolys, turinčių reikiamą
kvalifikaciją ir patirtį



Ribotos galimybės tinkamai įgyvendinti CAA
priskirtas funkcijas dėl specialistų trūkumo



Atsižvelgimas į darbuotojų poreikius (teisės aktų
leistinose ribose)





Darbuotojams sudarytos galimybės kelti profesinę
kvalifikaciją CAA finansinių galimybių ribose



CAA turi stiprius ir nusistovėjusius ryšius su
Susisiekimo ministerija, EASA, ICAO,
EUROCONTROL ir kitomis su aviacijos
sektoriumi susijusiomis tarptautinėmis
organizacijomis

Dėl finansavimo trūkumo CAA turi ribotas
galimybes užtikrinti darbuotojams reikiamas darbo
sąlygas, kelti darbuotojų kvalifikaciją, pirkti
paslaugas iš rinkos ar pilnavertiškai dalyvauti
tarptautinių organizacijų veikloje





Lankstus ir santykinai greitas reagavimas į
reguliuojamų/ prižiūrimų subjektų poreikius,
veiklos orientacija į galutinį rezultatą

Valstybės rinkliavų dydžiai nepadengia CAA
patiriamų sąnaudų numatytų funkcijų atlikimui,
kas neproporcingai didina įstaigos darbo krūvį dėl
augančių klientų, tame tarpe ir iš vis naujų
užsienio valstybių, srauto





Aukštas aviacinės saugos lygis pagal pavojingų
aviacijos incidentų ir avarijų skraidytų valandų
skaičiui rodiklį

Įstaigoje nesuvienodinti veiklos procesai,
nestandartizuotos procedūros ir silpna projektų
valdymo patirtis



Įdiegtos IT sistemos yra pasenusios ir neatitinka
įstaigos poreikių



Strateginio veiklos aiškumo trūkumas
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Valdymo autonomijos trūkumas, kas ilgina arba
net blokuoja CAA darbuotojų skaičiaus
padidinimą, valstybės rinkliavų dydžių tikslinimo
ir pan. klausimų sprendimą, naujų sumanymų ir
reformų įgyvendinimo proceso



Silpna įstaigos veiklos stebėsena ir vertinimas

GALIMYBĖS

GRĖSMĖS



Padidinti civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
sistemos finansavimą



Nuoseklios ir aiškios politikos trūkumas





Sparti aviacijos sektoriaus plėtra

Specialistų skaičiaus civilinės aviacijos priežiūros
sistemoje didinimas





Finansavimo iš ES paramos, tarptautinių programų
pritraukimas



Paslaugų įsigijimas rinkoje, mažinant darbo krūvį
CAA darbuotojams

Nepakankamas finansavimas ir santykinai mažas
civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemoje
dirbančių specialistų darbo užmokestis, jų
motyvavimo stoka gali lemti esminį CAA veiklos
rodiklių pablogėjimą, kvalifikuotų specialistų
praradimą



Nesant realioms galimybėms pirkti paslaugas
rinkoje, įsteigti naują juridinį asmenį ir integruoti
jį į bendrą civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
sistemą, koncentruojant jame techninio pobūdžio
ekspertines žinias, perduodant jam atitinkamas
funkcijas iš CAA





Pritraukti patyrusius ir aukštos kompetencijos
civilinės aviacijos specialistus į civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemą

Tarptautinių organizacijų auditų metu nustatomų
CAA vykdomos priežiūros veiklos trūkumų
dinamika leidžia preziumuoti, kad ateityje
neišvengiamos ne tik pasikartojančios ES teisės
aktų pažeidimų bylos, bet ir neigiamas viso
Lietuvos aviacijos sektoriaus vertinimas
tarptautinėje aviacijos rinkoje





Pertvarkyti CAA veiklos procesus

Dėl darbuotojų kaitos bei ribotų galimybių
išėjusius darbuotojus greitai pakeisti lygiaverčiais
specialistais kyla grėsmė CAA specifinių funkcijų
įgyvendinimo užtikrinimui



Pradėti teikti naujas paslaugas



CAA savarankiškumo laipsnio didinimas



Investavimas į pridėtinę vertę kuriančias ir
paslaugų kokybę gerinančias kryptis (strateginis
planavimas, veiklos stebėsena ir vertinimas, epaslaugos ir kt.)

Šaltinis: Parengta autorių.
II. Užsienio šalių patirties apžvalga
Studijoje buvo apžvelgta kaip įgyvendinama civilinės aviacijos priežiūra Jungtinėje Karalystėje
bei Latvijoje, trumpai įvertintas Nyderlandų pavyzdys, kai dalis paslaugų yra perkama rinkoje.
Pagrindinės išvados dėl užsienio šalių patirties vykdant civilinės aviacijos priežiūrą būtų:
-

Nagrinėtuose atvejuose, daug dėmesio skiriama aktyviam civilinės aviacijos priežiūros
institucijų dalyvavimui EASA, ICAO veikloje, o taip pat įvairiuose tarptautiniuose
projektuose, kuris ne tik užtikrina organizacijų dalykinės reputacijos augimą, bet ir sudaro
sąlygas operatyviai sužinoti bei įsisavinti aktualias su aviacijos sektoriaus priežiūra
susijusias naujoves.

-

Civilinės aviacijos priežiūra nebūtinai yra vykdoma valstybinių institucijų. JK CAA
civilinės ir bendrosios aviacijos reguliavimo ir priežiūros veiklą sėkmingai (ir pelningai)
įgyvendina valstybinės įmonės statusą turinti organizacija, kuri pritraukia aukščiausios
kvalifikacijos specialistus ir moka jiems konkurencingus atlyginimus, efektyviai
bendradarbiauja su Transporto departamentu teisinio reguliavimo srityje (pastarąjį
konsultuodama sutartiniu pagrindu), užtikrindama aukščiausio lygmens aviacijos saugos,
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vartotojų teisių apsaugos standartus aviacijos sektoriuje. Latvijoje CAA (valstybinė
agentūra) turi išskirtinį, pasižymintį aukštu autonomijos laipsniu, statusą – organizacija
neturi tiesioginio biudžetinio finansavimo, jos darbuotojų darbo užmokesčio sistema
reguliuojama atskiru Vyriausybės nutarimu, organizacija turi santykinai didelę laisvę
paskirstyti savo išlaidas pagal atskiras kategorijas. Tuo tarpu Nyderlanduose dalis CAA
funkcijų yra perduota nepriklausomai organizacijai Kiwa, kuri atsakinga už aviacijos
specialistų sertifikavimą (egzaminavimą, licencijų išdavimą, ekspertinį vertinimą).
-

Daug dėmesio skiriama vidinių procesų ir veiklų optimizavimui. Jungtinėje Karalystėje
Vyriausybės lygmeniu nustatyti tikslai, skatina JK CAA nuosekliai optimizuoti vidinius
procesus, mažinant tiek darbo užmokesčio (po 2-3 proc. kasmet), tiek kitas veiklos
sąnaudas (35 proc. per pastaruosius 10 metų).

-

Rinkliavų dydžiai už suteiktas paslaugas padengia jas teikiančių organizacijų sąnaudas.
Pavyzdžiui, vienas iš Jungtinėje Karalystėje įtvirtintų rinkliavų nustatymo principų –
JK CAA išlaidas turi padengti reguliuojami subjektai. Rinkliavų už konkrečias CAA
paslaugas dydžiai turi būti suderinti su tų paslaugų teikimui reikalingų sąnaudų dydžiais.
Jeigu tam tikrų veiklos sąnaudų negalima priskirti konkrečioms paslaugoms, jas
proporcingai turi kompensuoti subjektai, gaunantys naudos iš saugos aviacijos srityje
reguliavimo ir priežiūros.

-

Sistemingas e-paslaugų diegimas ir jų svarba CAA veikloje. Tiek Jungtinėje Karalystėje,
tiek Latvijoje, CAA siekdamos padidinti teikiamų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą,
yra įdiegusios ir toliau diegia įvairias e-paslaugas savo klientams/vartotojams.

-

Kur kas mažesnis CAA darbuotojų darbo krūvis nei Lietuvoje. Vertinant reguliuojamų
subjektų skaičiaus santykį su finansavimu, Lietuvos CAA situacija akivaizdžiai skiriasi
tiek nuo Latvijos CAA, tiek nuo JK CAA, kadangi jos biudžeto dalis tenkanti vienam
reguliuojamam subjektui yra net kelis kartus mažesnė nei analogiškų organizacijų Latvijoje
ir Jungtinėje Karalystėje. Todėl darytina išvada, kad nagrinėtose užsienio šalyse vienam
CAA darbuotojui tenkantis darbo krūvis yra mažesnis nei Lietuvoje.

-

Biudžeto pasiskirstymas pagal atskiras išlaidų kategorijas. Latvijos ir Lietuvos CAA
išlaidų paskirstymas pagal atskiras išlaidų kategorijas yra labai panašus, tiesiog Latvijos
CAA pajamos yra žymiai didesnės, nors Latvijos CAA nėra finansuojama iš valstybės
biudžeto.

Apibendrintas atskirų šalių patirties palyginimas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.
CIVILINĖS

AVIACIJOS PRIEŽIŪRA: JUNGTINĖS
SITUACIJOS PALYGINIMAS SKAIČIAIS (2015 M.)

KARALYSTĖS, LATVIJOS

IR

LIETUVOS

RODIKLIS, VNT.
KATEGORIJA

JUNGTINĖ
KARALYSTĖ

LATVIJA

LIETUVA

Aktyvūs profesionalūs ir privatūs pilotai

~50 000

783

1027

Licencijuoti orlaivių inžinieriai/technikai

~12 400

236

374

Skrydžių vadovai

~2 350

92

93

206

7

9

~ 400

9

26

242

12

31

Oro vežėjai
Mokymo įstaigos
Oro uostai ir aerodromai
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RODIKLIS, VNT.
KATEGORIJA

JUNGTINĖ
KARALYSTĖ

LATVIJA

LIETUVA

950

19

42

191 714 286

4 156 500

1 811 284

3834,29

5308,43

1763,67

Santykinis dydis: metinė biudžeto dalis
tenkanti vienam oro vežėjui prižiūrėti, EUR

930651,87

593785,71

201253,77

Santykinis dydis: metinė biudžeto dalis
tenkanti vienam oro uostui ir aerodromui
prižiūrėti, EUR

792207,79

346375,00

58428,52

Orlaivių kūrimo, gamybos ir techninės
priežiūros organizacijos
Metinių sąnaudų suma, Eur
Santykinis dydis: metinė biudžeto dalis
tenkanti vienam profesionaliam ir
privačiam pilotui, EUR

Šaltinis: Parengta autorių.
Kiti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus įstaigų pavyzdžiai

III.

Studijoje buvo trumpai apžvelgti ir kiti panašaus pobūdžio Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus įstaigų – Centrinės hipotekos įstaigos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos – atvejai. Centrinės hipotekos įstaigos atvejis buvo pasirinktas dėl šios įstaigos
pertvarkymo – teisinės formos keitimo iš biudžetinės įstaigos į valstybės įmonę, ir tolimesnio
reorganizavimo prijungiant šią įstaigą prie VĮ Registrų centro. Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos atvejis įdomus tuo, jog ši įstaiga, panašiai kaip Civilinės aviacijos
administracija, yra finansuojama iš ūkio subjektų įmokų. Apžvelgus pasirinktus atvejus, išskirti
šie aspektai:
-

šiuo metu ne tik teoriškai, bet ir praktiškai BĮ gali būti pertvarkoma į VĮ – tą įrodo CHĮ
atvejis;

-

net ir turėdama BĮ teisinę formą, CHĮ nuo 2011 m. nebuvo finansuojama valstybės
biudžeto lėšomis – visas šios įstaigos veiklos pajamas sudarė pajamos už CHĮ teikiamas
paslaugas;

-

tiek BĮ CHĮ, tiek VĮ CHĮ paslaugų kainų dydžius ir mokėjimo tvarką reguliavo ir reguliuoja
ne Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ir jį įgyvendinantis Vyriausybės nutarimas, o
atskiru Vyriausybės nutarimu patvirtintas Atlyginimo (raštinės rinkliavos) už CHĮ
teikiamas paslaugas dydžių sąrašas bei Atlyginimo (raštinės rinkliavos) už CHĮ teikiamas
paslaugas mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, pagal kurį atlyginimas už CHĮ paslaugas
mokamas tiesiogiai į CHĮ sąskaitas;

-

faktiškai šiuo metu vienintelis VKEKK finansavimo šaltinis – tai atskaitymai nuo
energetikos įmonių, besiverčiančių energijos perdavimo ir (arba) skirstymo veikla, pajamų
ir atskaitymai nuo geriamojo vandens tiekėjų ir (arba) nuotekų tvarkytojų veiklos pajamų;
VKEKK (kaip ir CAA) iš ūkio subjektų gautas pajamas privalo įmokėti į valstybės
biudžetą – jos sugrąžinamos VKEKK biudžeto asignavimų forma. VKEKK biudžeto
asignavimų (ne iš ūkio subjektų pajamų įmokų) 2013–2015 metais neskirta;

-

Vyriausybėje yra svarstomas Infrastruktūrų reguliavimo tarybos įstatymo projektas, kuriuo
steigiamas daugiasektorinis reguliuotojas sujungiant tris institucijas – VKEKK, Ryšių
reguliavimo tarnybą ir Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos.
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Tokio įstatymo priėmimas reikštų, jog Infrastruktūrų reguliavimo tarybos veiklos
pagrindai, valdymas ir kiti veiklos aspektai būtų reguliuojami įstatymo lygmeniu, kad bus
nustatyti išimtiniai tarybos pirmininko ir tarybos narių darbo užmokesčio teisiniai
pagrindai, kad bus praplėstas Infrastruktūrų reguliavimo tarybos finansavimo šaltinių
sąrašas: be valstybės biudžeto asignavimų ir pajamų, surenkamų reguliuojamų sektorių
įstatymuose nustatyta tvarka, finansavimo šaltiniu taip pat bus laikomos ir pajamos už
teikiamas paslaugas.
Lietuvoje yra ir daugiau pavyzdžių, kai valstybės įstaigoje užmokesčio dydis už teikiamas
paslaugas ir atliekamus darbus, nustatomas ne Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu ir jį
įgyvendinančiu Vyriausybės nutarimu, bet kitu būdu. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių
įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad: „Ryšių reguliavimo tarnyba
finansuojama iš valstybės biudžeto ir atskiro šios tarnybos biudžeto, kurį sudaro pajamos, gautos
už teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus. Jų objektus, dydžius ir mokėjimo tvarką, nustato
Ryšių reguliavimo tarnyba, pagrįsdama Ryšių reguliavimo tarnybos sąnaudomis.“ Ši įstatymo
nuostata yra įgyvendinta Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu
„Dėl užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir
atliekamus darbus tarifų bei mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011 m. balandžio 7 d. Nr.
1V-367).
IV. Siūlomas Lietuvos civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros organizacinės, funkcinės
sistemos ir finansavimo tobulinimo modelis
Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos organizacinio modelio keitimo tikslas – sukurti
profesionalią, nepriklausomą ir į verslo poreikius orientuotą nacionalinę civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemą, kuri užtikrintų aukšto lygio skrydžių saugos priežiūrą ir aviacijos
saugumą. Atlikta CAA veiklos analizė akivaizdžiai parodo, jog šiuo metu CAA turimi žmogiškieji
ir materialiniai ištekliai yra pernelyg maži, kad būtų užtikrinta tinkama civilinės aviacijos
priežiūra. Siekiant civilinės aviacijos priežiūros sistemos veiklumo ir efektyvumo, būtina skirti
lėšų papildomų pareigybių civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemoje steigimui,
darbuotojų kompetencijų ugdymui, kvalifikacijos kėlimui, tinkamos darbo aplinkos užtikrinimui,
veiklos procesų optimizavimui investicijoms ir pan.
Organizacinių funkcinių pertvarkų įgyvendinimas neatsiejamas nuo Lietuvos civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemos finansavimo didinimo. Finansavimo didinimas galėtų būti
užtikrinamas įvedant naują finansavimo šaltinį ir peržiūrint esamus šaltinius (įvertinant jų
reikalingumą ir tikslingumą bendroje finansavimo sistemoje) arba didinant lėšų gavimą
dabartiniais finansavimo kanalais. Studijoje atliktų ekonominių skaičiavimų pagrindu galima
konstatuoti, kad metinis civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos finansavimo poreikis
yra apie 3,2 mln. Eur. Naujo siūlomo finansavimo modelio įgyvendinimas (aviacijos saugos
įmokos įvedimas), užtikrinantis stabilų ir pakankamą civilinės aviacijos priežiūros ir valdymo
sistemos finansavimą, sudarytų sąlygas šios sistemos reformoms organizaciniame – funkciniame
lygmenyje. Tačiau vien pakankamas finansavimas nėra reformų sėkmės garantas. Tam būtinas tiek
išankstinis pasirengimas, svarbiausių prioritetų išskyrimas, tiek nuolatinis ir kryptingas dėmesys,
aiški lyderystė ir vidinis organizacijos palaikymas inicijuojamiems pokyčiams.
Identifikuotų CAA problemų analizė atskleidė ne tik CAA finansavimo sistemos pertvarkos
poreikį, bet ir būtinybę inicijuoti pokyčius, susijusius su CAA veiklos gerinimu iš esmės peržiūrint
ir pertvarkant CAA veiklos procesus bei organizacinį modelį. Dominuojančias CAA organizacines
– vadybines problemas siūlytina spręsti kompleksiškai, civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
organizacinę ir funkcinę sistemą pertvarkant tiek organizacine, tiek procesine prasme. Viena
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kertinių reformos krypčių – išskirti CAA vykdomas technines funkcijas ir perkelti jas į naujai
steigiamą juridinį asmenį – Kompetencijų centrą, CAA ir toliau įgyvendinant civilinės aviacijos
skrydžių saugos ir aviacijos saugumo reguliavimą: teisėkūrą, ūkio subjektų priežiūrą ir naujai
įsteigto Kompetencijų centro kontrolę.
CIVILINĖS AVIACIJOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS ORGANIZACINĖS IR FUNKCINĖS SISTEMOS
TOBULINIMO MODELIS

Šaltinis: sudaryta autorių.
Civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos organizacinio modelio pakeitimas ir CAA
veiklos procesų pertvarką apimtų:
(i)

CAA ir naujai steigiamo Kompetencijų centro funkcijų atskyrimą bei CAA vidinių
veiklos procesų pertvarką, taip įtvirtinant naują civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
organizacinį modelį Lietuvoje (1);

(ii) naujo juridinio asmens – Kompetencijų centro įsteigimą (2), priskiriant jam techninio
pobūdžio specialių žinių reikalaujančių veiklų atlikimą, specifinių viešųjų paslaugų
teikimą, integruojant jį į bendrą civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą.
(iii) Lietuvos civilinės aviacijos sektoriaus informacinės sistemos sukūrimą, į kurią būtų
integruotas naujos kartos e-paslaugų portalas ir aviacijos sektoriaus valdymo ir priežiūros
platforma (3);
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(iv) į aiškius rezultatų kriterijus orientuotos strateginės veiklos planavimo, vertinimo ir
stebėsenos sistemos su vieningu duomenų surinkimo, analizės ir vertinimo modeliu,
apimančiu kiekvieną priežiūros proceso etapą ir visus šiame procese dalyvaujančius
asmenis, sukūrimą (4);
(v) asmeniniais rezultatais pagrįstos efektyvios žmogiškųjų išteklių valdymo ir motyvavimo
sistemos sukūrimą (5);
(vi) korupcijos prevencijos ir profesinės etikos stiprinimo programos, kuri padėtų sumažinti
jautrumo korupcijos apraiškoms lygį CAA, sukūrimą (6).
Pirmieji reformos žingsniai turėtų būti nukreipti į civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros
sistemos organizacinio modelio peržiūrą, kad būtų sudarytos sąlygos perkelti techninio pobūdžio
specialių žinių reikalaujančių veiklų atlikimą, specifinių viešųjų paslaugų teikimą į naujai kuriamą
Kompetencijų centrą. Tai leistų ne tik užtikrinti savalaikių ir kokybiškų paslaugų teikimą civilinės
aviacijos subjektams, bet ir sudarytų prielaidas CAA iš esmės pagerinti savo vidinius procesus bei
efektyviau paskirstyti turimus baigtinius išteklius turimų funkcijų įgyvendinimui. Sekančiu etapu
įgyvendinant CAA veiklos procesų pertvarką, vyraujantis funkcinis valdymas turėtų būti pakeistas
į procesinį, o taip pat standartizuojamos procedūros, įdiegiamos kokybės vadybos sistemos ir t.t.
Siūlomas pertvarkos kryptis, be abejo, galima įgyvendinti ir dalinai – tiesiog diegiant e-paslaugas,
darbuotojų motyvavimo sistemą ir pan., tačiau tokiu atveju šių krypčių galima nauda organizacijai
bus kur kas mažesnė, o kartais gali sąlygoti priešingą lauktam efektą.
Steigiamam kompetencijų centrui galėtų būti perduotos / priskirtos šios techninio pobūdžio ir/ar
specialių žinių reikalaujančios veiklos / paslaugos:
ŠVIETIMO, MOKYMŲ IR
EGZAMINAVIMO VEIKLA

VIEŠOSIOS PASLAUGOS

TECHNINIO POBŪDŽIO PASLAUGOS



Visuomenės
informavimas aviacijos
saugumo klausimais;



Civilinės aviacijos sektoriaus
specialistų mokymo
organizavimas;



Pirminis informacijos, dokumentų
surinkimas, analizė ir išvadų
pateikimas CAA;



Keleivių konsultavimas
keleivių teisių, aviacijos
saugumo ir kitais
bendrojo pobūdžio
klausimais;



Civilinės aviacijos sektoriaus
specialistų egzaminavimas;



Ūkio subjektų ir objektų
inspektavimas;



Mokymų programų rengimas;





Kitų subjektų parengtų mokymo
programų vertinimas ir tikrinimas,
kad šios programos atitiktų
nacionaliniams ir tarptautiniams
teisės aktams;

Techninių dokumentų, teisės aktų
ir jų projektų rengimas (techninė
dalis);



Statinių aukštingumo derinimas ir
projektavimo dokumentų
rengimas;



Piliečių (keleivių) ir kitų
asmenų pareiškimų,
skundų ir pasiūlymų
nagrinėjimas bei
vertinimas, tyrimo
išvadas pateikiant CAA
(galutinį sprendimą dėl
skundo pagrįstumo
priima CAA).



Kitų subjektų vykdomų mokymų
tikrinimas ir vertinimas, išvadų
CAA teikimas;



Aplinkosaugos, triukšmo valdymo
ir teršalų emisijos klausimų
sprendimas;



Seminarų su pramone ir bendrąją
aviacija rengimas, informacinės
medžiagos pagal poreikį rengimas;



Ūkio subjektų informavimas ir
konsultavimas techninio pobūdžio
klausimais;



CAA įgaliotų egzaminuotojų
atrankos vykdymas, jų
instruktavimas dėl egzaminavimo
proceso įgyvendinimo;



Avarijų ir incidentų analizė, išvadų
rengimas, prevencinių priemonių
rengimas ir pateikimas CAA;



Aviacijos sektoriaus veiklos (pvz.,
skrydžių saugos) analizių
rengimas;

 Mokymo priemonių (pvz.,
skrydžių treniruoklių) ir
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VIEŠOSIOS PASLAUGOS

ŠVIETIMO, MOKYMŲ IR
EGZAMINAVIMO VEIKLA
infrastruktūros (pvz., aerodromų)
tinkamumo mokymo veiklos
vykdymui vertinimas.

TECHNINIO POBŪDŽIO PASLAUGOS


CAA išduotų pažymėjimų
spausdinimas;

 Statistinių ir finansinių duomenų
rinkimas, apdorojimas ir analizė,
išvadų teikimas CAA.

Šaltinis: sudaryta autorių.
Steigiant Kompetencijų centrą, labai svarbu tinkamai parinkti šio juridinio asmens teisinę formą.
Studijoje svarstytos viešosios įstaigos, kurios dalininkas (savininkas) yra Lietuvos valstybė,
uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcininkas (savininkas) yra Lietuvos valstybė, taip pat
valstybės įmonės teisinės formos. Įvertinus visas alternatyvas, darytina išvada, kad priimtiniausia
būtų viešosios įstaigos forma.
Kompetencijų centro steigimas grindžiamas šiais valstybės turto investavimo kriterijais:
- Investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis
savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas (3 investavimo kriterijus).
- Investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama
veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo
galimybės ir prieinamumas) (5 investavimo kriterijus).
- Iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir gautas socialinis rezultatas
(švietimo, kultūros, mokslo, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių
sričių) arba užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės
nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas (7 investavimo
kriterijus).
Įvertinus galimus civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemos pokyčius (įvedus aviacijos
saugos įmoką), būtų užtikrinta pakankamai sklandi tiek CAA, tiek naujai įkurto Kompetencijų
centro veikla, šioms organizacijoms sudarant realias galimybes ne tik tinkamai vykdyti joms
priskirtas funkcijas, bet ir nuolat investuoti į būtinas veiklos tobulinimo, palaikymo ar veiklos
pradžios sritis. Abiejų organizacijų bendras metinis 2017 m. finansavimo poreikis būtų apie
3,1 mln. Eur: CAA – 1,7 mln. Eur ir Kompetencijų centro – 1,4 mln. Eur. Toks civilinės aviacijos
valdymo ir priežiūros sistemos finansavimo poreikis galėtų būti patenkintas įvedus 1 Eur aviacijos
saugos įmoką ir toliau visą sistemą finansuojant atskaitymų nuo oro navigacijos bei oro uostų
rinkliavų lėšomis bei minimaliomis valstybės biudžeto lėšomis, kas bendroje sumoje sudarytų apie
3,1-3,2 mln. Eur152 per metus, darant prielaidą, kad keleivių srautai nesumažės.
V. Siūlomo modelio privalumai
Tinkamai įgyvendinta civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros reforma sudarys sąlygas spręsti šiuo
metu CAA kamuojančias silpnybes, leis geriau išnaudoti stiprybes, suvaldys dalį grėsmių bei
atvers naujas galimybes.

152

Tokios sumos atrodo visiškai logiškos kitų ES šalių civilinės aviacijos priežiūrai skiriamo finansavimo kontekste.
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SSGG POKYČIAI ĮGYVENDINUS CIVILINĖS AVIACIJOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS REFORMĄ

Tuo tarpu, Kompetencijų centro įsteigimas, į jį pritraukiant aukštos kvalifikacijos specialistus bei
užtikrinat pakankamą finansavimą jo veiklai, iš esmės pagerintų civilinės aviacijos valdymo ir
priežiūros sistemą, kurioje:
- pagerėtų aviacijos priežiūros ir teikiamų paslaugų kokybė, CAA veiklos efektyvumas bei
skaidrumas;
- į civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistemą būtų pritraukti aukštos kvalifikacijos ir
patyrę aviacijos specialistai;
- sumažėtų klaidų ir skundų dėl CAA veiklos skaičius;
- pagerėtų CAA įvaizdis aviacijos rinkoje (tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame
lygmenyje);
- vienoje organizacijoje – Kompetencijų centre – būtų sukoncentruotos techninio pobūdžio
ekspertinės žinios, iš esmės pagerinant ūkio subjektų konsultavimą techninio pobūdžio
klausimais;
- operatyviai teikiamos aukštos kokybės aviacijos pirminės priežiūros paslaugos;
- aviacijos verslui ir pramonei būtų pradėtos teikti naujos paslaugas;
- būtų sumažintas darbo krūvis CAA specialistams, suteikiant jiems galimybę koncentruotis į
mažiau techninio pobūdžio žinių reikalaujančių veiklų vykdymą;
- sudarytos sąlygos lanksčiau planuoti ir valdyti žmonių ir finansų išteklius;
- sudarytos sąlygos CAA atstovams aktyviai dalyvauti tarptautinėje veikloje.
Reformuota civilinės aviacijos valdymo ir priežiūros sistema taptų pakankamai unikali dėl
sistemoje veikiančio specializuoto, techninio pobūdžio funkcijas vykdančio Kompetencijų centro.
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