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1. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
Tarptautiniu požiūriu skrydžių sauga ir aviacijos saugumas yra civilinės aviacijos veiklos
kokybiniai rodikliai, atspindintys šalies oro transporto sistemos padėtį. Lietuvos Respublika yra
įsipareigojusi įgyvendinti pagrindinį tarptautinės civilinės aviacijos tikslą – užtikrinti saugaus ir
veiksmingo oro transporto plėtrą. Apie valstybės gebėjimą užtikrinti civilinės aviacijos saugos ir
saugumo priežiūrą sprendžia tarptautinės organizacijos atlikdamos auditą nacionalinėse civilinės
aviacijos administracijose.
Kaip ir kasmet 2011 m. tarptautiniai ekspertai vertino, kaip Lietuva, vykdydama tarptautinius
įsipareigojimus, geba užtikrinti saugius civilinės aviacijos skrydžius bei teikti kokybiškas civilinės
aviacijos pramonės, keleivių vežimo bei kitų aviacijos veiklos sričių paslaugas ne tik Lietuvos
gyventojams, fiziniams bei juridiniams asmenims, bet ir užsienio vartotojams.
2011 m. birželio 27 – liepos 1 dienomis Civilinės aviacijos administracijoje (CAA) vyko
Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) jungtinis standartizavimo auditas, kurio metu buvo
tikrinama, kaip Lietuvoje įgyvendinami Europos Komisijos ir Europos Tarybos reglamentai skrydžių ir
orlaivių tinkamumo skraidyti priežiūros srityse, kaip veikia valstybės civilinės aviacijos priežiūros
sistema. Jie vertino CAA specialistų administracinius gebėjimus ir kvalifikacijos lygį. Buvo tikrinama,
ar aviacijos saugos priežiūros dokumentai atitinka ES reikalavimus, kaip CAA pareigūnai planuoja
civilinės aviacijos įmonių patikrinimus, kokiomis procedūromis vadovaujasi.
Tuo pačiu metu Civilinės aviacijos administracijoje vyko pakartotinis auditas
pagal Eurokontrolės saugos reikalavimų įgyvendinimo ir jų palaikymo programą (ESIMS).
Eurokontrolės atstovai savo išvadose konstatavo, kad didžioji dalis anksčiau nustatytų trūkumų yra
ištaisyta. Likę nedideli trūkumai neturi tiesioginės įtakos skrydžių saugos valstybinei priežiūrai.
Auditoriai atkreipė dėmesį, kad vis dar neišspręstas skrydžių valdymo delegavimo Latvijai klausimas.
Eurokontrolės ekspertai taip pat pastebėjo, kad, kaip ir anksčiau, trūksta etatų oro navigacijos paslaugų
priežiūros funkcijoms Civilinės aviacijos administracijoje atlikti.
2011 m. rugsėjo 22-26 vyko pirmasis EASA JAR-FSTD standartizacijos auditas, kurio metu
buvo tikrinama, kaip Lietuvoje vykdoma skrydžio treniruoklių priežiūra.
2011 m. Lietuva ir Lenkija, įgyvendindamos Bendro Europos dangaus koncepcijos uždavinius
ir siekdamos užtikrinti saugų, efektyvų ir ekonomišką oro erdvės panaudojimą bei atsižvelgdamos į
privalomų pateikti Europos Komisijai dokumentų sąrašą, toliau plėtojo Baltijos funkcinio oro erdvės
bloko (FAB) iniciatyvą. Liepos 11 d. Varšuvoje buvo pasirašytas Lietuvos ir Lenkijos nacionalinių
civilinės aviacijos priežiūros institucijų bendradarbiavimo sutarties teksto projektas, kurį rengiant
dalyvavo ir CAA specialistai (buvo dirbama specialiose grupėse, kurios vertino ir rengė dokumentus
susijusius su sauga, operatyviniais dokumentais ir kt.) Sutarties galutinis tekstas bus suderintas
pasirašius tarpvyriausybinę sutartį dėl Baltijos funkcinio oro erdvės bloko įkūrimo
Įstaigos specialistai pagal finansinių ir žmonių išteklių galimybes dalyvavo ES Bendro Europos
dangaus komiteto, Europos Komisijos Skrydžių saugos komiteto ir Aviacijos saugumo komiteto,
EASA, ICAO, Eurokontrolės darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, užsienio šalių orlaivių skrydžių
saugos tikrinimo Lietuvos oro uostuose programoje (SAFA).
1.1. Programa
CAA įgyvendina Civilinės aviacijos veiklos priežiūros bei skrydžių saugos ir saugumo
užtikrinimo programą.
Programos tikslai:
1. Kurti ir tobulinti civilinės aviacijos teisinę bazę, derinti ją su ES teisine baze.
2. Vadovaujantis ICAO, ECAC, ES, EASA, Eurocontrol ir JAA standartais bei
rekomendacijomis vykdyti civilinės aviacijos skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priežiūrą.
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3. Mokėti labai svarbių asmenų skrydžių nesumokėtas rinkliavas už naudojimąsi oro uostais ir
oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje.
4. Mokėti skrydžių, atliekamų orlaiviais, kurių leidžiama maksimali kilimo masė mažesnė negu
dvi metrinės tonos, oro navigacijos maršruto rinkliavas.
1.2. Programos įgyvendinimo rezultatai
1.2.1. Pirmasis programos tikslas
Pirmasis programos tikslas yra kurti ir tobulinti civilinės aviacijos teisinę bazę, derinti ją su ES
teisine baze.
CAA kuriama ir nuolat tobulinama Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos teisinė bazė sudaro
sąlygas plėtoti saugią ir veiksmingą Lietuvos civilinę aviaciją, atitinkančią ES ir tarptautinius
reikalavimus bei pagrindinius aviacijos politikos principus, tikslus ir kriterijus.
2011 m. dėl kintančių ir naujų tarptautinių reikalavimų, parengta daugiau nei planuota
nacionalinių teisės aktų bei jų pakeitimų. Buvo parengta ir pateikta susisiekimo ministrui tvirtinti 10
teisės aktų projektų, aktyviai dalyvauta, rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą
dėl Oro erdvės organizavimo taisyklių pakeitimo bei rengiant Skrydžių taisyklių naują projektą.
Patvirtinti 35 Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus teisės aktai
1.2.2. Antrasis programos tikslas
Antrasis programos tikslas yra vadovaujantis ICAO, ECAC, ES, EASA, Eurocontrol ir JAA
standartais bei rekomendacijomis vykdyti civilinės aviacijos skrydžių saugos ir aviacijos saugumo
priežiūrą.
Šio tikslo siekiama kontroliuojant ir prižiūrint, kaip laikomasi priimtuose teisės aktuose
nustatytų aviacijos saugos ir saugumo reikalavimų, keliant ir palaikant personalo kvalifikaciją bei
viešojo administravimo gebėjimus, aprūpinant kompiuterine technika bei specialiąja programine
įranga. Antrasis programos tikslas yra nuolatinio pobūdžio ir tęsiamas.
Šiam programos tikslui vertinti parinktas rezultato kriterijus – mažėja žūčių bendrosios
aviacijos ir pavojingų incidentų transporto aviacijos srityse; civilinė aviacija apsaugoma nuo neteisėtos
veikos. 2011 m. bendrieji Lietuvos oro transporto saugos rodikliai išliko geri, Civilinės aviacijos
administracijos prižiūrimi orlaiviai skraidė saugiai – žmonių aukų išvengta.
CAA reguliavimo srityje 2011 m. pabaigoje buvo 12 sertifikuotų civilinės aviacijos vežėjų, 1
patvirtinta orlaivių gamybos ir 1 projektavimo organizacija, 19 patvirtintų techninės priežiūros
organizacijų, 31 aerodromas, turintis tinkamumo naudoti pažymėjimus (iš jų 4 tarptautiniai oro uostai),
2 sertifikuoti oro navigacijos paslaugų teikėjai, 1500 civilinės aviacijos specialistų, turinčių
galiojančios licencijas (nuo 2011 m. kovo mėnesio CAA nebelicencijuojami lėktuvų palydovai) , 27
akredituotos aviacijos mokymo įstaigos, 9 patvirtinti aviacijos saugumo instruktoriai 732 orlaiviai,
įregistruoti Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre.
Kaip ir kasmet padaugėjo CAA vykdomos priežiūros subjektų ir objektų. Įsigaliojus naujiems
ES reglamentams atsirado daugiau prievolių CAA įgyvendinti jų vykdymo priežiūrą. 2011 m. atlikta
daugiau SAFA patikrinimų, kadangi nuo 2011 m. SAFA programą vykdančioms šalims EASA nustatė
minimalų metinį SAFA patikrinimų skaičių.
2011 m. sertifikuotos 3 naujos tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos pagal M
dalies G poskyrius reikalavimus, 3 techninės priežiūros organizacijos pagal 145 dalies reikalavimus, 2
techninės priežiūros organizacijos pagal M dalies F poskyrio reikalavimus. Iš viso 2011 m. buvo
prižiūrimos 44 tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, techninės priežiūros, techninės priežiūros
mokymo, gamybos organizacijos, 17 linijinės techninės priežiūros stočių. Atlikta virš 80 šių
organizacijų auditų, per 450 orlaivių tinkamumo skraidyti patikrų. Išduota/pratęsta per 140 TP
licencijų ir įregistruota ar išregistruota per 100 orlaivių, įvertinta ir patvirtinta per 150 techninės
priežiūros programų.
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Viena svarbiausių 2011 m. užduočių buvo užtikrinti, jog visų Lietuvos Respublikos civilinių
orlaivių registre registruotų orlaivių techninė priežiūra būtų atliekama pagal CAA patvirtintą
Techninės priežiūros programą. Todėl 2011 m. kovo mėnesį buvo organizuotas CAA ir bendrosios
aviacijos atstovų susitikimas, kurio pagrindinis tikslas buvo supažindinti aviatorius su naujais EASA
reikalavimais bendrosios aviacijos orlaivių techninės priežiūros srityje, aptarti kitus aktualius
klausimus.
Vykdant oro navigacijos paslaugų teikimo priežiūrą, buvo atlikti 35 oro navigacijos paslaugų
teikėjų patikrinimai, išduota 14 naujų ir pratęsta 70 ryšių, navigacijos ir stebėjimo įrenginių
pažymėjimų, suderinti 833 navigacinės informacijos pranešimai, įvertinta 15 naujų oro navigacijos
funkcinių sistemų ar esamų pakeitimų diegimų.
Licencijuojant civilinės aviacijos specialistus, egzaminuota ir įvertinta pretendentų
teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai CA specialisto licencijai gauti bei išduota 180 licencijų. Taip pat
įforminta 480 licencijų, išduota 131 užsienyje išduotų licencijų pripažinimo pažymėjimai, patikrinta 14
mokymo įstaigų ir išduoti leidimai rengti civilinės aviacijos specialistus, dalyvauta 3 aviakompanijų
sertifikavimo komisijos darbe, patikrinti ir įvertinti 33 skrydžio egzaminuotojai, patikrintos 9
specialistų rengimo, atnaujinta 10 teorijos egzaminų testų, patikrinti 4 mokymo vadovai, įvertinti 5
teorijos dėstytojai, organizuotas pilotų testavimas ICAO anglų kalbos mokėjimo lygiui nustatyti,
konvertuota 18 nacionalinių pilotų licencijų į JAR-FCL licencijas, organizuoti 2 seminarai CAA
įgaliotiesiems skrydžio egzaminuotojams. Kaip ir tikėtasi, padaugėjo skrydžio treniruoklių - patikrinti
ir įvertinti 7 skrydžio treniruokliai.
Vertinant civilinės aviacijos specialistų sveikatą pagal Civilinės aviacijos specialistų sveikatos
pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatytą tvarką ir sąlygas buvo įvertinti 945 aviacijos specialistų
medicininių sveikatos patikrų dokumentai ir išduoti 943 sveikatos pažymėjimai (2 asmenų sveikata
neatitiko aviacijos medicinos JAR FCL3 reikalavimų, todėl sveikatos pažymėjimai jiems nebuvo
išduoti). Įvertintas dešimties Lietuvos aviacijos medicinos gydytojų atitikimas JAR-FCL3.090 punkto
reikalavimams, sudarytas gydytojų, kuriems leidžiama tikrinti civilinės aviacijos specialistų sveikatos
būklę sąrašas. Atlikta Aviacijos medicinos centro ir aviacijos medicinos gydytojų atliekamų
medicininių ekspertizių kokybės, atitikimo JAR-FCL3 ir EASA reikalavimams, įstaigų turimos
aparatūros bei duomenų konfidencialumo patikra. Pratęstas trejų metų laikotarpiui Aviacijos
medicinos centro veiklos pažymėjimas. Be to, nuo šiol aviacijos medicinos gydytojai turi galimybę
naudotis išverstu „Civilinės aviacijos medicinos vadovu“ kaip metodine medžiaga, kuri įdėta į CAA
tinklalapį..
Vertinant ir prižiūrint, kaip Lietuvos aerodromai atitinka Lietuvos Respublikos civilinių
aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus bei Trumpojo kilimo ir
tūpimo civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus, pratęsti
Barysių, Ignalinos, Klaipėdos, Panevėžio, Utenos, Vilniaus civilinių aerodromų bei Šiaulių karinio
aerodromo, naudojamo civilinių orlaivių skrydžiams, tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimas bei
naujai išduotas Šilutės aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas. Atlikta Vilniaus ir Kauno
aerodromų atitiktis ICAO II kategorijai. Buvo tikrinama, kaip teikiamos antžeminės paslaugos
Tarptautiniuose Vilniaus, Kauno bei Palangos oro uostuose, SĮ „Šiaulių oro uostas“, kaip saugomi
aviaciniai degalai, vykdoma jų kokybės kontrolė bei pylimo į orlaivius procedūros, kaip pasirengta
vykdyti paieškos ir avarinius gelbėjimo darbus, kaip vykdomas tarptautiniuose oro uostuose orlaivių
keliamo triukšmo monitoringas ir kita.
Nuo 2011 m. sausio 1 d. LR susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 3-739
CAA įgaliota išduoti licencijas vykdyti oro susisiekimą. CAA specialistai dalyvavo Oro susisiekimo
licencijavimo komisijos darbe, vertino licencijuotų vežėjų 2010 metų veiklos atskaitas, 2011 metų
ketvirčių finansines ataskaitas ir finansinį tinkamumą veiklai vykdyti. Įvertinus UAB „Aurela“
finansinį tinkamumą, bendrovei panaikintas nuolatinės licencijos galiojimo sustabdymas. Vertinta
UAB „Charter Jets“ licencija po dviejų veiklos metų. Nustatyta, kad bendrovė atitinka licencijuojamos
veiklos sąlygas. Taip pat vertintos dvi paraiškos gauti licenciją oro susisiekimui vykdyti: UAB
„Classic Jet“ išduota B tipo licencija oro susisiekimui vykdyti, UAB „Baltic Flight Academy“ paraiška
licencijai gauti buvo atmesta.
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Užtikrinant kokybišką oro transporto priežiūrą pagal tarptautinių, ES, LR teisės aktų bei oro
susisiekimo sutarčių reikalavimus, 2011 metais tikrinta, kaip oro vežėjai laikosi atitinkamų reglamentų
reikalavimų, nagrinėti prašymai ir skundai dėl keleivių teisių pažeidimo.
2011 m. buvo gauti 65 skundai dėl keleivių teisių galimo pažeidimo. Iki metų pabaigos buvo
išnagrinėti 58 skundai ir parengti atsakymai į juos, 3 skundai persiųsti nagrinėti pagal kompetenciją
kitų ES valstybių paskirtosioms priežiūros institucijoms. Suteiktos 72 konsultacijos keleiviams
elektroniniu paštu, teiktos konsultacijos ir telefonu. Parengti 4 pranešimai bankrutuojančios UAB
Star1 Airlines keleiviams apie kreditorinių reikalavimų pareiškimą paskirtajam bankroto
administratoriui ir paskelbti CAA internetiniame puslapyje. Atsižvelgiant į keleivių skundų pobūdį ir
aktualijas oro transporto keleivių teisių srityje, buvo atnaujinama CAA internetiniame puslapyje
skelbiama informacija keleiviams.
2011 metais, kaip ir iki šiol, tikrinta, kaip oro vežėjai laikosi reglamento (EB) Nr. 261/2004,
nustatančio kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo
arba atidėjimo ilgam laikui atveju, nuostatų – 13 kartų (Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose).
Kaip oro uostai laikosi reglamento (EB) 1107/2006, nustatančio neįgalių ir ribotos judėsenos keleivių
teises buvo tikrinti Kauno ir Palangos oro uostai. Dėl pastarojo reglamento pažeidimo nuo reglamento
įsigaliojimo pradžios negauta nė vieno skundo. Atlikti du tikrinimai dėl reglamento 1008/2008 dėl oro
susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių IV skyriaus nuostatų vykdymo. Abiem
atvejais bilietų pardavėjai įspėti dėl netinkamai pateiktos informacijos apie oro susisiekimo kainą.
2011 metais buvo iškeltos dvi bylos oro vežėjų vadovams pagal Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 115¹ straipsnį. Vienu atveju byla buvo nutraukta. Antruoju atveju Wizzair vadovui
neatvykus į CAA surašyti protokolo byla nebuvo pradėta nagrinėti ir dėl senaties – nutraukta.
2011 metais išduoti 253 leidimai nereguliariam oro susisiekimui vykdyti ir patvirtinti 423
pranešimai apie nereguliariuosius skrydžius, kuriems nereikia leidimo. Patvirtinti 77 reguliaraus oro
susisiekimo tvarkaraščiai ir jų pakeitimai. Kontroliuota, kaip oro vežėjai laikosi draudimo reikalavimų
pagal reglamentą (EB) 785/2004.
Parengta Reguliarių ir nereguliarių skrydžių 2009-2010 metų lyginamoji apžvalga, aviacijos
įmonių veiklos ketvirtinės analizės/ ataskaitos.
Vykdant Nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo programoje CAA pavestas funkcijas 2011
m. įvertintos ir suderintos 9 Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų ir kitų subjektų perkamos
saugumo įrangos techninės specifikacijos.
Įgyvendinant Komisijos reglamentą (ES) Nr. 185/2010 ir Nacionalinės civilinės aviacijos
saugumo mokymo programos reikalavimus atestuoti 299 asmenys pagal atitinkamai vykdomas
aviacijos saugumo funkcijas (Asmenis, rankinį bagažą, nešamus daiktus ir bagažo skyriuje vežamą
bagažą tikrinantys asmenys; Krovinius ir paštą tikrinantys asmenys; Oro vežėjo paštą ir medžiagas,
orlaivio atsargas ir oro uosto atsargas tikrinantys asmenys; Transporto priemones tikrinantys asmenys;
Patekimo kontrolę oro uoste vykdantys, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekantys
asmenys). Taip pat įvertintos ir suderintos 5 asmenų, atsakingų už įmonių aviacijos saugumo programų
įgyvendinimą (aviacijos saugumo vadovų), kandidatūros.
Įgyvendinant Komisijos reglamentą (ES) Nr. 185/2010 ir Nacionalinės civilinės aviacijos
saugumo programos reikalavimus įvertinti: 7 ūkio subjektai ar jie atitinka Lietuvos Respublikos
reguliuojamam orlaivio atsargų tiekėjui keliamus reikalavimus ir jiems išduoti Lietuvos Respublikos
reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą patvirtinantys pažymėjimai. Taip pat įvertinti 3 ūkio
subjektai ar jie atitinka Lietuvos Respublikos reguliuojamam subjektui keliamus reikalavimus ir jiems
išduoti Lietuvos Respublikos reguliuojamo subjekto statusą patvirtinantys pažymėjimai.
Atsižvelgiant į ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių aviacijos saugumą,
pasikeitimus įvertintos 24 oro uostų, oro vežėjų ir subjektų teiktos aviacijos saugumo, aviacijos
saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos.
Įgyvendinant Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programą Lietuvos
Respublikos oro uostuose, oro vežėjuose ir subjektuose atlikti 32 šių ūkio subjektų aviacijos saugumo
veiklos vertinimai (aviacijos saugumo auditai, patikrinimai ir bandymai).
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Įgyvendinant Čikagos konvencijos 9 priedo ir Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos
nario bei Civilinės aviacijos administracijos skrydžių saugos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo,
galiojimo, apskaitos ir naudojimo taisykles išduoti 84 Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos
nario pažymėjimai.
2011 m. 3 CAA Aviacijos saugumo skyriaus specialistai kaip nacionalinis aviacijos saugumo
auditoriai dalyvavo trijuose Europos Komisijos audituose, atliktuose Jungtinėse Karalystėse (2 oro
uostai) ir Vokietijos oro uostuose.
Įgyvendinat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą organizuoti trys susitikimai
su Lietuvos Respublikos oro uostų aviacijos saugumo vadovais, kurio metu buvo keičiamasi gerąja
praktika, kaip tinkamai ir veiksmingai taikyti aviacijos saugumo priemones.
Pagal Komisijos reglamento (ES) 691/2010 nuostatas Civilinės aviacijos administracija, kaip
Nacionalinė oro navigacijos paslaugų teikimo priežiūros institucija, yra įpareigota parengti Nacionalinį
oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų planą ir prižiūrėti jo įgyvendinimą. 2011 m.
gegužės 26 d. įvyko pirmasis konsultacinis susitikimas dėl Nacionalinio oro navigacijos paslaugų
teikimo veiklos rezultatų 2012-2014 metų plano projekto. Po Eurokontrolės išplėstinio komiteto dėl
maršruto rinkliavų posėdžio birželio mėn. ir daugiašalės konsultacijos su oro erdvės naudotojų
organizacijų atstovais, kitomis Europos Sąjungos ir Eurokontrolės šalimis narėmis, šis projektas buvo
patikslintas ir išsiųstas Europos Komisijai bei jos įgaliotajai planų vertinimo įstaigai.
2011 m. lapkričio mėn. vyko daugiašalė Eurokontrolės ir ES šalių narių galutinių oro
navigacijos paslaugų teikimo 2012-2014 metų nustatytųjų maršruto ir 2012-2016 metų terminalo
sąnaudų ir jų vienetinių tarifų konsultacija su oro erdvės naudotojų organizacijų atstovais, kurios metu
pritarta Lietuvos oro navigacijos paslaugų sąnaudoms ir vienetiniams tarifams.
Parengtas Lietuvos oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų planas pirmajam
ataskaitiniam (2012-2014 metų) periodui. Europos Komisija ir jos įgaliotoji veiklos rezultatų vertinimo
įstaiga, išanalizavusi ES šalių narių ir kai kurių funkcinių oro erdvės blokų planus bei jų siekį ES
nustatytųjų oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų tikslų ir įvertinusi įspėjamąsias ribas,
nepateikė Lietuvos oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų plano tikslų persvarstymo
rekomendacijos.
Buvo surengtos šios konsultacijos su oro erdvės naudotojų organizacijų atstovais: 2011 m.
balandžio 28 d. – dvišalė Lietuvos oro navigacijos paslaugų teikėjų ir nepriklausomos priežiūros
institucijos konsultacija su IATA atstovais dėl 2012-2014 metų nustatytųjų oro navigacijos maršruto ir
2014-2016 metų planuojamų oro navigacijos terminalo sąnaudų.
Dalyvauta Eurokontrolės išplėstinio komiteto dėl maršruto rinkliavų darbo grupės veikloje,
kurioje pateiktos problemos, susiję su labai svarbių asmenų skrydžių, kurie atleidžiami nuo maršruto
rinkliavų mokėjimo, kompensavimo sąlygų nesilaikymo Eurokontrolės šalyse narėse, ir pasiūlyti šių
problemų sprendimo būdai. Eurokontrolės Centrinis maršruto rinkliavų biuras pažadėjo atsižvelgti į šią
problemą ir 2012 metais bandys ją išspręsti.
Kad tinkamai vykdytų specialiąją programą, t.y. darbuotojams pakaktų administracinių
gebėjimų ir specialiųjų žinių, valstybės tarnautojai ir darbuotojai kvalifikaciją kėlė Lietuvoje ir
užsienyje pagal bendrąsias valstybės tarnautojų mokymo ir viešojo administravimo tobulinimo bei
žinių ugdymo ir specialiąsias programas. Be to, toliau mokėsi pagal 2010 m. kovo 31 d. Europos
socialinio fondo agentūroje buvo pasirašytą trišalę projekto „Civilinės aviacijos administracijos
darbuotojų kompetencijos ir specialiųjų gebėjimų ugdymas“ Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-011
finansavimo ir administravimo sutartį.
CAA veiklos efektyvumas 2011 m. padidėjo 49 proc., jį vertinant pagal į valstybės biudžetą
sumokėtų valstybės rinkliavų įmokų už suteiktas paslaugas dydį 2011 ir 2010 metais (467 tūkst. lt
2011 m., kai 2010 m. buvo įmokėta 313 tūkst. lt).
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1.2.3. Trečiasis programos tikslas
3. Trečiasis programos tikslas yra mokėti labai svarbių asmenų skrydžių nesumokėtas
rinkliavas už naudojimąsi oro uostais ir oro navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje.
Siekdami šio tikslo 2011 metais apmokėjome rinkliavas pagal oro eismo paslaugų teikėjo ir oro
uostų mokėjimo dokumentus, gavę informaciją iš Užsienio reikalų ministerijos apie išduotus skrydžių
vykdymo leidimus užsienio šalių valstybės orlaiviams. Pagal vertinimo kriterijų – pagrįstas ir teisingas
rinkliavų apmokėjimas pagal pateiktus oro navigacijos paslaugų teikėjo ir oro uostų mokėjimo
dokumentus procentais – šis mokėjimas 100 % buvo pagrįstas, teisingas ir tikslus.
4. Ketvirtasis programos tikslas
Ketvirtasis programos tikslas yra mokėti skrydžių, atliekamų orlaiviais, kurių leidžiama
maksimali kilimo masė mažesnė negu dvi metrinės tonos, oro navigacijos maršruto rinkliavas.
Siekdami šio tikslo 100 % apmokėjome rinkliavas pagal oro navigacijos paslaugų teikėjo
mokėjimo dokumentus apmokėti rinkliavas už suteiktas oro navigacijos paslaugas. Pagal vertinimo
kriterijų – pagrįstas ir teisingas rinkliavų apmokėjimas pagal pateiktus oro navigacijos paslaugų teikėjo
mokėjimo dokumentus, procentas – šis mokėjimas 100 % buvo pagrįstas, teisingas ir tikslus.
Civilinės aviacijos veiklos priežiūros bei skrydžių saugos užtikrinimo programos (01.12)
įgyvendinimo rezultatų suvestinė pateikta 1 lentelėje.

1. lentelė. Civilinės aviacijos veiklos priežiūros bei skrydžių saugos užtikrinimo programos (01.12)
įgyvendinimo rezultatų suvestinė
Vertinimo
kriterijaus
kodas

R-12-01-01

P-12-01-01-01

P-12-01-02-01

Programos, tikslų, uždavinių,
vertinimo kriterijų pavadinimai ir
mato vienetai
1 tikslas. Kurti ir tobulinti civilinės
aviacijos teisinę bazę, derinti ją su
ES teisine baze
LR civilinės aviacijos teisinės
bazės atitiktis ES ir tarptautinių
organizacijų reikalavimams
1 uždavinys. Parengti reikalingus
teisės aktus pagal ICAO, ECAC,
ES, JAA ir Eurocontrol
reikalavimus
Parengtų teisės aktų pagal ICAO,
ECAC, ES, EASA, JAA ir
Eurocontrol reikalavimus, skaičius
2 uždavinys. Dalyvauti rengiant
derinamų ES teisės aktų LR
pozicijas
Pateiktų pasiūlymų rengiamoms
LR pozicijoms dėl ES teisės aktų
skaičius
2 tikslas. Vadovaujantis ICAO,

Vertinimo kriterijų reikšmės
Metinis
Įvykdymas,
Įvykdyta
planas
procentais

95

95

100

9

10

111

7

0

0
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R-12-02-01

P-12-02-01-01

P-12-02-01-02
P-12-02-01-03
P-12-02-01-04
P-12-02-01-05
P-12-02-01-06
P-12-02-01-07
P-12-02-01-08

P-12-02-01-09

P-12-02-01-10

P-12-02-01-11

ECAC, ES, EASA, Eurocontrol ir
JAA standartais bei
rekomendacijomis vykdyti civilinės
aviacijos skrydžių saugos ir
aviacijos saugumo priežiūrą
Mažėja žūčių bendrosios aviacijos
srityje ir pavojingų transporto
aviacijos incidentų skraidytų
valandų skaičiui; mažėja neteisėtos
veikos atvejų civilinės aviacijos
srityje
1 uždavinys. Vykdant civilinės
aviacijos valstybinę priežiūrą
kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip
aviacijos įmonės, orlaivių
naudotojai ir bendrosios aviacijos
organizacijos laikosi teisės
aktuose nustatytų civilinės
aviacijos standartų bei
reikalavimų
Aerodromų tinkamumo naudoti
patikrinimų skaičius ir
išduotų/pratęstų tinkamumo
naudoti pažymėjimų skaičius
Statinių statybos derinimų skaičius
Antžeminių paslaugų teikimo
įmonių tikrinimas
Oro navigacijos paslaugų teikėjų
patikrinimų skaičius
RNS įrenginių patikrinimų ir
išduotų / pratęstų pažymėjimų
skaičius
Skelbiamos oro navigacijos
informacijos derinimų skaičius
Naujų oro navigacijos funkcinių
sistemų diegimo ar esamų sistemų
dokumentų vertinimų skaičius
Įregistruotų ir išregistruotų
civilinių orlaivių skaičius; orlaivių
tinkamumo skraidyti patikrinimų
ir leidimų specialiajam skrydžiui
išdavimo skaičius
Civilinių orlaivių gamybos,
techninės priežiūros ir tinkamumo
skraidyti tęstinumo vadybos
organizacijų patikrinimų skaičius
Akredituotų aviacijos mokymo
įstaigų, treniruoklių ir įgaliotų
skrydžio egzaminuotojų
patikrinimų skaičius
Išduotų / pakeistų / pratęstų /
atnaujintų / pripažintų civilinės

7500/ 7500

25217/
33522

336/ 447

40/ 5

43/ 8

108/ 160

130
10

192
10

148
100

35

35

100

7/ 25

14/ 70

200/ 280

350

833

238

10

15

150

90/ 333

101/ 465

112/ 140

42

53

126

75

123

164

600

932

155
8

P-12-02-01-12
P-12-02-01-13

P-12-02-01-14

P-12-02-01-15
P-12-02-01-16
P-12-02-01-17
P-12-02-01-18

P-12-02-01-19

P-12-02-01-20

P-12-02-01-21
P-12-02-01-22
P-12-02-01-23

aviacijos specialistų licencijų
(kvalifikacijų) bendras skaičius
Civilinės aviacijos specialistų
sveikatos būklės duomenų
vertinimų skaičius
Aviacijos medicinos centro ir
aviacijos medicinos gydytojų
darbo patikrinimų bei gydytojų
konsultacijų valandų skaičius
LR civilinės aviacijos vežėjų
sertifikavimo patikrinimų,
inspektavimų ir kitų patikrinimų
skaičius
Bendrosios paskirties aviacijos
organizacijų patikrinimų skaičius
Užsienio civilinių orlaivių
patikrinimų LR oro uostose
skaičius pagal SAFA programą
Pavojingų krovinių gabenimo ir
saugojimo oro uostuose
patikrinimų skaičius
Civilinės aviacijos įmonių
aviacijos saugumo programų,
aviacijos saugumo kokybės
kontrolės programų, aviacijos
saugumo mokymų programų ir
veiksmų ypatingomis
aplinkybėmis planų vertinimo
skaičius
Keleivius, kitus asmenis, bagažą,
krovinius ir paštą tikrinančių
darbuotojų atestavimas ir
pažymėjimų išdavimas, skaičius
Oro uostų ir kitų civilinės aviacijos
įmonių diegiamos ir
rekonstruojamos aviacijos
saugumo įrangos derinimų
skaičius
Išduotų LR Tarptautinių įgulos
nario pažymėjimų skaičius
Aviacijos saugumo auditų,
tikrinimų ir bandymų atlikimas,
skaičius
Užtikrinta Civilinės aviacijos
administracijos įslaptintų
dokumentų apsauga ir kontrolė
(procentais)
2 uždavinys. Užtikrinti kokybišką
oro transporto priežiūrą pagal
tarptautinių, ES, LR teisės aktų bei
oro susisiekimo sutarčių
reikalavimus

1000

945

95

12/ 12

12/ 12

100/ 100

102

96

94

12

12

100

24

51

213

12

12

100

24

24

100

200

299

150

5

9

180

50

84

168

55

32

58

100

100

100
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P-12-02-02-01

P-12-02-02-02

P-12-02-02-03

P-12-02-02-04

P-12-02-02-05

P-12-02-03-01

P-12-02-04-01

R-12-03-01

Išnagrinėtų paklausimų ir
pretenzijų dėl keleivių teisių
pažeidimų dalis nuo gautų
paklausikų ir pretenzijų skaičiaus
(procentais)
Oro vežėjų, oro uostų ir oro
transporto bilietų pardavėjų
tikrinimų siekiant nustatyti, kaip
jie užtikrina keleivių teises,
skaičius
Patvirtintų skrydžių tvarkaraščių,
išduotų leidimų ir patvirtintų
paraiškų nereguliariems
skrydžiams vykdyti bendras
skaičius;
Parengtų oro transporto veiklos
ketvirtinių analizių skaičius /
ICAO statistinės programos
užtikrintas vykdymas (procentais)
Užtikrinta nuolatinė kontrolė, kaip
vežėjai ir orlaivių naudotojai
laikosi reglamento (EB) 785/2004
nuostatų (procentais)
3 uždavinys. Tobulinti personalo
kvalifikaciją ir viešojo
administravimo gebėjimus
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo bei
specialiųjų profesinių žinių įgijimo
patvirtinimo pažymėjimų skaičius
Uždavinys. Aprūpinti CAA
darbuotojus kompiuterine
technika, specialiąja programine
įranga ir gamybinėmis
priemonėmis
Ilgalaikio turto įsigijimas, tūkst.
litų
3 tikslas. Mokėti labai svarbių
asmenų skrydžių nesumokėtas
rinkliavas už naudojimąsi oro
uostais ir oro navigacijos
paslaugas Lietuvos Respublikos
oro erdvėje
Vadovaujantis Komisijos
reglamento (EB) Nr. 1794/2006,
nustatančio bendrą mokesčių už
oro navigacijos paslaugas sistemą,
9 straipsnio 1 dalies c punkto
nuostatomis, mokamos rinkliavos
paslaugų teikėjams, procentinė
išraiška
Uždavinys. Mokėti labai svarbių

100

95,6

96

10

17

170

652

753

115

4/ 100

4/ 100

100/ 100

100

100

100

130

99

76

200

199,8

100

100

100

100
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P-12-03-01-01

R-12-04-01

P-12-04-01-01

asmenų, vykstančių tik su oficialia
misija, skrydžių oro navigacijos ir
oro uostų rinkliavas už suteiktas
paslaugas
Pagrįsto ir teisingo rinkliavų
apmokėjimo pagal pateiktus oro
navigacijos paslaugų teikėjo ir oro
uostų mokėjimo dokumentus,
procentinė išraiška
4 tikslas. Mokėti skrydžių,
atliekamų orlaiviais, kurių
leidžiama maksimali kilimo masė
mažesnė negu dvi metrinės tonos,
oro navigacijos maršruto
rinkliavas
Vadovaujantis Komisijos
reglamento (EB) Nr. 1794/2006,
nustatančio bendrą mokesčių už
oro navigacijos paslaugas sistemą,
nuostatomis, mokamos maršruto
rinkliavos oro navigacijos
paslaugų teikėjams, procentinė
išraiška
Uždavinys. Mokėti skrydžių,
atliekamų orlaiviais, kurių
leidžiama maksimali kilimo masė
mažesnė negu dvi metrinės tonos,
oro navigacijos maršruto
rinkliavas
Pagrįsto ir teisingo rinkliavų
apmokėjimo pagal pateiktus oro
navigacijos paslaugų teikėjo
mokėjimo dokumentus, procentinė
išraiška

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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1.3. Civilinės aviacijos veiklos priežiūros bei skrydžių saugos užtikrinimo
programos (01.12) asignavimų panaudojimas

Programa
Iš viso asignavimų programai (1+2)
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
Iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama
projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai
gautos lėšos)

Patvirtinti
(patikslinti)
asignavimai, tūkst.
litų
6227,9

4695,8

Asignavimų
panaudoji
mas,
procentais
75

6227,9

4695,8

75

5591,9

4546,4

81

Panaudoti
asignavimai,
tūkst. litų

Programa susideda iš dviejų poprogramių dėl skirtingų finansavimo būdų: 01.312 - valstybės
biudžeto lėšos; 01.412 - pajamų įmokų lėšos ( atskaitymai nuo rinkliavų už oro navigacijos paslaugas
bei naudojimąsi oro uostais. Šių atskaitymų dydį nustato Vyriausybė. Pagal šiuo metu galiojantį 2002
m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 96, šios valstybės įmonės iki einamojo
mėnesio 25 dienos perveda į biudžetinės įstaigos Civilinės aviacijos administracijos sąskaitą tam tikro
nustatyto dydžio rinkliavų dalį). Gautas valstybės įmonių lėšas Civilinės aviacijos administracija
perveda į valstybės biudžetą ir naudoja pagal patvirtintą sąmatą. Negautos pagal planą (sąmatą)
pajamos sumažina programos sąmatos įvykdymo procentą.
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2. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS
PRIORITETAI
Įstaigos vykdoma programa yra nuolatinė. Įstaigos prioritetinės kryptys ir pagrindiniai
strateginiai uždaviniai išliks tie patys – užtikrinti, kad patikimai veiktų civilinės aviacijos saugos ir
aviacijos saugumo valstybinės priežiūros sistema, tobulinti šią sritį reglamentuojančių teisės aktų bazę.
Toliau bus kuriami teisės aktai ir techniniai standartai, atitinkantys Tarptautinės civilinės
aviacijos organizacijos (ICAO) ir Europos Sąjungos reikalavimus, ir prižiūrima, kaip tų reikalavimų
laikomasi. Civilinės aviacijos administracijos artimiausio laikotarpio prioritetinės kryptys ir darbai yra
tokie:
1. Rengtis 2012 m tarptautiniams auditams: Europos aviacijos saugos agentūros LIST/MEST
(specialistų licencijavimo ir aviacijos medicinos priežiūros), pakartotinis FSTD
(treniruoklių priežiūros) standartizavimo grupės, SAFA bei Europos Komisijos aviacijos
saugumo priežiūros auditams.
2. Vykdyti CAA kompetencijai priskirtų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų
įgyvendinimo priežiūrą.
2. Derinti nacionalinių teisės aktų nuostatas su naujai priimtais ES teisės aktais, tobulinti ES
teisės aktų įgyvendinimą.
3. Įgyvendinti Nacionalinę civilinės aviacijos saugumo programą ir Nacionalinę civilinės
aviacijos saugumo kokybės kontrolės programą.
4. Užtikrinti kokybišką oro transporto priežiūrą pagal ICAO, ES, LR teisės aktus bei oro
susisiekimo sutarčių reikalavimus ir vykdyti oro susisiekimo paslaugų kokybės priežiūrą.
5. Dalyvauti plėtojant Baltijos funkcinio oro erdvės bloko projektą.
6. Stiprinti trečiųjų šalių orlaivių, tūpiančių Lietuvos Respublikos oro uostuose, patikrą
vykdant SAFA programą.
7. Diegti ICAO saugos vadybos sistemą.
8. Įgyvendinti civilinės aviacijos priežiūros paslaugų informacinės sistemos projektą..

Direktorius

Kęstutis Auryla
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