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Rinkos apžvalga ir tendencijos 

Šaltinis 1: Commercial Drones Market: Unmanned Aerial Systems 

(UAS) 2015 - 2021 Forecast and Analysis, 2015, CNBC 

Šaltinis 2: Unmanned Aerial Vehicle, 2014 Commercial Market Recap 

Šaltinis 3: www.uavglobal.com  

Šaltinis 4: Unmanned Aircraft Systems (UAS): Manufacturing Trends, 

2013 CRS Report for Congress 

 

 Komercinės ir civilinės paskirties BPO segmentui 

prognozuojamas spartus augimas, nors karinės 

paskirties BPO ir toliau sudarys didžiają dalį 

pasaulinės rinkos4 

 Pasaulinė komercinių BPO rinka išaugs septynis 

kartus; iki USD 4,8 mlrd. 2021 m.1  

 Rizikos kapitalo fondų investicijos perkopė USD 80 

mln. 2013 m.2 

 >200 įmonių, gaminančių ne karinės paskirties BPO3  

 Daugiausiai įmonių įsikūrę JAV, Prancūzijoje, JK, 

Japonijoje ir Vokietijoje 
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2014 

http://www.uavglobal.com/


Tarptautinė aplinka 

Šaltinis 1: Aviacijos rinkos atvėrimas saugiai ir tvariai civiliniais tikslais 

naudojamoms nuotolinio valdymo orlaivių sistemoms, 2014, Europos Komisija 

Šaltinis 2: Drone permits issued to UK operators increase by 80%, 2014, The 

Guardian 

Šaltinis 4: Unmanned Aircraft System (UAS) Service Demand 2015 

– 2035, 2013, U.S. Department of Transportation 

 

 

 1993-2005 BPO naudotojų skaičius Japonijoje 

išaugo 18 kartų iki maždaug 14000. Itin spartus 

augimas įsigaliojus naudojimo žemės ūkyje 

taisyklėms1 

 Prancūzijoje priėmus pradines taisykles patvirtintų 

naudotojų skaičius nuo 86 2012 m. gruodžio išaugo 

iki daugiau nei 400 2014 m. vasario1  

 Panašus rinkos augimas ir susijęs darbo vietų 

kūrimas pastebimi Švedijoje1 

 Didžioji Britanija: turinčiųjų leidimus skraidinti dronus 

virš Britanijos skaičius nuo 2014 m. pradžios per 10 

mėn. išaugo 80%2 

 Jeigu reguliavimas klostysis palankiai, bepiločių 

orlaivių skaičius 2035 m. turėtų pasiekti 250000, iš 

kurių 175000 komercinės paskirties4 
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NEPILOTUOJAMOS AVIACIJOS SISTEMOS, 
PROGNOZĖ 2015-20354 

Viešasis sektorius

Komercinė paskirtis



Tarptautinė aplinka 

Šaltinis 1: Civil RPAS Usage, Regulation & Certification In Europe, 2014, UVS 

International  

Šaltinis 2: Aviacijos rinkos atvėrimas saugiai ir tvariai civiliniais tikslais 

naudojamoms nuotolinio valdymo orlaivių sistemoms, 2014, Europos Komisija 

Šaltinis 3: How should states regulate drones and aerial surveillance?, 2015, 

ABA Journal 

Aviacijos institucijos visame pasaulyje integruoja nepilotuojamus orlaivius į civilinę oro erdvę. Kol kas 

kiekviena jurisdikcija turi savo taisykles ir reglamentus. 

ES šalys:  

 Nėra vieningo reguliavimo 

 17 šalių turi arba ruošia BPO reguliavimą (2014 balandžio informacija) 

 Europos Komisija: laipsniškas BPO integravimas į oro erdvę nuo 2016 m.  

 Dabar pats laikas atverti ES BPO rinką, derinant naujus ir esamus reguliavimo veiksmus Europos lygiu sprendžiant visus 

svarbius klausimus, įskaitant saugos, saugumo, privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimų įtraukimą į galiojančias šių 

sričių ES taisykles. 

JAV: 

 Kol kas nėra vieningo reguliavimo 

 >20 valstijų priėmė įstatymus, susijusius su BPO. Kai kuriose valstijų BPO naudojimas uždraustas (išskyrus atvejus, kai 

naudojama pagalbai suteikti, gelbėjimo operacijose ir pan.) 

 Priimti įstatymai, remiantys technologinį BPO vystymą, testavimo vietas ir pan. 

 RPAS integravimo į oro erdvę tikimasi 2015-2016 

Lyderiai: Izraelis, Prancūzija, Japonija, JAV, JK 
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Šaltinis 1: Aviacijos rinkos atvėrimas saugiai ir tvariai civiliniais 

tikslais naudojamoms nuotolinio valdymo orlaivių sistemoms, 2014, 

Europos Komisija 
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Panaudojimo sritys (be gynybos): 

 Žemės ūkis: veiksmingesnis ir tikslaus laiko trąšų ir pesticidų 
naudojimas 

 Logistika: smulkių ir vidutinio dydžio krovinių gabenimas į 
sunkiai pasiekiamas vietoves; itin greitas krovinių pristatymas 

 Gyvulininkystė: BPO naudojami pasiklydusių bandų 
paieškomoms 

 Infrastruktūra: geležinkelio bėgių, dambų, užtvankų ar 
elektros tinklų saugumo patikroms 

 Nelaimės: užtvindytų vietovių apskridimas, pagalba gesinant 
gaisrus ir pan. 

 Policija: gelbėjimo operacijos, ypač naudojant 
infraraudonuosius spindulius; nelegalių imigrantų ir narkotikų 
prekeivių sekimas 

 Energetika: ateityje su BPO būtų galima pakelti į orą vėjo 
turbinas ir gaminti ekologišką elektros energiją. Su BPO 
galima atlikti ir patikras. 

 Geologija: sunkia prieinamų teritorijų žemėlapių sudarymas, 
išteklių paieškos 

 Ateitis: mikro BPO būtų galima panaudoti šalinant dujų ar 
cheminių medžiagų nuotėkius arba programuoti taip, kad jos 
veiktų kaip bitės ir apdulkintų augalus. 

BPO pritaikymas / panaudojimas 

Panaudojimas žemės ūkyje 

Panaudojimas gaisrų gesinimui 



Šaltinis 1: Bepiločiais jau domisi ir stambusis verslas, 2015, 

vz.lt 

Šaltinis 2: Drone Technology Investments: Place Your Bets..., 

2014, Forbes 

Šaltinis 3: Will 2015 Finally Be the Year of the Drone?, 2015, 

The Motley Fool 
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• Amazon Google, UPS ir FedEx jau vysto dronus, skirtus 
krovinių pristatymo paslaugoms2 

• PrecisionHawk – startuolis, neseniai gavęs papildomą 
finansavimą, gamina dronus, kurie renka ir analizuoja 
žemės vaizdo duomenis. Įmonė taiko savo produktą 
žemės ūkiui bei greitosios pagalbos teikimui2 

• Parrot ir DJI: įmonės, gaminančios pigius dronus 
individualiam laisvalaikio naudojimui jau turi didelę dronų 
rinkos dalį3 

• Aerovironment: iš rankos paleidžiamų dronų lyderis bei 
karinės pramonės lyderis3 

• Lockheed Martin Corporation: įmonė jau turi išvystytų 
dronų portfelį, papildomai fokusuojasi ties dronais, 
gebančiais išbūti vienoje vietoje ilgą laiką1 

• AeroVironment: Pentagono „Hummingbird drone“ 
gamintojas; gamina mažyčius dronus su aukštos kokybės 
kameromis1 

• Draganflyer: aukštos kokybės nebrangūs dronai, 
gebantys aukštai pakilti ir daryti itin geros kokybės 
nuotraukas/video  

 

 

Įmonės, investuojančios į bepiločius 

PrecisionHawk 
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Pirmaujančios BPO gaminančios įmonės 

Europa Š. Amerika Azija ir Afrika 

Rinkos apžvalga ir tendencijos 

Parrot SA, Prancūzija 

 

DJI, Kinija 

 

Textron Inc.,  JAV 

 

Draganfly Innovations Inc., 

Kanada 

 

Dassault Aviation, 

Prancūzija 

 

Aeronautics Ltd., Izraelis 

 

Aviation Industry Corporation 

of China (AVIC), Kinija 

Fuji Heavy Industries Ltd., 

Japonija 

BAE Systems, JK 

 

Denel SOC Ltd., Pietų 

Afrika 

Thales Group, Kataras 

Finmeccanica, Italija 

 

Northrop Grunmman , JAV 

 

Lockheed Martin, JAV 

 

Areovironment, JAV 

 

Insitu / The Boeing 

Company, JAV 

 

Ascending Technologies, 

Vokietija 

 

Prox Dynamics AS, 

Norvegija 

 



 BPO kuriančios įmonės patenka į II – ąjį  

sektorių 

 Produktas vis dar sparčiai vykdomas, patobulinai 

vykdomi paraleliai su gamyba 

 Būtinas efektyvus ir dažnas bendradarbiavimas tarp 

produkto vystymo ir gamybos komandų 

 Produktas sąlyginai nedidelis, jį lengva transportuoti, 

logistikos kaštai sudaro mažą visų gamybos kaštų dalį 

Šaltinis 1: Deloitte, Location, learning, and logistics 

A framework for managing trade-offs in capacity location 

decisions, 2013 8 
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Kokia BPO įmonių plėtros dinamika? 

Sektorius I 

 
Gamybos ir vystymo 

vietų pasirinkimas 

nulemtas tradicinių 

faktorių 

Sektorius II 

 
Gamybos ir vystymo 

vietų pasirinkimas 

nulemtas produkto 

vystymo būtinybės 

Sektorius III 

 
Gamybos ir vystymo 

vietų pasirinkimui 

įtakos turi produkto 

vystymo būtinybė ir 

tradiciniai faktoriai 
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Produkto vystymo tipas 

Vystymas prieš 

gamybą 

Vystymas ir gamyba 

vyksta kartu 

GAMYBOS IR VYSTYMO VIETOS PASIRINKIMO SCHEMA1 

Tikėtina, kad BPO kuriančių įmonių 

gamybos ir produkto vystymo vietos 

bus steigiamos šalia 



Įvairi gamta (testavimo ir naudojimo zonos) 

 Dideli atviri laukai 

 Kuršių Nerija 

 Baltijos jūra 

 Ežerai 

 Miškai 

 

Iškirtinės skraidymo zonos 

 Ignalinos skrydžių centras:  

Plotas: 1,200 km2  

Maksimalus skraidymo aukštis: 22 km  

Aplinka ir infrastruktūra 

Žemas skrydžių kiekis ir oro erdvės užimtumas 

 Tik 4 tarptautiniai oro uostai 

 

 

 

 

 

Verslo aplinkos gerinimas 

 LBONA - Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacija  

 Ūkio ministerijos inicijuota darbo grupė 
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Bepiločių orlaivių potencialas ir panaudojimo galimybės Lietuvoje 

 Universitetų programos ir veiklos susijusios su 

BPO (Baltijos pažangių technologijų institutas, 

Kosmoso ir mokslų technologijų institutas, 

Vilniaus Gedimino Technikos universitetas ir 

kt.) 

Kompetencijos ir patirtis 

   

 

 Lietuvos gamintojai ir specialistai jau sėkmingai kuria ir 

gamina BPO 

 

 

 

 

 

 PATIRTIS BPO SRITYJE:  

 Lietuvos kariuomienė: pilotų pratybos 

 Aplinkos ministerija: vamzdynų patikrinimas 

 LitGrid ir KMTI: aukštos įtampos lelekt stebėsena  

 Kita: masinių renginių stebėjimas, baltijos jūros 

tyrimai, filmavimas ir t.t. 

 

 

 BPO kompanijos turinčios oficialius 

atstovus Lietuvoje:  

  DJI  

 Walkera  

 Trimble 

 

 

PATIRTIS IR 

BENDRADARBIAVIMAS 
IŠSILAVINIMAS 

UŽSIENIO KOMPANIJOS 
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Aukštas kainos ir kokybės santykis 

 4 vieta pagal pelno mokesčių lygį Europos sąjungoje 

 2 vieta pagal palankumą investuoti Europos sąjungoje3 

 

Draugišką verslui aplinka 

 1 vieta pagal paprastumą pradėti verslą Centrinėje ir Rytų 

Europoje 

 

 Ženkli parama MTTP veikloms užsienio kompanijoms 

 Finansinė parama prieinama tiek įrangos tiek mokslinių tyrimų išlaidoms 

BPO reguliavimas 

 Ūkio ministerijos iniciatyva sukurta darbo grupė, kurios 

tikslas BPO verslo sąlygų gerinimas 

 Komercinė veikla naudojant BPO 

 Skyrdžiai už matumo zonos ribų 

 

Finansiniai ir reguliaciniai privalumai 

Source 1: Eurostat, 2013 

Source 2: Eurostat, 2013 (age group 25-64) 

Source 3: Baseline Profitability Index, 2014, Foreign Policy 

Source 4: Doing Business, 2015 
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