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Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministrui Mariui Skuodžiui 

 

DĖL LIETUVOS BAZINIŲ ORO LINIJŲ STEIGIMO IR PRIORITETINIŲ SKRYDŽIŲ KRYPČIŲ 

Investors‘ Forum yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija, jungianti 

stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką ir šiuo metu vienijanti  virš 60 narių. 

Investors‘ Forum vizija yra sukurti palankiausią investicijoms verslo aplinką Europos Sąjungoje, 

pritraukiant tarptautines užsienio investicijas į Lietuvą. Mūsų asociacija siekia gerinti verslo aplinką ir 

investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene. 

Šiame rašte teikiame pasiūlymus dėl Lietuvos bazinių oro linijų steigimo ir prioritetinių skrydžių 

krypčių. 

 

1. Dėl Lietuvos bazinių oro linijų 

Įvertinus COVID-19 pandemijos poveikį ne tik šalies pasiekiamumui, bet ir bendrai socialinei ir  

ekonominei situacijai, siekiant įtvirtinti ilgalaikę ir tvarią Lietuvos plėtrą, Vyriausybei gyvybiškai svarbu 

užtikrinti ir toliau plėsti šalies susisiekimą su tikslinėmis ekonominėmis rinkomis. Dėl šios priežasties 

būtina toliau vystyti tiesioginius skrydžius, jungiančius Lietuvos sostinę su kritinės ir reikšmingos 

svarbos ekonominiais taškais Europoje. Tai, kad nepaisant technologijų pažangos, verslo kelionės 

tebėra būtinos, rodo Harvardo verslo apžvalgos tyrimas. 79% respondentų asmeninius susitikimus 

laiko efektyviausiu būdu susitikti su klientais ir parduoti, o 89% teigė, kad tiesioginiai susitikimai yra 

būtini sandorių pasirašymui.1 Nors aviacijos pramonė tikisi lėtai grįžti į verslo keliones po pandemijos, 

šis segmentas galiausiai sugrįš, nes įmonės patvirtina asmeninių susitikimų naudą. 

Pasiekiamumo oru padidėjimas 10 proc. daro įtaką ir kitiems šalių ekonominiams rodikliams, 

sąlygodamas jų augimą: TUI iki 4,7 proc., BPV iki 0,5 proc., atlyginimų iki 0,7 proc., įdarbinimo iki 0,9 

proc. IATA ir ACI-Europe vertinimu, vidutiniškai viena darbo vieta aviacijos sektoriuje generuoja apie 

100 tūkst. eurų BVP. Tuo tarpu, 1 mln. keleivių sukuria apie 1000 tiesioginių naujų darbo vietų. Aviacija 

taip pat veikia kaip papildomas katalizatorius valstybės ekonomikai, suteikdamas papildomą, bet 

tiesioginį impulsą ir kitiems verslams. 

 

1 Aviation: Benefits Beyond Borders, 
https://aviationbenefits.org/media/167186/abbb2020_full.pdf?fbclid=IwAR1o-
1ABQBDiuSSNfNUQdoi03WndVN19ZENF_553GfDTzgGofLxrfoOmmxI  

https://aviationbenefits.org/media/167186/abbb2020_full.pdf?fbclid=IwAR1o-1ABQBDiuSSNfNUQdoi03WndVN19ZENF_553GfDTzgGofLxrfoOmmxI
https://aviationbenefits.org/media/167186/abbb2020_full.pdf?fbclid=IwAR1o-1ABQBDiuSSNfNUQdoi03WndVN19ZENF_553GfDTzgGofLxrfoOmmxI
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Aviacija ypač svarbi regionams, kurių alternatyvios susisiekimo priemonės yra ribotos (geležinkeliu, 

keliais, jūra). Tokiems regionams priskiriama ir  Lietuva. Pagal tarptautinius susisiekimo reitingus, 

Lietuva išliko ES užribyje – reitinge  Lietuvai suteikta 87 vieta iš 141. 2  

Šalyje nėra bazinio vežėjo, kurio tikslas būtų vystyti ir plėsti, pirmiausia, mūsų šalies poreikius 

atitinkantį tarptautinį pasiekiamumą: pakankamo dažnumo skrydžius į pagrindinius Europos oro 

uostus ar kitus, šaliai aktualius, regioninius  bei ekonominius taškus.  

Tarptautinės oro uostų asociacijos ACI Europe 2019 m. Oro uostų industrijos pasiekiamumo 

ataskaitoje Lietuvos jungiamujų (hub) tipo oro uostų pasiekiamumo reitingas 15,1 % . Toks rezultatas 

nesiekia ES šalių vidurkio, kuris yra 28,8%. Verslo keliautojams pritaikytų tikslinių krypčių skrydžių 

dažnis ir jungiamųjų oro uostų pasiekiamumas yra vieni svarbiausių faktorių šalies verslo, politiniams 

ryšiams ir konferencinio turizmo projektams vystyti.   

Vertinant ekspertų prognozes, akivaizdu, kad pandemijos sąlygota aviacijos krizė – unikali ir rinkos 

grįžimo į priešpandeminę padėtį prognozavimas yra labai trumpalaikis: „Keleivių srauto atsigavimas 

vyksta lėčiau, nei tikėjomės. Taip buvo birželį, o ir liepos duomenys rodo, kad lyginant su 2019 m. liepa, 

tikėtina, atstatysime 19% keleivių srauto, o ne 30%, kaip tikėjomės“, 3 O. Jankovec, ACI Europe 

generalinis direktorius.  

Akivaizdu, kad situacijos rimtumas apsunkina tolimesnių periodų planavimą. Remiantis tarptautinių 

oro transporto industrijos organizacijų IATA, ACI4 duomenimis ir prognozėmis, tarptautinių keleivių 

srautų grįžimo į 2019 m. lygį nesitikima bent  iki 2023-2024 m. pabaigos.  

Aviacijos analitikai numato, kad realus rinkų atsistatymas po šios aviacijos krizės gali būti epizodinis, 

banguotas.5 Jau daugiau nei 20 oro linijų kompanijų paskelbė apie bankrotą, prognozuojama, kad 2021 

m. toks likimas ištiks dar ne vieną oro vežėją.6  

Didelė dalis Europos šalių, kuriose susisiekimą oru užtikrina nacionalinės aviakompanijos, prasidėjus 

koronaviruso pandemijai ir sustabdžius skrydžius, skubiai ėmėsi finansinius sunkumus patiriančių 

vežėjų gelbėjimo įvairiomis finansinėmis priemonėmis. IATA vadovybė kreipėsi į šalių vyriausybes, 

skatindama „padėti išgyventi krizę, taikant skubias pagalbos priemones“. 7 

2020 metų balandžio – birželio mėnesiais Europos Komisija patvirtinto suderintos valstybės pagalbos 

priemonių oro vežėjams už 22,4 milijardų Eur. 8 

 

2 The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum  
3 ACI EUROPE pranešimas žiniasklaidai, 2020-07-20  
4 IATA/Tourism Economics, Air passenger forecasts, 2020 balandis  

ACI EUROPE pranešimas žiniasklaidai, 2020-07-20  
5 https://www.euronews.com/2020/07/28/global-air-traffic-won-t-recover-from-covid-19-until-2024-says-

airline-body 
6 https://www.forbes.com/sites/laurabegleybloom/2020/06/27/airlines-coronavirus-travel-

bankruptcy/#2394cdae5f69 
7 IATA pranešimas žiniasklaidai, 2020 kovas 
8 Europos Komisija, Fitch Ratings 
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Oro linijos  Valstybė Suma, mln. Eur 

Lufthansa 

Condor 

Vokietija  

 

9000 

550 

Finnair Suomija  886  

TAP Portugalija 1200 

Air France Prancūzija  10000 

SAS 

Kitos oro linijos Švedijoje 

Švedija  

 

137 

455 

SAS Danija 137 

Taip pat, be suderintos valstybės pagalbos priemonių 2020 m. kovą – birželį Europoje patvirtinta kitų 

7,3  milijardų Eur vertės valstybinių ir Centrinio banko pagalbos priemonių. 9 

Oro linijos  Valstybė Suma, mln. Eur 

Austrian Airlines Austrija  600 

British Airways  

Ryanair 

EasyJet 

Wizz Air 

Jungtinė 

Karalystė 

   

332 

664 

663 

332 

Aegean Airlines Graikija 150 

Air Baltic Latvija  250 

Iberia 

Vueling 

Ispanija  

  

750 

260 

Norwegian Air Shuttle Norvegija 1200 

TUI Vokietija 1800 

 

9 Europos Komisija, Fitch Ratings 
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Įvertinus aukščiau išdėstytus argumentus, susiklosčiusią situaciją dėl pandemijos ir kitų valstybių 

nacionalinėms ir bazinėms avialinijoms skiriamą paramą, manome, kad Lietuvai būtina svarstyti 

bazinių oro linijų ar jų atitikmens steigimą. Bazinės oro linijos leistų užtikrinti stabilų susisiekimą ir tapti 

neatskiriama tarptautinio susisiekimo infrastruktūros dalimi, užtikrinančia Lietuvos konkurencingumą. 

 

2. Dėl prioritetinių skrydžių krypčių 

Siekiant verslo keliautojams reikalingo susisiekimo intensyvumo, reikalinga organizuoti bent 2 

skrydžius per dieną į pagrindinius jungiamuosius oro uostus (hub), kuriuose galima toliau tęsti 

keliones, persėdus į kitus skrydžius. Be to, bent dviejų dieninių skrydžių dažnis sudaro galimybes 

keliautojams išvykti ir sugrįžti į šalį su mažiausiomis laiko sąnaudomis.   

2020 metais rengiant DNR planą buvo atlikta apklausa, kurios metu surinkta informaciją iš 

suinteresuotų šalių (VĮ Lietuvos oro uostai, VšĮ Keliauk Lietuvoje, VšĮ Investuok Lietuvoje, VšĮ Versli 

Lietuva, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regiono savivaldybės, kt.) dėl tikslinių krypčių poreikių. 

Apžvelgus suinteresuotų šalių poreikius, toliau buvo įvertinti aktualiomis kryptimis tiesiogiai ir 

netiesiogiai 2017-2019 m. keliavusių  keleivių srautai. Kitame etape identifikuoti oro vežėjų 

prognozuojami vykdyti skrydžių dažniai  2021 m. aviaciniam vasaros sezonui. Taip pat, įvertintos 

tolimesnės oro vežėjų, tarptautinių oro transporto industrijos organizacijų - IATA, ACI, Eurocontrol bei  

analitikų McKinsey, Fitch Ratings,  ir kt. prognozės rinkai. 

2020 m. liepą identifikuotos kryptys, kuriomis, tikėtina, tiesioginis susisiekimas bus sunkiausiai 

atstatomas ar naujai sukuriamas, nes Lietuva nė vienam oro vežėjui nėra prioritetinė rinka ir skrydžių 

vykdymas iš Lietuvos nėra pirminis interesas. Todėl reikalingos ilgalaikės, inovatyvios tvarų ir patogų 

susisiekimą užtikrinsiančios priemonės pasiekiamumui šioms strateginėmis skrydžių kryptimis:  

Paryžius, Amsterdamas, Briuselis, Miunchenas, Viena, Berlynas, Hamburgas, Diuseldorfas, 

Štutgartas, Ciurichas, Roma, Madridas, Tel Avivas, Praha, Krokuva.  

 

Esame pasirengę gyvai pristatyti šiame rašte išdėstytus argumentus ir norėtume būti įtraukti į darbo 

grupes ir kitus formatus, kuriuose bus diskutuojamos potencialūs sprendimai iškeltiems klausimams.  

 

Pagarbiai, 

 

 

Vykdomoji direktorė         Rūta Skyrienė 

 


