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VĮ Lietuvos oro uostų 

generalinio direktoriaus 

2019 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. 1R-35 
 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKĄ DE MINIMIS PAGALBAI NAUJIEMS MARŠRUTAMS IŠ 

LIETUVOS ORO UOSTŲ PRADĖTI GAUTI  

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

1.1. Šis kvietimas skelbiamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015-06-01 įsakymu Nr. 

3-227(1.5E)1 (2017 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-165 redakcija) patvirtintas  Nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos teikimo oro vežėjams, siekiantiems pradėti naujus maršrutus, taisykles (toliau – taisyklės). 

1.2. Šiuo kvietimu valstybės įmonė Lietuvos oro uostai (toliau – LTOU) kviečia suinteresuotus oro vežėjus, 

ketinančius pradėti naujus maršrutus Lietuvos oro uostuose, teikti paraiškas de minimis pagalbai gauti. 

1.3. Maksimali de minimis pagalbos vienam oro vežėjui suma per 3 metų laikotarpį – 200 000 EUR (toliau – 

pagalbos suma). 

1.4. De minimis pagalba bus teikiama nustatytus kriterijus atitinkantiems oro vežėjams, kurie: 

a) pradės naujus maršrutus reguliariaisiais reisais, kurie šio kvietimo paskelbimo dieną nėra vykdomi į/iš 

Lietuvos oro uostų; 

b) padidins skrydžių dažnį šio kvietimo paskelbimo dieną jau reguliariai vykdomuose maršrutuose į/iš 

Lietuvos oro uostų. 

1.5. Jeigu pagalbos lėšų poreikis yra didesnis, negu skirta valstybės biudžete lėšų, pirmumas paraiškoms teikiamas 

pagal šiuos kriterijus (kriterijai išvardyti pradedant svarbiausiu): 

a) ekonominio naudingumo (atsižvelgiama į pareiškėjų siūlomą ilgesnę naujų maršrutų ar skrydžių 

padidintais maršruto dažniais išlaikymo trukmę po priemonės įdiegimo, numatomą didesnį skrydžių 

dažnių intensyvumą ir pan.); 

b) paraiškų pateikimo ir užregistravimo administruojančiojoje institucijoje datą ir laiką. 

 

II. REMIAMI MARŠRUTAI IR JIEMS TAIKOMI REIKALAVIMAI 

 

2.1. Remiami nauji maršrutai ir jiems taikomi reikalavimai: 

Remiami nauji maršrutai iš Vilniaus oro uosto (VNO) į šiuos oro uostus: 

Almaty (ALA); Astana (TSE); Bangkok (BKK); Beijing (PEK); Budapest (BUD); Cairo (CAI); Chicago (ORD); 

Doha (DOH); Dubai (DXB/DWC); Dusseldorf (DUS); Geneva (GVA); Goteborg (GOT); Hamburg (HAM); Krakow 

(KRK); Ljubljana (LJU); Lisbon (LIS); Lyon (LYS); New York (JFK/ EWR); Malaga (AGP); Manchester (MAN); 

Porto (OPO); Prague (PRG); Rijeka (RJK); Sankt Petersburg (LED); Sharjah (SHJ); Sofia (SOF); Split (SPU); 

Stuttgart (STR); Tenerife (TFS/TFN); Thessaloniki (SKG); Tokyo (NRT/HND); Trondheim (TRD); Venice (VCE), 

Zurich (ZRH). 

                                                           
1 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1037601&p_tr2=2 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1037601&p_tr2=2
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Remiami nauji maršrutai iš Kauno oro uosto (KUN) į šiuos oro uostus: 

Alghero (AHO); Amsterdam (AMS); Beijing (PEK); Chicago (ORD); Frankfurt (HHN); Hanover (HAJ); 

Helsinki (HEL); Kiev (KBP/IEV); Krakow (KRK); Lulea (LLA); Manchester (MAN); Malmo (MMX); 

Minsk (MSQ); Moscow (DME/SVO/VKO/ZIA); New York (JFK/ EWR); Oslo (OSL/TRF); Oulu (OUL); 

Rijeka (RJK); Thessaloniki (SKG); Stockholm (ARN); Stuttgart (STR); Tenerife (TFS/TFN); Tokyo 

(NRT/HND); Trondheim (TRD); Umea (UME). 

 

 

Remiami nauji maršrutai iš Palangos oro uosto (PLQ) į šiuos oro uostus: 

Aberdeen (ABZ); Amsterdam (AMS); Billund (BLL); Dublin (DUB); Edinburgh (EDI); Gdansk (GDN); Hamburg 

(HAM); Helsinki (HEL); Kiev (KBP/IEV); Stockholm (ARN). 

 

Vežėjas gali siūlyti LTOU ir kitus naujus maršrutus iš Vilniaus, Kauno  ir/arba Palangos oro uostų, nenurodytus 

šiuose sąrašuose. 

 

Papildomi reikalavimai naujiems maršrutams de minimis pagalbai gauti: pagalba pirmiau minėtiems naujiems 

maršrutams bus teikiama tik tuomet, jeigu: 

▪ maršrutas bus vykdomas ne mažesniu kaip dviejų kassavaitinių reisų dažnumu; 

▪ skrydžio bilietų prekyba bus pradėta ne vėliau nei 2019 m. liepos 1 d.; 

▪ maršrutas bus pradedamas vykdyti ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 1 d.; 

▪ maršrutas bus vykdomas ne trumpiau kaip 3 mėn. nuo pirmo skrydžio. 

2.2.  Remiami papildomi skrydžių dažniai esamuose maršrutuose ir jiems taikomi reikalavimai: 

Remiami papildomi skrydžių dažniai iš Vilniaus oro uosto (VNO) į šiuos esamus maršrutus: 

Amsterdam (AMS); Barcelona (BCN); Berlin (TXL); Brussels (BRU); Copenhagen (CPH); Dublin (DUB); 

Helsinki (HEL) London (LGW/LHR); Rome (FCO); Madrid (MAD); Moscow (SVO/DME/VKO/ZIA); Oslo 

(OSL); Munich (MUC); Paris (CDG/ORY); Tel Aviv (TLV); Vienna (VIE). 

 

Remiami papildomi skrydžių dažniai iš Palangos oro uosto (PLQ) į šiuos esamus maršrutus: 

Copenhagen (CPH); Moscow (DME/SVO/VKO/ZIA); Oslo (OSL); Warsaw (WAW). 

 

Vežėjas gali siūlyti LTOU papildomus dažnius ir į kitus esamus  maršrutus iš Vilniaus, Kauno  ir/arba Palangos oro 

uostų, nenurodytus šiame sąraše. 

 

Papildomi reikalavimai papildomiems skrydžių dažniams jau vykdomuose pirmiau minėtuose maršrute de minimis 

pagalbai gauti: pagalba pirmiau minėtiems papildomiems dažniams bus teikiama tik tuomet, jeigu: 

▪ skrydžio bilietų prekyba į papildomą skrydžių dažnį bus pradėta ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d.; 

▪ papildomas skrydžių dažnis bus pradedamas vykdyti ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 1 d.; 
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▪ papildomas skrydžių dažnis bus vykdomas ne trumpiau kaip 3 mėn. nuo pirmo skrydžio. 

 

III. TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS 

 

3.1. Pagalbos lėšomis kompensavimo būdu galės būti finansuojamos tik taisyklėse numatytus reikalavimus 

atitinkančios oro vėžėjo nurodytos ir LTOU patvirtintos tinkamos finansuoti išlaidos.  

3.2. Teikiamos pagalbos lėšų dydis skaičiuojamas atsižvelgiant tik į tinkamas finansuoti išlaidas. 

3.3. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. 

3.4. Tinkamos finansuoti išlaidos yra šios išlaidos, kurias pagalbos gavėjas patiria pradėdamas naują maršrutą ar 

padidindamas esamo maršruto dažnį: 

3.4.1. rinkodaros ir reklamos išlaidos, patiriamos pristatant ir (ar) reklamuojant naują maršrutą ar papildomą 

skrydžių dažnį esamame maršrute; 

3.4.2. įsikūrimo išlaidos, kurias oro uoste pagalbos gavėjas patiria pradėdamas naują maršrutą ar padidindamas 

esamo maršruto dažnį; 

3.4.3. kitos su pagalbos gavėjo įgyvendinama priemone glaudžiai susijusios išlaidos. 

3.5. Pareiškėjui pagal šias taisykles pagalba gali būti teikiama, jeigu jis nėra gavęs ar nesiekia gauti paramos ar 

pagalbos iš kitų nacionalinių ir ES programų išlaidoms, numatytoms paraiškoje, finansuoti. 

 

IV. PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS 

 

4.1. Pareiškėjai, norintys gauti pagalbą, 4.2 punkte nustatytu terminu pateikia 4.3. punkte nurodytu būdu 

paraiškas. Išsamūs reikalavimai paraiškų turiniui ir formai pateikiami taisyklių VI skyriuje.  

4.2. Paraiškų pateikimo terminas: 2019 m. gegužės 31 d. Paraiškos, pateiktos praleidus nustatytą terminą, nebus 

vertinamos.  

4.3. Paraiškos turi būti teikiamos adresu Rodūnios kelias 10A, Vilnius, kai paraiška teikiama ją pristatant per 

kurjerių tarnybas ar registruota pašto siunta; arba el. paštu, adresu avia@ltou.lt, kai taisyklėse numatyta tvarka 

oro vežėjas teikia elektroninę paraiškos versiją2.  

4.4. Paraiškos bus vertinamos vadovaujantis taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.  

4.5. Su oro vežėju, kurio paraiška įvertinta teigiamai ir kurio atžvilgiu priimtas LTOU sprendimas skirti pagalbą,  

bus sudaroma pagalbos teikimo sutartis, kurios forma patvirtinta kartu su taisyklėmis. 

4.6. LTOU, iš esmės teigiamai įvertinusi pateiktą paraišką, motyvuotu sprendimu turi teisę siūlyti suteikti mažesnę 

pagalbos sumą, nei nurodyta paraiškoje. Tais atvejais, kai prašomą sumą priemonei įgyvendinti siūloma 

sumažinti, LTOU pareiškėjui pasiūlo per jo nustatytą ne trumpesnį kaip 10 (dešimties) darbo dienų terminą 

pateikti patikslintą paraišką. Pareiškėjui per nustatytą terminą nepateikus patikslintos paraiškos, laikoma, kad 

jis atsisako priimti mažesnę, nei nurodyta paraiškoje, pagalbos sumą. 

4.7. Oro vežėjai, ketinantys teikti paraišką, turi teisę užduoti LTOU rašytinius (įteiktus asmeniškai, atsiųstus paštu, 

faksu, el. paštu) ar žodinius su paraiškų teikimu susijusius paklausimus, kurie adresuojami 6.1. punkte 

nurodytam kontaktiniam asmeniui. 

4.8. Bet kuriuo paraiškų vertinimo metu LTOU gali prašyti pareiškėjo pateikti papildomą informaciją ir (ar) 

dokumentus, kurių reikia paraiškai tinkamai įvertinti. Paraiškos vertinimo laikotarpiu LTOU šį prašymą 

siunčia el. paštu pareiškėjo įgaliotam asmeniui, paskirtam bendrauti su LTOU. 

                                                           
2 Kvietime nurodytu el. pašto adresu Pareiškėjai teikia PDF formatu parengtą paraišką, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, 

patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, įsigytu iš registruotų sertifikavimo paslaugų tiekėjų pagal Lietuvos 

Respublikos elektroninio parašo įstatymą. 

http://www.infolex.lt/ta/73743
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4.9. Išsamios paraiškų teikimo, vertinimo ir pagalbos sutarčių sudarymo sąlygos ir taikomi susiję reikalavimai 

pateikiami taisyklių VI – VIII skyriuose. 

 

V. PAGALBOS IŠMOKĖJIMAS, TEIKIMO SUSTABDYMAS IR SUSIGRĄŽINIMAS 

 

5.1. Oro vežėjui, kurio paraiška įvertinta teigiamai ir su kuriuo sudaryta pagalbos teikimo sutartis, sutartyje 

numatyta pagalbos suma bus išmokama pradėjus oficialią bilietų prekybą į naują maršrutą ar papildomus 

skrydžių dažnius esamame maršrute pagal Oro vežėjo pateiktą mokėjimo prašymą.  

5.2. Jeigu oro vežėjas, įgyvendindamas priemonę (-es), pažeidžia sutarties sąlygas ir (arba) Lietuvos Respublikos 

ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos oro uostai turi teisę vienašališkai priimti sprendimą 

sustabdyti, sumažinti arba nutraukti Lietuvos oro uostų vadovo įsakymu pagalbos gavėjui suteiktos pagalbos 

finansavimą ir nutraukti sutartį. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6.1. Dėl kvietime pateiktos informacijos patikslinimo, papildomo paaiškinimo, susipažinimo su paraiškos ir jos 

vertinimo formomis, paramos teikimo sutarties projektu ar dėl bet kokios kitos informacijos suinteresuoti oro 

vežėjai gali kreiptis į LTOU Aviacinių paslaugų skyrių avia@ltou.lt, maršrutų plėtros vadovą Justą 

Rinkevičių, el. p. j.rinkevicius@ltou.lt, tel. +370 694 25 302 arba maršrutų plėtros vadybininkę Liną 

Romeikaitę, el. p.  l.romeikaite@ltou.lt, tel. +370 610 930 47. 

6.2.  LTOU pasilieka teisę atšaukti šį kvietimą. 

 

____________________________________ 
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