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Dėl koronaviruso plitimo Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. priėmė nutarimą Nr. 207 ,,Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, kuriuo paskelbė visoje Lietuvos Respublikos 

teritorijoje karantino režimą, pritaikė ribojimus užsieniečiams vykti į/iš Lietuvos Respubliką ir Lietuvos 

Respublikos piliečiams vykti iš/į Lietuvos Respublikos. To rezultate, keleivių srautas sumažėjo, ne tik 

uždraustuoju laikotarpiu, bet ir likusius 2020 m. Maršrutų augimo skatinimo programa valstybės įmonė 

Lietuvos oro uostai (toliau - Lietuvos oro uostai) siekia atkurti dėl koronaviruso padarinių įmonės valdomuose 

oro uostuose prarastus maršrutus, didinti jų dažnius ir pritraukti naujus maršrutus.  

 

1. MARŠRUTŲ AUGIMO SKATINIMO PROGRAMA 

 

Šiame dokumente nustatytos sąlygos bus taikomos toms oro bendrovėms, kurios atitiks maršrutų augimo 

skatinimo programos sąlygas. Skatinimo programa taikoma visų oro bendrovių grupės bendrovių atžvilgiu. 

Oro bendrovės gali vykdyti šioje programoje numatytus oro bendrovių įsipareigojimus už kitas tos pačios oro 

bendrovių grupės bendroves. Maršrutų augimo skatinimo programa taikoma visoms oro bendrovėms, 

pradėjusioms vykdyti reguliarius keleivinius skrydžius iš/į VNO/PLQ nepertraukiamai arba pertraukiamai ne 

vėliau kaip nuo 2020 m. sausio 1d.   

 

1.1. Oro uosto rinkliavos 

 

1.1.1. Visos oro bendrovės, vykdančios reguliarius keleivinius skrydžius iš / į bent vieną Lietuvos oro uostą: 

VNO ir PLQ, pagal nustatytus kriterijus gali pasinaudoti nuolaidomis oro uosto išvykstančio keleivio  

rinkliavoms už oro uosto paslaugas, suteiktas tiems reguliariems skrydžiams.  

 

1.1.2. Šioje Maršrutų augimo skatinimo programoje numatytos nuolaidos taikomos VNO ir PLQ oro uostuose 

taikomai išvykstančio keleivio rinkliavai. 

 

1.2. Nuolaidų dydis 

 

1.2.1. Kriterijus atitinkančioms oro bendrovėms Maršrutų augimo skatinimo programos galiojimo laikotarpiu 

suteikiama viena iš toliau nurodomų nuolaidų pagal oro bendrovės pasiektą pervežtų keleivių rodiklį, nuolaida 

pritaikoma vertinant visą oro bendrovės pervežtą keleivių srautą VNO arba PLQ. 

 

Priemonė Nr. 1 - pagal šią priemonę oro bendrovei pervežus 80 – 100 proc. 2019 m. oro bendrovės ar oro 

bendrovės grupės pervežto keleivių srauto atitinkamu mėnesiu, taikoma 30 proc. nuolaida išvykstančio 

keleivio rinkliavai,   

 

Priemonė Nr. 2 - pagal šią priemonę oro bendrovei pervežus 50 – 79,9 proc. 2019 m. oro bendrovės ar oro 

bendrovės grupės pervežto keleivių srauto atitinkamu mėnesiu, taikoma 15 proc. nuolaida išvykstančio 

keleivio rinkliavai.  

 

1.2.2. Tiek Priemonė Nr. 1, tiek Priemonė Nr. 2 gali būti taikoma visus metus (ne tik tam tikrą IATA sezoną) 

vykdomiems ir sezoniniams (tik tam tikrą IATA sezoną vykdomiems) reguliarių skrydžių keleiviniams 

maršrutams. 

 

1.2.3. Maršrutų augimo skatinimo programa galioja nuo 2021 m. IATA vasaros sezono iki 2022 m. IATA 

vasaros sezono (2021 m. kovo 28 d. iki 2022 m. kovo 26 d.)   

 

1.3. Tinkamumas 

 

1.3.1. Oro bendrovės, kurioms taikoma Maršrutų augimo skatinimo programa, turi atitikti visus šios skatinimo 

programos reikalavimus. Pagal šią Maršrutų augimo skatinimo programą nuolaidos oro uosto rinkliavoms 

taikomos tik reguliariems keleiviniams skrydžiams, vykdomiems iš / į Lietuvos oro uostus. 

 



 

1.3.2. Maršrutų augimo skatinimo programa galioja reguliariems keleiviniams maršrutams, kurie buvo 

sustabdyti dėl COVID-19 sukeltų pasekmių ir  naujiems maršrutams, kurie bus pradėti vykdyti iki Maršrutų 

augimo skatinimo programoje nurodyto termino. 

 

1.3.3. Oro bendrovių skrydžiai, kuriems taikoma ši maršrutų augimo skatinimo programa, turi būti vykdomi 

iš / į Lietuvos oro uostus be tarpinių sustojimų.  

 

1.3.4. Oro bendrovė privalo turėti reikalingas skrydžių teises vykdyti skrydžius siūlomais maršrutais. 

 

1.3.5. Maršrutų augimo skatinimo programa taikoma kartu su šiomis VĮ Lietuvos oro uostų generalinio 

direktoriaus įsakymais patvirtintų ir viešai tinklalapyje www.ltou.lt skelbiamų skatinimo programų 

priemonėmis: 

Oro bendrovių veiklos Vilniaus oro uoste skatinimo programos (patvirtinta 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 

1R-110) naujo maršruto skatinimo priemone;  

Oro bendrovių veiklos Palangos oro uoste skatinimo programos (patvirtinta 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu 

Nr. 1R-111) naujo maršruto skatinimo priemone; 

Lietuvos oro uostų tinklo skatinimo programa (patvirtinta 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1R-112); 

Lietuvos oro uostų maršrutų atkūrimo skatinimo programa (patvirtinta 2020 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 

1R-58). 

 
1.3.6. Kai skrydžiai vykdomi pagal bendro kodo susitarimą (angl. code-sharing), nuolaidą oro uosto 

rinkliavoms gauti gali tik skrydį vykdantis vežėjas.  

 

1.3.7. Maršrutų augimo skatinimo programa netaikoma krovininių skrydžių maršrutams. 

 

1.3.8. Lietuvos oro uostai nesuteikia Maršrutų augimo skatinimo programoje numatytų nuolaidų, jei oro 

bendrovė gauna nuolaidas pagal kitus specialiuosius komercinius susitarimus su Lietuvos oro uostais. 

 

2. SPRENDIMŲ DĖL MARŠRUTŲ AUGIMO SKATINIMO PROGRAMOS PRIĖMIMAS IR KITOS 

PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS 

 

Maršrutų augimo skatinimo programa taikoma visiems reguliariems skrydžiams, atitinkantiems augimo 

kriterijus, nereikalaujant papildomų paraiškų iš oro bendrovės, maršrutų augimo skatinimo programos 

galiojimo laikotarpiu.  

 

2.1. Nuolaidų taikymas 

 

2.1.1. Nuolaida oro uosto rinkliavoms taikoma kiekvieną mėnesį, lyginant praėjusio mėnesio pervežtą keleivių 

skaičių su 2019 m. to paties mėnesio pervežtu keleivių skaičiumi. Nuolaida atskaitoma iš oro bendrovės 

mokėtinos sumos kiekvieną kalendorinį mėnesį. 

 

2.1.2. Oro bendrovės ir Lietuvos oro uostų atskiru susitarimu gali būti nustatyta ir kitokia sąskaitų išrašymo ir 

pateikimo tvarka oro bendrovių grupę sudarančioms oro bendrovėms.   

 

3. PROGRAMOS PAKEITIMAS ARBA NUTRAUKIMAS 

 

3.1. Jei oro bendrovė ar kitos tos pačios oro bendrovių grupės bendrovės tinkamai neapmoka sąskaitų faktūrų 

už oro uostų rinkliavas, taip pat kitus mokesčius ir (arba) rinkliavas už bet kurio oro uosto - VNO, KUN, PLQ 

- suteiktas paslaugas, nesilaiko naudojimosi Lietuvos oro uostais bendrųjų sąlygų (www.ltou.lt,) arba dėl 

priklausymo oro bendrovių grupei piktnaudžiauja šia programa, Lietuvos oro uostai turi teisę atšaukti Maršrutų 

augimo skatinimo programos patvirtinimą tokiai oro bendrovei.  

 

http://www.ltou.lt/
http://www.ltou.lt/


 

3.2. Esant būtinybei, Lietuvos oro uostai turi teisę pakeisti arba nutraukti šią Maršrutų augimo skatinimo 

programą. Apie programos pakeitimą arba nutraukimą ir tai lėmusias priežastis Lietuvos oro uostai 

informuoja oro bendroves. 


