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1.
BENDROSIOS SĄVOKOS
1.1. Aikštelės – Ilgalaikiam stovėjimui, Trumpalaikiam stovėjimui ir Ilgalaikiam stovėjimui verslui arba
Nekomerciniam stovėjimui skirtos Transporto priemonių stovėjimo aikštelės, kurių schema pridėta šių
taisyklių priede Nr. 1 „Aikštelių schema“. Stovėjimo aikštelių paskirtys nurodytos bendrųjų sąlygų 2.4.-2.6.
punktuose.
1.2. Automobiliai – motorinės transporto priemonės, patenkančios į M1 ir N1 klases (įskaitant G kategorijos
visureigius) pagal 2008 m. gruodžio 2 d. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo Nr.
2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų
patvirtinimo“ įsakymo punktus 8-10.
1.3. Motociklai – tai motorinės transporto priemonės, patenkančios į L kategoriją pagal 1.2. punkte nurodytus
reikalavimus.
1.4. Autobusai – tai motorinės transporto priemonės, patenkančios į M2, M3 ir N2 klases, pagal 1.2. punkte
nurodytus reikalavimus.
1.5. Transporto priemonės – tai motorinės transporto priemonės (Lengvieji automobiliai, Autobusai,
Motociklai).
1.6. Trumpalaikis stovėjimas – iš anksto numatytas Transporto priemonės sustabdymas trumpam laikui (iki 24
val.), siekiant palydėti išvykstančius keleivius, pasitikti atvykusius keleivius ar trumpam laikui palikti
Transporto priemonę oro uosto teritorijoje bet kokiais kitais tikslais.
1.7. Ilgalaikis stovėjimas – iš anksto numatytas Transporto priemonės pastatymas ilgesniam nei vienos paros
(ilgiau kaip 24 val.) laikotarpiui Aikštelėje, siekiant saugiai palikti Transporto priemonę suplanuotos kelionės
terminui ar bet kokiais kitais tikslais Oro uosto teritorijoje.
1.8. Ilgalaikis stovėjimas verslui – Transporto priemonių stovėjimas Aikštelėse pagal raštu tarp LOU ir Kliento
sudarytas Sutartis, jose numatytomis sąlygomis.
1.9. Nekomercinis stovėjimas – neatlygintinas LOU tarnybinių ar Darbuotojų asmeninių Transporto priemonių
stovėjimas Aikštelėse Darbuotojų darbo metu.
1.10. LOU – Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai.
1.11. Klientai – Sutartis su LOU sudarę fiziniai arba juridiniai asmenys.
1.12. Darbuotojai – LOU (įskaitant LOU filialus) dirbantys asmenys arba valstybinių tarnybų (Lietuvos
transporto saugos administracija, Transporto kompetencijų agentūra, Muitinės departamentas prie LR
Finansų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo
saugumo tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento, Valstybės saugumo
departamento ir kt.), nuolatos Oro uoste veikiantys pareigūnai, valstybės tarnautojai, užtikrinantys
nenutrūkstamą oro uosto operacinę veiklą.
1.13. Diplomatinis transportas – ambasadų, diplomatinių, konsulinių įstaigų ar kitų užsienio atstovybių
(toliau – Atstovybės) Transporto priemonės, kurių valstybiniai numeriai yra užregistruoti LOU ir kuriais į
Oro uostą atvyksta Atstovybių darbuotojai tiesioginių funkcijų vykdymo tikslais.
1.14. Viešasis transportas – tai Transporto priemonės, skirtos išskirtinai tik reguliaraus keleivių pervežimo
paslaugoms teikti.
1.15. Taksi automobilis – tai Transporto priemonė, kuri pagal asmens pageidavimą ar iškvietimą nuveža į
reikiamą vietą už tam tikrą mokestį. Numeriai turi vienos raidės ir penkių skaitmenų kombinaciją. PVZ.:
T00001.
1.16. Naudotojai – Trumpalaikiam stovėjimui, Ilgalaikiam stovėjimui, Ilgalaikiam stovėjimui verslui ar
Nekomerciniam stovėjimui skirtose Oro uosto Aikštelėse turintys teisę statyti Transporto priemonę
Transporto priemones valdytojai.
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Kelio užtvaras – tai automatinis įrenginys, skirtas riboti įvažiavimą ir išvažiavimą į/iš Aikštelių
ar tam tikros teritorijos.

1.17.

1.18. Automatinė sistema – elektroninė Transporto priemonių valstybinės registracijos numerių atpažinimo ir
administravimo sistema, kurios pagalba į Aikšteles įvažiuojančios Transporto priemonės registruojamos ir
įleidžiamos, o išvažiuojančios – išregistruojamos ir išleidžiamos.
1.19. Terminalo operacijų koordinatorius – LOU Vilniaus filialo darbuotojas, dirbantis 24 val. per parą, 7
dienas per savaitę.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Transporto priemonių stovėjimo aikštelių taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Transporto priemonių
įvažiavimo, išvažiavimo ir stovėjimo LOU Vilniaus filialo (toliau – Oro uosto) aikštelėse, patikėjimo teise
valdomose LOU, tvarką.
2.2. Taisyklių paskirtis – suvienodinti ir susisteminti Transporto priemonių įvažiavimą, stovėjimą, išvažiavimą ir
kainodarą Aikštelėse.
2.3. Aikštelėse leidžiama statyti motorines transporto priemones, patenkančias į M1; N1; M2; M3 klases (įskaitant
G kategorijos visureigius) pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal
konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m.
gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479, 8-10 punktus, bei motorines transporto priemones, patenkančias į L
kategoriją pagal pirmiau nurodytus reikalavimus.
2.4. Transporto priemonių valdytojai ir savininkai, statantys Transporto priemones Aikštelėse, pasirašydami
sutartis dėl Transporto priemonių stovėjimo (toliau – Sutartis arba Sutartys), taip pat Darbuotojai susipažįsta
su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
2.5. Išskirtinai tik Ilgalaikiam stovėjimui verslui yra skirtos šios Aikštelės:
Nr.

Pavadinimas

Unikalus Nr. (NTR)

Plotas, kv.m.

Stovėjimo vietų skaičius

P1
P8

„Viešbučio“
„Valgyklos“

738
2534

19
91

P10
P15

„Vežėjų“
„Gustaičio“

4400-4934-9937
4400-0718-5402
4400-4934-9959
4400-4585-9398
4400-4585-9387

389
2727

5 Autobusų vietos
132

2.6. Privačiam operatoriui išnuomotos Aikštelės, kuriose teikiamos Ilgalaikio ir Trumpalaikio stovėjimo
paslaugos:
Nr.
PC
P2
P3
P4
P6

Unikalus Nr. (NTR)
1097-0044-5216
4400-1581-2926
4400-1581-2941
4400-5232-9532
4400-5322-3704
4400-1113-2566

Plotas, kv.m.
2007
4647
3036
20633,7

Stovėjimo vietų skaičius
57
175 + 6 Autobusų vietos
121
999

3174

107

2.7. Nekomerciniam ir (arba) Trumpalaikiam stovėjimui yra skirtos šios Aikštelės:
Nr.
P9
P11
P16
P12

Pavadinimas
„Taksi ir autobusų juosta“
„Aviacijos saugumo“
„VIP“
Kiss and Fly“

Unikalus Nr. (NTR)
1097-0044-5216
4400-3154-9201
4400-5379-5016
-

Plotas, kv.m.
603
2538
1050
1441

Stovėjimo vietų skaičius
4 autobusų + 11 taksi
110
20
23 + 1 autobusų

2.8. Darbuotojų asmeninių Transporto priemonių stovėjimui darbo metu vietos priskiriamos LOU Vilniaus filialo
susisiekimo paslaugų plėtros vadovo sprendimu, atsižvelgiant į patogumą, Darbuotojų kiekį, aikštelių talpumą
ir jų užimtumą. Transporto priemonių stovėjimo vietos gali būti skiriamos komercinėse Ilgalaikiam
stovėjimui verslui skirtose Aikštelėse, kol nėra išskirtinai Darbuotojų Transporto priemonių stovėjimui skirtos
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Aikštelės. Tokios Aikštelės, kuriose gali būti priskirtos automobilių stovėjimo vietos Darbuotojams gali būti:
P4, P8, P11, P15.
2.9. LOU Svečių Transporto priemonių stovėjimui skirtos 6 vietos (Priedas Nr. 2) prie LOU administracinių
patalpų (Rodūnios kel. 10A, Vilnius), 4 vietos skirtos įmonės reikmėms prie „Leidimų biuro“, 5 vietos skirtos
iškrovimui aptarnaujančiam transportui, kur skiriama 15 min. nemokamo stovėjimo. Svečių Transporto
priemonėms, atvykusioms į LOU išduodami elektroniniai stovėjimo leidimai pagal valstybinius registracijos
numerius. Leidimą išduoda administravimo veiklos specialistė, priimanti svečius. Dėl elektroninių leidimų
sistemos veikimo, prisijungimų kūrimo ir kitais susijusiais klausimais atsakingas LOU Vilniaus filialo
susisiekimo paslaugų plėtros vadovas.
2.10.
Diplomatinių Transporto priemonių stovėjimui yra skirta aikštelė Nr. 16 „VIP“, kurioje jie gali
stovėti iki 30 (trisdešimties) minučių per parą nemokamai. Diplomatinės Transporto priemonės stovėjimas,
viršijus nemokamą stovėjimo laiką, yra apmokestinamas pagal LOU patvirtintus įkainius (Priedas Nr. 3).
2.11.
Aikštelėje Nr. 16 „VIP“ Transporto priemonių stovėjimo paslaugas užsisakyti gali ir labai svarbių
asmenų terminalo (toliau – VIP terminalas) paslaugomis besinaudojantys keleiviai. Stovėjimo vieta šioje
aikštelėje rezervuojama ne vėliau kaip prieš 1 parą iki planuojamo atvykimo, užpildant užsakymo formą
internetiniame puslapyje: https://www.vno.lt/lt/eshop/vip-terminalas/action.reserve
arba atsiunčiant
automobilio valstybinį registracijos numerį bei planuojamus Transporto priemonės atvykimo ir išvykimo
laikus, elektroniniu paštu: vip@vno.lt. Oro uostas, gavęs užsakymo formą ar pranešimą elektroniniu paštu bei
išankstinį apmokėjimą už stovėjimą, užtikrina, kad Transporto priemonei bus sudaryta galimybė, prašyme
nurodytu laiku, patekti į Aikštelę Nr. 16 „VIP“ Šią paslaugą galima užsisakyti tik tuo atveju jei keleivis
naudojasi kitomis VIP terminalo paslaugomis bei už Transporto priemonės stovėjimą apmokėjus pagal Oro
uosto nustatytus įkainius. Dėl sąskaitos – faktūros keleivis privalo kreiptis į Oro uosto VIP terminalo
darbuotojus.
2.12.
„Kiss and Fly“ zona (Priedas Nr. 3) skirta trumpiesiems sustojimams, t.y. sustojimas ir stovėjimas
iki 10 (dešimties) minučių yra nemokamas, o viršijus nemokamą laiką apmokestinamas visas prastovėtas
laikas. Daugiau informacijos: https://www.vno.lt/lt/pries-skrydi/automobiliu-stovejimas/kissandfly. Oro
uosto partneriams, kurie su Oro uostu turi sudarę galiojančias sutartis dėl valstybės materialiojo turto nuomos,
bei kurių vykdoma veikla negalima be prekių atvežimo į Oro uosto atvykimo ar išvykimo terminalus (toliau
– Partneriai) suteikiami elektroniniai leidimai (toliau – Leidimai), leidžiantys sustoti ir stovėti „Kiss and
Fly“ zonoje iki 3 (trijų) valandų per parą, bet ne ilgiau kaip 30 minučių vieno sustojimo metu. Leidimai
išduodami Partneriams ir jų tiekėjams, teikiantiems produkciją (toliau – Tiekėjai), Partneriams pateikus
Transporto priemonių valstybinių registracijos numerių sąrašus, kuriems reikalingi Leidimai. Transporto
priemonių sąrašai turi būti reguliariai atnaujinami. Oro uostas pasilieka teisę bendra tvarka apmokestinti
Tiekėjų Transporto priemones, kurių valstybiniai registracijos numeriai nebuvo pateikti Oro uostui iki
atvykimo į „Kiss and Fly“ zoną pagal galiojančius įkainius.
2.13.
Aikštelė Nr. P9 „Taksi ir autobusų juosta“ skirta išskirtinai tik Viešajam transportui ir Taksi
automobiliams, su kurių valdytojais Oro uostas yra sudaręs sutartį dėl taksi paslaugų teikimo.
2.14.
Aikštelė Nr. P10 „Vežėjų“ skirta tarpmiestinio, tarptautinio keleivių pervežimo paslaugų teikėjams
ir kitų užsakomųjų bei specialiųjų reisų Autobusams, kurie veža keleivius į ir iš Oro uosto. Aikštelė Nr.10
„Vežėjų“ skirta keleivių įlaipinimui, išlaipinimui ir trumpam (iki 1 valandos) Autobusų sustojimui.
3. ĮVAŽIAVIMAS, STOVĖJIMAS, IŠVAŽIAVIMAS
3.1. Įvažiavimas į Aikšteles, skirtas Ilgalaikiam stovėjimui verslui arba Nekomerciniam stovėjimui, yra valdomas
telefoninio skambučio pagalba arba Transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo būdu.
3.2. Aikštelės, kurių kelio užtvarai valdomi telefoninio skambučio pagalba, turi elektroninę Aikštelės Naudotojų
duomenų bazę. Naudotojas, turintis teisę statyti Transporto priemonę tokioje aikštelėje, privalo ne vėliau kaip
prieš 3 (tris) darbo dienas iki atvykimo į Aikštelę pateikti LOU Vilniaus filialo susisiekimo paslaugų plėtros
vadovui Transporto priemonės, kuri bus statoma Aikštelėje, valstybinės registracijos numerį ir jos vairuotojo
mobiliojo telefono numerį (toliau – Duomenys). Duomenis Naudotojas privalo atsiųsti iš Sutartyje nurodyto
įmonės ar fizinio asmens elektroninio pašto arba pateikti oficialiu rašytiniu prašymu. LOU Vilniaus filialo
susisiekimo paslaugų plėtros vadovas visus šiame punkte nurodytus Duomenis suveda į duomenų bazę ir
nurodo mobilaus telefono numerį, kuriuo Naudotojas turi skambinti, norėdamas atidaryti Aikštelės automatinį
kelio užtvarą (toliau – Kelio užtvaras).
3.3. Darbuotojai, kurie nutraukia darbo sutartį ar kitaip nutraukia veiklos vykdymą Oro uosto teritorijoje turi
pranešti apie tai LOU Vilniaus filialo susisiekimo paslaugų plėtros vadovui atsiskaitydami prieš išeinant,
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tokiu būdu jų priregistruotų Transporto priemonių Duomenys pašalinami iš Naudotojų duomenų bazės ir
nebetenka prieigos prie Darbuotojų automobilių stovėjimui skirtų aikštelių.
3.4. Aikštelės, į kurias patekimas yra valdomas automatinės numerių atpažinimo sistemos (toliau – Automatinė
sistema) pagalba, turi elektroninę Aikštelės Naudotojų duomenų bazę. Automatine sistema aprūpintos
Aikštelės Naudotojas, turintis teisę statyti Transporto priemonę atitinkamoje Aikštelėje, privalo ne vėliau kaip
prieš 3 (tris) darbo dienas iki atvykimo į Aikštelę nurodyti LOU Vilniaus filialo susisiekimo paslaugų plėtros
vadovui Automobilio, kuris bus parkuojamas Aikštelėje, valstybinės registracijos numerį. Transporto
priemonės valstybinės registracijos numerį Aikštelės Naudotojas privalo nurodyti atsiųsdamas elektroninį
laišką iš Sutartyje nurodyto įmonės ar fizinio asmens elektroninio pašto arba oficialiu rašytiniu prašymu. LOU
Vilniaus filialo susisiekimo paslaugų plėtros vadovas visus Aikštelės Naudotojų Duomenis suveda į duomenų
bazę ir apie tai informuoja Naudotojus. Sulaukus šio patvirtinimo Naudotojai gali pradėti naudotis Aikštele.
3.5. Transporto priemonė, artėdama prie Aikštelės su Automatine sistema Kelio užtvaro, privalo sustoti
vidutiniškai 1,5 metro atstumu iki jo. Transporto priemonei artėjant prie Kelio užtvaro, kamerų pagalba
fiksuojamas Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris. Jei valstybinis registracijos numeris yra
registruotas duomenų bazėje, kelio užtvaras automatiškai pakyla ir galima įvažiuoti arba išvažiuoti. Jeigu
Automatinė sistema nesuveikė, Naudotojas privalo įsitikinti, kad Transporto priemonės valstybinis
registracijos numeris yra švarus (neapneštas sniegu, purvu ar kt.) ir gerai matomas, tuomet galima bandyti
važiuoti dar kartą. Įvažiuojant ir išvažiuojant iš Aikštelės Automatinė sistema veikia tokiu pačiu principu.
Iškilus neaiškumams ar sugedus įrangai, Naudotojas gali skambinti pagalbos telefonu, kurio numeris
nurodytas ant automatinio kelio užtvaro ar šalia jo, pagalba teikiama visą parą.
3.6. Aikštelėse, skirtose Ilgalaikiam stovėjimui verslui, vienu metu gali stovėti tiek Kliento Transporto
priemonių, kiek yra nurodyta Sutarties dėl transporto priemonių stovėjimo priede Nr. 1. Tuo atveju, jei
Aikštelėje jau stovi su Klientu sudarytos Sutarties priede Nr. 1 nurodytas Transporto priemonių skaičius,
Automatinė sistema papildomų Naudotojo Transporto priemonių neįleidžia.
3.7. Aikštelių, skirtų Ilgalaikiam stovėjimui verslui, Naudotojai privalo nedelsiant informuoti LOU Vilniaus
filialo susisiekimo paslaugų plėtros vadovą apie Naudotojų Duomenų pasikeitimus, t.y. informuoti apie
nebedirbančius Naudotojo darbuotojus, parduotas ar išnuomotas Transporto priemones, valstybinių
registracijos numerių pasikeitimus, pasikeitusius mobilaus telefono numerius ir pan.
3.8. Nekomerciniam bei Ilgalaikiam stovėjimui verslui skirtose Aikštelėse konkrečios stovėjimo vietos
Naudotojams nėra priskiriamos. Naudotojas turi teisę palikti Transporto priemonę bet kurioje iš tuo metu
Aikštelėje esančių laisvų stovėjimo vietų.
3.9. Aikštelėse Naudotojams yra draudžiama:
3.9.1. vienu metu statyti daugiau Transporto priemonių nei nurodyta Sutartyje;
3.9.2. statyti techniškai netvarkingą Transporto priemonę;
3.9.3. užstatyti (užblokuoti) Aikštelės įvažiavimo / išvažiavimo kelią bei Aikštelėje stovinčias Transporto
priemones;
3.9.4. atidaryti / uždaryti kelio užtvarus rankiniu būdu;
3.9.5. įleisti į Aikšteles Transporto priemones, apie kurias nėra pateikti duomenys LOU ir/arba kurios neturi
teisės patekti į Aikštelę;
3.9.6. gadinti Aikštelės įrangą ar kitą Oro uosto turtą;
3.9.7. chuliganiškai elgtis, trukdyti kitiems Naudotojams išvažiuoti iš Aikštelės;
3.9.8. palikti priekabas (paslauga galima tik sudarius sutartį su Oro uostu arba apmokėjus iš anksto).
3.10. Naudotojams, pažeidusiems Taisyklių reikalavimus, patekimas į Aikšteles gali būti apribojamas
neribotam laikui. Pažeidimo įrodymu yra laikoma fotofiksacija, kurioje matomas pažeidimas ir tvarką
pažeidusios Transporto priemonės valstybinės registracijos numeris.
3.11. Oro uostas kontroliuoja šių taisyklių laikymąsi.
3.12. Naudotojai, statydami Transporto priemones, privalo griežtai vadovautis Lietuvos Respublikoje
galiojančiais aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos, eismo ir saugumo technikos reikalavimais bei Kelių eismo
taisyklėmis (toliau – KET), patvirtintomis 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 1950.
3.13. Naudotojai, pastebėję sugedusią Aikštelių įrangą, sugadintus Aikštelių elementus ar KET pažeidimus,
privalo nedelsiant apie tai informuoti Terminalo operacijų koordinatorių arba LOU Vilniaus filialo
susisiekimo paslaugų plėtros vadovą, o vagysčių ar eismo įvykių atvejais – ir policijos pareigūnus.
3.14. Oro uostas turi teisę laikinai neleisti naudotis šiose Taisyklėse nurodytomis Aikštelėmis, jeigu tai yra
reikalinga dėl saugumo, vykdomų statybos ar Aikštelės valymo darbų, valstybinės reikšmės renginių ar kitų
panašių priežasčių. Jeigu toks apribojimas naudotis Aikštele, skirta Ilgalaikiam stovėjimui verslui, trunka
ilgiau nei vieną parą, Kliento reikalavimu mokestis už Transporto priemonės stovėjimą yra proporcingai
perskaičiuojamas.
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3.15. Aikštelės nėra saugomos. Oro uostas neįsipareigoja saugoti Naudotojų transporto priemonių bei jose
esančių daiktų, o taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ir kt.) jų stebėjimo priemonių.
3.16. Naudotojui pažeidus Taisykles, Oro uostas turi teisę reikalauti iš Naudotojo dėl pažeidimo susidariusių
nuostolių atlyginimo. Naudotojas įsipareigoja supažindinti su Taisyklėmis bet kurį asmenį, kuriam
perduodamas disponavimas Sutarties sudarymo metu nurodytais Transporto priemonių valstybiniais
numeriais ir užtikrinti, kad pastarasis jų laikysis.
3.17. Ginčai dėl šių taisyklių taikymo sprendžiami teisme pagal LOU buveinės adresą.
3.18. Darbuotojams yra draudžiama statyti (ar laikyti) Transporto priemones Darbuotojų asmeninėms
Transporto priemonėms skirtose Aikštelėse ilgiau nei 16 valandų per parą, išskyrus atvejus, kai darbuotojas
yra išvykęs į komandiruotę. Nustačius šio punkto pažeidimą, už kiekvieną Transporto priemonės stovėjimo
Aikštelėje ne Darbuotojo darbo metu parą Darbuotojas privalo mokėti LOU 10,00 Eur (dešimties eurų, 00 ct)
Transporto priemonės stovėjimo paslaugos mokestį. Paslaugos mokesčio sumokėjimas neatima Oro uostui
teisės apriboti atitinkamo Darbuotojo Transporto priemonės(-ių) patekimą į Aikšteles.
3.19. Už visus stovėjimo aikštelėse įvykusius eismo įvykius atsako Transporto priemonių valdytojai, išskyrus
atvejus, kai vairuotojai pasišalina iš įvykio vietos, tuomet už eismo įvykius atsako Transporto priemonių
savininkai.

___________________________

Priedas Nr. 1 „Vilniaus oro uosto transporto priemonių stovėjimo aikštelių schema“

Priedas Nr. 2 „KPP prieigų transporto priemonių stovėjimo schema“
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Priedas Nr. 3 „Kiss and fly“ zonos transporto priemonių stovėjimo schema“

Priedas Nr. 4
VĮ LIETUVOS ORO UOSTŲ VILNIAUS FILIALO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO
NEKONTROLIUOJAMOJE ZONOJE PASLAUGŲ KAINODARA
Transporto priemonių stovėjimo paslaugų įkainiai:
1. Transporto priemonių stovėjimo paslaugų mėnesinis įkainis Klientams Aikštelėse, skirtose Ilgalaikiam
stovėjimui verslui – 65,00 Eur (šešiasdešimt penki eurai, 00 ct) be PVM per mėnesį už vieną Automobilio
stovėjimo vietą ir 45,00 Eur (keturiasdešimt penki eurai, 00 ct) plius PVM per mėnesį už vieną Motociklo
stovėjimo vietą ir 200,00 Eur (du šimtai eurų, 00 ct) be PVM per mėnesį už vieną Autobuso stovėjimo
vietą.
2. Automobilių stovėjimo paslaugų paros įkainis Klientams Aikštelėse, skirtose Ilgalaikiam stovėjimui
verslui – 6,00 Eur (šeši eurai, 00 ct) be PVM per parą, skaičiuojant bendrai visų Įmonės Automobilių
prastovėtą laiką vienoje stovėjimo vietoje, bet ne mažiau kaip 60,00 Eur (šešiasdešimt eurų, 00 ct) be
PVM per mėnesį už vieną stovėjimo vietą. Prastovėtas laikas skaičiuojamas paros tikslumu. Pasibaigus
kalendoriniam mėnesiui, visų Įmonės Automobilių prastovėtas faktinis laikas yra sumuojamas ir suminis
parų skaičius dauginamas iš paros įkainio. Jei gauta suma didesnė kaip 60,00 Eur (šešiasdešimt eurų, 00
ct) be PVM vienai rezervuotai stovėjimo vietai, Įmonė moka didesnę sumą. Jei gauta suma yra mažesnė
kaip 60,00 Eur (šešiasdešimt eurų, 00 ct) be PVM vienai rezervuotai stovėjimo vietai, Įmonė moka 60,00
Eur (šešiasdešimt eurų, 00 ct) be PVM už kiekvieną Įmonei priskirtą stovėjimo vietą.
3. Motociklų stovėjimo paslaugų paros įkainis Klientams Aikštelėse, skirtose Ilgalaikiam stovėjimui verslui
– 4,00 Eur (keturi eurai, 00 ct) be PVM per parą, skaičiuojant bendrai visų Įmonės Motociklų prastovėtą
laiką vienoje stovėjimo vietoje, bet ne mažiau kaip 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų, 00 ct) be PVM per
mėnesį už vieną stovėjimo vietą. Prastovėtas laikas skaičiuojamas paros tikslumu.
4. Darbuotojų Transporto priemonių stovėjimas Darbuotojams skirtoje Aikštelėje Darbuotojų darbo metu
yra nemokamas. Kitose Aikštelėse Transporto priemonių stovėjimas darbo metu yra mokamas pagal
Kainodaroje nustatytus Transporto priemonių stovėjimo paslaugų įkainius, suteikiant Darbuotojui
Kainodaros 7.5 punkte nurodytą nuolaidą.
5. Trumpalaikis automobilio stovėjimas galimas Klientams Aikštelėse, skirtose Ilgalaikiam stovėjimui
verslui, pagal iš ankstinį užsakymą apmokėjus avansinę sąskaitą iki paslaugų suteikimo. Tokiu atveju
automobilio stovėjimo valandos įkainis 2,00 Eur (du eurai, 00 ct) be PVM, stovėjimui viršijant 3 valandas
taikomas 6,00 Eur (šeši eurai, 00 ct) be PVM paros įkainis.
6. Keleiviams keliaujantiems per VIP terminalą, Oro uostas suteikia galimybę stovėti Aikštelėje P16 „VIP“.
Paros kaina užsisakant paslaugą – 10,00 Eur (dešimt eurų, 00 ct) su PVM už vieną stovėjimo vietą.
Prastovėtas laikas skaičiuojamas paros tikslumu.
7. Automobilių stovėjimo paslaugų įkainiams taikomos šios nuolaidos:
7.1. 8 proc. (aštuonių procentų) sudarant Sutartį dėl 2-4 Automobilių stovėjimo vietų;
7.2. 15 proc. (penkiolikos procentų) sudarant Sutartį dėl 5-15 Automobilių stovėjimo vietų;
7.3. 23 proc. (dvidešimt trijų procentų) sudarant Sutartį dėl 16-44 Automobilių stovėjimo vietų;
7.4. 31 proc. (trisdešimt vieno procento) sudarant Sutartį dėl 45 ir daugiau Automobilių stovėjimo vietų;
7.5. 79 proc. (septyniasdešimt devynių procentų) Darbuotojams, norint gauti mokamas automobilių
stovėjimo paslaugas.
8. Nuolaidos nesumuojamos.
________________________________

