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A 002. VILNIAUS ORO UOSTO RINKLIAVOS
Pakeičia AIC A 008/2018
Atnaujintos rinkliavos už naudojimąsi Vilniaus oro uostu, taikomos nuo 2018 m. balandžio 1 d.
Rinkliavų rūšys, dydis:
1.

Išskrendančio keleivio:

1.1

transferiniams keleiviams – 1,57 Eur

1.2

visiems kitiems – 8,03 Eur

Išskrendančio keleivio rinkliava nemokama už keleivį, vykstantį tiesioginiu tranzitu ir vaiką iki 2 metų.
2.

Orlaivio tūpimo:

2.1

kiekvienai orlaivio tonai, kai MTOM yra 2 tonos ar didesnė – 7,57 Eur

2.2

orlaiviui, kurio MTOM yra mažesnė nei 2 tonos – 4,03 Eur

Orlaivių naudotojai, kurių orlaiviai išskrido iš Vilniaus oro uosto, tačiau dėl techninių gedimų arba meteorologinių
sąlygų negali ar jiems nėra leidžiama tęsti skrydžio, yra atleidžiami nuo orlaivio tūpimo rinkliavos.
Orlaivių naudotojai, kurių orlaiviai tupia Vilniaus oro uoste, kaip atsarginiame oro uoste, už orlaivio tūpimo paslaugas
moka 50 % tūpimo rinkliavos.
3.

Orlaivio stovėjimo:

3.1

kiekvienai orlaivio tonai, kai MTOM yra 2 tonos ar didesnė – 2,09 Eur

3.2

orlaiviui, kurio MTOM yra mažesnė nei 2 tonos – 15,87 Eur

Orlaivio stovėjimo rinkliava neimama jei:
— orlaivis stovi oro uoste trumpiau kaip 3 valandas;
— orlaivio naudotojo, vežančio krovinius užsakomaisiais reisais, orlaivis stovi trumpiau kaip 6 valandas ir jo
MTOM nuo 101 iki 170 tonų;
— orlaivio naudotojo, vežančio krovinius užsakomaisiais reisais, orlaivis stovi trumpiau kaip 9 valandas ir jo
MTOM – 171 tona ir daugiau.
Naudotojai, kurių orlaiviai tupia Vilniaus oro uoste, kaip atsarginiame oro uoste moka 50 % orlaivio stovėjimo
rinkliavos.
MTOM – maksimali orlaivio kilimo masė
4.

Orlaivio palydos – 51,87 Eur

5.
Keleivių su negalia ar ribotos judėsenos mokestis – 0,11 Eur, išskyrus keleivius keliaujančius tranzitu ir vaikus
iki 2 m. amžiaus.
Rinkliavos nurodytos be PVM.
Detalios naudojimosi oro uostais bendrosios sąlygos yra skelbiamos Vilniaus oro uosto internetinėje svetainėje
www.vilnius-airport.lt
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