2015 metų Lietuvos civilinės aviacijos
skrydžių saugos analizė

1. Įžanga
Lietuvos civilinės aviacijos 2015 metų skrydžių saugos analizėje pateikiami statistiniai
duomenys apie Lietuvos Respublikoje (toliau – LR) registruotų orlaivių ir LR įsteigtų įmonių
naudojamų orlaivių avarijas ir incidentus, skraidytų valandų skaičių, trumpai apžvelgiama civilinės
aviacijos vežėjų, bendrosios aviacijos, oro uostų ir VĮ „Oro navigacija“ veikla.
Pateikiant statistinius duomenis orlaivių naudotojai skirstomi į civilinės aviacijos vežėjus
ir bendrosios paskirties aviaciją.
2015 m. pabaigoje Lietuvoje buvo aštuoni (2014 m. – vienuolika) sertifikuotų civilinės
aviacijos vežėjų (toliau – vežėjai), visi aštuoni vežėjai vykdė komercinius skrydžius. 2015 m.
sumažėjo vežėjų kadangi du nutraukė savo veiklą, o vienas vežėjas, kuris turėjo civilinės aviacijos
vežėjo pažymėjimą, išduotą pagal nacionalinius reikalavimus vykdyti specialiuosius skrydžius, nuo
2015 m. balandžio 1 d. vykdant Europos Komisijos 2012-10-05 reglamento (ES) Nr. 965/2012,
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių
naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, reikalavimus,
pateikė Civilinės aviacijos administracijai (toliau CAA) deklaraciją, dėl specialiųjų skrydžių
vykdymo.
Bendrosios aviacijos skraidytų valandų skaičių pateikė Lietuvos aeroklubas. Duomenys
nėra išsamūs, kadangi neapima Lietuvos aeroklubo federacijoms nepriklausančių orlaivių skrydžių.
Šioje analizėje vartojamos sąvokos:
Avarija – įvykis, susijęs su orlaivio naudojimu ir įvykęs per laikotarpį nuo ketinančio juo
skristi asmens įlipimo į tą orlaivį iki jo išlipimo iš orlaivio, kai:
1. asmuo mirtinai ar sunkiai sužeidžiamas dėl buvimo orlaivyje, tiesioginio sąlyčio su
kuria nors orlaivio dalimi, įskaitant nuo orlaivio atitrūkusias dalis, reaktyvinio variklio išmetamųjų
dujų srovės tiesioginio poveikio, išskyrus atvejus, kai asmuo susižeidžia pats, jį sužeidžia kiti
asmenys, arba jis miršta natūralia mirtimi, arba kai sužeidžiami nelegaliai skrendantys keleiviai,
kurie slepiasi orlaivio vietose, kuriomis paprastai nesinaudoja keleiviai ir įgulos nariai;
2. orlaivis sulaužomas ar pažeidžiama jo konstrukcija ir dėl to susilpnėja konstrukcijos
tvirtumas, suprastėja jo techninės ar skrydžio charakteristikos ir paprastai reikalingas didelis
remontas arba apgadinto elemento pakeitimas, išskyrus variklio gedimus, kai sugadintas jis pats, jo
dangčiai ar agregatai arba sugadinti tik oro sraigtai, sparno galai, antenos, ratų pneumatika,
stabdymo įtaisai, gaubtai ar nežymiai įlenkiama, praduriama orlaivio danga;
3. orlaivis dingsta be žinios arba patenka į tokią vietą, kur priėjimas prie jo visiškai
neįmanomas.
Pavojingas incidentas – incidentas, kurio aplinkybės rodo, kad vos buvo išvengta
avarijos.
Incidentas – su orlaivio naudojimu susijęs įvykis, išskyrus avariją, kurio metu iškyla arba
galėjo iškilti pavojus skrydžių saugai.
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2. 2015 m. statistiniai duomenys
2.1. 2015 m. aviacijos įvykių suvestinė.
Aviacijos įvykių
klasifikacija
Avarija
Pavojingas incidentas
Incidentas
Iš viso:

Bendrosios
paskirties aviacija
8
2
19
29

Vežėjai
1
1
64
66

Iš viso
9
3
83
95

2.2. 2014 ir 2015 m. aviacijos įvykių lyginamoji suvestinė.
Aviacijos įvykių
klasifikacija
Metai
Aviacijos įmonės
Vežėjai
Bendrosios paskirties aviacija
Iš viso:

Avarija
2014

2015

9
9

1
8
9

Pavojingas
incidentas
2014
2015
4
3
7

1
2
3

Incidentas
2014

2015

46
21
67

64
19
83

2.3. Aviacijos įvykių skaičiaus pokytis 2010–2015 metais.
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2.4. LR orlaivių registre registruotų orlaivių 2015 m. avarijos.
Registruotų
Metai
orlaivių sk.
2015
828
*duomenys ne visi

Skraidytų val.
sk.
81487*

Avarijų sk.
be aukų
su aukomis
8
1

Žuvusiųjų sk.
2

2.5. LR orlaivių registre registruotų orlaivių (iki 5700 kg MTOW) 2015 m. avarijos.
Registruotų
Metai
orlaivių sk.
2015
778
*duomenys ne visi

Skraidytų val.
sk.
17858*

Avarijų sk.
be aukų
su aukomis
7
1

Žuvusiųjų sk.
2

2.6. LR orlaivių registre registruotų orlaivių (daugiau 5700 kg MTOW) 2015 m. avarijos.

Metai
2015

Registruotų
orlaivių sk.
50

Skraidytų val.
sk.
63629

Avarijų sk.
be aukų
su aukomis
1
-

Žuvusiųjų sk.
-

2.7 2012–2015 m. skraidytų valandų pokytis.
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2.8. 2011–2015 metų kilimų ir tūpimų statistika LR tarptautiniuose oro uostuose.
Oro
uostai
Vilniaus
oro uoste
Kauno
oro uoste
Palangos
oro uoste
Šiaulių
oro
uoste*

Iš viso:

2011 m.
Skrydžių
skaičius
27703

2012 m.
Skrydžių
skaičius
29995

2013 m.
Skrydžių
skaičius
32778

2014 m.
Skrydžių
skaičius
37254

2015 m.

9168

8559

7312

7191

7438

2960

3047

2941

2972

3368

77

138

229

172

39908

41739

43260

47589

Skrydžių skaičius
39289

267

50362

*Civilinių orlaivių skrydžiai
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2.9. 2011–2015 m. Vilniaus FIR oro erdve skridusių orlaivių skaičius.

Vidutiniškai per metus
‘11
‘12
‘13
‘14
‘15
200478 205712 213626 227035 227330

‘11
16707

Vidutiniškai per 1 mėn.
‘12
‘13
‘14
17143 17802 18920

‘15
18944

‘11
549

Vidutiniškai per parą
‘12
‘13
‘14
564
585
622

‘15
623
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3. Aviacijos įvykių apžvalga
3.1. Avarijos
3.1.1. 2015 metų gegužės 16 dieną skrendant per Baltijos jūrą dingo lėktuvas An-2. Po kelių dienų
lėktuvas rastas jūros dugne. Vienas pilotas žuvo, kitas dingo be žinios.
Priežastis: dar galutinai nenustatyta – vyksta tyrimas.
3.1.2. 2015 metų gegužės 22 dieną Biržų aerodrome nukrito lėktuvas Cessna-150. Avarijos metu
sunkiai sužeisti pilotas ir keleivis.
Priežastis: dar galutinai nenustatyta – vyksta tyrimas.
3.1.3. 2015 metų birželio 20 d. S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome nutūpta be važiuoklės lėktuvu
P2006T. Žmonės nenukentėjo.
Priežastis: dar galutinai nenustatyta – vyksta tyrimas.
3.1.4. 2015 metų birželio 20 d. S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome nutūpus lėktuvu Tecnam P2002JF ir riedant riedėjimo takeliu, išsinėrė priekinė važiuoklės rato ašis iš šakutės. Instruktorius ir
pilotas mokinys nenukentėjo. Lėktuvas apgadintas.
Priežastis: dar galutinai nenustatyta – vyksta tyrimas.
3.1.5. 2015 metų birželio 23 d S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome nutūpus lėktuvu Tecnam P2002JF ir riedant riedėjimo takeliu, prie fiuseliažo pagrindo išlūžo pagrindinės važiuoklės atrama.
Instruktorius ir pilotas mokinys nenukentėjo. Lėktuvas apgadintas.
Priežastis: dar galutinai nenustatyta – vyksta tyrimas.
3.1.6. 2015 metų birželio 26 d. Alytaus aerodrome akrobatinio skrydžio metu nukrito lėktuvas Jak55M. Pilotas žuvo.
Priežastis: dar galutinai nenustatyta – vyksta tyrimas.
3.1.7. 2015 m. liepos 18 d. techninio skrydžio metu, lėktuvu Hawker 800XP atliekant smukos
sistemos perspėjimo patikrinimą, lėktuvas pateko į suktuką. Lėktuvas išvestas iš suktuko, žmonės
nenukentėjo.
Priežastis: dar galutinai nenustatyta – vyksta tyrimas.
3.1.8. 2015 m. spalio 8 d. S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome ultralengvasis lėktuvas prarado trauką
ir nutūpė nepriskridęs kilimo-tūpimo tako. Žmonės nenukentėjo.
Priežastis: dar galutinai nenustatyta – vyksta tyrimas.
3.1.9. 2015 m. lapkričio 9 d. S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome atliekant sraigtasparniu Cabri G2
autorotaciją, sraigtasparnis buvo grubiai patupdytas ant kilimo – tūpimo tako. Sraigtasparnio
konstrukcija pažeista, žmonės nenukentėjo.
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Priežastis: dar galutinai nenustatyta – vyksta tyrimas.
3.2. Pavojingi incidentai
2015 m. užregistruoti 3 pavojingi incidentai: 1 civilinės aviacijos vežėjų ir 2 bendrosios paskirties
aviacijoje.
3.3. Incidentai
2015 m. užregistruoti 83 aviacijos incidentai: 64 incidentai civilinės aviacijos vežėjų ir 19 incident7
bendrosios paskirties aviacijoje.

4. Pranešimų apie įvykius sistema
Nuo 2015 m. lapkričio 15 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. balandžio
3 d. reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir
tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos
reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007.
Lietuvoje pranešimų skaičius per pastaruosius penkerius metus nuolat didėja, tačiau
lyginant su vakarų Europos valstybėmis, jis išlieka nedidelis. Vis daugiau pranešama apie
incidentus, ne tik apie tuos įvykius, kurių padariniai yra akivaizdūs (avarijos, pavojingi incidentai),
t. y. kai žūsta ar sužalojami žmonės, sugadinamas orlaivis. Informacija apie aviacijos įvykius
renkama ne tam, kad būtų nustatyta kaltė ir nubausti atsakingi asmenys ar būtų imtasi kitų sankcijų,
bet siekiant įvertinti tendencijas, esamas problemas, užkirsti kelią avarijoms ir pavojingiems
incidentams.
2015 metais į duomenų bazę įtraukta 189 įvykių informacija (įskaitant avarijas ir
incidentus).
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5. 2015 m. Lietuvos civilinės aviacijos veiklos apžvalga
5.1. Lietuvos civilinės aviacijos vežėjai.
2015 metais bendras vežėjų skraidytų valandų skaičius, palyginus su 2014 metais,
padidėjo 10 %. 2015 m. užregistruota viena avarija ir vienas pavojingas incidentas.
2015 metais buvo sertifikuotas vienas naujas vežėjas ir jam išduotas civilinės aviacijos
vežėjo pažymėjimas.
2015 metais pranešta apie trečdaliu daugiau aviacijos incidentų nei 2014 m. 2014 m.
užregistruoti 46 incidentai, 2015 m. – 64.
Įvykių priežasčių pasiskirstymas:
Priežastys
2013 m.
2014 m
2015 m
Techninės
12
18
26
Žmogiškasis veiksnys
2
7
8
Susidūrimai su paukščiais
2
8
18
Apšvitinta lazeriu
0
7
1
Kitos priežastys
7
6
11
2015 m. gerokai padidėjo susidūrimų su paukščiais įvykių skaičius, padidėjo pranešimų
skaičius dėl techninių priežasčių. Taip pat galima teigti, kad gerėja pranešimų sistema, iš vežėjų
gaunama daugiau pranešimų ne tik apie incidentus, bet ir apie kitus aviacijos įvykius.
Lietuvos vežėjų skrydžių regionas apima Europą, Aziją, Afriką, Pietų ir Šiaurės Ameriką.
5.2. Bendrosios paskirties aviacija.
2015 m. įvyko aštuonios bendrosios paskirties aviacijos avarijos. Šiais metais neišvengta
žmonių žūčių. An-2 katastrofos virš Baltijos jūros metu vienas pilotas žuvo, kitas pilotas dingo be
žinios. Avarijos priežastys tiriamos.
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Lietuvos aeroklubo duomenimis 2015 m. skraidyta lėktuvais – 8679 val., sklandytuvais –
3471 val., oro balionais – 2150 val.
Aerodromų savininkai ir naudotojai privalo užtikrinti, kad jų prižiūrimuose aerodromuose
nebūtų skraidoma pažeidžiant skrydžių saugos reikalavimus. Prasidedant aktyviam skraidymų
sezonui ypač reikia atkreipti dėmesį į didelę skraidymų pertrauką ir pilotavimo įgūdžių atstatymą
(kvalifikaciniai patikrinimai skraidymų sezono pradžioje ar ilgai neskraidžius). Nuolat privalu
kontroliuoti, kad būtų skraidoma tik orlaiviais, kurių tinkamumo skraidyti pažymėjimai yra
galiojantys, taip pat pilotai privalo turėti galiojančias licencijas ir reikiamą kvalifikaciją. Bendrosios
aviacijos aerodromų savininkai ir naudotojai privalo užtikrinti deramą tvarką aerodromuose,
objektyvios informacijos teikimą, fiksuoti skrydžių taisyklių ir orlaivių priežiūros pažeidimus ir
pranešti apie juos CAA.
5.3. Oro eismo paslaugų teikimas.
Skrydžių skaičius, lyginant su atitinkamu 2014 metų laikotarpiu, 2015 metais padidėjo
0,13 procento. Tranzitinių skrydžių sumažėjo 1,07 procento. Bendras skrydžių skaičius per metus –
227330.
2015 metais orlaivių avarijų, susijusių su oro eismo paslaugų teikimu, nebuvo.
2015 metais iš viso gauta 118 pranešimų apie 111 įvykių. Iš jų 71 pranešimai apie įvykius,
nesusijusius su oro eismo vadyba, 17 pranešimai – susiję su oro eismo vadyba.
Pagal 2012 – 2015 metų saugos būklės analizės rezultatus, saugos lygiai yra aukštesni už
CAA nustatytus priimtinus lygius 2012 – 2016 m., išskyrus oro eismo vadybos specifinių C
padarinių klasės įvykių grupę. C sunkumo klasė priskiriama tokiems įvykiams, kurių metu oro
eismo vadybos paslaugų lygis nors ir pablogėjo, bet liko priimtinai saugus, tačiau tam tikrų veiksnių
derinys gali kelti potencialų pavojų saugai.
5.4. Oro uostai.
2015 m. VĮ „Lietuvos oro uostai“ filialuose iš viso aptarnauta virš 4,2 mln. keleivių,
įvykdyta virš 50 tūkstančių skrydžių. Iš viso buvo teiktos paslaugos virš 13 tūkstančių t. krovinių.
Vilniaus aerodromo saugos įvykių registre užregistruota 30 įvykių aerodrome. Daugiausia
iš jų orlaivių ir paukščių susidūrimai (20).
Kauno aerodrome užregistruoti 6 įvykiai aerodrome, pagrinde įvykiai su antžemine įranga,
susidūrimas su paukščiai.
Palangos aerodrome užregistruotas vienas įvykis – orlaivio susidūrimas su paukščiu.
Šiaulių aerodrome civilinės aviacijos įvykių 2015 m neužregistruota.
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