PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2018 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3-112
CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS 2018 M. VEIKLOS PLANAS

Vizija – pažangi, profesionali ir efektyvi civilinės aviacijos priežiūros sistema Lietuvoje – tai saugi,
patikima ir konkurencinga mūsų aviacija pasaulyje.
Misija – kartu su aviacijos bendruomene kurti bei tobulinti civilinės aviacijos reglamentavimą
Lietuvoje, bei taikant pažangiausius priežiūros metodus užtikrinti aukščiausių tarptautinių skrydžių
saugos standartų įgyvendinimą Lietuvoje.
Tikslas - užtikrinti Lietuvos civilinės aviacijos skrydžių saugos ir aviacijos saugumo valstybinę
priežiūrą bei skatinti saugios, patikimos ir konkurencingos mūsų aviacijos plėtrą Lietuvoje bei už
jos ribų.
Programa – Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas.
Programos kodas – 01.12
SKIRTI ASIGNAVIMAI (tūkst. eurų)
IŠ VISO:
IŠ JŲ: ES LĖŠOS
BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS
KITOS LĖŠOS (nurodyti)
Įgyvendinamų projektų skaičius (jeigu programos vykdytojo
vykdomi projektai įtraukti į susisiekimo ministro valdymo srities
Valstybės investicijų programos vykdomų projektų sąrašą, kuris
tvirtinamas susisiekimo ministro įsakymu)
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS, skirtos įstaigai išlaikyti, iš viso
iš jų:
Lėšos turtui įsigyti
Lėšos darbo užmokesčiui
Patvirtintų pareigybių skaičius (planinis)
Patvirtintų pareigybių skaičius (laikotarpio pradžioje / pabaigoje)

1947

1947

Iš viso:

1947
21
1154
64
64

I.

APRAŠOMOJI DALIS

1. Institucijos 2018 metų veiklos prioritetinės kryptys
Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA), siekdama tapti patikima ir profesionalia
saugius civilinės aviacijos skrydžius užtikrinančia institucija bei užtikrinti Lietuvos civilinės aviacijos
skrydžių saugos ir aviacijos saugumo valstybinę priežiūrą pagal aukščiausius tarptautinius
reikalavimus, 2018 metais numato toliau kurti bei tobulinti Lietuvos civilinės aviacijos teisinę bazę,
ES ir tarptautinių aviacijos standartų įgyvendinimo mechanizmą, savo veikloje vadovautis
pažangiausiais ir efektyviausiais Lietuvos ir užsienio priežiūros institucijų veiklos pavyzdžiais, bei
taikant naujausius priežiūros metodus efektyviai kontroliuoti, kaip Lietuvos ūkio subjektai laikosi
teisės aktų reikalavimų, toliau diegti administracines ir technologines veiklos kokybę gerinančias
priemones, teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą ūkio subjektams ir žmonėms.
Įstaigos vykdoma programa yra tęstinė. Įstaigos veiklos prioritetinės kryptys ir pagrindiniai
strateginiai uždaviniai nukreipti į tai, kad patikimai veiktų ir būtų tobulinama skrydžių saugos ir
aviacijos saugumo valstybinės priežiūros sistema bei šią sritį reglamentuojančių teisės aktų bazė.
Išskirtinos šios 2018 m. prioritetinės veiklos kryptys ir uždaviniai:
 Kurti, tobulinti ir atnaujinti nacionalinius teisės aktus, atitinkančius Tarptautinės civilinės
aviacijos organizacijos (ICAO), Europos Sąjungos (ES) reikalavimus bei taikant naujausius priežiūros
metodus (vidinės įmonių saugos vadybos sistemos kontrolė, rizikos vertinimu pagrįsta civilinės
aviacijos ūkio subjektų priežiūros metodika) užtikrinti, kad tų reikalavimų būtų laikomasi;
 Derinti nacionalinių teisės aktų nuostatas su naujai priimtais ES teisės aktais, įgyvendinti
CAA kompetencijai priskirtus ES teisės aktus;
 Įgyvendinti Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą ir Nacionalinę civilinės
aviacijos saugumo kokybės kontrolės programą bei atsižvelgiant į dabartines grėsmes ir padidėjusias
rizikas stiprinti Lietuvos oro uostų, vežėjų ir kitų aviacijos saugumo priemones taikančių subjektų
veiklos kokybės kontrolę;
 Užtikrinti kokybišką oro transporto priežiūrą pagal ICAO, ES, nacionalinių teisės aktų ir oro
susisiekimo sutarčių reikalavimus bei vykdyti oro susisiekimo paslaugų kokybės bei keleivių teisių
apsaugos priežiūrą;
 Dalyvauti tobulinant civilinės aviacijos priežiūros sistemą ir taip užtikrinti tinkamą civilinės
aviacijos valstybinę priežiūrą ir pakankamą civilinės aviacijos valstybinio valdymo finansavimą. Taip
pat, orientuojantis į lankstesnius ir pažangesnius viešojo valdymo sistemos metodus bei teisines
galimybes, užtikrinti CAA veiklos skaidrumą, efektyvumą, taip gerinant Lietuvos aviacijos įmonių
konkurencingumą tarptautinėje aviacijos paslaugų rinkoje.
 Tobulinti bepiločių orlaivių naudojimo Lietuvos oro erdvėje priežiūros sistemą,
sprendžiant būtino teisinio reglamentavimo klausimus bei organizacijų, atliksiančių techninį
bepiločių orlaivių vertinimą, priežiūros gerinimo, pilotų licencijavimo ir atsakomybės nustatymo
klausimus. Nemažinant saugos lygio sudaryti technines ir teisines galimybes lanksčiau naudoti
bepiločius orlaivius Lietuvos oro erdvėje, dalyvauti kuriant Nekontroliuojamos oro erdvės skrydžių
organizavimo informacinės sistemą, kuri užtikrintų efektyvią skrydžių nevaldomoje oro erdvėje
kontrolę ir saugą bei sudarytų sąlygas bendrosios aviacijos orlaivių naudotojams planuoti bei vykdyti
skrydžius kur kas tiksliau laikantis teisės aktų reikalavimų;
 Toliau stiprinti bendrosios aviacijos orlaivių ir aerodromų priežiūrą, dažniau ir efektyviau
kontroliuoti jų naudotojus pasitelkiant į pagalbą visuomenines aviacijos organizacijas;
 Sertifikuoti oro navigacijos paslaugų teikėjus pagal naujus ES reikalavimus ir papildomų
nuolatinės paslaugų teikėjų priežiūros patikrinimų vykdymas atsižvelgiant į tai, kad VĮ „Oro
navigacija“ ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos įgyvendina ženklius
organizacinės struktūros pakeitimus;

 Tinkamai pasirengti 2018 metais vyksiantiems tarptautiniams auditams ir užtikrinti kad jų
metu nustatyti trūkumai būtų laiku taisomi; taip pat siekti aukštesnio ICAO standartų efektyvaus
įgyvendinimo lygio ir kuo mažesnio EASA patikrinimų D kategorijos išvadų skaičiaus, lyginant su
kitomis šalimis narėmis;
 Toliau dalyvauti plėtojant Baltijos funkcinio oro erdvės bloko projektą;
 Stiprinti trečiųjų šalių orlaivių, tūpiančių Lietuvos Respublikos oro uostuose, patikrą
vykdant SAFA programą ir kartu siekti, kad LR civilinės aviacijos vežėjų eksploatuojamų orlaivių
saugos patikrinimų užsienio šalyse rezultatus atspindintis koeficientas būtų kuo mažesnis;
 Tobulinti administracines ir technologines veiklos kokybę gerinančias priemones, kurios
pagerintų CAA administruojamų paslaugų atlikimo greitį ir kokybę, sudarant fiziniams ir juridiniams
asmenims galimybę gauti daugiau paslaugų elektroninėje erdvėje; didinti CAA teikiamų elektroninių
paslaugų skaičių;
 Gerinti įstaigos veiklos kokybę vidinėmis kokybės kontrolės priemonėmis: tobulinti CAA
kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto ir ES reglamentuose
nustatytus reikalavimus organizacijos valdymui bei integruotą saugos ir kokybės vadybos sistemą,
kurioje būtų realizuotas sistemiškas požiūris į saugos valdymą taikant kokybės vadybos principus ir
įgyvendinti ES teisės aktų reikalavimai įstaigos saugos vadybos sistemai; tobulinti ir plėtoti Civilinės
aviacijos priežiūros paslaugų informacinę sistemą bei didinti jos funkcionalumą.

2. Dalyvavimas įgyvendinant LR Vyriausybės veiklos prioritetines kryptis
CAA 2018 metais numato dalyvauti įgyvendinant šias Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017
m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo plane numatytas kryptis:
1. Kryptys pagal prioritetą „Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas“:
 viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas;
 viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas ir informacinės visuomenės
plėtra;
 skaidrumo ir atvirumo didinimas, kovos su korupcija stiprinimas.
2. Kryptys pagal prioritetą „Saugi valstybė“:
 Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas.

3. Numatomi vykdyti projektai
 Tobulinti Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinės sistemą (CAPPIS), kuri
optimizuotų civilinės aviacijos priežiūros procesų valdymą ir darbo jėgos panaudojimą bei pagerintų
CAA administruojamų paslaugų kokybę, sudarytų galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims gauti
paslaugas elektroninėje erdvėje;
 Įgyvendinant ES reglamentuose nustatytus reikalavimus organizacijos valdymui, tobulinti
ir plėtoti integruotą saugos ir kokybės vadybos sistemą, kurioje būtų realizuotas sistemiškas požiūris
į saugos valdymą taikant kokybės vadybos principus;
 Dalyvauti kuriant ir plėtojant Nekontroliuojamos oro erdvės skrydžių organizavimo
informacinės sistemą, kuri užtikrintų efektyvią skrydžių nevaldomoje oro erdvėje kontrolę ir saugą,
sudarytų sąlygas bendrosios aviacijos orlaivių naudotojams planuoti bei vykdyti skrydžius kur kas
tiksliau laikantis teisės aktų reikalavimų.

4. Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
Pagrindinės Civilinės aviacijos administracijos veiklos efektyvumo didinimo kryptys:
 Didinant CAA veiklos efektyvumą, tobulinti CAA veiklos modulį, ieškoti būdų, kaip
efektyviai ir minimaliais resursais užtikrinti visų įstaigai teisės aktais pavestų uždavinių ir funkcijų
vykdymą trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje;
 Siekiant optimaliai naudoti žmonių bei finansų resursus tobulinti rizikos vertinimu
pagrįstą civilinės aviacijos ūkio subjektų priežiūros sistemą (plėtoti ir tobulinti rizikos vertinimu
pagrįstą civilinės aviacijos ūkio subjektų priežiūros metodiką);
 Orientuojantis į lankstesnius ir pažangesnius viešojo valdymo sistemos metodus, didinti
CAA veiklos skaidrumą, diegiant lieknosios vadybos (LEAN), pažangius projektų valdymo,
bendradarbiavimo, laiko planavimo bei kontrolės ir kitus CAA veiklos efektyvumą didinančius bei
viešųjų paslaugų kokybę gerinančius metodus, taikyti Apribojimų teorijos (TOC) metodiką CAA
skrydžių saugos skyrių veikloje, nuolat didinti atitinkamų skyrių veiklos efektyvumą šalinant
silpnąsias įstaigos procesų grandis (apribojimus) bei imtis priemonių šių skyrių kiekviename viešojo
administravimo sprendimų procese sumažinti apribojimų kiekį bent iki minimumo.
 Siekiant užtikrinti, kad, nuolat didėjant informacijos srautams, daugėjant CAA priežiūros
objektų, įsigaliojant naujiems ES reglamentams bei kitiems civilinės aviacijos teisės reikalavimams ir
kartu atsirandant naujoms funkcijoms, būtų veiksmingai vykdoma civilinės aviacijos skrydžių saugos
ir aviacijos saugumo priežiūra bei užtikrintas viešųjų paslaugų prieinamumas elektroninėje
erdvėje, tobulinti ir plėtoti Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinę sistemą bei didinti jos
funkcionalumą.

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO DALIS
Strateginis tikslas - siekti, kad būtų sukurta moderni, subalansuota, saugi, draugiška aplinkai susisiekimo sistema, kaip regioninis intermodalinis transporto centras, kuri efektyviai tenkintų gyventojų ir verslo
poreikius

Eil.Nr.

Tikslas,
uždavinys,
priemonė,
veiksmas

Kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės,
veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Vertinimo kriterijų reikšmės (jų įvykdymo
terminai)
2018 m.
I

2018 m.
II

2018 m.
III

Skirtos lėšos
(tūkst. eurų)

2018 m. IV

1

Tikslas

Užtikrinti Lietuvos civilinės
aviacijos skrydžių saugos ir
aviacijos saugumo valstybinę
priežiūrą ir skatinti saugios,
patikimos ir konkurencingos
mūsų aviacijos plėtrą Lietuvoje ir
už jos ribų.

1947,0

2

Rezultatas

R-12-01-01

3

Uždavinys

01.12.01.01

4

Produktas

P-12-01-01-01

Europos Sąjungos teisės aktų,
nustatančių reikalavimus civilinei
aviacijai, įgyvendinimo plano
įvykdymas

proc.

100

100

100

100

5

Produktas

P-12-01-01-02

Patikrinimų, atliktų naudojant
kontrolinius klausimynus, dalis

proc.

> 85

> 85

> 85

> 85

6

Produktas

P-12-01-01-03

Nustatytais terminais išnagrinėtų ir
atsakytų keleivių prašymų,
paklausimų, skundų dėl oro
transporto keleivių teisių ir jų
galimo pažeidimo, dalis

proc.

100

100

100

100

Skrydžių be avarijų ir incidentų dalis

proc.

> 97

> 97

> 97

> 97

Nustatyti reikalavimus ir vykdyti
civilinės aviacijos valstybinę
priežiūrą

1947,0

Atsakingi
vykdytojai

7

Priemonė

01.12.01.01.01

Kontroliuoti, kaip asmenys laikosi
nustatytų civilinės aviacijos
reikalavimų

8

Veiksmas

V-12-01-01-0101

Gerinti civilinės aviacijos
priežiūros paslaugų kokybę

9

1705,0

1. Europos aviacijos saugos
agentūros (EASA) atliekamų
patikrinimų išvados

vnt.

2. Užsienio orlaivių saugos
programos įvertinimas (SAFA)
Lietuvos vežėjams

koef.

Nei vienos
G klasės
išvados
visų per
metus
EASA
vykdytų
auditų
atžvilgiu.
< 0,7

Skyriai,
atsakingi už
civilinės
aviacijos
priežiūrą

Skrydžių
priežiūros
skyrius,
Orlaivių
skyrius

10

Veiksmas

V-12-01-01-0102

Siekti, kad kuo daugiau planinių
tikrinimų būtų atliekama iš
anksto pranešant

Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš
anksto pranešama tikrinamam ūkio
subjektui, dalis, palyginti su visais
planiniais patikrinimais

proc.

> 85

> 85

> 85

> 85

Skyriai,
atsakingi už
civilinės
aviacijos
priežiūrą

11

Veiksmas

V-12-01-01-0103

Siekti, kad kuo daugiau tikrinimų
būtų atliekama naudojant
kontrolinius klausimynus

Tikrinimų naudojant kontrolinius
klausimynus dalis, palyginti su visais
patikrinimais

proc.

> 85

> 85

> 85

> 85

Skyriai,
atsakingi už
civilinės
aviacijos
priežiūrą

12

Veiksmas

V-12-01-01-0104

Pagal kompetenciją užtikrinti
geros kokybės konsultacijų
teikimą

Kokybiškas ir operatyvus
konsultavimas telefonu,
elektroniniu paštu

proc.

100

100

100

100

Skyriai,
atsakingi už
civilinės
aviacijos
priežiūrą

13

Veiksmas

V-12-01-01-0105

Nagrinėti skundus, prašymus,
paklausimus, rengti atsakymų
projektus

Nustatytais terminais išnagrinėti
skundai, prašymai, paklausimai ir
parengti atsakymų projektai

proc.

100

100

100

100

Skyriai,
atsakingi už
civilinės
aviacijos
priežiūrą

14

Veiksmas

V-12-01-01-0106

Siekiant padėti ūkio subjektams
laikytis teisės aktų nustatytų
reikalavimų, organizuoti
susitikimus su jais

Surengtų susitikimų skaičius

vnt.

2

2

2

2

15

Veiksmas

V-12-01-01-0107

Rengti ir skelbti įstaigos
interneto svetainėje ūkio
subjektams ir visuomenei
aktualią informaciją civilinės
aviacijos priežiūros klausimais

Operatyvus ir teisingas informacijos
pateikimas įstaigos internetinėje
svetainėje

16

Veiksmas

V-12-01-01-0108

Užtikrinti, kad darbuotojai
dalyvautų kvalifikacijos
tobulinimo kursuose ir
mokymuose

17

Veiksmas

V-12-01-01-0109

Sukurti ir įdiegti civilinės aviacijos
priežiūros paslaugų informacinę
sistemą

18

Priemonė

01.12.01.01.02

Nustatyti reikalavimus civilinei
aviacijai bei suteikti pagal
kompetenciją teises vykdyti
civilinės aviacijos veiklą

19

Veiksmas

V-12-01-01-0201

Kurti, tobulinti ir atnaujinti
nacionalinių teisės aktus,
atitinkančius tarptautinius
reikalavimus

Derinti nacionalinių teisės aktų
nuostatas su naujai priimtais ES
teisės aktais

proc.

20

Veiksmas

V-12-01-01-0202

VĮ Lietuvos oro uostų
sertifikavimas pagal Komisijos
reglamento (ES) Nr. 139/2014
reikalavimus

Aerodromo naudotojo pažymėjimo
išdavimas

vnt.

21

Veiksmas

V-12-01-01-0203

VĮ Oro navigacija sertifikavimas
pagal Europos parlamento
reglamento (EB) Nr. 550/2004
bei Tarybos ir Komisijos
reglamento (ES) Nr. 1035/2011
reikalavimus

Oro navigacijos paslaugų teikėjo
pažymėjimo išdavimas

vnt.

Skyriai,
atsakingi už
civilinės
aviacijos
priežiūrą

proc.

100

100

100

100

Planavimo ir
informacijos
skyrius

Kvalifikacijos kėlimui skirtų lėšų
suma, tenkanti vienam darbuotojui

tūkst.
eurų

0,2

0,3

0,2

0,1

Teisės ir
personalo
skyrius

Įdiegta civilinės aviacijos priežiūros
paslaugų informacinė sistema

vnt.

1

Planavimo ir
informacijos
skyrius
127,0

100

100

1

1

100

100

Skyriai,
atsakingi už
civilinės
aviacijos
priežiūrą
Aerodromų
skyrius

Oro
navigacijos
paslaugų
teikėjų
sertifikavimo
komisija

22

Veiksmas

V-12-01-01-0204

Oro navigacijos rinkliavų
mokėjimas už orlaivių naudotojų,
atleistų nuo tokių rinkliavų
mokėjimo, skrydžius

23

Priemonė

01.12.01.01.03

24

Veiksmas

V-12-01-01-0301

Teikti kokybiškas paslaugas
civilinės aviacijos subjektams
Teikti kokybiškas paslaugas
civilinės aviacijos subjektams

Pagristas ir teisingas rinkliavų
(2017-01-23 Susisiekimo ministro
įsakymu Nr. 3-23 patvirtinto aprašo
9 punktas) apmokėjimas pagal
pateiktus oro navigacijos paslaugų
teikėjo mokėjimo dokumentus

proc.

100

100

100

100

Planavimo ir
informacijos,
Finansų ir
apskaitos
skyriai
115,0

Laiku patenkintos fizinių ir juridinių
asmenų paraiškos

proc.

100

100

100

100

Skyriai,
atsakingi už
civilinės
aviacijos
priežiūrą

III. DALYVAVIMAS TRAPINSTITUCINĖSE PROGRAMOSE
2018 m. CAA tarpinstitucinėse programose nedalyvauja.

IV. GALIMOS RIZIKOS
Galimos pagrindinės rizikos 2018 metais:






Nepakankamas finansavimas dėl nenusistovėjusio veiklos finansavimo modelio;
Nuoseklios ir aiškios aviacijos politikos trūkumas;
Kvalifikuotų aviacijos specialistų trūkumas CAA uždaviniams įgyvendinti;
Neproporcingai sparti Lietuvos aviacijos sektoriaus plėtra;
Galimos rizikos, susijusios su numatoma institucijos pertvarka. Rizikos gali kilti, jei CAA reorganizavimo įgyvendinimo metu ir užbaigus
pertvarką, nebus užtikrintas CAA veiklos tęstinumas ir kokybė.

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

Alvydas Šumskas

