LIETUVOS RESPUBLIKA
Tel.

+370 706 94 613

VĮ “ORO NAVIGACIJA”

Faks.

+370 706 94 614

Oro navigacijos informacijos skyrius

AFS:

EYVNYOYX

Rodūnios kelias 2

URL:

www.ans.lt

02188 Vilnius, Lietuva

El. p.

ais@ans.lt

AIC: A 003/2018
Effective Date: 11-Jan-2018
Publication Date: 10-Jan-2018

A 003. LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS REZERVAVIMAS
Oro erdvės rezervavimo tvarką ir sąlygas nustatomos vadovaujantis 2017 m. gruodžio 19 d. VĮ „Oro navigacija“
generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-264 patvirtintu Lietuvos Respublikos oro erdvės rezervavimo tvarkos aprašu.
1.

Paraiškų rezervuojamajai oro erdvei nustatyti teikimas

1.1 Paraiškas rezervuojamajai oro erdvei nustatyti, turi teisę pateikti: Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgaliotas
karininkas, Karinių oro pajėgų vadas ar jo įgaliotas karininkas, Krašto apsaugos savanoriškųjų pajėgų vadas ar jo
įgaliotas karininkas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Aviacijos eskadrilės vadas
ar jo įgaliotas pareigūnas, aviacijos sporto šakų federacijos, aeroklubai, aviacijos sporto klubai, aviacijos įmonės,
aviacijos mokymo įstaigos ir organizacijos.
1.2 Paraiškos (pridedama) rezervuojamajai oro erdvei nustatyti teikiamos valstybės įmonei „Oro navigacija“ faksu
Nr. +370 706 94 579 arba el. paštu amc@ans.lt
1.3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1.4

Paraiškoje turi būti nurodyta:
paraiškos teikėjo pavadinimas, atstovo vardas ir pavardė, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto
adresas;
paraiškos data ir jos numeris;
rezervavimo tikslas;
orlaivio (-ių) tipas (-ai), registravimo ženklas (-ai) (jei orlaivis valstybinis, nurodoma nacionalinė
priklausomybė);
už skrydžių organizavimą (valdymą) atsakingas asmuo, jo naudojamo telefono ir fakso numeriai, el. pašto
adresas;
norimos horizontalios geografinės koordinatės arba valdomosios oro erdvės elementai;
norimos vertikalios (žemutinė ir viršutinė) ribos, kurių aukštis nurodomas pėdomis nuo vidutinio jūros lygio
arba skrydžių lygiais;
planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas (UTC laiku);
išskridimo ir atskridimo aerodromas;
orlaivio (-ių) navigacijos ir radijo ryšio priemonės;
kita informacija.
Paraiška pildoma lietuvių arba anglų kalba. Naudojami tik arabiški skaitmenys.

1.5 Jei Paraiškoje pateikti visi duomenys ir informacija oro erdvei rezervuoti yra teisinga, generalinis direktorius
priima atitinkamą sprendimą, apie kurį ne vėliau kaip prieš keturias darbo dienas iki Paraiškoje nurodyto planuojamo
rezervavimo pradžios pranešama paraiškos teikėjui.
1.6 Jeigu paraiškoje pateikti ne visi reikalingi duomenys ir informacija arba pateikti duomenys yra klaidingi, arba,
nėra galimybės rezervuoti oro erdvę, paraiška grąžinama paraiškos teikėjui ne vėliau kaip prieš keturias darbo dienas
iki Paraiškoje nurodyto planuojamo rezervavimo pradžios.
2.

Rezervuojamosios oro erdvės nustatymo reguliavimas

2.1

Pirmenybė rezervuoti oro erdvę suteikiama:

2.1.1

Valstybinio ar tarptautinio lygio veiklai, reikalaujančiai visų skrydžių draudimo konkrečioje oro erdvės dalyje;

2.1.2

Lietuvos kariuomenės ir NATO karinių oro pajėgų veiklai, užtikrinančiai oro policijos ir oro erdvės gynybos
funkcijas;

2.1.3

Pasaulio, Europos sklandymo varžyboms;
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2.1.4

Pasaulio, Europos oreivių varžyboms;

2.1.5

Kitoms pasaulio, Europos orlaivių varžyboms;

2.1.6

Valstybinio ar tarptautinio lygio veiklai, reikalaujančiai visų skrydžių draudimo konkrečioje oro erdvės dalyje;

2.1.7

Vietinėms oreivių varžyboms, o taip pat pasaulio, Europos ir klubiniams čempionatams pasirengti;

2.1.8

Kitoms vietinėms orlaivių varžyboms, pratyboms, parašiutininkų šuoliams ir t. t.

3.

Rezervuojamosios oro erdvės nustatymas

3.1 Rezervuojama tik valdomoji oro erdvė. Sprendimas rezervuoti oro erdvę priimamas atsižvelgiant į bendrus oro
erdvės naudotojų poreikius ir atitiktį skrydžių saugos reikalavimams.
3.2

Oro erdvė rezervuojama nustatytam laikui ir pasibaigia kai:

3.2.1

pasibaigia rezervavimo terminas;

3.2.2

nutraukiama veikla, kuriai buvo rezervuota oro erdvė.

3.3 Rezervavimas gali būti panaikintas anksčiau nustatyto termino, kai oro erdvės naudotojas nutraukia veiklą,
kuriai rezervavimas buvo skirtas, arba pažeidžia nustatytas sąlygas, rezervuotai oro erdvei.
3.4

Paraiškos teikėjas privalo pranešti OEP teikėjui apie veiklos nutraukimą.

3.5 Informacija apie nustatytą rezervuojamąją oro erdvę visiems Lietuvos Respublikos oro erdvės naudotojams
skelbiama NOTAM pranešimais, prireikus, atsižvelgiant į skelbiamos informacijos apimtį, išleidžiamas SUP.
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(paraiškos teikėjo pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono, fakso numeriai, el. paštas)

Valstybės įmonei „Oro navigacija“
Tel. +370 706 94 582; +370 706 94 583
Faks. +370 706 94 579
El. p. amc@ans.lt

PARAIŠKA
REZERVUOTI ORO ERDVĘ
20

Nr.
(data)

1.
(rezervavimo tikslas)

2.
(orlaivio(-ių) tipas(-ai), registravimo ženklas(-ai))
(valstybinis orlaivis nurodo nacionalinę priklausomybę)

3.
(už skrydžių organizavimą atsakingas asmuo: vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. p.)

4.
(norimos horizontaliosios geografinės koordinatės arba valdomosios oro erdvės elementai)

5.
(norimos vertikaliosios ribos pėdomis nuo vidutinio jūros lygio arba skrydžių lygiais)

6.
(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas (UTC laiku))

7.
(išskridimo ir atskridimo aerodromas)

8.
(orlaivio(-ių) navigacijos ir radijo ryšio priemonės)

9.
(kita informacija)

Pastaba. Paraiška VĮ „Oro navigacija“ turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas.

___________________________
(pareigos)

______________

__________________________

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)
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2.

