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A 011. LEIDIMŲ CIVILINIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAMS PASIENIO ZONOJE IŠDAVIMO
TVARKA
Šis aplinkraštis parengtas vadovaujantis 2017 m. vasario 10 d. Lietuvos kariuomenės vado įsakymu Nr. V-185 „Dėl
Lietuvos kariuomenės vado 2014 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-476 „Dėl leidimų civilinių orlaivių skrydžiams
pasienio zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
1.
Minėtu įsakymu nustatoma Leidimų civilinių orlaivių skrydžiams Lietuvos Respublikos pasienio zonoje
išdavimo tvarkos aprašo nauja redakcija.
2.
Leidimų išdavimo tvarka netaikoma tarptautiniams skrydžiams, taip pat visų orlaivių skrydžiams, vykdomiems
aerodromų, esančių pasienio zonoje, oro eismo zonose (pagal LR 2017 m. sausio 11 d. nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimą Nr. 27).
Leidimų išdavimo sąlygos ir tvarka
3.
Leidimą civilinio orlaivio skrydžiui Lietuvos Respublikos pasienio zonoje (toliau – Leidimas) galima gauti
orlaivio pilotui raštu pateikus užpildytą paraišką (priedas). Paraiška teikiama faksu +370 37 30 7592,
+370 37 39 9027 arba el. paštu KOPOB@mil.lt, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) valandas iki planuojamo pakilimo laiko,
išskyrus 4 punkte nurodytus atvejus.
4.
Paieškos ir gelbėjimo darbams atlikti bei stichinių nelaimių padariniams, įvykus ekstremaliai situacijai, likviduoti
Paraiška teikiama nesilaikant 3 punkte nustatyto termino ir sprendimas dėl Leidimo priimamas bei pilotas apie tai
informuojamas priėmus sprendimą dėl Leidimo išdavimo.
5.

Viena Paraiška teikiama ne daugiau kaip vienam orlaiviui.

6.

Leidimas gali būti išduodamas tik išimtiniais atvejais, t. y. kai reikia:

6.1.

atlikti paieškos ir gelbėjimo darbus;

6.2.

likviduoti stichinių nelaimių padarinius įvykus ekstremaliai situacijai;

6.3.

užtikrinti viešojo saugumo funkcijas;

6.4. vykdyti, stebėti ar kontroliuoti Lietuvos Respublikos pasienio zonoje esančių strateginę reikšmę nacionaliniam
saugumui turinčių objektų, patenkančių į Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių
įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti įstatymų patvirtintą svarbių įmonių sąrašą, veiklą;
6.5.

vykdyti valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą;

6.6.

vykdyti žemės ūkio veiklą;

6.7.

vykdyti vakcinacijos darbus;

6.8.

vykdyti aerofotografavimus, kartografijos/demarkacijos darbus;

6.9.

vykdyti kalibracinius skrydžius.
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7.

Leidimas neišduodamas:

7.1.

jei pateikiama neteisingai užpildyta Paraiška;

7.2. jei Paraiška pateikiama nesilaikant nustatyto termino, nurodyto 3 punkte, išskyrus Tvarkos aprašo 4 punkte
numatytus atvejus;
7.3.

grupiniams, sportinio, rekreacinio, pramoginio ir panašaus pobūdžio skrydžiams;

7.4. jei Paraiškoje nurodytoje oro erdvės dalyje nurodytu laiku yra vykdomi arba planuojami vykdyti karinių orlaivių
skrydžiai, atliekant karines operacijas ir mokymus;
7.5. jei Paraiškoje nurodytoje oro erdvės dalyje nurodytu laiku yra vykdomos arba planuojamos vykdyti karinių ar
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos orlaivių pratybos, treniruotės, skrydžiai žemuose
aukščiuose;
7.6. jei Paraiškoje nurodytoje oro erdvės dalyje nurodytu laiku yra vykdomi arba planuojami vykdyti paieškos ir
gelbėjimo darbai;
7.7. jei civiliniame orlaivyje nėra įrangos, nurodytos Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių 6.2 ir
6.3 papunkčiuose;
7.8. kitais negu aukščiau paminėtuose papunkčiuose išvardintais atvejais, atsižvelgiant į situaciją Lietuvos
Respublikos pasienio zonos oro erdvėje, ir nesant 6 punkte nustatytų atvejų. Tokiu atveju, sprendimą dėl Leidimo
neišdavimo priėmęs asmuo neprivalo Paraiškos teikėjui (pilotui) argumentuoti priimto sprendimo dėl Leidimo
neišdavimo.
8.
Sprendimą dėl Leidimo išdavimo ar neišdavimo priima Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas arba jo
įgaliotas karininkas. Sprendimas dėl Leidimo neišdavimo gali būti skundžiamas Lietuvos kariuomenės vadui.
9.
Priėmus sprendimą išduoti Leidimą, Paraiškoje pažymima, kad Leidimas išduodamas, įrašomas Leidimo
numeris ir pasirašo sprendimą priėmęs asmuo. Priėmus sprendimą neišduoti Leidimo, Paraiškoje pažymima, kad
Leidimas neišduodamas, nurodomos priežastys, dėl kurių neišduotas Leidimas (nenurodoma, jei Leidimas
neišduotas vadovaujantis 7.8 papunkčiu), ir pasirašo sprendimą priėmęs asmuo. Apie priimtą sprendimą dėl Leidimo
(ne) išdavimo, ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas po Paraiškos gavimo, pilotas informuojamas Paraiškoje nurodytais
kontaktais, išskyrus 4 punkte numatytus atvejus.
10.

Leidimas galioja tik vienam orlaiviui ir tik Paraiškoje nurodytam skrydžio maršrutui nurodytu laiku.

11.

Leidimas negalioja, jei oro eismo paslaugų teikėjui nebus pateiktas skrydžio planas.

Priedas – Paraiška dėl leidimo skristi civiliniu orlaiviu pasienio zonoje suteikimo.

Panaikina AIC A 011/2014.
- PABAIGA -

AIC A 011/ 2017 - Puslapis 3
Priedas

LITHUANIA

(Paraiškos forma)
PARAIŠKA
DĖL LEIDIMO SKRISTI CIVILIU ORLAIVIU
LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO ZONOJE SUTEIKIMO
____________________________*

Nr. __________
_____________ *

(paraiškos pildymo data ir laikas)

(vietovė)

Orlaivio piloto kontaktiniai duomenys:
Tel.:*
Faksas:*
El. paštas:
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vado įgalioto karininko kontaktiniai duomenys:
Tel.: 8 800 01236; (8 37) 30 75 04
Faksas: (8 37) 30 75 92 arba (8 37) 39 90 27
El. paštas: .232%#PLOOW
1. _______________________________________________________________________*
(orlaivio priklausomybė, tipas, registravimo ženklas, šaukinys)

2. _______________________________________________________________________*
(orlaivio piloto vardas, pavardė, licencijos Nr.)

3. _______________________________________________________________________*
(skrydžio data, pradžios ir pabaigos laikas)

4. _______________________________________________________________________*
(skrydžio maršrutas)

5. radiolokacinis atsakiklis _______________, radijo ryšio įranga ____________________*
(pažymėti yra ar ne)

6. _______________________________________________________________________*
(įskridimo/išskridimo į/iš pasienio zoną(-os) vieta ir laikas)

7. _______________________________________________________________________*
(įskridimo į pasienio zoną priežastis)

8. _______________________________________________________________________
(kita informacija)

__________________________*
(orlaivio piloto parašas)

SPRENDIMAS (pažymėti langelyje, pildo Karinių oro pajėgų vadas ar jo įgaliotas karininkas):
LEIDIMAS SUTEIKIAMAS paraiškoje nurodytam skrydžiui, leidimo numeris ___________
LEIDIMAS NESUTEIKIAMAS, nes _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________
(parašas, vardas, pavardė)

20 ______________________
(data)

Pastaba. Žvaigždute * pažymėtus laukus privaloma užpildyti.
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