Patvirtinta SĮ Šiaulių oro uostas
direktorės 2022 m. sausio mėn. 07 d.
įsakymu Nr. 1
Rinkliavos, mokesčiai, kainos ir įkainiai galioja nuo 2022 m. sausio mėn. 07 d.

Pagrindinės Šiaulių oro uosto rinkliavos*
Rinkliavos
pavadinimas

Rinkliavos dydis

Pastabos

Orlaiviams, kurių MTOM iki 60 t – 11,80 € / 1 t
Orlaivio tūpimo

Orlaivio
stovėjimo

Išvykstančio
keleivio
Orlaivio saugumo
Orlaivio palydos

Orlaiviams, kurių MTOM 60 t ir didesnė iki 171 t – 10,20 € / 1 t
Orlaiviams, kurių MTOM 171 t ir didesnė 9,56 € / 1 t
Keleivinių lėktuvų, virš 90 sėdimų vietų – 6,05 € / 1 t
1,60 € / 1 t, rinkliava skaičiuojama už visą parą.
Rinkliava neimama:
a) jei orlaivis stovi iki 3 val.;
b) jei krovininis orlaivis stovi iki 6 val. ir jo MTOM yra nuo 60 t iki 171 t;
c) jei krovininis orlaivis stovi iki 9 val. ir jo MTOM – 171 t ir daugiau;
Jei orlaivis stovi ilgiau nei nurodyta a), b) ir c) pasirinkimuose, tuomet
stovėjimo rinkliava skaičiuojama už visą parą, t.y.1,60 € / 1 t.
6,40 €
Rinkliava neimama už:
a) keleivį, vykstantį tiesioginiu tranzitu;
b) vaiką iki 2 metų.
17:00-8:00 - 1,32 € / 1 t
8:00-17:00 orlaivio saugumo paslauga neskaičiuojama
Vienkartinis mokestis – 25,45 €

Skrendant tarptautiniu ir vietiniu
maršrutu.

Jei orlaivis stovi ilgiau nei parą, kita
para pradedama skaičiuoti ne nuo
orlaivio tūpimo laiko, bet įvertinus a),
b) ir c) pasirinkimuose nurodytą
neskaičiuotiną stovėjimo laiką.

Skrendant tarptautiniu ir vietiniu
maršrutu.

* Skaičiuojant, suma yra apvalinama iki sveikojo skaičiaus: 50 euro centų ir daugiau apvalinama iki euro, mažiau kaip 50 euro centų –
atmetama.

Antžeminio aptarnavimo mokesčiai**
Mokesčio
pavadinimas
Mokestis už
orlaivių antžeminį
aptarnavimą
Mokestis už keleivių
antžeminį
aptarnavimą
Mokestis už orlaivių
vidaus valymas

Mokesčio dydis
3,19 € už kiekvieną toną MTOM (minimalus mokestis 6,37 €) – taikoma orlaiviams, kurių MTOM iki 15 tonų
imtinai.
1,60 € už kiekvieną toną MTOM – taikoma orlaiviams, kurių MTOM virš 15 tonų.
4,46 € už kiekvieną išvykstantį keleivį
2,29 € už kiekvieną atvykstantį bei tranzitinį keleivį
0,669 € už vieną keleivio sėdimą vietą, kai orlaivyje yra iki 100 sėdimų vietų.
0,541 € už vieną keleivio sėdimą vietą, kai orlaivyje yra 101 sėdima vieta ir daugiau.

**Orlaivių antžeminio aptarnavimo rinkliava gali būti netaikoma orlaivių naudotojams, vykdantiems užsakomuosius
krovininius reisus.

Krovinių aptarnavimo paslaugų įkainiai***
Paslauga
Krovinio pakrovimo/iškrovimo kaina aukštakėliu
mechanizmu (bendriems kroviniams)
Orlaivių, gabenančių bendrus krovinius iki 50 t., krovos
kainų skaičiavimas
Orlaivių, gabenančių bendrus krovinius 50-100 t., krovos
kainų skaičiavimas
Orlaivių, gabenančių bendrus krovinius virš 100 t., krovos
kainų skaičiavimas
Krovinio iškrovimo/pakrovimo kaina rankiniu būdu
Krovinio pakrovimo/iškrovimo kaina aukštakėliu
mechanizmu (gyvam kroviniui)

Įkainis, €
0,05

Pastabos
Kaina už 1 kg bendro tipo krovinio pakrovimo/iškrovimo
procedūrą aukštakėliu mechanizmu.

0,40
0,40

Vidutinė vieno supakuoto krovinio (be išpakavimo) vieno
kilogramo krovos kaina.

0,40
0,07
0,25

Palečių paruošimas/išpakavimas

354,33

Gardo surinkimas

70,00

Kaina už 1 kg bendro tipo krovinio krovimą.
Kaina už 1 kg gyvo krovinio pakrovimą/iškrovimą
(įskaitant diržų, tinklų ir gardų paruošimą).
Kaina už 1 val. bendro tipo krovinio paruošimo ant aviacinės
paletės/išpakavimo nuo aviacinės paletės.
Kaina už 1 aukšto gardo surinkimą (kaina už 2 aukštų gardo
surinkimą 140,00 €).

*** lentelėse pateikiami paslaugų įkainiai ir kainos nurodytos be PVM.
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Papildomų paslaugų orlaiviams ir jų įguloms įkainiai
Spec. Mašina/ paslauga
Priešapledėjimo skysčio purškimo mašina
(paruošimas)
Priešapledėjimo skysčio purškimo mašina
(auto-bokštelis)
Priešapledėjimo skysčio purškimo mašina
(procedūrai atlikti)
I tipo spec. Skysčio nuo apledėjimo kaina

Įkainis, €
235,00
85,00
320,00

II tipo spec. Skysčio nuo apledėjimo kaina

Pastabos
Nuledijimo mašinos paruošimas procedūrai su vandens pakaitinimu. Kaina
duota be nuledijimo skysčio kainos.
Mašinos panaudojimas kaip auto-bokštelis, be vandens pakaitinimo. Kaina
duota be nuledijimo skysčio kainos.
Nuledijimo mašinos panaudojimas su vandens pakaitinimu. Kaina duota be
nuledijimo skysčio kainos.
1 kg kaina pateikiama procedūros atlikimo dieną
1 kg kaina pateikiama procedūros atlikimo dieną
Iškvietimo kaina mašinai dalyvaujant orlaivio aptarnavimo technologiniame
procese.
Už pirmą darbo valandą.
Naudojant trapą daugiau kaip 1 val., prie iškvietimo kainos pridedama po
8,02 € už kiekvieną darbo valandą prie orlaivio. Įkainis skaičiuojamas už
naudotą laiką. Įrenginio darbo laikas apvalinamas iki pilnos valandos į
didesnę pusę.
* mechaninis, darbinis aukštis 2,10 – 5,40 m.

Papildoma gaisrinė mašina

36,65

Keleivinis trapas*/ Keleivių laipinimo laiptai
Mallaghan Tri

16,03

Orlaivių serviso – kuro užpylimo laiptai

15,80

Kaina už 1 val.

56,00

Už pirmą darbo valandą.
Naudojant įrenginį daugiau kaip 1 val., kiekvienos sekančios valandos kaina
28,00 €. Įrenginio darbo laikas apvalinamas iki pilnos valandos į didesnę
pusę.

72,36

Kaina už 1 val.

6,00

Kaina už 1 val.

1,28

Kaina už 1 km.

1,28

Kaina už 1 km.

Mobilus elektros šaltinis Houchin
OL pakrovimo/iškrovimo mechanizmas PCL200/56 LOADER
Generatorius HX 5000T
Automobilis įgulai už oro uosto teritorijos
ribų / VW Transporter Kombi KDU 487
(0244)
Automobilis (iki 7 vietų) keleiviams pristatyti
į paskirties vietą VW Caravelle JZS 475
(0234)
Labai svarbių asmenų (LSA) patalpos nuoma

110,00

Labai svarbių asmenų patalpos (LSA) nuoma 3 val. (iki 8 asmenų). Viršijus
3 val., paslauga pratęsiama 3 val., kaina 110,00 €.

Mobilus juostinis keltuvas / Savaeigis
juostinis bagažo konvejeris AMSS TC888

25,08

Kaina už 1 val.

Orlaivių tualetų aptarnavimo įranga

50,00

Šakinis krautuvas TFG550 Jungheinrich

40,00

Orlaivių vilkikas Fresia SP-100

65,21

Apšvietimo stulpas/generatorius
AD6-350L (8112/18, 8212/18)

25,16

Kaina už 1 val. Įrenginio darbo laikas apvalinamas iki pilnos valandos į
didesnę pusę.

Orlaivio tūpimas pagal „touch and go“
programą

31,86

Už vieną „touch and go“ (priliesti ir kilti) veiksmą.
*Vykdant „touch and go“ programą, orlaivio tūpimo rinkliavai taikoma 50 %
nuolaida, kai orlaivis atrieda į stovėjimo aikštelę.

Viršreglamentinis oro uosto darbas už 1 val.

153,00

Viršreglamentinis oro uosto darbas 17:00-08:00

•

Vienkartinis įrangos panaudojimas.
Tualeto nuotekų talpos išleidimo procedūra.
Kaina už 1 val. (maksimali keliamoji galia – 5 tonos). Krautuvo įkainis
taikomas jei neimami mokesčiai už krovą.
Įkainis už vienkartinę atskridusio/išskrendančio vieno orlaivio
vilkimo/stūmimo procedūrą (orlaivių vilksties įkainis yra įskaičiuota į
paslaugos įkainį).
Naudojant vilkiką orlaivių techniniam aptarnavimui 1 val. kaina 65,21 €.
Vilkiko darbo laikas apvalinamas iki pilnos valandos į didesnę pusę.

lentelėje pateikiamos spec. mašinų iškvietimo kainos, jeigu kitaip nenurodyta pastabose.
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