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A 005. PARAIŠKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJAI
IR VALSTYBĖS ĮMONEI „ORO NAVIGACIJA“
Panaikina AIC A 017/2017.
Oro navigacijos informacijos aplinkraštyje pateikiamos skrydžių Lietuvos Respublikos oro erdvėje paraiškos ir
pranešimai:
Civilinės aviacijos administracijai:
1 priedas

Paraiška leidimui vykdyti nereguliarųjį (-ius) skrydį (-ius)

2 priedas

Paraiška gauti leidimą parodomajam renginiui ir aviacijos sporto varžyboms rengti

Valstybės įmonei „Oro navigacija“:
3 priedas

Paraiška skrydžiams be atsakiklio / be radijo ryšio valdomojoje oro erdvėje

4 priedas

Pranešimas apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingoje zonoje1

5 priedas

Pranešimas apie numatomus karinių orlaivių skrydžius ribojamoje zonoje1

6 priedas

Paraiška laikinai išskirtai zonai (TSA)2

7 priedas

Paraiška specialiai sklandymo zonai (SGZ)2

- PABAIGA -

1. Informaciją valstybės įmonei „Oro navigacija“ apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingose zonose ir informaciją
apie numatomus karinių orlaivių skrydžius ribojamose zonose teikia Lietuvos kariuomenės padaliniai arba Lietuvos
kariuomenės įgaliotos institucijos.
2. Paraišką specialiosios sklandymo zonos (SGZ) ar laikinai išskirtos zonos (TSA) naudojimui gali teikti tik įgalioti
asmenys (turintys pasirašytą sutartį su valstybės įmone „Oro navigacija“).
1.
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1 priedas

LITHUANIA

1 priedas. Paraiška leidimui vykdyti nereguliarųjį (-ius) skrydį (-ius)

Oro vežėjo pavadinimas, teisinė forma, adresas
Carrier and its address

PARAIŠKA
Civilinės aviacijos administracijai

APPLICATION
For Civil Aviation Administration of the Republic of Lithuania
201
Prašom duoti leidimą vykdyti nereguliarųjį (-ius) skrydį (-ius)
Request permission for a non scheduled flight:
Skrydžio (-ių) duomenys:
Flight data:
1. Skrydžio (-ių) užsakovas, teisinė forma, adresas
Client and his address
Įgaliotojo asmens vardas ir pavardė
Name and surname of the responsible person
Telefonas
Telephone

Faksas
Fax

2. Orlaivio tipas
Aircraft type

registracijos ženklas
registration No.

Nacionalinė priklausomybė
Aircraft nacionality
3. Užsakymo rūšis
Type of the flight
4. Keleivių skaičius
Number of passengers

krovinio kiekis
, amount of cargo

5. Krovinio aprašymas
Description of cargo
6. Skrydžio (-ių) maršrutas
Flight route
(keturių raidžių kodai/four letter code)
7. Skrydžio (ių) grafikas
Flight schedule:
Skrydžio data/ Flight date
Skrydžio Nr./ Flight number
Oro uostas/
Laikas/ Time
Airport
Išvykimas/
Departure
Atvykimas/
Arrival
Išvykimas/
Departure
Atvykimas/
Arrival

UTC

UTC

Įgaliotojo asmens vardas, pavardė ir parašas
Name, surname and signature of the responsible person
Telefonas
Telephone

Faksas
Fax

UTC

UTC
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2 priedas

LITHUANIA

2 priedas. Paraiška gauti leidimą parodomajam renginiui ir aviacijos sporto varžyboms rengti

Prašom pateikti paraišką adresu:
Civilinės aviacijos administracija, Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
caa@caa.lt

PARAIŠKA
GAUTI LEIDIMĄ PARODOMAJAM RENGINIUI IR AVIACIJOS SPORTO
VARŽYBOMS RENGTI
1. PARODOMOJO RENGINIO / AVIACIJOS SPORTO VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS
Organizatoriaus pavadinimas / vardas, pavardė

Adresas
Telefonas

El. paštas

2. INFORMACIJA APIE PARODOMĄJĮ RENGINĮ / AVIACIJOS SPORTO VARŽYBAS
Parodomojo renginio / varžybų pavadinimas
Vieta
Data ir laikas
Skrydžių koordinatorius:
Kontaktinis telefonas:
Skrydžių programa

Pastabos:
1. Skrydžių programą galima pateikti atskirame laisvos formos priede.
2. Parodomajam renginiui kartu su paraiška pateikiamas orlaivių ir orlaivių įgulų sąrašas (priedas prie paraiškos).
Priemonės, užtikrinančios skrydžių ir žiūrovų saugą:

□ parodomojo renginio / varžybų dalyvių pasitarimas. Data, laikas:
□ budės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos bei pirmos medicinos pagalbos tarnyba.
□ parengtos priešgaisrinės ir pirmosios medicininės pagalbos priemonės; gelbėjimo tarnybos apie renginį informuotos.
Kitos priemonės:

Minimalūs skrydžio aukščiai
Pildoma, jei prašoma suteikti leidimą atlikti skrydžius žemesniame aukštyje, nei nustatyta 2012 m. rugsėjo 26 d.
Komisijos reglamento (ES) Nr. 923/2012 SERA.5005 punkte.
Orlaivio tipas, registracijos
Orlaivio vado vardas ir
Minimalus skrydžio aukštis nuo žemės paviršiaus,
ženklai
pavardė
skrydžio pobūdis

Daiktų išmetimas iš orlaivio, pirotechnikos naudojimas:
(Prašom pateikti informaciją ir nurodyti skrydžių saugą užtikrinančias priemones)
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2 priedas

LITHUANIA

PRIEDAI:

□ Vietos planas (arba schema) su pažymėtomis orlaivių darbo zonomis, orlaivių stovėjimo zonomis, orlaivių judė
maršrutais, parašiutininkų nusileidimo vietomis, žiūrovams skirtomis zonomis, saugos priemonių išdėstymu.

□ Parodomajame renginyje dalyvaujančių pilotų ir orlaivių sąrašas.
3. PARODOMOJO RENGINIO / VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS
Patvirtinu, kad šioje paraiškoje visi mano pateikti duomenys ir informacija yra išsamūs ir teisingi. Žinau, kad
paraiška gali būti nenagrinėjama, jei užpildytos ne visos skiltys arba nepateikti priedai. Užtikrinu, kad
parodomieji renginiai / aviacijos sporto varžybos bus vykdomi laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

4. DEKLARACIJA dėl parodomųjų skrydžių kariniais orlaiviais
Patvirtinu, kad parodomajame renginyje dalyvaujantys kariniai orlaiviai yra tinkami skraidyti, orlaivių įgulų
(įskaitant užduoties specialistus, parašiutininkus) kvalifikacija ir patirtis yra tinkama vykdyti numatyto pobūdžio
parodomuosius skrydžius.
Įgaliotas asmuo:
(Vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)
5. SUDERINTA
Vietos savininkas /naudotojas:

Savivaldybės atstovas:

Oro eismo paslaugų teikėjas:

(Vardas, pavardė, parašas, data)

(Vardas, pavardė, parašas, data)

(Vardas, pavardė, parašas, data)

Pastabos

Pastabos

Pastabos

6. CAA SPRENDIMAS
Leidžiama organizuoti parodomąjį renginį / aviacijos
sporto varžybas.
Leidimo Nr.
Papildomos sąlygos, apribojimai:

Leidimo nesuteikimo priežastys:

Leidimo panaikinimas, apribojimas (nurodomos ir
priežastys):

CAA specialistas
(Vardas, pavardė, parašas, data)

CAA specialistas
(Vardas, pavardė, parašas, data)

Nurodyti, kada ir kokiu būdu informuotas organizatorius:

LITHUANIA

PRIEDAS PRIE PARAIŠKOS GAUTI LEIDIMĄ PARODOMAJAM RENGINIUI IR AVIACIJOS SPORTO VARŽYBOMS RENGTI*
Parodomuosius skrydžius atliekančių pilotų ir orlaivių sąrašas.
Orlaivio vadas
Orlaivis
Tipas

Nacionalinis
ir
registracijos
ženklai

TSP**
galioja
iki

Civilinės
atsakomybės
draudimas
galioja iki

Vardas,
pavardė

Skrydžių
val. skaičius
Iš
Vadu
viso

Parodomojo
skrydžio
treniruočių
skaičius

Skrydžio tipas (tinkamoje skiltyje nurodyti minimalų skrydžio
aukštį)

Praskridi
mas

Akroba
tinis

Grupinis

Kita (nurodyti)

Patvirtinu, kad šiame priede pateikti duomenys ir informacija yra išsamūs ir teisingi.
Parodomojo renginio / varžybų organizatorius:
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(Vardas, pavardė, parašas, data)
*Pildoma tik parodomiesiems renginiams (išskyrus karinių orlaivių skrydžius)
** Tinkamumo skraidyti pažymėjimas
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3 priedas

LITHUANIA

3 priedas. Paraiška skrydžiams be atsakiklio / be radijo ryšio valdomojoje oro erdvėje

(paraiškos teikėjo pavadinimas*)

Tel.*

, Faks.*

Valstybės įmonei „Oro navigacija“
Faks.: +370 706 94 611, +370 706 94 522
AFS
EYVLZDZX
PARAIŠKA
SKRYDŽIAMS BE ATSAKIKLIO / BE RADIJO RYŠIO VALDOMOJOJE ORO ERDVĖJE
Nr.
(data)
(sudarymo vieta)

Be atsakiklio*

Be radijo ryšio*

1.

*
(registracijos kodas (šaukinys), tipas)

2.

*
(orlaivio vado vardas, pavardė)

3.

*
(skrydžio data)

4.

*
(skrydžio taisyklės)

5.

*
(skrydžio aukštis arba lygis)

6.

*
(išskridimo aerodromas (vieta), laikas)

7.

*
(skrydžio maršrutas)

8.

*
(atskridimo aerodromas (vieta), laikas)

9.

*
(skrydžio tikslas)

10.

*
(orlaivio navigacijos priemonės)

11.

*
(orlaivio savininkas)

12.
(kita informacija)

(Paraišką pateikusio asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

SUDERINTA

SUDERINTA

SPRENDIMAS

(Vardas ir pavardė, parašas)

(Vardas ir pavardė, parašas)

Regiono skrydžių valdymo centras
(Vardas ir pavardė, parašas)

(Data)

(Data)

Paaškinimai: 1. Žvaigždute (*) pažymėtus laukus privaloma užpildyti.
2. Trečiajame lauke nurodoma konkreti skrydžio data.
3. Leidimas išduodamas tik išskirtiniais atvejais ir tik vienam skrydžiui.
4. Leidimas išduodamas ne anksčiau kaip 24 val. iki numatyto skrydžio pradžios.

(Data)
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4 priedas

LITHUANIA

4 priedas. Pranešimas apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingoje zonoje

(pranešimo teikėjo pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono, fakso numeriai, el. paštas)

Valstybės įmonei „Oro navigacija“
Tel. +370 70694582; +370 70694583
Faks. +370 70694579
El. p. amc@ans.lt

PRANEŠIMAS
APIE PLANUOJAMĄ VYKDYTI VEIKLĄ PAVOJINGOJE ZONOJE
Nr.
(data)
1.
(pavojingos zonos pavadinimas)
2.
(planuojamos viršutinės vertikaliosios ribos)
3.
(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas (vietinis)

(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas (vietinis)

(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas (vietinis)
4.
(veikimo metu atsakingo pareigūno vardas ir pavardė, telefono numeris)
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5 priedas

LITHUANIA

5 priedas. Pranešimas apie numatomus karinių orlaivių skrydžius ribojamoje zonoje

(pranešimo teikėjo pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono, fakso numeriai, el. paštas)

Valstybės įmonei „Oro navigacija“
Tel. +370 70694582; +370 70694583
Faks. +370 70694579
El. p. amc@ans.lt

PRANEŠIMAS
APIE NUMATOMUS KARINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIUS RIBOJAMOJE ZONOJE
Nr.
(data)
1.
(ribojamos zonos pavadinimas)
2.
(norimos vertikalios ribos (žemutinė ir viršutinė)
3.
(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas)
4.
(orlaivių tipai, skaičius, registracijos ženklai arba šaukiniai)
5.
(radiolokacinio atsakiklio kodai, jeigu paskirti)
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6 priedas

LITHUANIA

6 priedas. Paraiška laikinai išskirtai zonai (TSA)

(paraiškos teikėjo pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono, fakso numeriai, el. paštas)

Valstybės įmonei „Oro navigacija“
Tel. +370 70694582; +370 70694583
Faks. +370 70694579
El. p. amc@ans.lt

PARAIŠKA
LAIKINAI IŠSKIRTAI ZONAI (TSA)
Nr.
(data)
1.
(laikinai išskirtos zonos pavadinimas)
2.
(norimos vertikalios ribos (žemutinė ir viršutinė)
3.
(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas)
4.
(orlaivių tipai, skaičius, registracijos ženklai arba šaukiniai)
5.
(radiolokacinio atsakiklio kodai, jeigu paskirti)

6. Valstybės įmonės „Oro navigacija“ sprendimas:

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
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7 priedas

LITHUANIA

7. priedas. Paraiška specialiai sklandymo zonai (SGZ)

(paraiškos teikėjo pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono, fakso numeriai, el. paštas)

Valstybės įmonei „Oro navigacija“
Tel. +370 70694582; +370 70694583
Faks. +370 70694579
El. p. amc@ans.lt

PARAIŠKA
SPECIALIAI SKLANDYMO ZONAI (SGZ)
Nr.
(data)

1.
(specialios sklandymo zonos pavadinimas)
2.
(norimos vertikalios ribos (žemutinė ir viršutinė)
3.
(planuojamos veiklos data, pradžios ir pabaigos laikas)
4.
(orlaivių tipai, skaičius, registracijos ženklai)
5.
(radiolokacinio atsakiklio kodai, jeigu paskirti)

6.

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ sprendimas:

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
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LITHUANIA

SPECIALUSIS TUŠČIAS PUSLAPIS

