
Avialinijų, vykdančių skrydžius į Lietuvą ir iš jos, 

analizė



Turinys
3 puslapis:

• WizzAir oro linijos
• RyanAir oro linijos
• Aeroflot oro linijos
• AirBaltic oro linijos
• airLITUANICA oro linijos 
• Austrian oro linijos
• AVION express oro linijos
• BELAVIA oro linijos

SVARBU! Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie atitinkamų oro linijų sąlygas 
bei reikalavimus tiesiog spustelkite ant oro linijų logotipo ir būsite automatiškai 

nukreipti į oro linijų internetinį puslapį.

4 puslapis:
• Brussels oro linijos
• EL AL oro linijos
• ESTONIAN AIR oro linijos
• FinAir oro linijos
• Grand Cru oro linijos
• Norwegian oro linijos
• Polet oro linijos
• Ukraine international oro linijos

5 puslapis:
• LOT Polish oro linijos
• Lufthansa oro linijos5psl
• RusLine oro linijos
• SAS Scandinavian oro linijos
• TRANSAERO oro linjos
• Turkish oro linijos 
• Small Planet oro linijos
• UTair oro linijos



Mokeščiai Leidžiamas svoris
Reikalingi 

dokumentai
Papildoma 
informacija

- -
„Wizz Air“ neskraidina 
gyvūnų, išskyrus šunis 

vedlius.

-

- - -
Šios avialinijos gyvūnų 

negabena.

Šunys vedliai keliauja 
nemokamai. Kitiem 
taikomas papildomo 

bagažo mokestis.

Lėktuvo salone iki 8kg, 
sunkesni 

transportuojami 
krovinių skyriuje.

Augintinio pasas, skiepų 
knygelė.

Šunys vedliai gali keliauti 
lėktuvo salone 

nemokamai, jeigu šuo 
turi apykaklę ir antsnukį.

60 EUR už skrydį, salone,
100 EUR už skrydį
krovinių skyriuje.

Lėktuvo salone 
leidžiamas  svoris yra iki 
8 kg, sunkesni gyvūnai 

transportuojami 
krovinių skyriuje.

Būtina turėti gyvūno 
pasą ir svarbu, kad 

gyvūnas turėtu 
mikročipą.

Gyvūnų vežtis 
neleidžiama “airBaltic”
vykdomais skrydžiais į 
Diuseldorfą ir / ar iš 

Diuseldorfo.

Maksimalus gyvūno 
svoris – 8 kg.

Keleivis turi turėti 
galiojančius sveikatos, 

skiepijimo pažymėjimus, 
leidimus įvežti gyvūną.

Gyvūnai į registruotą
bagažą nepriimami.

Mokestis už gyvūno
gabenimą salone 50 

eurų į vieną pusę.

Taikomas papildomo 
bagažo mokestis.

Maksimalus  svoris - 8kg. Vakcinavimo bei 
medicininės pažymos, 

gyvūno pasas, 
mikročipas.

Šunys vedliai skraidinami 
nemokamai.

Svoris neturi viršyti 8kg. 
Didesni gyvūnai 

gabenami krovinių 
skyriuje.

Kelionių kainos -
http://www.austrian.com/
~/media/0F9B249752A548
7C965A18B02C8F04BF.ashx

Būtina turėti gyvūno 
pasą, gyvūnų sveikatos 

sertifikatą.

Prieš skrydį pranešti 
telefonu apie norimą 

gabenti augintinį.

EUR 5.00/ kg. Gyvūnai iki 3 mėnesių 
nepriimami 

transportavimui.

Maksimalus  svoris - 8kg. Vakcinacijos sertifikatas,  
mikročipas, gyvūno 

pasas.

https://wizzair.com/lt-LT/useful_information/baggage
https://wizzair.com/lt-LT/useful_information/baggage
http://www.ryanair-skrydziai.lt/ryanair/duk/
http://www.ryanair-skrydziai.lt/ryanair/duk/
https://www.aeroflot.ru/cms/en/before_and_after_fly/animals
https://www.aeroflot.ru/cms/en/before_and_after_fly/animals
https://www.airbaltic.com/lt/gyvunu-gabenimas
https://www.airbaltic.com/lt/gyvunu-gabenimas
http://www.airlituanica.com/lt/informacija-keleiviui/keleiviai/gyvunai.html
http://www.airlituanica.com/lt/informacija-keleiviui/keleiviai/gyvunai.html
http://www.flyavex.com/
http://www.flyavex.com/
http://www.austrian.com/Info/Flying/TransportationAnimals.aspx
http://www.austrian.com/Info/Flying/TransportationAnimals.aspx
http://www.austrian.com/~/media/0F9B249752A5487C965A18B02C8F04BF.ashx
http://en.belavia.by/passengers/baggage/
http://en.belavia.by/passengers/baggage/


Mokeščiai Leidžiamas svoris
Reikalingi 

dokumentai
Papildoma 
informacija

Kelionių į Europą, Tel 
Avivą, Agadirą, 

Marakešą - 50EUR, į 
kitas galimas šalis -

70EUR.

Augintinis keliaujantis
salone turi sverti ne 

daugiau kaip 8kg.

Šunys vedliai keliauja 
nemokamai.

Eksporto/importo/tranzi
to leidimai. Augintinio 

dokumentas. Medicininė 
pažyma.

Maksimalus  svoris  8kg.Iki 8 kg. - 100 $/87.82 EUR
9-50 kg. - 200 $/ 175.64 

EUR
51-100 kg. - 400 $/351.28 

EUR.

Eksporto/importo/tranzito 
leidimai. Augintinio 

dokumentas. Medicininė 
pažyma.

Oro bendrovė neatsako, 
jeigu jūsų augintinis 

nebus įleistas į 
keliaujamą šalį.

Šunys vedliai keliauja
nemokamai.

Eksporto/importo/tranzi
to leidimai. Augintinio 

dokumentas. Medicininė 
pažyma.

Gyvunai salone -15  / 30
€ už vidaus skrydžius ir 

50 / 60 € už 
tarptautinius skrydžius.

Priklausomai nuo šalių 
kategorijos kaina 

svyruoja nuo 30 iki 100 
EUR.

Privaloma turėti 
augintinio pasą, 

medicininę pažymą, tai 
pat mikročipą.

Lėktuvo salone ik 8kg, 
krovinių skyriuje iki 

50kg.

Norint patvirtinti 
augintinio kelionę reikia 
susisiekti su oro linijos 

bendrove.

Už kiekvieną papildomą 
kilogramą mokamas 10 

EUR mokestis,.

Lėktuvo salone 8kg, 
krovinių skyriuje  iki 

33kg.

Gyvūno augintinio 
pasas, vakcinacija nuo 

pasiutligės.

Vedlys šuo keleiviui su 
sutrikusia rega/klausa, 
keliauja nemokamai.

Norwegian oro linijos 
neturi veterinarijos 

gydytojo skrydžio metu.

Vakcinavimo, medicininė 
pažymos. Augintinio 

pasas.

Lėktuvo salone ne
sunkesni nei 8kg, 
krovinių nei 32kg.

Mokama kaip už 
papildomą bagažą.

Mokama kaip už 
papildomą bagažą.

Gyvūno ir jo konteinerio 
bendras svoris negali 

viršyti 8kg.

Visi būtini dokumentai 
kurie reikalingi šalyje į 

kurią vykstate.

Tarnybiniai gyvūnai, bei 
šunys vedliai keliauja 

nemokamai.

Salone neturi viršyti 8kg.
Krovinių skyriuje 
neviršyti 50kg.

Lėktuvo salone iki 5kg, 
krovinių skyriuje iki 32 

kg.

Šunys vedliai keliauja 
nemokamai.

Medicinos ir 
vakcinavimo 
pažymėjimai.

Papildomo bagažo 
mokestis. 

http://www.brusselsairlines.com/en-be/practical-information/travel-info/before-the-flight/luggage-info/hand-luggage/travelling-with-animals/default.aspx
http://www.brusselsairlines.com/en-be/practical-information/travel-info/before-the-flight/luggage-info/hand-luggage/travelling-with-animals/default.aspx
http://www.elal.co.il/elal/english/allaboutyourflight/beforeyourflight/pets/petsgeneral.html
http://www.elal.co.il/elal/english/allaboutyourflight/beforeyourflight/pets/petsgeneral.html
http://estonian-air.ee/en/info/traveling/passengers/pets/
http://estonian-air.ee/en/info/traveling/passengers/pets/
http://www.finnair.com/LT/GB/information-services/baggage/pets/flying-with-pet
http://www.finnair.com/LT/GB/information-services/baggage/pets/flying-with-pet
http://www.gcairlines.aero/en/passenger-information?subpages=true
http://www.gcairlines.aero/en/passenger-information?subpages=true
http://www.norwegian.com/uk/customer-services/travel-information/animals/
http://www.norwegian.com/uk/customer-services/travel-information/animals/
https://polet.ru/info.html
https://polet.ru/info.html
http://www.flyuia.com/eng/information-and-services/before-you-fly/pets.html
http://www.flyuia.com/eng/information-and-services/before-you-fly/pets.html


Mokeščiai Leidžiamas svoris
Reikalingi 

dokumentai
Papildoma 
informacija

Gyvūnai sveriantys 
8kg/15kg/ virš 15 kg -
Europa 50/100/200EUR, 

Amerika, Kanada, Kinija 
70/150/300 EUR.

Gyvūnai norintys 
keliauti salone, turi 
neviršyti 8kg svorio. 

Eksporto/importo/tranzi
to leidimai. Augintinio 

dokumentas. Medicininė 
pažyma.

Augintinio konteineris 
negali būti pagamintas iš 

suvirintos vielos ar 
tinklo.

Gyvūnai salone  (8kg) 
keliaujantys į Vokietiją 

35EUR, Europa , Amerika, 
Kinija 70EUR, 100USD/CAD  

Gyvūnai norintys 
keliauti salone, su savo 

konteineriu turi neviršyti 
8kg svorio. 

Augintinio pasas, 
vakcinacija nuo 

pasiutligės, kiti reikalingi 
dokumentai.

Šunys vedliai keliauja 
nemokamai.

Gyvūnams yra taikomas 
papildomo bagažo 

mokestis.

Gyvūnai norintys 
keliauti lėktuvo salone, 
turi neviršyti 8kg svorio. 

Reikia turėti gyvūno 
pasą, veterinarijos 

sertifikatą. 

Šunys vedliai keliauja 
nemokamai.

Gyvūno sveikatos 
istorija, taipogi gyvūnas 
turi turėti micročipą, bei 

gyvūno pasą.

Iki 8 kg.Europos šalys  - 60EUR, 
Amerika/ Azija - 85EUR. 

Šunys vedliai keliauja 
nemokamai.

Šunys vedliai keliauja 
nemokamai.

Sveikatos sertifikatas, 
kiti dokumentai 

keliaujant tarptautiniais 
reisais.

Bendras gyvūno ir narvo 
svoris turi būti ne 
didesnis kaip 8 kg.

Mokama kaip už 
papildomą bagažą.

Mokama kaip už 
papildomą bagažą.

Šunys vedliai keliauja 
nemokamai salono 

viduje.

Medicinos ir 
vakcinavimo 

pažymėjimai. Augintinio 
pasas. 

Ne daugiau kaip 8kg. 
Sunkesni gyvunai

gabenami krovinių 
skyriuje.

Taikomi papildomi
mokesčiai.

Lėktuvo salone iki 8kg. Medicininė pažyma, 
mikročipas, gyvūno 

pasas.

Narvas gali būti 
laikomas tik ant grindų.

Papildomo bagažo
mokestis.

Iki 10kg, sunkesni 
keliauja krovinių 

skyriuje.

Augintinio pasas. 
Medicininė knygelė su 

skiepais.

Šunys vedliai keliauja 
nemokamai.

http://www.lot.com/us/en/travelling-with-pets
http://www.lot.com/us/en/travelling-with-pets
http://www.lufthansa.com/lt/en/Animals?blt_p=LT&blt_l=en&blt_t=Info_and_Services&blt_e=Info Service Sitemap&blt_n=Baggage&blt_z=Animals&blt_c=LT|en|Info_and_Services|Info Service Sitemap|Baggage|Animals
http://www.lufthansa.com/lt/en/Animals?blt_p=LT&blt_l=en&blt_t=Info_and_Services&blt_e=Info Service Sitemap&blt_n=Baggage&blt_z=Animals&blt_c=LT|en|Info_and_Services|Info Service Sitemap|Baggage|Animals
http://www.rusline.aero/read/rules_of_transportation/
http://www.rusline.aero/read/rules_of_transportation/
http://www.flysas.com/en/travel-info/other/travel-with-pets/
http://www.flysas.com/en/travel-info/other/travel-with-pets/
http://transaero.ru/en/info-and-services/before-you-travel/travelling-with-pets
http://transaero.ru/en/info-and-services/before-you-travel/travelling-with-pets
http://www.turkishairlines.com/en-int/travel-information/baggage/pets
http://www.turkishairlines.com/en-int/travel-information/baggage/pets
http://www.smallplanet.aero/lt/keleiviams/bagazas.html
http://www.smallplanet.aero/lt/keleiviams/bagazas.html
http://www.utair.ru/en/info/perevozka/animals.html
http://www.utair.ru/en/info/perevozka/animals.html

