
 
ORO BENDROVIŲ VEIKLOS PALANGOS ORO UOSTE SKATINIMO PROGRAMA 

 
VĮ Lietuvos oro uostai oro bendrovių veiklos Palangos oro uoste skatinimo programa siekia paskatinti oro bendroves vykdyti 

naujus skrydžių maršrutus į Palangos oro uostą ir iš jo, taip pat remti nuolatinę ir tvarią maršrutų tinklo plėtrą bei didinti 

keleivių skaičių. 
 

Lengvata gali būti taikoma šioms oro uosto rinkliavoms: 

 Išskrendančio keleivio rinkliavai; 

 Orlaivio tūpimo rinkliavai; 

 Orlaivio stovėjimo rinkliavai. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 NAUJO MARŠRUTO SKATINIMO PRIEMONĖ 

 VISUS METUS VYKDOMIEMS MARŠRUTAMS SEZONINIAMS MARŠRUTAMS 

1-ieji veiklos metai 70 proc. 60 proc. 

2-ieji veiklos metai 60 proc. 40 proc. 

3-ieji veiklos metai 50 proc. 20 proc. 

Naujas maršrutas – maršrutas, jungiantis PLQ ir kitą oro uostą be persėdimų, kuris šiuo metu nėra aptarnaujamas kitos Oro 

bendrovės ir nebuvo vykdomas iš oro uosto tiesiogiai per praėjusius 12 mėnesių. 
 

 APLEISTO MARŠRUTO SKATINIMO PRIEMONĖ 

  VISUS METUS VYKDOMIEMS MARŠRUTAMS 

1-ieji veiklos metai 50 proc. 

 

Apleistas maršrutas – maršrutas, į kurį skrydžiai nutraukti daugiau nei prieš 3 mėnesius iki skrydžių atnaujinimo, ir kuris šiuo metu 

nėra aptarnaujamas kitos oro bendrovės 

 

MARŠRUTO PLĖTROS SKATINIMO PRIEMONĖ 

VISUS METUS VYKDOMIEMS MARŠRUTAMS SEZONINIAMS MARŠRUTAMS 

Grąžinama 90 proc. išskrendančio keleivio mokesčio, 
sumokėto už padidėjusią keleivių skaičiaus dalį 

Grąžinama 90 proc. išskrendančio keleivio mokesčio, 
sumokėto už padidėjusią keleivių skaičiaus dalį 

 

 

Maršruto plėtros skatinimo priemonė taikoma jei bendras tuo maršrutu vykstančių kleivių skaičius atitinkamais metais padidėjo 

ne mažiau kaip 5 proc. Ši skatinimo priemonė taikoma tik toms atitinkamą maršrutą aptarnaujančioms oro bendrovėms, kurių 

keleivių skaičius šiuo maršrutu einamaisiais metais padidėjo ne mažiau kaip 5 proc. 
 

Dėl informacijos apie lengvatos taikymo tvarką prašome kreiptis: 
 

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai 

Adresas : Rodūnios kelias 10A, Vilnius, Lietuva. 

El. pašto adresas: avia@ltou.lt  

 

Aurimas Stikliūnas – aviacinių paslaugų skyriaus vadovas 

El. paštas: a.stikliunas@ltou.lt, mob.: +370 614 46702 

Justas Rinkevičius– Maršrutų plėtros vadovas 

El. paštas: j.rinkevicius@ltou.lt, mob. +370 694 25 302 
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