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Pakeičia AIC A 002/2017

A 005. PALANGOS ORO UOSTO RINKLIAVOS
Rinkliavos už naudojimąsi Palangos oro uostu, taikomos nuo 2019 m. lapkričio 1 d.
Rinkliavų rūšys, dydis:
1.

Išskrendančio keleivio rinkliava

1.1

Išskrendančio keleivio rinkliava už kiekvieną išvykstantį keleivį – 11,58 EUR.

Išskrendančio keleivio rinkliava imama už išskrendančio iš Lietuvos Respublikos oro uosto keleivio aptarnavimą.
2.

Orlaivio tūpimo rinkliava

2.1 Kiekvienai orlaivio tonai, kai MTOM yra 2 tonos ar didesnė – 10,54 EUR Mokestis renkamas už kiekvieną
orlaivio maksimalios kilimo masės (MTOW) toną.
2.2

Orlaiviui, kurio MTOM yra mažesnė nei 2 tonos – 2,00 EUR.

Naudotojai, kurių orlaiviai išskrido iš Oro uosto, tačiau dėl techninių gedimų arba meteorologinių sąlygų negali ar
jiems nėra leidžiama tęsti skrydžio, yra atleidžiami nuo orlaivio tūpimo rinkliavos.
Naudotojai, kurių orlaiviai tūpia Oro uoste, kaip atsarginiame oro uoste, už orlaivio tūpimo paslaugas moka 50%
(penkiasdešimt procentų) tūpimo rinkliavos.
3.

Orlaivio stovėjimo rinkliava

3.1 Kiekvienai orlaivio tonai, kai MTOM yra 2 tonos ar didesnė – 1,45 EUR. Mokestis renkamas už kiekvieną
orlaivio MTOW toną per parą.
3.2

Orlaiviui, kurio MTOM yra mažesnė nei 2 tonos – 6,00 EUR.

Orlaivio stovėjimo rinkliava nustatoma už naudojimąsi oro uosto orlaivių stovėjimo aikštelėmis. Laikas, kurį orlaivis
stovi Oro uoste, pradedamas skaičiuoti nuo orlaivio tūpimo oro uoste momento. Orlaivio stovėjimo rinkliava
skaičiuojama už visą parą, orlaivio stovėjimo laikas apvalinimas paromis į didžiąją pusę, t.y. stovėjimo laikas iki
24 val. laikomas viena para, nuo 24 iki 48 val. – dvi paros ir t.t.
Orlaivio stovėjimo rinkliava imama už kiekvieną orlaivio stovėjimo oro uoste parą, nepriklausomai nuo to, kiek naujos
paros valandų orlaivis stovi oro uoste.
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 Palangos oro uoste, kaip atsarginiame oro uoste moka 50% orlaivio stovėjimo
rinkliavos.
MTOM – maksimali orlaivio kilimo masė
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Orlaivio palydos rinkliava

4.1 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 dydis –
17,38 EUR. Ši paslauga teikiama pagal paklausimą.
5.

Keleiviams su negalia ir ribotos judėsenos asmenims pritaikytų įrenginių mokestis

5.1 Mokestis 0,06 EUR už kiekvieną išvykstantį ir atvykstantį keleivį, išskyrus keleivius keliaujančius tranzitu ir
vaikus iki 2 metų amžiaus.

Rinkliavos nurodytos be PVM.
Detalesnė informacija oro uostų tinklalapyje www.ltou.lt
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