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A 006. KAUNO ORO UOSTO RINKLIAVOS
Šios VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialo rinkliavos galioja nuo 2017 metų sausio 1 d.

1.

RINKLIAVŲ RŪŠYS
–
–
–
–
–

orlaivio tūpimo;
išskrendančio keleivio;
orlaivio stovėjimo;
orlaivio saugumo;
orlaivio palydos.

Visos rinkliavos ir mokesčiai pateikti be PVM.

2.

ORLAIVIO TŪPIMO RINKLIAVA

2.1 Ši rinkliava nustatoma orlaiviams, tupiantiems oro uostuose, už naudojimąsi kilimo ir tūpimo, riedėjimo takais,
peronu ir signalinių žiburių įrenginiais.
2.2

Nustatoma ši orlaivio tūpimo rinkliava už kiekvieną orlaivio maksimalios kilimo masės (MTOW) toną:
Aprašymas

Rinkliavos dydis be PVM
(EUR)

MTOW mažesnė nei 2 tonos

3,001

MTOW 2 tonos arba didesnė

15,06

1. Orlaivio tūpimo rinkliava už kiekvieną nusileidimą.

3.

IŠSKRENDANČIO KELEIVIO RINKLIAVA

3.1 Išskrendančio keleivio rinkliava imama už išskrendančio iš Lietuvos Respublikos oro uosto keleivio
aptarnavimą.
3.2

Išskrendančio keleivio rinkliava už kiekvieną išvykstantį keleivį:
Aprašymas
Visi maršrutai

Rinkliavos dydis be PVM
(EUR)
11,58

1.
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ORLAIVIO STOVĖJIMO RINKLIAVA

4.1 Orlaivio stovėjimo rinkliava nustatoma orlaiviams už naudojimąsi oro uostų orlaivių stovėjimo aikštelėmis ir
orlaivių vilkimą.
4.2

Nustatoma ši orlaivio stovėjimo rinkliava už kiekvieną orlaivio MTOW toną per parą:
Aprašymas

Rinkliavos dydis be PVM
(EUR)

MTOW mažesnė nei 2 tonos

16,15

MTOW 2 tonos arba didesnė

1,45

4.3 Jeigu orlaivis stovi oro uoste trumpiau kaip 3 valandas, orlaivio stovėjimo rinkliava neimama. Jeigu orlaivis oro
uoste stovi ilgiau kaip 3 valandas, rinkliava skaičiuojama už parą.
4.4 Orlaivio stovėjimo rinkliava neimama iš orlaivio naudotojų, vežančių krovinius užsakomaisiais reisais, kai
orlaivis stovi trumpiau kaip 6 valandas ir jo MTOW – nuo 101 iki 170 tonų, taip pat kai orlaivis stovi trumpiau kaip 9
valandas ir jo MTOW – 171 tona ir daugiau. Kai orlaivis stovi ilgiau, rinkliava skaičiuojama už visą parą.

5.

ORLAIVIO SAUGUMO RINKLIAVA

5.1 Orlaivio saugumo rinkliava mokama už saugumo užtikrinimą oro uosto keleivių terminalo, patikros zonose ir
orlaivių stovėjimo aikštelėse, esančiose prie oro uosto keleivių terminalo.
5.2

Nustatoma ši orlaivio saugumo rinkliava už kiekvieną orlaivio MTOW toną:
Aprašymas
Visi maršrutai

6.

Rinkliavos dydis be PVM
(EUR)
1,45

ORLAIVIO PALYDOS RINKLIAVA

Orlaivio palydos rinkliava imama už palydos automobilio, kuris lydi orlaivį nuo orlaivio stovėjimo aikštelės iki kilimo ir
tūpimo tako arba nuo kilimo ir tūpimo tako iki orlaivio stovėjimo aikštelės, paslaugas. Šios rinkliavos maksimalus dydis
– 17,38 EUR. Ši paslauga teikiama pagal paklausimą.

7.

RINKLIAVŲ MOKĖJIMAS

7.1

Už naudojimąsi oro uostu orlaivių naudotojai moka:

7.1.1 rinkliavas už orlaivio tūpimą, orlaivio stovėjimą, orlaivio saugumą ir orlaivio palydą, moka grynais pinigais,
mokėjimo kortele arba mokėjimo pavedimu;
7.1.2 išskrendančio keleivio rinkliavą ir neįgaliems asmenims ir ribotos judėsenos asmenims pritaikytų įrenginių
mokestį, surinktą parduodant bilietą, moka grynais pinigais, mokėjimo kortele arba mokamuoju pavedimu per
sutartyse numatytus mokėjimo terminus.
Neišskridusiam keleiviui orlaivio naudotojas grąžina sumokėtą išskrendančio keleivio rinkliavą ir neįgaliems
asmenims ir ribotos judėsenos asmenims pritaikytų įrenginių mokestį grynais pinigais arba mokėjimo pavedimu per
vieną mėnesį nuo skrydžio dienos.
7.2 Civilinių orlaivių, naudojamų nekomerciniams oro transporto vežimams ir nespecialiesiems aviacijos darbams
atlikti, naudotojai 1 skyriuje nurodytas rinkliavas moka tik vykdydami tarptautinius skrydžius arba už naudojimąsi
tarptautiniais oro uostais.
7.3 Lietuvos Respublikos karinių orlaivių naudotojai, vykdantys karinius skrydžius, ir NATO valstybių narių, kurios
vykdo ar rengiasi vykdyti NATO oro erdvės patruliavimo misiją Baltijos valstybėse, karinių orlaivių naudotojai nemoka
1 skyriuje nurodytų rinkliavų.
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7.4 Užsienio šalių valstybės orlaivių naudotojai, Lietuvos Respublikos oro erdvėje vykdantys žvalgomuosius
(inspekcinius) skrydžius ar tranzitinius skrydžius žvalgymo (inspekcijos) tikslais pagal Lietuvos Respublikos
tarptautines sutartis ar kitus tarptautinius įsipareigojimus, taip pat tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Lietuvos
Respublika, karinių orlaivių naudotojai, nemoka 1 skyriuje nurodytų rinkliavų.
Informaciją apie numatomus Lietuvos Respublikos oro erdvėje vykdyti žvalgomuosius (inspekcinius) skrydžius ar
tranzitinius skrydžius žvalgymo (inspekcijos) tikslais pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar kitus jos
tarptautinius įsipareigojimus Krašto apsaugos ministerija ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių skrydžių
vykdymo pateikia oro navigacijos paslaugų teikėjui ir oro uostams, į kuriuos (iš kurių) šie skrydžiai bus vykdomi.
7.5 Krašto apsaugos ministerija sudaro ir tikslina NATO ar Europos Sąjungos valstybių narių ir tarptautinių
organizacijų, kurių karinių orlaivių naudotojai atleidžiami nuo 1 skyriuje nurodytų rinkliavų sąrašą ir jį pateikia oro
uostams, oro navigacijos paslaugų teikėjui ir Civilinės aviacijos administracijai, kuri informuoja Eurokontrolę. Šiame
punkte numatytos išimtys sąraše nurodytų NATO ar Europos Sąjungos valstybių narių ir tarptautinių organizacijų
karinių orlaivių naudotojams pradedamos taikyti pirmąją kito mėnesio dieną nuo sudaryto ar patikslinto sąrašo
pateikimo.
7.6 Visais atvejais 1 skyriuje nurodytas rinkliavas už punktuose 7.3, 7.4 ir 7.5 paminėtų orlaivių skrydžius pagal
Eurokontrolės ar oro navigacijos paslaugų teikėjo ir oro uostų pateiktas sąskaitas sumoka Krašto apsaugos
ministerija iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete jai numatytų asignavimų.
7.7 Užsienio valstybių karinių orlaivių, atvykusių į tarptautines operacijas, pratybas ir kitus karinio
bendradarbiavimo renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje ir vykdančių karinius skrydžius (kai jie neatleisti nuo 1
skyriuje nurodytų rinkliavų), taip pat užsienio šalių valstybės orlaivių, gabenančių karinę įrangą, ginklus arba karines
medžiagas Lietuvos Respublikos, NATO ar Europos Sąjungos gynybinėms reikmėms, naudotojų sumokėtas
1 skyriuje nurodytas rinkliavas Eurokontrolei ir oro uostams pagal šių orlaivių naudotojų pateiktus prašymus ir
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro nustatytais terminais grąžina Krašto apsaugos ministerija iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžete jai numatytų asignavimų.
7.8 Orlaivių naudotojai nemoka išskrendančio keleivio rinkliavos ir neįgaliems asmenims ir ribotos judėsenos
asmenims pritaikytų įrenginių mokesčio už:
– keleivį, keliaujantį tranzitu;
– vaiką iki 2 metų amžiaus;
– transferinį keleivį (išimtis taikoma tik neįgaliems asmenims ir ribotos judėsenos asmenims).
7.9 Orlaivių naudotojai, kurių orlaiviai tupia išskridimo oro uoste dėl techninių gedimų arba meteorologinių sąlygų,
neleidžiančių tęsti skrydžio, atleidžiami nuo tūpimo rinkliavų, o orlaivių naudotojai, kurių orlaiviai tupia atsarginiuose
oro uostuose tūpimo ir orlaivio stovėjimo paslaugas moka 50% rinkliavos.
7.10 Visos šiame apraše nurodytos rinkliavos mokamos eurais.
7.11 Oro uostų rinkliavų už naudojimąsi oro uostais lėšos yra šių paslaugų teikėjų – įmonių bendrųjų pajamų dalis.
Rinkliavos už naudojimąsi oro uostais skiriamos oro uostų išlaidoms, susijusios su nurodytų paslaugų teikimu,
padengti, šių įmonių investicijoms, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dydžių atskaitymai nuo
rinkliavų Civilinės aviacijos administracijai išlaikyti įtraukiami į oro uostų veiklos sąnaudas.
7.12 Oro bendrovėms, su kuriomis yra sudaryti rašytiniai specialieji susitarimai dėl oro uosto paslaugų teikimo, be
kita ko, apimantys ir oro uosto paslaugų kainos nustatymą šiuose susitarimuose, taikyti tokiuose specialiuose
rašytiniuose susitarimuose numatytus oro uosto paslaugų įkainius iki šių susitarimų galiojimo termino pabaigos.
7.13 Oro bendrovės, kurios naudojasi Kauno oro uostu nereglamentiniu jo darbo metu (nuo 00.01 val. iki 06.00 val.)
už kiekvieną oro uosto darbo valandą moka po 124,54 Eur mokestį. Mokestis netaikomas oro bendrovėms,
vykdančioms sanitarinius, paieškos ir gelbėjimo darbus.
Panaikina AIC A 021/2016.
- PABAIGA -
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