Lietuvos oro erdvėje rugsėjį aptarnauta 8 proc. daugiau skrydžių
Vilnius, spalio 3 d. (ELTA).
Rugsėjį Lietuvos oro erdvėje orlaivių skrydžių skaičius išaugo 8 proc., lyginant su pernai
tuo pačiu metu, o per devynis šių metų mėnesius bendras skrydžių skaičius padidėjo
beveik 4 proc., palyginti su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu.
Pirmąjį rudens mėnesį Lietuvos oro erdvėje buvo aptarnauti 23 tūkst. 194 skrydžiai, trys
ketvirtadaliai iš jų vyko virš šalies teritorijos tranzitu (17 502). Likusią dalį (5692) sudarė
skrydžiai, kai lėktuvai kilo arba leidosi Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose. Palyginti su
praėjusių metų rugsėju, skrydžių vadovai aptarnavo 1737 skrydžiais daugiau, pranešė
skrydžių valdymo ir oro navigacijos paslaugas Lietuvoje teikianti valstybės įmonė „Oro
navigacija“.
Daugiausia kilusių ir besileidusių orlaivių rugsėjo mėnesį skrydžių vadovai aptarnavo
Vilniuje - 4006 kartus (2,9 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu). Kaune per tą patį
laikotarpį - 743 kartus (3,34 proc. augimas, palyginti su pernai rugsėju), Šiauliuose - 494
kartus (33,15 proc. augimas), Palangoje - 442 kartus (12,18 proc. augimas),
Per šių metų sausį-rugsėjį Lietuvos oro erdvėje buvo įvykdyti 183 tūkst. 945 lėktuvų
skrydžiai, iš kurių 76 proc. sudarė tranzitiniai skrydžiai, kai lėktuvai Lietuvoje nenutūpdavo.
Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose per šį laikotarpį lėktuvai
kilo arba leidosi 43 999 kartus. Per devynis šių metų mėnesius bendras Lietuvoje įvykusių
skrydžių skaičiaus augimas, lyginant su 2016 m. tuo pat metu, sudarė 3,96 proc.
VĮ „Oro navigacijos“ skrydžių vadovai per devynis šių metų mėnesius daugiausia skrydžių
aptarnavo lėktuvams kylant arba leidžiantis Vilniaus oro uoste -28 tūkst. 307 kartus. Kauno
oro uoste įmonės skrydžių vadovai kartu su kelis vasaros mėnesius talkinusiais kolegomis
iš Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centro per sausį-rugsėjį aptarnavo 9684 skrydžius.
Šiaulių ir Palangos oro uostuose dirbantys skrydžių vadovai - atitinkamai 3803 ir 3552
skrydžius.
Preliminariais skaičiavimais, per sausį-rugsėjį iš pagrindinės veiklos, teikiant oro navigacijos
ir oro uosto navigacijos paslaugas, VĮ „Oro navigacija“ gavo apie 22 mln. 580 tūkst. eurų
pajamų, o tai yra 5,6 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai įmonės pajamos siekė
21 mln. 306 tūkst. eurų.
Pasak „Oro navigacija“ pranešimo, įmonės pajamas sudaro rinkliavos už oro navigacijos
paslaugas, kurias moka užsienio aviakompanijos, besinaudojančios šiomis paslaugomis. Iš
jų gaunama apie 99 proc. įmonės pajamų.

