
 
 

BENDROSIOS KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO SĄLYGOS 

 
 

1. STRAIPSNIS — ŠIOSE SĄLYGOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS 
 
1.1. Šiose bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose (toliau – „Sąlygos“, „Vežimo sąlygos“) 
vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę: 
 
1.1.1. „Mes“, „mūsų“, „mums“, „mus“ ir „mumis“ reiškia Small Planet Airlines UAB arba Small Planet 
Airlines SP. z o.o.“. 
 
1.1.2. „Jūs“, „jūsų“, „jums“, „jus“ ir „jumis“ reiškia bet kokį asmenį, išskyrus įgulos narį, kuris 
vežamas ar turi būti vežamas orlaiviu ir yra įvardintas biliete arba keleivių sąraše (taip pat žr. 
„Keleivio“ apibrėžimą).  
 
1.1.3. „BAGAŽAS“ - tai turtas, kurį vežatės orlaiviu. Jei nenurodyta kitaip, „bagažu“ vadiname 
registruotą ir neregistruotą bagažą. 
 
1.1.4. „BAGAŽO REGISTRAVIMO KVITAS“ (angl. „Baggage Check“) - tai dokumentas, 
patvirtinantis jūsų registruoto bagažo vežimą.  
 
1.1.5. „BAGAŽO TAPATYBĖS ETIKETĖ“ (angl. „Baggage Identification Tag“) - tai dokumentas, 
išduodamas Bagažo registravimo metu ir skirtas pažymėti ir identifikuoti kiekvieną jūsų registruoto 
bagažo dalį.  
 
1.1.6. „BILIETAS“ - tai materialus arba nematerialus (elektroninis) dokumentas, suteikiantis Jums 
teisę skristi atitinkamu skrydžiu, esantis sudedamąja Sutarties sąlygų dalimi (taip pat žiūrėti 
„Sutarties sąlygų“ apibrėžimą). 
 
1.1.7. „DIENOS“ - tai kalendorinės dienos. 
 
1.1.8. „DRAUDŽIAMI DAIKTAI“ – tai daiktai, kuriuos galima panaudoti neteisėtiems veiksmams 
atlikti, kurie nebuvo tinkamai deklaruoti pagal galiojančius teisės aktus bei taisykles arba kuriuos 
teisės aktų nustatyta tvarka draudžiama vežti orlaivyje ar keleiviams su savimi arba 
neregistruotame bagaže, įsinešti į orlaivio saloną arba įsinešti į kontroliuojamąją teritoriją ir orlaivius, 
arba vežti registruotame bagaže. 
 
1.1.9. „KELEIVIO KUPONAS“ arba „KELEIVIO KVITAS“ (angl. „Passenger Coupon“) - tai Bilieto 
dalis, kuri lieka jums vežimui pasibaigus ir kurią turėtumėte išsaugoti.  
 
1.1.10. „KELEIVIS“ - tai bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, kuris yra vežamas ar turi būti 
vežamas orlaiviu pagal bilietą ir / ar Keleivių sąrašą (taip pat žr. „jūs“ ir „jūsų“ apibrėžimą).  
 
1.1.11. „KELEIVIŲ SĄRAŠAS“ – Užsakovo mums pateiktas Keleivių sąrašas konkrečiam skrydžiui, 
vykdomam pagal sutartį su Užsakovu, kartu su sąrašu asmenų, viešai atskirai įsigijusių bilietus į tą 
skrydį.  
1.1.12. „KELIONĖS DOKUMENTAI“ – tai pasas ar asmens tapatybės kortelė, iškvietimas, viza, 
draudimas ir kiti dokumentai, kurie būtini atitinkamos kelionės metu. 
 
1.1.13. „KONVENCIJA“ - tai bet kuris iš šių taikytinų dokumentų bei jų priedų:  



 Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, 
pasirašyta Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d. (toliau vadinama Varšuvos konvencija);  

 Varšuvos konvencija su pataisa, pasirašyta Hagoje 1955 m. rugsėjo 28 d.;  

 Varšuvos konvencija, pataisyta Monrealio papildomu protokolu Nr. 1 (1975 m.);  

 Varšuvos konvencija, pataisyta Hagoje ir Monrealio papildomu protokolu Nr. 2 (1975 m.);  

 Varšuvos konvencija, pataisyta Hagoje ir Monrealio papildomu protokolu Nr. 4 (1975 m.);  

 Gvadalacharos papildomoji konvencija (1961 m.) (Gvadalachara);  

 Monrealio konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, 
unifikavimo, pasirašyta 1999 m. gegužės 28 d. (toliau vadinama Monrealio konvencija).  

 Tokijo konvencija dėl nusikaltimų ir tam tikrų kitų veiksmų, padarytų orlaiviuose, pasirašyta 
1963 m. 

 Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos (ICAO) konvencija, pasirašyta 1944 m. gruodžio 7 d. 
 
1.1.14. „KUPONAS“ – tai popierinis skrydžio kuponas ir / arba elektroninis kuponas, suteikiantis 
teisę Kupone įvardytam keleiviui keliauti Kupone nurodytu skrydžiu.  
 
1.1.15. „NENUGALIMA JĖGA“ – ypatingos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma numatyti ar išvengti, 
ir kurių pasekmių nebūtų išvengta net ir tuomet, jei būtų imtasi visų pagrįstų priemonių.  
 

1.1.16 „NETEISĖTA VEIKA“ - neteisėti veiksmai (veikimas ar neveikimas) arba kėsinimasis atlikti 
tokius veiksmus, kurie kelia grėsmę civilinės aviacijos saugumui, oro transportui, žmonių gyvybei ar 
sveikatai, bei kitiems įstatymuose saugomiems gėriams. Taip pat tai veiksmai, kurie, nepaisant to, 
ar jie nusikalstama veika ar ne, gali sukelti ar sukelia pavojų orlaivio ir jame esančių asmenų ar 
turto saugumui, arba kelia pavojų tvarkai ir/ar disciplinai orlaivyje. 
 
1.1.17. „NEREGISTRUOTAS BAGAŽAS“ - tai bet kuris kitas nei jūsų registruotas bagažas, kurį jūs 
pasiimate kartu su savimi į orlaivio saloną.  
 
1.1.18. „ORO BENDROVĖS KODAS“ - reiškia dviejų ženklų ar trijų raidžių junginį, kuriuo žymimi 
atskiri oro vežėjai.  
 
1.1.19. „REGISTRAVIMO LAIKAS“ – tai mūsų nustatytas laiko terminas, iki kurio jūs privalote būti 
užbaigęs registracijos skrydžiui formalumus ir gavęs įlaipinimo taloną.  
 
1.1.20. „REGISTRUOTAS BAGAŽAS“ - tai bagažas, kurį priimame iš jūsų vežimui orlaivio krovinių 
skyriuje ir kuriam išduodame Bagažo registravimo kvitą.  
 
1.1.21. „SKRYDŽIO KUPONAS“ - tai ta jūsų bilieto dalis, kurioje įrašyti žodžiai “Good for Passage”. 
Elektroninio bilieto atveju, tai reiškia elektroninį kuponą. Skrydžio kuponas nurodo jūsų išvykimo 
vietą ir paskirties vietą, į kurią jūs turite būti nuskraidintas. 
 
1.1.22. „SST“ (angl. Special Drawing Rights) - tai specialiosios skolinimosi teisės, piniginis vienetas, 
kurio kursą nustato Tarptautinis valiutos fondas.  
 
1.1.23. „SUTARTIES SĄLYGOS“ – sąlygos, išdėstytos ar pateiktos kartu su jūsų bilietu ir / ar šios 
bendrosios keleivių ir bagažo vežimo užsakomaisiais skrydžiais sąlygos. Nuoroda biliete „Subject to 
conditions of contract“ reiškia nuorodą į šias vežimo sąlygas.  
 
1.1.24. „SUSTOJIMAS“ - tai numatytas sustojimas jūsų kelionės metu tarp išvykimo vietos ir 
paskirties vietos.  
 



1.1.25. „VEŽIMAS“ reiškia keleivių ir/arba bagažo vežimą oru.  
 
1.1.26. „UŽSAKOVAS“ – asmuo, su kuriuo mes esame sudarę užsakomųjų skrydžių sutartį arba 
rezervuotų vietų sutartį (angl. Block Agreement).  
 
1.1.27. „ŽALA“ – keleivio mirtis, sužeidimas ar kūno sužalojimas, dalinis ar pilnas bagažo 
praradimas, įskaitant vagystę iš bagažo, patirta dėl ar susijusi su mūsų vykdomu pervežimu ar 
kitomis paslaugomis, kurias mes teikiame.  
 
2. STRAIPSNIS — TAIKYMAS 
  
2.1. BENDROS NUOSTATOS  
2.1.1. Šios vežimo sąlygos – tai Small Planet Airlines UAB bei Small Planet Airlines SP. z o.o  
vežimo sąlygos, kurios, išskyrus 2.2 ir 2.3 punktuose numatytus atvejus, yra taikomos tiems 
skrydžiams, kai mūsų pavadinimas ar mūsų oro bendrovės kodas yra nurodytas biliete.  
 
2.2. ĮSTATYMO VIRŠENYBĖ  
2.2.1. Jeigu šios vežimo sąlygos ar jų dalis prieštarauja galiojantiems taikytiniems teisės aktams, 
viršenybę turi taikytini teisės aktai.  
2.2.2. Nustojus galioti, tapus neteisėtai, neįgyvendinamai ar neprivalomai vienai ar daugiau šių 
vežimo sąlygų nuostatų, tai neturės jokios įtakos bei nepakenks kitų šių vežimo sąlygų nuostatų 
galiojimui, teisėtumui ar privalomumui.  
 
2.3. PIRMUMO TEISĖ TAIKYTI VEŽIMO SĄLYGAS  
2.3.1. Jei kitaip nenumato šios vežimo sąlygos, esant prieštaravimui tarp šių vežimo sąlygų ir bet 
kurių kitų mūsų nuostatų, reglamentuojančių šiose vežimo sąlygose aptariamus klausimus, 
taikomos šios vežimo sąlygos.  
 
3. STRAIPSNIS — BILIETAI  
 
3.1. BENDROSIOS NUOSTATOS  
3.1.1. Mes vešime tik Biliete ir / ar Keleivių sąraše įvardintą keleivį. Registracijos skrydžiui metu jūs 
privalėsite pateikti dokumentą, patvirtinantį jūsų tapatybę tam, kad mes galėtume įsitikinti, jog jūs 
esate biliete ir / ar Keleivių sąraše įvardintas asmuo. Tais atvejais, kai mes turime informacijos, jog 
jūsų Bilietas gali būti įgytas neteisėtu būdu, mes turime teisę pareikalauti jūsų pateikti papildomus 
duomenis ar informaciją, susijusią su jūsų bilieto įsigijimu.  
3.1.2. Bilietas yra vardinis ir neperleidžiamas. Bilietu neleidžiama keliauti kitam asmeniui, nei 
įvardytas keleivis. Bilietas yra negrąžintinas, t.y. Keleivis neturi teisės grąžinti mums Bilieto, 
reikalaudamas už jį sumokėtų pinigų. 
3.1.3. Jums nebus leista skristi, jei nepateiksite galiojančio bilieto (rezervacijos patvirtinimo) tam 
konkrečiam skrydžiui ir galiojančio asmens tapatybės dokumento, ir jeigu, elektroninio bilieto 
įsigijimo atveju, elektroninių bilietų duomenų bazėje nebus jūsų duomenų apie elektroninio bilieto 
įsigijimą.  
3.1.4. Bilietas yra vertybinis dokumentas, todėl jūs turite imtis visų tinkamų priemonių bilietui 
išsaugoti ir užtikrinti, kad jis nebūtų pamestas, pavogtas ar sugadintas. Ši nuostata nėra taikoma 
elektroniniam bilietui. 
 
3.2. GALIOJIMO LAIKAS  

3.2.1. Bilietas galioja tik biliete nurodytomis skrydžių datomis. 



3.2.2.Užsakovo išduoti bilietai galioja tik su sąlyga, kad Užsakovas sumoka mums už atitinkamą 
užsakomąjį skrydį ar rezervuotas vietas (angl. Block seats) ir tinkamai (į)vykdo kitus su mumis 
sudaryta sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 

 
3.3. KUPONŲ NAUDOJIMAS 
3.3.1. Bilietas, kurį jūs nusipirkote, galioja tik Bilieto kupone / kuponuose nurodytam vežimui iš 
išvykimo vietos iki galutinės paskirties vietos ir tik vežimui nurodytoje aptarnavimo klasėje tą dieną 
ir tame skrydyje, kuriame buvo rezervuota vieta. 
3.3.2. Jei jūs neatvykstate į skrydį iš anksto mūsų neįspėję, mes galime atšaukti kitus jūsų 
užsakyme esančius skrydžius, t.y. juose jums rezervuotas vietas. Jei apie neatvykimą į skrydį 
mums pranešite iš anksto, jūsų tolesnių skrydžių rezervacijų nepanaikinsime, tačiau tokiu atveju 
bus taikomos 3.3.3. ir 3.3.4. punktų sąlygos.  
3.3.3. Jei norite atlikti bet kokius Bilieto pakeitimus, kuriuos leidžia jūsų bilietui taikomas tarifas, jūs 
turite iš anksto susisiekti su Bilietą jums pardavusiu mūsų įgaliotu asmeniu arba su mumis, jei 
Bilietą pardavėme mes tiesiogiai. Už Bilieto keitimą mes galime paprašyti jūsų sumokėti nustatytą 
mokestį, o tuo atveju, jeigu keičiant skrydžio datą jūsų pageidaujamame skrydyje nebebus vietų 
tokiu pačiu kaip jūsų įsigytu tarifu, jūs turėsite sumokėti ir kainų skirtumą.  
3.3.4. Įsidėmėkite, kad skrydžio maršruto keitimas yra neleidžiamas.  
 
3.4. MŪSŲ PAVADINIMAS 
3.4.1. Vietoje mūsų pavadinimo biliete gali būti nurodytas mūsų bendrovės kodas arba sutrumpintas 
pavadinimas. Informaciją apie mus taip pat galite gauti pas Užsakovą ir / ar rasti mūsų interneto 
svetainėje www.smallplanet.aero. Skrydį vykdančia bei už tą skrydį atsakinga bendrove bus 
laikoma ta bendrovė, kurios pavadinimas, sutrumpintas pavadinimas arba kodas yra nurodytas 
Biliete..  
  
4. STRAIPSNIS — KAINOS, MOKESČIAI IR RINKLIAVOS 
 
4.1. KAINOS  
4.1.1. Bilieto kaina apima vežimą iš išvykimo oro uosto į paskirties oro uostą, išskyrus, kai aiškiai 
nurodoma kitaip. Į kainą nėra įskaičiuotos antžeminio transporto paslaugos tarp skirtingų oro uostų 
bei oro uosto ir miesto. Jūsų kelionės kaina bus skaičiuojama pagal bilieto pirkimo dieną 
galiojančius tarifus biliete nurodytai datai ir maršrutui. Jei keistumėte savo kelionės datą, tai gali 
įtakoti bilieto kainą ir sąlygoti papildomus mūsų nustatytus mokesčius. 
 
4.2. MOKESČIAI IR RINKLIAVOS  
4.2.1.Įsigydami bilietą jūs papildomai prie Bilieto kainos turėsite sumokėti valstybės, valstybės 
institucijų ar kitų institucijų bei oro uosto operatoriaus nustatytus mokesčius, rinkliavas (pavyzdžiui, 
oro uosto mokesčius). Bilieto pirkimo metu jums bus pranešta apie mokesčius ir rinkliavas, kurias 
jūs turėsite sumokėti. Tačiau mokesčiai ir rinkliavos, taikomos kelionėms oru, gali keistis. Todėl, 
jeigu po bilieto išdavimo mokestis, rinkliava padidėja ir / ar pradedamas taikyti naujas mokestis ar 
rinkliava, jūs privalėsite skirtumą tarp jūsų sumokėto mokesčio, rinkliavos ir padidėjusio mokesčio, 
rinkliavos ir / ar naujus mokesčius, rinkliavas sumokėti papildomai.  
 
4.3. VALIUTA  
4.3.1. Kainos, mokesčiai ir rinkliavos mokamos šalies, kurioje išduodamas Bilietas, valiuta, išskyrus 
atvejus, kai mes arba Užsakovas mokėjimo metu arba prieš mokėjimą nurodo kitą valiutą. 
  
5. STRAIPSNIS — REZERVAVIMAS  
 
5.1. REZERVAVIMO REIKALAVIMAI 



5.1.1. Mes, mūsų įgaliotas asmuo arba Užsakovas rezervuoja vietas į skrydžius. Tuo atveju, jei 
vietas rezervuoja Užsakovas, jis pateikia mums keleivių sąrašus, pagal kuriuos, vadovaudamiesi 
atitinkamos sutarties su Užsakovu sąlygomis, pervežame keleivius. 
5.1.2. Už bilieto išdavimą, pakeitimą, kitų su tuo susijusių paslaugų suteikimą mes ar mūsų įgaliotas 
asmuo galime pareikalauti jūsų sumokėti papildomą administracinį mokestį.  
5.1.3. Jei jūs nesumokėjote už Bilietą iki mūsų ar mūsų įgaliotojo asmens nurodyto termino, mes 
įgyjame teisę vienašališkai be atskiro išankstinio įspėjimo atšaukti jūsų rezervaciją skrydžiui.  
 
5.2. ASMENS DUOMENYS  
5.2.1. Jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys, pateikti mums, bus naudojami šiais su jūsų 
kelione susijusiais tikslais: vietai rezervuoti ir bilietui išduoti, transportavimo ir kitoms su tuo 
susijusioms paslaugoms teikti, buhalterijos, apskaitos ir audito, migracijos ir pasienio kontrolės, taip 
pat saugumo, saugos, sveikatos, administraciniais ir teisės, statistikos, rinkodaros analizei, 
sistemos testavimo, priežiūros bei vystymo, klientų aptarnavimo, pagalbos mums sudaryti su jumis 
sandorius ateityje bei tiesioginio marketingo bei rinkos tyrimo.  
5.2.2. Mes galime, o įstatymais numatytais atvejais privalome pateikti jūsų asmens duomenis 
atsakingoms valstybės institucijoms. Taip pat jūs suteikiate mums teisę 5.2.1 punkte nurodytais 
tikslais saugoti ir naudoti jūsų asmens duomenis, o taip pat perduoti juos mūsų filialams, 
atstovybėms, valstybės institucijoms, kitiems vežėjams, papildomų paslaugų teikėjams (pvz. 
bankams bei kitoms kredito institucijoms) ir 5.2.1. punkte nurodytų paslaugų teikėjams bet kurioje 
pasaulio šalyje.  
 
5.3. VIETŲ SKYRIMAS  
5.3.1. Mes neužtikriname konkrečios vietos orlaivyje priskyrimo jums. Mes turime teisę paskirti ar 
perskirstyti vietas bet kuriuo metu, net po įlaipinimo į orlaivį. Tokį būtinumą gali sąlygoti pvz. 
atsakingų valstybės institucijų nurodymai, skrydžių vykdymo, saugos ar saugumo priežastys.  
 
6. STRAIPSNIS — REGISTRACIJA SKRYDŽIUI IR ĮLAIPINIMAS  
 
6.1. Registravimas skrydžiui baigiamas likus 40 minučių iki skrydžio pradžios, nebent  atitinkamo 
oro uosto taisyklėse arba taikytinuose teisės aktuose numatyta, kad registravimas skrydžiui 
baigiamas dar anksčiau. Jūsų kelionė bus sklandesnė, jei turėsite pakankamai laiko užsiregistruoti 
bei atlikti visus su skrydžiu susijusius formalumus. Mes įgyjame teisę atšaukti jūsų rezervaciją 
skrydžiui bei atsisakyti jus vežti be jokios kompensacijos, jeigu jūs nespėjate užsiregistruoti 
skrydžiui iki nurodyto laiko. Jūs laikomas užsiregistravusiu skrydžiui, kai gaunate įlaipinimo taloną.  
6.2. Jūs privalote atvykti prie įlaipinimo vartų ne vėliau, kaip likus 30 minučių iki skrydžio pradžios. 
Informaciją apie įlaipinimo vartus jūs galite gauti oro uosto informacijos tarnyboje. Jūs turite atkreipti 
dėmesį ir į oro uostų informaciją, skelbiančią, kiek laiko jums gali užtrukti pasiekti atitinkamus 
įlaipinimo vartus. Prie įlaipinimo vartų atvykus vėliau nei nurodyta šiame punkte, jūs nebūsite 
priimtas į orlaivį ir jums nebus mokama jokia kompensacija dėl to.  
6.3. Mes galime atšaukti jums rezervuotą vietą, jei jūs laiku neatvykstate prie įlaipinimo vartų. Kai 
įlaipinimo vartai uždaryti, jūsų įlaipinimas į orlaivį yra nebegalimas.  
6.4. Mes neatsakome už jūsų nuostolius ar išlaidas, patirtas dėl to, kad jūs nesilaikėte šio straipsnio 
nuostatų, t.y. pavėlavote laiku atvykti registruotis skrydžiui arba laiku atvykti prie įlaipinimo vartų. 
 
7. STRAIPSNIS — ATSISAKYMAS VEŽTI IR VEŽIMO APRIBOJIMAI 
 
7.1. TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI 
7.1.1. Tuo atveju, jei mes esame jus raštu įspėję, jog dėl jūsų elgesio orlaivyje ar kitokių priežasčių, 
numatytų tarptautinės ar nacionalinės teisės aktuose, įskaitant neteisėtus Bilietų įsigijimo atvejus, 
mes atsisakome jus vežti visais mūsų reisais, mes turime teisę vienašališkai atsisakyti jus ir jūsų 
bagažą vežti nuo tos dienos, kai įsigaliojo jums apie atsisakymą jus vežti pateiktas pranešimas. 



Gavęs pranešimą dėl mūsų atsisakymo jus vežti mūsų reisais, jūs neturite teisės keliauti mūsų 
vykdomais skrydžiais. Jei minėtame pranešime nurodytu atsisakymo vežti laikotarpiu jūs bandysite 
keliauti mūsų vykdomais skrydžiais, mes atsisakysime jus vežti be jūsų sutikimo ir pinigai už skrydį 
jums grąžinti nebus. 
7.1.2. Mes taip pat galime atsisakyti vežti jus ar jūsų bagažą šiose vežimo sąlygose nurodytais 
atvejais bei tada, kai įvyko ar yra pagrindo manyti, kad įvyks vienas ar daugiau iš šių žemiau 
nurodytų atvejų: 
7.1.2.1. atsisakymas vežti yra būtinas pagal galiojančius atitinkamos valstybės teisės aktų 
reikalavimus;  
7.1.2.2. jūsų ar jūsų bagažo vežimas gali kelti grėsmę kitų keleivių ar įgulos saugumui, sveikatai, 
kelti jiems nepatogumų arba kelti grėsmę mūsų arba keleivių turtui;  
7.1.2.3. jūsų protinė, emocinė ar fizinė būklė, įskaitant jūsų būseną dėl alkoholio ar narkotikų 
vartojimo, gali kelti pavojų skrydžio saugai, aviacijos saugumui, jums, keleiviams, įgulai ar mūsų 
arba keleivių turtui arba gali kelti diskomfortą ar trukdyti įgulai atlikti savo pareigas;  
7.1.2.4. jūs netinkamai elgėtės ankstesnių skrydžių metu ir/ar buvote patrauktas teisinėn 
atsakomybėn už aviacijos saugumo pažeidimus, ir mes manome, kad toks elgesys gali pasikartoti; 
7.1.2.5. jūs atsisakote būti tikrinamas aviacijos saugumo tarnybų, atsisakote asmens apžiūros ir/ar 
daiktų patikrinimo arba jų vengiate;  
7.1.2.6. jūs gabenate draudžiamus daiktus; 
7.1.2.7. jūs nesumokėjote bilieto kainos, mokesčių ar rinkliavų; 
7.1.2.8. jūs grasinote, užgauliojote ar įžeidėte kitą keleivį, mūsų antžeminio aptarnavimo personalą 
ar įgulos narius arba jūs priešinotės antžeminio aptarnavimo personalo ar įgulos narių veiksmams;  
7.1.2.9. jūs nepaisėte teisėtų mūsų antžeminio aptarnavimo agentų, įgulos narių nurodymų, 
pavyzdžiui, susijusių su sauga ar saugumu;  
7.1.2.10. jūs savo veiksmais ar savo elgesiu sukėlėte pavojų kitiems keleiviams, antžeminio 
aptarnavimo agentams, įgulos nariams registracijos, laipinimo ir/arba skrydžio metu;  
7.1.2.11. jūs neturite ir / ar pareikalavus nepateikėte galiojančių asmens dokumentų, vizos, galite 
siekti įvažiuoti į šalį, per kurią vykstate tranzitu arba kuriai neturite reikiamų galiojančių kelionės 
dokumentų, skrydžio metu sunaikinate jūsų kelionės dokumentus ar atsisakote pateikti kelionės 
dokumentus skrydžio įgulai, kuri gali to pareikalauti, arba mes turime pagrindo manyti, kad būsite 
neįleistas į jūsų paskirties šalį ar į bet kurią kitą šalį, per kurią vyksite tranzitu;  
7.1.2.12. jūs negalite mums įrodyti, kad esate asmuo, įvardytas biliete ar Keleivių sąraše; 
7.1.2.13. jūs pateikiate Bilietą, kuris buvo išduotas neteisėtai, arba jei jūs pateikėte Bilietą, apie 
kurio pametimą ar pavogimą mums buvo pranešta, arba jūsų pateiktas Bilietas yra suklastotas ar 
sugadintas, ir šiuo atveju nėra įmanoma identifikuoti reikiamų duomenų arba jūs pateikėte Bilietą, 
kuris buvo išduotas ar pakeistas ne mūsų ar mūsų įgaliotųjų asmenų. 
 
7.2. TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI, KAI YRA PAGRINDAS MANYTI, JOG KELEIVIS ĮGIJO BILIETĄ 
NETEISĖTU BŪDU 
Tuo atveju, jei, mokant už Bilietą elektroniniu būdu, buvo pasinaudota kitam asmeniui priklausančia 
banko kortele, mes turime teisę panaikinti jūsų rezervaciją skrydžiui ir/ar atsisakyti jus vežti, jeigu:  

7.2.1. mums kyla įtarimų, kad Bilietas buvo įsigytas, neteisėtai panaudojus kitam asmeniui 
priklausančią banko kortelę, ir registracijos vietoje arba mums paprašius iš anksto, t.y. prieš skrydį, 
kuriam jūs įgijote Bilietą, jūs atsisakote arba negalite nurodyti banko kortelės savininko duomenų 
(vardo, pavardės, gyvenamosios vietos) bei bilieto kainos ir kitų su bilieto įsigijimu susijusių 
aplinkybių;  

7.2.2. Bilietas buvo įsigytas, panaudojus kitam asmeniui priklausančią banko kortelę, ir jūs nurodėte 
banko kortelės savininko duomenis (vardą, pavardę, gyvenamąją vietą), bilieto kainą bei kitas su 
bilieto įsigijimu susijusias aplinkybes, tačiau atsisakote pasirašyti įsipareigojimą mums atlyginti 
Bilieto (Bilietų) kainą bei visus kitus atsiradusius nuostolius tuo atveju, jei paaiškėtų, kad Bilietas 
buvo įgytas neteisėtai, panaudojus kitam asmeniui priklausančią banko kortelę;  



7.2.3 yra žinoma, kad Bilietas buvo įsigytas, neteisėtai panaudojus kitam asmeniui priklausančią 
banko kortelę, t.y. jeigu banko kortelės, kuria buvo apmokėta už Bilietą, savininkas arba ją išdavęs 
(aptarnaujantis) bankas informuoja mus, kad banko kortele buvo pasinaudota be jos savininko 
žinios ar kitu neteisėtu būdu.  

ĮSPĖJIMAS: Apie Bilieto (Bilietų) įsigijimą, neteisėtai pasinaudojus kitam asmeniui priklausančia banko 
kortele, mes visuomet informuosime atitinkamas teisėsaugos institucijas. Mes neprisiimame atsakomybės bei 
neatlyginsime jokių jūsų nuostolių, jei įstatymų nustatyta tvarka registracijos vietoje jūs būsite sulaikytas 
teisėsaugos institucijų. Visi dėl jūsų neteisėtų veiksmų patirti mūsų nuostoliai bus išieškoti iš jūsų įstatymų 
nustatyta tvarka. 

 
7.3. SPECIALI PAGALBA  
7.3.1. Tuo atveju, jeigu nori keliauti nelydimas vaikas, asmuo su negalia, nėščia moteris, sergantis 
ar kitas asmuo, kuriam reikalinga arba gali būti reikalinga speciali pagalba, keleivis apie tai turi 
pranešti mums ar Užsakovui, prieš pirkdamas Bilietą, o Užsakovas, prieš parduodamas bilietą 
tokiam keleiviui, turi gauti tokiam vežimui mūsų patvirtinimą. Jūsų prašymu visą informaciją apie 
mūsų keliamus reikalavimus ir teikiamas paslaugas suteiksime mes ir / arba Užsakovas.  
 
8. STRAIPSNIS — BAGAŽAS 
 
8.1. VEŽAMAS BAGAŽAS  
8.1.1. Jūsų vežamas bagažas turi atitikti mūsų nustatytus dydžio bei svorio apribojimus. Jūs galite 
vežtis 20 (dvidešimt) kg registruoto bagažo ir 5 (penkis) kg neregistruoto bagažo. Už specialios 
įrangos (pavyzdžiui, slidės, burlentė) bei gyvūnų vežimą jūs turėsite sumokėti specialų mūsų 
patvirtintą mokestį. Informaciją apie bagažui taikomus svorio ir matmenų apribojimus, specialiam 
bagažui keliamus reikalavimus, nustatytus mokesčius jums suteiksime mes mūsų interneto 
svetainėje www.smallplanet.aero arba Užsakovas. 
 
8.2. BAGAŽO VIRŠSVORIS AR NEATITIKIMAS NUSTATYTIEMS DYDŽIO APRIBOJIMAMS 
8.2.1. Jeigu jūsų vežamo bagažo svoris viršija mūsų nustatytą leistiną vežti registruoto bagažo 
svorį, mes turime teisę (be jokios atsakomybės sau) atsisakyti vežti tokį bagažą arba priimti vežti 
tokį bagažą (ar jo dalį), jeigu jūs sumokėsite už bagažo viršsvorį mūsų nustatytą mokestį. Visą 
informaciją apie bagažo viršsvoriui taikomus mokesčius jums pateiksime mes arba Užsakovas. 
8.2.2. Jeigu jūsų vežamo bagažo dydis neatitinka mūsų nustatytų dydžio apribojimų, mes turime 
teisę (be jokios atsakomybės sau) atsisakyti vežti tokį bagažą. 
 
8.3. DAIKTAI, KURIUOS DRAUDŽIAMA VEŽTI ORLAIVYJE (keleiviams su savimi arba kaip 
Bagažą) 
 
8.3.1. Daiktai, kuriuos draudžiama vežti: 
8.3.1.1. Neregistruotame bagaže gabenti arba keleiviams su savimi įsinešti į orlaivio saloną 
draudžiama: 

a) šaunamuosius ir nešaunamuosius ginklus ir šaudmenis – visi daiktai, tinkami arba atrodantys 
tinkami iššauti svaidinį, arba daiktai, galintys sužaloti; 

b) svaiginamuosius įtaisus - įtaisus, kurių paskirtis apsvaiginti ar užtikrinti asmens nejudrumą; 

c) daiktus aštriais galais ar kraštais - daiktus aštriais galais ar kraštais, kurie gali kelti pavojų 
orlaiviui, asmenims (padaryti sužeidimą) arba turtui orlaivyje; 

d) darbo įrankius – įrankius, kurie gali kelti pavojų orlaivio saugai, asmenims (padaryti 
sužeidimą) arba turtui orlaivyje; 

d) bukus daiktus, kurių smūgiai gali kelti pavojų orlaiviui, asmenims (padaryti sužeidimą) arba 
turtui orlaivyje 



e) skysčius - skysčiais laikomi geliai, pastos, losjonai, skystų ir kietų medžiagų mišiniai ir 
hermetiškų talpyklų turinys, pvz., dantų pasta, plaukų gelis, gėrimai, sriubos, sirupai, 
kvepalai, skutimosi putos, aerozoliai ir kitos panašios konsistencijos produktai; 

f) sprogmenis bei padegamąsias medžiagas ir padegimo įrenginius, kurie gali kelti, arba atrodo 
galintys kelti, pavojų orlaiviui, asmenims arba turtui orlaivyje bei kitus daiktus, kuriuos 
draudžiama gabenti registruotame bagaže (8.3.1.2. punktas); 

 
8.3.1.2. Registruotame bagaže draudžiama gabenti: 

a) sprogmenis bei padegamąsias medžiagas ir padegimo įrenginius, kurie gali kelti, arba atrodo 
galintys kelti, pavojų orlaiviui, asmenims arba turtui orlaivyje įskaitant, bet neapsiribojant, 
šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, nebent jie atitinka 8.3.2. bei 8.3.3. punktų reikalavimus, 
sprogstamąsias kapsules, detonatorius ir sprogdiklius, minas, granatas ir kitus karinės 
paskirties sprogstamuosius įtaisus, fejerverkus ir kitokią pirotechniką, dūmadėžes ir 
dūminius užtaisus, dinamitą, paraką ir plastikinius sprogmenis; 

b)  daiktus, kurių vežimą draudžia valstybių, iš kurių ir į kurias skrendama, galiojantys įstatymai 
ar kiti teisės aktai; 

c) daiktus, kurie, atsižvelgiant į gabenančio orlaivio tipą, yra netinkami vežti dėl jų svorio, 
matmenų, formos ar kitų svarbių savybių, galinčių įtakoti grėsmę saugumui ar saugai;  

d) kitus daiktų, kurie gali sukelti pavojų orlaiviui, asmenims arba turtui orlaivyje ir yra išvardyti 
Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro 
transportu techninėse instrukcijose, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) 
Pavojingų prekių vežimo taisyklėse, Europos Komisijos Reglamente Nr. 185/2010 bei mūsų 
taisyklėse, su kuriomis galite susipažinti pas Užsakovą arba mūsų interneto svetainėje 
www.smallplanet.aero. 

Aviacijos saugumo darbuotojai gali atsisakyti į riboto patekimo zoną ir/ar orlaivio saloną įleisti 
keleivį, turintį įtartinai atrodantį daiktą, arba atsisakyti tokį daiktą vežti kaip registruotą bagažą. 
 
8.3.2. Šaunamieji ginklai ir šaudmenys gali būti priimti vežti tik kaip registruotas bagažas. 
Šaunamieji ginklai turi būti neužtaisyti (šaudmenys nesudėti į ginklus ir atskirti nuo dėklo su 
šaunamuoju ginklu), su užstatytu saugikliu ir tinkamai įpakuoti (specialiame dėkle). Šaunamieji 
ginklai ir šaudmenys gabenami vadovaujantis ICAO ir IATA taisyklėmis, nurodytomis 8.3.1.2 punkto 
(d) dalyje, bei taikytinais teisės aktais. Šaunamuosius ginklus, gabenamus orlaivyje, privaloma 
deklaruoti Civilinių aviacijos įmonių keleivius registruojančioms tarnyboms. 
8.3.3. Senoviniai šaunamieji ginklai, kardai, peiliai ir panašūs ginklai gali būti priimti kaip 
registruotasis bagažas, jei nepažeidžia saugos ir saugumo reikalavimų ir yra tinkamai įpakuoti, 
tačiau juos draudžiama vežti orlaivio salone.  
8.3.4. Jūsų registruotajame bagaže neturi būti dūžtančių, greitai gendančių daiktų ar vertingų 
daiktų, pavyzdžiui, pinigų, raktų, taip pat vaistų, medicininių dokumentų, akinių, akinių nuo saulės, 
fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų bei jų priedų, 
kompiuterių, asmeninių elektroninių prietaisų, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų 
baterijų pakroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos 
instrumentų, vertybinių popierių ar kitų vertingų daiktų, vertingų meno ar dailės kūrinių, verslo 
dokumentų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių.  
8.3.5. Jei, nepaisant draudimo, bagaže yra 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4. ir 8.3.5. punktuose nurodytų 
daiktų, mes neatsakome už tokių daiktų dingimą ar sugadinimą.  
8.3.6. Teisės aktai gali nustatyti ir kitus neregistruoto ar registruoto bagažo vežimo apribojimus.  
 
8.4. TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI  
8.4.1. Atsisakysime vežti arba aptikę galime atsisakyti toliau vežti kaip bagažą daiktus, nurodytus 
8.3 punkte.  



8.4.2. Galime atsisakyti vežti kaip bagažą bet kurį daiktą, netinkamą vežti dėl jo matmenų, formos, 
svorio, turinio, kitokių savybių, kurios gali įtakoti skrydžių saugumą, sklandų įgulos darbą ar keleivių 
patogumą.  
8.4.3. Galime nepriimti vežti bagažo, jei jis nėra tinkamai ir saugiai įpakuotas.  
8.4.4. Informavę jus, jūsų registruoto bagažo viršsvorį galime vežti vėlesniais skrydžiais be jokios už 
tokį vėlavimą jums išmokamos kompensacijos. 
 
8.5. TEISĖ TIKRINTI 
8.5.1. Atsižvelgdami į saugos ir saugumo reikalavimus, turime teisę patikrinti, apieškoti, apžiūrėti, 
jūsų bagažą. Jei jūs nepasiekiamas, jūsų bagažas gali būti patikrintas be jūsų dalyvavimo, siekiant 
nustatyti, ar jūsų bagaže nėra 8.3 punkte nurodytų draudžiamų vežti bagaže daiktų. Jei tikrinimo 
metu bus padaryta žalos jums ar jūsų bagažui, mes neatsakome už tokią žalą, nebent tai įvyko dėl 
mūsų kaltės. 
 
8.6. REGISTRUOTAS BAGAŽAS  
8.6.1. Kai pateikiate mums bagažą, kurį norite įregistruoti, mes jį priimsime saugoti ir kiekvieną jūsų 
registruoto bagažo vienetą pažymėsime bagažo tapatybės etikete ir jums išduosime bagažo 
registravimo kvitą.  
8.6.2. Ant registruoto bagažo turi būti nurodytas jūsų vardas ir pavardė ar kiti asmens duomenys.  
8.6.3. Jei įmanoma, registruotas bagažas bus vežamas tuo pačiu orlaiviu kaip ir jūs.  
8.6.4. Tais atvejais, kai jūsų be papildomo mokesčio vežamo registruoto bagažo svoris nėra 
įrašytas bagažo registravimo kvite ir nebuvo sumokėti jokie bagažo viršsvorio mokesčiai, bus 
laikoma, kad bendras jūsų registruoto bagažo svoris neviršija leistino 20 (dvidešimties) kg svorio, 
nebent būtų įrodyta kitaip.  
 
8.7. NEREGISTRUOTAS BAGAŽAS (RANKINIS BAGAŽAS) 
8.7.1. Neregistruotas bagažas, kurį nešatės į saloną, turi tilpti po kėde prieš jus arba bagažinėje 
orlaivio salone. Jei jūsų neregistruotas bagažas netelpa tam skirtoje vietoje, yra per sunkus ar dėl 
kokios nors priežasties laikomas nesaugiu, jis turi būti vežamas kaip registruotas bagažas. Esame 
nustatę didžiausius orlaivio salone leistino vežtis bagažo matmenis ir svorį: šią informaciją jūsų 
prašymu pateiksime mes arba Užsakovas, arba ją galite rasti mūsų interneto svetainėje..  
8.7.2. Daiktus, netinkamus vežti krovinių skyriuje (pavyzdžiui, jautrius muzikos instrumentus) ir 
neatitinkančius 8.7.1. punkto reikalavimų, bus galima vežtis orlaivio salono bagažinėje, iš anksto 
mus įspėjus apie tai ir gavus mūsų leidimą bei suderinus su mumis vežimo sąlygas.  
 
8.8. REGISTRUOTO BAGAŽO ATSIĖMIMAS IR PRISTATYMAS  
8.8.1. Privalote atsiimti savo registruotą bagažą iš karto, kai tik jis išduodamas jūsų paskirties ar 
sustojimo vietoje. Jei neatsiimate bagažo nedelsiant po skrydžio, mes galime pareikalauti jūsų 
sumokėti mokestį už bagažo saugojimą. Jei jūs neatsiimate registruoto bagažo per tris (3) 
mėnesius nuo pristatymo dienos, mes įgysime teisę tvarkyti (sunaikinti) jį savo nuožiūra be jokios 
atsakomybės už jį.  
8.8.2. Tik asmuo, kuriam buvo išduotas bagažo registravimo kvitas, turi teisę atsiimti bagažo 
tapatybės etikete pažymėtą registruotą bagažą.  
8.8.3. Jei asmuo, atsiimantis registruotą bagažą, negali pateikti bagažo registravimo kvito ir nėra 
bagažo tapatybę patvirtinančios bagažo etiketės, atiduosime bagažą šiam asmeniui tik su sąlyga, 
jei jis pateiks tinkamus įrodymus, patvirtinančius jo teisę į bagažą.  
 
8.9. GYVŪNAI  
Sutiksime pervežti jūsų gyvūnus, jei bus įvykdytos visos šios sąlygos: 
8.9.1. Prieš įsigydami bilietą ar turistinę kelionę, kurios dalimi yra mūsų vykdomas vežimas oru, jūs 
privalote apie planuojamą gyvūno pervežimą pranešti mums ar Užsakovui, iš kurio jūs perkate 
Bilietą, ar įsigyjate kelionę.  



8.9.2. Gyvūno pervežimui jūs privalote gauti mūsų sutikimą.  
8.9.3. Jūs privalote užtikrinti, kad jūsų gyvūnai – šunys, katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – 
būtų tinkamai patalpinti į specialius tokiam pervežimui skirtus konteinerius. Gyvūnas turi būti 
laikomas konteineryje viso skrydžio metu. Gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų 
pažymėjimus, įvežimo leidimus ir kitus dokumentus, reikalaujamus įvežimo ar tranzito šalių, be 
kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis. Jei mūsų reikalavimu nepateiksite nurodytų 
dokumentų, mes atsisakysime gyvūną vežti. Gyvūnų pervežimams gali būti taikomos atskiros 
sąlygos, kurias pateiksime mes arba Užsakovas jūsų prašymu. 
8.9.4. Gavus mūsų sutikimą atitinkantis visus taikomus reikalavimus gyvūnas priimamas vežti 
orlaivio salone arba kaip registruotas bagažas už mūsų nustatytą papildomą mokestį. Informaciją 
apie taikomus mokesčius jums suteiksime mes arba Užsakovas. 
8.9.5. Orlaivio salone gali būti gabenami gyvūnai, kurių bendras konteinerio svoris (kartu su 
gyvūnu) neviršija 8 kg. Orlaivio salone gabenamo gyvūno konteinerio matmenys turi neviršyti šių 
matmenų: 48 cm x 32 cm x 29 cm. Salone gabenamas gyvūnas negali užimti atskiros keleivio 
vietos.  
8.9.6. Šunys vedliai, lydintys keleivius su regos ar klausos negalia, turintys specialius sertifikatus, 
liudijančius, kad šie šunys yra specialiai apmokyti, bei visus dokumentus, nurodytus 8.9.3. punkte, 
vežami orlaivio salone be svorio ir matmenų apribojimų. Šunims vedliams netaikomas būtinas 
reikalavimas patalpinti juos į specialius konteinerius, tačiau, jei šuo vedlys nėra patalpintas į 
specialų konteinerį – tai jis privalo būti su antsnukiu ir laikomas už pavadėlio viso skrydžio metu. 
Šunys vedliai negali užimti atskiros keleivio vietos. Šunims vedliams netaikomas mūsų nustatytas 
mokestis 
8.9.7. Bet kokiu atveju, įskaitant ir nurodytus 8.9.6. punkte, bendras gyvūnų kiekis orlaivio salone 
negali viršyti trijų gyvūnų. 
8.9.8. Jeigu vežimui netaikomos Konvencijos atsakomybės nuostatos, mes neatsakome už gyvūno, 
kurį sutikome vežti, sužeidimą, ligą ar mirtį, nebent tai įvyko dėl mūsų tiesioginės kaltės. Bet kokiu 
atveju neatsakome už gyvūno ligą ar mirtį, kurią sąlygojo gyvūno sveikatos būklė ar elgesys bei kiti 
nuo mūsų nepriklausantys veiksniai.  
8.9.9 Mes neatsakome už gyvūnų, neturinčių visų reikalingų išvežimo, įvežimo, sveikatos ir kitų 
dokumentų, įvežimą ar tranzitą per bet kurią valstybę, valstiją ar teritoriją, o gyvūną vežantis asmuo 
turės padengti visas mums dėl to paskirtas baudas ar įpareigojimus, mūsų patirtus nuostolius ar 
išlaidas.  
 
9. STRAIPSNIS — TVARKARAŠČIAI 
 
9.1. Tvarkaraščiuose nurodyti skrydžių laikai gali keistis iki jūsų faktinės kelionės dienos. Mes jų 
negarantuojame, ir jie nėra mūsų įsipareigojimas jums. 
9.2. Prieš jums rezervuojant Bilietą mes, mūsų įgaliotas atstovas ar Užsakovas (priklausomai, iš 
kurio Bilietas yra įsigyjamas) praneš jums apie tuo metu galiojantį tvarkaraštyje nurodytą skrydžio 
laiką, kuris taip pat bus nurodytas jūsų biliete. Tačiau gali būti, kad mums teks pakeisti tvarkaraštyje 
nurodytą skrydžio laiką po bilieto išdavimo. Informaciją apie tvarkaraščio pakeitimus pateiksime 
jums mes, mūsų įgaliotas atstovas arba Užsakovas, priklausomai nuo to, iš kurio Bilietas buvo 
įsigytas, jūsų pateiktais kontaktais. Informacija apie tvarkaraščio pakeitimus, pateikta kontaktu, 
įskaitant elektroninio pašto adresą, jūsų nurodytu Užsakovui, yra laikoma pateikta tinkamai.  
9.3. Jei jūsų skrydis yra atšauktas, arba išvykimo laikas yra nukeltas daugiau nei dviem valandomis, 
paprašykite aptarnaujančio personalo registravimo vietoje (check – in) ar prie įlaipinimo vartų 
rašytinio pranešimo, kuriame išdėstytos kompensavimo ir pagalbos teikimo taisyklės pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentą Nr. 261/2004.  
9.4. Mūsų atsakomybė transporto priemonės vėlavimo atveju yra ribojama 4694 SST. 
 
10. STRAIPSNIS — PINIGŲ GRĄŽINIMAS 
 



Jei jūs Bilietą įsigijote iš mūsų tiesiogiai, ir jei mes nesuteikėme vežimo paslaugų pagal vežimo 
sutartį dėl mūsų kaltės, mes grąžinsime pinigus už Bilietą, vadovaudamiesi žemiau pateiktomis 
nuostatomis:  
10.1. Turime teisę grąžinti pinigus asmeniui, įvardytam Biliete, arba asmeniui, kuris sumokėjo už 
Bilietą, gavę tokį mokėjimą patvirtinantį dokumentą.  
10.2. Pinigai už neįvykdytą skrydį bus grąžinti tik tuo atveju, jei jūs pateiksite mums nepanaudotą 
Bilietą tam konkrečiam skrydžiui.  
10.3. Pinigai, grąžinti bet kuriam asmeniui, pateikusiam keleivio kvitą ir nepanaudotą skrydžio 
kuponą bei laikančiam save asmeniu, kuriam pinigai gali būti grąžinami pagal šio straipsnio 10.1. ir 
10.2.  punktų sąlygas, laikomi tinkamai grąžintais pinigais. Pinigų grąžinimas asmeniui pagal šį 
straipsnį atleidžia mus nuo atsakomybės grąžinti pinigus pagal Bilietą, ir joks kitas asmuo neturės 
teisės reikalauti jokio kito pinigų grąžinimo pagal tą patį Bilietą.  
10.4. Jei turite teisę susigrąžinti pinigus už savo nepanaudotą Bilietą dėl aukščiau išvardintų 
priežasčių, grąžintina suma bus lygi:  
10.4.1. jei nebuvo panaudota jokia Bilieto dalis, suma lygi sumokėtai Bilieto kainai, atėmus pagrįstą 
rinkliavą už aptarnavimą, arba, jei norėsite pasinaudoti likusia bilieto dalimi - skirtumui tarp 
sumokėtos Bilieto kainos ir kelionės atkarpos, kuria norėsite pasinaudoti kainos, atėmus pagrįstą 
rinkliavą už aptarnavimą;  
10.4.2. jei buvo panaudota bet kokia Bilieto dalis, suma lygi skirtumui tarp sumokėtos Bilieto kainos 
ir kelionės atkarpos, kuriai sunaudojote Bilieto dalį, kainos, atėmus pagrįstą rinkliavą už 
aptarnavimą.  
10.5. Pasiliekame teisę grąžinti pinigus tokiu pat būdu ir ta pačia valiuta, kuria buvo sumokėta už 
Bilietą, tačiau dėl pagrįstų priežasčių mes turime teisę grąžinti pinigus už Bilietą ir kita valiuta.  
 
11. STRAIPSNIS — ELGESYS ORLAIVYJE  
 
11.1. BENDROS NUOSTATOS 
11.1.1. Mūsų orlaiviuose griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, įgytus ne mūsų 
orlaivyje, vartoti narkotines ar kitas psichotropines medžiagas.  

11.1.2. Orlaivių palydovai pagrįstai manydami, kad jūs esate apsvaigęs nuo alkoholio, turi teisę 
neparduoti ar riboti alkoholinių gėrimų vartojimą orlaivyje. 

11.1.3. Jei, mūsų nuomone, jūs elgiatės orlaivyje taip, kad sukeliate pavojų orlaiviui arba bet kuriam 
asmeniui ar turtui orlaivyje, trukdote įgulai atlikti savo pareigas ar nevykdote įgulos nurodymų, 
įskaitant nurodymus dėl rūkymo, alkoholio ar narkotikų vartojimo, arba elgiatės taip, kad keliate 
diskomfortą, nepatogumus, žalojate turtą arba sužalojate kitus keleivius ar įgulą, galime imtis 
priemonių, kurias pagrįstai laikome tinkamomis, siekdami nutraukti tokį elgesį, įskaitant jūsų laisvės 
apribojimą. Jūs galite būti išlaipintas ar bet kurioje vietoje gali būti atsisakyta toliau jus vežti, galite 
būti patrauktas teisinėn atsakomybėn už orlaivyje atliktą veiką.  

11.1.4. Jei dėl jūsų elgesio, draudžiamo pagal šį straipsnį, nusprendžiame savo pagrįsta nuožiūra 
nutupdyti orlaivį ne paskirties vietoje jums išlaipinti, jūs privalote sumokėti visas išlaidas, susijusias 
ir mūsų patirtas dėl tokio orlaivio priverstinio nutupdymo. 
 
11.2. ELEKTRONINIAI PRIETAISAI  
11.2.1. Dėl saugos reikalavimų galime uždrausti ar riboti orlaivyje naudojimąsi elektronikos 
prietaisais, įskaitant bet neapsiribojant nešiojamais kompiuteriais, nešiojamais magnetofonais, 
nešiojamais radijo imtuvais, kompaktinių diskų grotuvais, elektroniniais žaidimais ar siųstuvais, 
įskaitant radijo bangomis valdomus žaislus ir nešiojamas racijas. Klausos prietaisai ir širdies 
stimuliatoriai gali veikti. Naudotis mobiliaisiais telefonais orlaivyje griežtai draudžiama. 
 
12. STRAIPSNIS — ADMINISTRACINIAI FORMALUMAI  
 



12.1. BENDROS NUOSTATOS  
12.1.1. Jūs atsakote už visų reikalingų kelionės dokumentų ir vizų gavimą bei už šalių, iš kurių, į 
kurias ir per kurias vykstate, visų įstatymų, teisės aktų, įsakymų, reikalavimų, taisyklių, nurodymų 
bei kelionės sąlygų vykdymą.  
12.1.2. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokias pasekmes, kilusias dėl to, kad keleivis 
neturi taikytinuose įstatymuose, nutarimuose, įsakymuose ar taisyklėse reikalaujamų dokumentų ar 
vizų.  
 
12.2. KELIONĖS DOKUMENTAI 
12.2.1. Prieš kelionę jūs privalote pateikti mums ar mūsų darbuotojams, agentams ar atstovams 
visus ir bet kokius išvykimo, įvažiavimo, sveikatos ir kitus dokumentus, reikalaujamus atitinkamų 
šalių įstatymų, teisės aktų, įsakymų ar reikalavimų bei leisti mums pasidaryti ir pasilikti jų kopijas ar 
kitaip išsaugoti duomenis, esančius atitinkamuose dokumentuose. Mes turime teisę atsisakyti vežti 
bet kurį keleivį, jei jis nesilaiko taikomų įstatymų, teisės aktų, įsakymų ar reikalavimų, susijusių su 
įvažiavimu į kitą valstybę, arba jei yra įtarimų, kad jo dokumentai netvarkingi, arba kuris neleidžia 
mums pasidaryti ir pasilikti dokumentų kopijų ar kitaip išsaugoti duomenis, esančius atitinkamuose 
dokumentuose.  
 
12.3. DRAUDIMAS ĮVAŽIUOTI  
12.3.1. Jei jūs nebuvote įleistas į valstybę, jūs turėsite sumokėti visas baudas ir mokesčius, 
paskirtus mums pagal tos šalies įstatymus, taip pat apmokėti jūsų išvežimo iš jūsų neįleidusios 
šalies išlaidas. Jūsų sumokėta Bilieto kaina už vežimą iki jūsų neįleidusios šalies nebus grąžinta.  
 
12.4. KELEIVIO ATSAKOMYBĖ UŽ BAUDAS, SULAIKYMO IŠLAIDAS IR KT.  
12.4.1. Jei mes turime sumokėti baudą ar nuobaudą, ar mums paskirta kitokią finansinę išraišką 
turinti sankcija arba mes patyrėme išlaidų dėl to, kad jūs nesilaikėte atitinkamų šalių įstatymų, teisės 
aktų, įsakymų, taisyklių, nurodymų, reikalavimų ir/arba kelionės reikalavimų arba nepateikiate 
reikalingų dokumentų, jūs turėsite mums kompensuoti bet kokią dėl to mūsų patirtą žalą ir padengti 
bet kokias kitas dėl to mūsų patirtas išlaidas.  
 
12.5. MUITINĖS PATIKRA  
12.5.1. Jei reikalaujama, jūs privalote asmeniškai dalyvauti savo vėluojančio ir/arba laiku atvykusio 
registruoto ir/arba neregistruoto bagažo muitinės ir/arba kitų valstybės tarnybų pareigūnų 
atliekamoje patikroje. Mes neatsakome už jūsų nuostolius ar žalą, patirtą tokios patikros metu arba 
dėl to, kad nesilaikėte šio reikalavimo.  
 
12.6. SAUGUMO PATIKRA 
12.6.1. Jūs privalote leisti atlikti savo ar jūsų bagažo saugumo patikrą, kadangi keleivių ir jų bagažo 
saugumo patikra yra esminė aviacijos saugumo užtikrinimo prevencinė priemonė, kuri taikoma 
visiems keleiviams ir jų bagažui bei suteikia teisę patekti į orlaivį. 
12.6.2. Mes nesame atsakingi už jokią jūsų patirtą žalą ar nuostolius, jei tokia žala ar nuostoliai 
atsiranda dėl mūsų atsisakymo jus vežti dėl to, kad mes manome ar galime manyti, kad jūsų 
vežimas prieštaraus atitinkamos išvykimo/atvykimo/tranzito šalies taisyklėms, reikalavimams, 
įsakymams, nurodymams ar bet kokiam kitam taikomam teisės aktui.  
12.6.3. Mes nebūsime atsakingi, jei dėl saugumo patikros ar su tuo susijusio sulaikymo jūs 
pavėluosite į skrydį. Pinigai už skrydį, į kurį jūs pavėlavote, grąžinti nebus. 
 
13. STRAIPSNIS — ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ  
 
13.1. BENDRA  
Mūsų atsakomybė yra apibrėžta šiose vežimo sąlygose. Mūsų atsakomybės nuostatos yra šios:  



13.1.1. Vežimui, vykdomam pagal šias vežimo sąlygas, taikomos Konvencijos atsakomybės 
taisyklės, net ir tais atvejais, kai vežimas nėra tarptautinis, kuriam Konvencija taikoma privalomai, 
nebent šiose vežimo sąlygose yra nurodyta kitaip.  
13.1.2. Papildomai taikomos šios mūsų atsakomybės už vežimą nuostatos:  
13.1.2.1. Bet kuri mūsų atsakomybė už žalą sumažės dėl jūsų elgesio (veikimo ar neveikimo), kuris 
sąlygojo žalą ar prisidėjo prie jos atsiradimo.  
13.1.2.2. Mes prisiimsime atsakomybę tik už žalą, kuri padaroma skrydžiuose arba skrydžių dalyse, 
kuriuos vykdome mes ir tai nurodyta biliete.  
13.1.2.3. Mes neatsakome už žalą, atsiradusią dėl to, kad laikėmės taikomų įstatymų, taisyklių ir 
teisės aktų, arba dėl to, kad jūs jų nesilaikėte.  
13.1.2.4. Mes prisiimsime atsakomybę tik dėl jūsų patirtos atstatomos kompensuojamos žalos, 
kurios dydį įrodėte teisinę galią turinčiais dokumentais ir/arba kitomis teisėtomis įrodinėjimo 
priemonėmis.  
13.1.2.5. Mes nesame atsakingi už jūsų ligą, sužalojimą ar negalią, mirtį, sietiną su jūsų amžiumi, 
protine ar fizine būkle bei būklės pablogėjimu.  
13.1.2.6. Mūsų atsakomybės už jūsų patirtą žalą dydis priklauso nuo jūsų pateikiamų atitinkamų 
teisinę galią turinčių dokumentų, įrodančių faktinės žalos dydį, pavyzdžiui, daiktų įsigijimo kvitai, 
kuriuose nurodyta įgytų daiktų kaina ir įsigijimo data. Atsakomybės už bagažą atveju mes turime 
teisę išskaičiuoti nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas taikomas ne tik lagaminui ar kelionės krepšiui, bet ir 
visiems jūsų daiktams, esantiems lagamine ar kelionės krepšyje.  
13.1.2.7. Vežimo sutartis, įskaitant šias vežimo sąlygas ir išimtis ar atsakomybės ribas, yra 
taikomos mūsų įgaliotiesiems agentams, tarnautojams, darbuotojams ir atstovams tokia apimtimi, 
kiek jos taikomos mums. Bendra atlygintinos žalos suma, kurią galima išieškoti iš mūsų ir įgaliotojų 
agentų, darbuotojų, atstovų ir asmenų neturi viršyti mūsų atsakomybės ribos, jei ji yra nustatyta.  
13.1.2.8. Jokia šių vežimo taisyklių nuostata nepaneigia jokių Konvencijoje ar kituose įstatymuose 
numatytų mūsų atsakomybės išimčių ar apribojimų, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.  
 
13.2. BAGAŽAS  
13.2.1. Mes neatsakome už žalą neregistruotam (rankiniam) bagažui, išskyrus atvejus, jei tokia žala 
atsirado dėl mūsų kaltės.  
13.2.2. Žalos registruotam bagažui atveju mūsų atsakomybė ribota iki 1131 SST vienam keleiviui. 
Jei bagažo svoris neįrašytas bagažo registracijos kvite, laikoma, kad vieno registruoto bagažo 
vieneto svoris neviršija mūsų nustatytų bagažo svorio apribojimų atitinkamai klasei. Tuo atveju, jei 
jūsų registruoto bagažo vertė yra didesnė nei šiame straipsnyje įvardintas maksimalus mūsų 
atsakomybės dydis, mes rekomenduojame jums apdrausti jūsų bagažą prieš kelionę.  
13.2.3. Mes neatsakome už jūsų bagažo padarytą žalą, įskaitant keleivio sužeidimą jūsų bagaže 
esančiu turtu. Jūs privalote atsakyti už bet kokią žalą, jūsų bagažo padarytą kitiems asmenims ar 
turtui, įskaitant mūsų turtą.  
13.2.4. Mes neatsakome už bet kokią žalą daiktams, kurių neleidžiama vežti registruotame bagaže 
pagal 8.3. punkto sąlygas, įskaitant dūžtančius ar greitai gendančius daiktus, netinkamai 
supakuotus daiktus, anksčiau sugadintą ar perpildytą bagažą, smulkius apgadinimus, tokius kaip 
įpjovimai, įbrėžimai, įlenkimai ar sutepimai, atsirandančius dėl įprasto nusidėvėjimo, arba vertingus 
daiktus, tokius kaip pinigai, raktai, vaistai, medicininiai dokumentai, akiniai, fotoaparatai, vaizdo 
kameros ir kiti vertingi elektronikos ar technikos prietaisai bei jų priedai, kompiuteriai, asmeniniai 
elektroniniai prietaisai, telefonai, mobilieji telefonai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, brangieji ir 
pusbrangiai akmenys, muzikos instrumentai, apyvartiniai dokumentai, vertybiniai popieriai ar kitos 
vertybės, meno ir dailės kūriniai, verslo dokumentai, pasai ir kiti tapatybės dokumentai ar 
pavyzdžiai.  
13.2.5. Mes neprisiimame atsakomybės už nežymų ar paviršutinišką bagažo pažeidimą, kuris 
atsirado dėl natūralaus susidėvėjimo ir naudojimo kelionės metu. 
 
13.3. ASMENS ŽALA  



13.3.1. Mūsų atsakomybei už keleivių mirtį ar sužalojimą galioja šios nuostatos:  
13.3.1.1. Keleivių mirties ar sužeidimo atveju mūsų atsakomybė nėra ribojama. Mūsų atsakomybė 
negali viršyti 113100 SST vienam keleiviui keleivio mirties ar sužeidimo atveju, jeigu mes galime 
įrodyti, kad žala atsirado ne dėl mūsų, mūsų tarnautojų ar atstovų kaltės, neteisėtų veiksmų ar 
neveikimo, arba jei tokia žala atsirado išimtinai dėl trečiosios šalies kaltės, neteisėtų veiksmų ar 
neveikimo.  
13.3.1.2. Mes pasiliekame teisę į gynybą dėl tokių pretenzijų pagal konvenciją ar bet kokius kitus 
taikytinus tarptautinės ar nacionalinės teisės aktus, o taip pat visas regreso teises į bet kurį kitą 
asmenį, atsakingą už žalos padarymą.  
13.3.1.3. Jei nelaimingo atsitikimo metu jūs žūsite ar būsite sužalotas, mes atliksime išankstinius 
mokėjimus, kurių reikalaujama pagal taikytinus įstatymus, skubioms ekonominėms reikmėms 
proporcingai patirtiems sunkumams patenkinti. Toks išankstinis mokėjimas nėra mūsų 
atsakomybės prisiėmimo pripažinimas ir šio straipsnio pagrindu išmokėtos sumos gali būti 
išskaitytos iš bet kokių paskesnių sumų, mokėtinų dėl oro vežėjo atsakomybės. Išankstinis 
mokėjimas privalo būti mums grąžintas tuo atveju, jei mes įrodysime: (1) kad žalą sąlygojo ar jos 
dydį įtakojo sužeisto ar mirusio keleivio neatsargus elgesys, (2) kad asmuo, kuris gavo išankstinį 
mokėjimą, savo neatsargiu elgesiu sąlygojo žalą ar įtakojo jos dydį; arba (3) jei kompensacija buvo 
išmokėta asmeniui, neturinčiam teisės į tokią kompensaciją.  
 
14. STRAIPSNIS — PRETENZIJŲ IR IEŠKINIŲ TERMINAI  
 
14.1. PRETENZIJŲ PATEIKIMAS  
14.1.1. Jei asmuo, turintis bagažo registravimo kvitą, atsiimdamas registruotą bagažą nepareiškia 
jokių nusiskundimų, tai yra pakankamas įrodymas, kad bagažas buvo pristatytas geros būklės, 
nebent jūs įrodote priešingai.  
14.1.2. Jei jūs norite pateikti pretenziją ar ieškinį dėl žalos registruotam bagažui, jūs privalote 
pranešti mums apie tai iškart po to, kai aptinkate žalą, bet ne vėliau kaip per septynias (7) dienas 
po bagažo atsiėmimo. Jei jūs norite pateikti pretenziją ar ieškinį dėl registruoto bagažo vėlavimo, 
jūs privalote pranešti mums apie tai per dvidešimt vieną (21) dieną nuo bagažo pristatymo jums. 
Kiekvienas toks pranešimas turi būti pateiktas raštu.  
 
14.2. SENATIES TERMINAS  
14.2.1. Teisė į žalos atlyginimą prarandama, jei ieškinys nepateikiamas per du (2) metus po 
atvykimo į paskirties vietą dienos, kurią orlaivis turėjo atskristi pagal tvarkaraštį, arba dienos, kurią 
kelionė buvo nutraukta. Senaties termino skaičiavimo metodas bus nustatytas pagal bylą 
nagrinėjančiam teismui taikytinus teisės aktus.  
 
14.3. KELEIVIŲ PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMAS  
14.3.1. Mums pateikta jūsų pretenzija bus nagrinėjama mūsų vidaus taisyklių nustatyta tvarka, 
vadovaujantis taikytinų teisės aktų privalomo pobūdžio reikalavimais.  
 
15. STRAIPSNIS — KITOS SĄLYGOS  
 
15.1. Jūsų ir jūsų bagažo vežimui taip pat taikomos ir kitos taisyklės, susijusios su saugumu, 
punktualumu ir keleivio patogumu. Taip pat taikomos taisyklės, nustatančios savarankiškai 
skrendančių vaikų, neįgaliųjų keleivių, nėščiųjų moterų ir sergančių keleivių vežimą, ribojimus dėl 
elektronikos prietaisų ir daiktų naudojimo, pavojingų daiktų vežimą, ribojimus dėl alkoholinių gėrimų 
ir rūkalų orlaivyje vartojimo, kompensacijų už atsisakymą vežti ir kitų kompensacijų tvarkas.  
15.2. Aukščiau išvardytų taisyklių tvarkas ir sąlygas jūsų prašymu pateiksime mes ar Užsakovas.  
15.3. Mūsų vežimo sąlygos gali būti keičiamos. Galioja paskutinė paskelbta mūsų vežimo sąlygų 
redakcija.  



15.4. Vežimo sutarties sąlygoms ir ginčams dėl jų yra taikomi valstybės, kurioje mes esame 
įsisteigę, įstatymai ir kiti bei tarptautinės teisės aktai.  
 
16. STRAIPSNIS — AIŠKINIMAS  
 
16.1. Kiekvieno šių vežimo sąlygų straipsnio pavadinimas yra tik dėl patogumo ir nėra naudojamas 
tekstui aiškinti.  
_______________________________________________________________________________ 


