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Mitai apie oro uostus 

• Oro uostai valdo lėktuvų parką 

 

• Oro uostai priima sprendimus dėl naujų skrydžių / maršrutų 

atidarymo 

 

• Oro uostai pasyviai laukia, kol aviakompanijos pradės 

naudotis jų palaugomis  

 

• Oro uostai yra susifokusavę į infrastruktūros valdymą 

 

• Oro uostai užima monopolinę padėtį ir nekonkuruoja / ribotai 

konkuruoja tarpusavyje 

 

• Keleivių skaičius yra vienintelis oro uostų veiklos efektyvumą 

identifikuojantis faktorius 

 

• Oro uostai yra valdomi arba kontroliuojami valstybės 

 

 



Pasauliniu mastu aviacijos industrija 

IŠLAIKO 

56,6 mln. 
darbo vietų 

SUKURIA 

3,5% 
Pasaulinio BVP 

Data: Air Transport Action Group annual report 2012 

64.000 darbo vietų  

514 veikiančių įmonių 

26 mlrd.  eurų indėlis į valstybės BVP 

11.000 darbo vietų  

300 veikiančių įmonių 

5.1 mlrd. eurų indėlis į valstybės BVP 

 



 Tiesioginis poveikis darbo rinkai  

Duomenys : The impact of additional passengers on airport employment: German airports study (2010) 



         Pinigai iš dangaus Lietuvoje  

Orlaivių (aviakompanijų) 
aptarnavimas 

Terminalo ir perono veikla 

Aviacijos saugumo tarnyba 

Oro navigacija 

Maršrutų plėtra ir 
palaikymas 

Techninė orlaivių 
priežiūra ir aptarnavimas 

Krovinių aptarnavimas 

Maitinimas ore 

Bagažo tarnybos 

Keleivių aptarnavimas 

 

Mažmeninė prekyba 

Patalpų ir plotų nuoma 

Parkingas 

Infrastruktūros valdymas 

Reklamos pardavimai 

Konferencijos, kiti renginiai 
 
 

Tiesioginis oro uosto variklis 

1 turistas* 
Lietuvoje: 

- Praleido  vid. 3,5 
nakvynės 

- išleido ~400 Lt per 
dieną 

41 proc. atvyko verslo 
reikalais 

59 proc. –  
laisvalaikio/pramogų 

Per metus  jie Lietuvoje 

išleido 2,4 mln. 
Litų**  

 

2013 m. Lietuvos oro 
uostai aptarnavo  

 

3,5 mln. keleivių 

 

Antrinis poveikis šalies ekonomikai 

* Per 2013 m.         ** Per 2012 m.  



Lietuvos oro uostai šiandien 



Vilniaus oro uostas (VNO)  
Reguliarieji skydžiai, žiemos sezonas 13/14 



Kauno oro uostas (KUN) 
Reguliarieji skrydžiai, žiemos sezonas 13/14 



Palangos oro uostas (PLQ)  
Reguliarieji skrydžiai, žiemos sezonas 13/14 



Lietuvos skrydžių žemėlapis 

20 aviakompanijų, 37 reguliarieji maršrutai, 47 oro uostai Europoje ir už jos ribų pasiekiami 

tiesiogiai 

43 000 skrydžių per metus 

3,5 mln. aptarnautų keleivių per metus 

VNO – sparčiausiai augantis oro uostas regione ( 20,55 proc. augimas) 



Lietuvos oro uostų tinklas 

 Optimalus infrastruktūros „įdarbinimas“ 

 Oro uostų veiklos segmentacija 

 Bendra maršrutų plėtros strategija 

Efektyvus bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis 

Regioninis OU + 

privačių lėktuvų 

parkas 

Krovinių OU ir 

tech.priežiūros 

centras 
Pagrindinis 

šalies OU 



REGIONINIS ŠALIES 

OU 

 
Vakarų Lietuvos 

padengimas 

 

Taip pat tinkamas 

pramoginei ir bendrajai 

aviacijai 

 

Kurorto sezoniškumas 

palankus privačiai 

aviacijai (business jets) 

 

Bendrosios aviacijos 

aptarnavimo bazė 

 

Lietuvos oro uostų specializacija 

Tech. aptarnavimo ir 

krovinių OU 

 
Ilgiausias pakilimo-tūpimo 

takas Lietuvoje 

 

LEZ  

 

840m² tech. aptarnavimo 

angaras, tinkamas B747 

 

Ryanair tech. priežiūros ir 

aptarnavimo centras 

 
Tech. priežiūra ir aptarnavimas 

sraigtasparniams 

PAGRINDINIS ŠALIES 

OU 

 
Didžiausias Lietuvoje 

 

Tinkamiausias 

tradicinėms avialinijoms 

 

„Nacionalinio“ vežėjo 

namai 

 

Tech. priežiūros ir 

aptarnavimo, bendrosios 

aviacijos, privačių 

orlaivių aptarnavimo bazė 

 



- Valstybės įmonė, veikia nuo 2006 m. 

- 25 nacionalinių oro uostų tinklas 

- Aviacijos ir oro navigacijos paslaugos 

- 82 reguliarūs maršrutai 

- 19 mln. keleivių per 2013 m.  

- Valstybės įmonė, veikia nuo 2010 m. 

- 10 oro uostų tinklas 

- Aviacijos ir oro navigacijos paslaugos 

- 33,8 mln. keleivių per 2013 m. 

- Valstybės įmonė, veikia nuo 2003 m. 

- 46 oro uostų tinklas 

- Aviacijos ir oro navigacijos 

paslaugos (civilinė ir karinė aviacija) 

- 48,3 mln. keleivių per 2013 m. 

Oro uostų tinklai Baltijos jūros regione 

- Valstybės įmonė su oro uostais-filialais 

- 5 oro uostų tinklas 

- Aviacijos ir antžeminio aptarnavimo 

paslaugos 

- 2,8 mln. keleivių per 2013 m. 



Keleivių  

pasiekiamumas 

- 30 min. – 0,5 mln. 

keleivių 

 

- 2 val. – 3,4 mln. 

keleivių 

 

- 4 val. – 5,8 mln. 

keleivių 

 



Pinigai iš dangaus Škotijoje 

- 15 mln. svarų  vertės maršrutų 

plėtros fondas 

 

- Veiksmai pradėti 2013 m. pradžioje 

 

- Partneriai: oro uostas, miesto 

taryba, miesto prekybos rūmai, 

privatus verslas ir kt. 

 

- Susitarimai su EasyJet, Ryanair, 

Turkish Airlines, Brussels Airlines, 

Air Canada and Virgin Atlantic 

 

- Rekordinė plėtra iki 130 krypčių iš 

Edinburgo oro uosto 

 

- Vien EasyJet and Ryanair – 16 mln. 

keleivių per 5 metus = kiek naujų 

darbo vietų ir PINIGŲ IŠ DANGAUS?! 




