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Šiemet per nepilną gruodžio mėnesį skrydžių vadovai aptarnavo beveik 7 proc. daugiau skrydžių nei
pernai tuo pačiu metu. Bendras Lietuvos oro erdvėje įvykusių skrydžių skaičius gruodžio 1-26 d. sudarė
15 240 skrydžių ir buvo 952 skrydžiais didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
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Preliminariais duomenimis, daugumą skrydžių Lietuvos Respublikos teritorijoje gruodžio 1-26 d. sudarė
tranzitiniai skrydžiai - 11 507. Tai sudaro 75,5 proc. visų skrydžių, rašoma pranešime spaudai. Minėtu
laikotarpiu skrydžių vadovai aptarnavo 6,92 proc., arba 745 skrydžiais, daugiau tranzitinių skrydžių nei
analogišku laikotarpiu pernai, pranešė valstybės įmonė „Oro navigacija“.
Daugiausia lėktuvų minimu laikotarpiu kilo ir leidosi Vilniaus oro uoste – 2 848 kartus. Tai sudaro beveik
tris ketvirtadalius (73,6 proc.) visų Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose gruodžio 1-26 d. aptarnautų
skrydžių. Palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, Vilniuje aptarnauta 130 skrydžių daugiau nei
pernai.
Kauno oro uoste skrydžių vadovai per minėtą 2017 m. laikotarpį aptarnavo 534 kartus kilusius arba
besileidusius orlaivius (10 skrydžių daugiau nei pernai). Šiaulių oro uoste aptarnautų skrydžių skaičius
siekė 251 (25 skrydžiais daugiau), o Palangos – 234 (16 daugiau).
Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki gruodžio 26 d. Lietuvos oro erdvėje įvyko 240 229 skrydžiai – tai yra 11 929
skrydžiais, arba 5,23 proc., daugiau nei analogišku laikotarpiu pernai. Iš jų 183 007 (76,2 proc. visų
skrydžių) orlaiviai per Lietuvos Respublikos teritoriją skrido tranzitu.
Daugiausia kartų skrydžių vadovai kilusius arba besileidusius orlaivius aptarnavo Vilniaus oro uoste –
čia aptarnauti 38 796 orlaiviai, o tai yra 2 094 skrydžiais mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausia
įtakos tam turėjo vasarą vykęs Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo tako remontas. Dėl minėto remonto
pastebimai išaugo aptarnautų skrydžių skaičius Kauno oro uoste – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 26 d.
aptarnauti 11 649 orlaiviai (pernai per tą patį laikotarpį 7 542). Šiaulių oro uoste minėtu laikotarpiu
aptarnauti 4 969 skrydžiai (2016 m. – 4 570), Palangos – 4 382 (2016 m. – 3879).
Per 2017 m. sausį-lapkritį iš pagrindinės veiklos valstybės įmonė „Oro navigacija“ gavo 27 mln. 263
tūkst. eurų pajamų. Per tą patį laikotarpį pernai įmonės pajamos siekė 25 mln. 995 tūkst. eurų.
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