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Dėl Orlaivių, kuriuose nėra radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos Respublikos

nevaldomąja oro erdve pasienio zonoje, taip pat užsienio šalių valstybės orlaivių, kuriuose nėra radijo ryšio

aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos Respublikos nevaldomąja oro erdve leidimų

išdavimo tvarkos tvirtinimo

V-1195

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADO
Į S A K Y M A S

 
DĖL ORLAIVIŲ, KURIUOSE NĖRA RADIJO RYŠIO APARATŪROS IR

RADIOLOKACINIO ATSAKIKLIO, SKRYDŽIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS
NEVALDOMĄJA ORO ERDVE PASIENIO ZONOJE, TAIP PAT UŽSIENIO ŠALIŲ
VALSTYBĖS ORLAIVIŲ, KURIUOSE NĖRA RADIJO RYŠIO APARATŪROS IR
RADIOLOKACINIO ATSAKIKLIO, SKRYDŽIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEVALDOMĄJA ORO ERDVE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO
 

2011 m. lapkričio 23 d. Nr. V-1195
Vilnius

 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl

Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 42-1379; 2009,
Nr. 108-4544; 2011, Nr. 119-5629) patvirtintų Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių
5 punkto nuostatomis,

t v i r t i n u Orlaivių, kuriuose nėra radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos
Respublikos nevaldomąja oro erdve pasienio zonoje, taip pat užsienio šalių valstybės orlaivių, kuriuose nėra
radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos Respublikos nevaldomąja oro erdve
leidimų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 
KARIUOMENĖS VADAS                                                              GEN. LTN. ARVYDAS POCIUS

_________________
PATVIRTINTA
Lietuvos kariuomenės vado
2011 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-
1195

 
ORLAIVIŲ, KURIUOSE NĖRA RADIJO RYŠIO APARATŪROS IR RADIOLOKACINIO

ATSAKIKLIO, SKRYDŽIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS NEVALDOMĄJA ORO ERDVE
PASIENIO ZONOJE, 

TAIP PAT UŽSIENIO ŠALIŲ VALSTYBĖS ORLAIVIŲ, KURIUOSE NĖRA RADIJO RYŠIO
APARATŪROS IR RADIOLOKACINIO ATSAKIKLIO, SKRYDŽIAMS LIETUVOS

RESPUBLIKOS NEVALDOMĄJA 
ORO ERDVE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1. Orlaivių, kuriuose nėra radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos

Respublikos nevaldomąja oro erdve pasienio zonoje, taip pat užsienio šalių valstybės orlaivių, kuriuose nėra
radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos Respublikos nevaldomąja oro
erdve leidimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja orlaivių, kuriuose nėra
radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams Lietuvos Respublikos nevaldomąja oro
erdve pasienio zonoje su ne Europos Sąjungos valstybėmis bei pasienio zonoje su Europos sąjungos
valstybėmis, kai Lietuvos Respublikoje atnaujinama vidaus sienų kontrolė, taip pat užsienio šalių valstybės
orlaivių, kuriuose nėra radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio, skrydžiams visa Lietuvos
Respublikos nevaldomąja oro erdve, leidimų išdavimo tvarką.
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II. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA
 
 
2. Leidimus šio Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytiems skrydžiams išduoda Lietuvos kariuomenės

Karinių oro pajėgų (toliau – KOP) vadas arba jo įgaliotas karininkas.
3. Leidimai šios Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytiems skrydžiams vykdyti išduodami orlaivio pilotui

raštu pateikus užpildytą paraišką (priedas). Skrydžių paraiškos teikiamos faksu: (+370 37) 30 7592,
(+370 37) 39 9027 arba el. paštu kopob@mil.lt.

4. Paraiškos šios Tvarkos aprašo 3 p. nurodytu būdu teikiamos ne vėliau kaip prieš 1 valandą iki
skrydžio pradžios. Skrydžiui išduotas leidimas galioja tik vienam jame nurodytam orlaivio ar orlaivių grupės
skrydžio maršrutui konkrečiu nurodytu laiku.

5. Priėmus sprendimą išduoti leidimą vykdyti šios Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytus skrydžius,
paraiškoje įrašomas leidimo numeris. Priėmus sprendimą neišduoti leidimo vykdyti šios Tvarkos aprašo
1 punkte nurodytus skrydžius, paraiškoje įrašoma „leidimas neišduotas“ bei nurodoma dėl kokios
priežasties. Apie priimtą sprendimą, bet ne vėliau kaip 30 min. po paraiškos pateikimo, paraiškos teikėjas
informuojamas paraiškoje nurodytais kontaktais. Skrydžio leidimo numerį paraiškos teikėjas nurodo
skrydžio plane (pastabose).

6. Leidimas vykdyti šios Tvarkos aprašo 1 punkte nurodytus skrydžius neišduodamas, kai:
6.1. pateikiama neteisingai užpildyta paraiška;
6.2. paraiška pateikiama pavėluotai;
6.3. toje pačioje oro erdvės dalyje gaudomi oro erdvės pažeidėjai;
6.4. toje pačioje oro erdvės dalyje vykdomi karinių ar Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus

reikalų ministerijos orlaivių pratybos, treniruotės, skrydžiai žemuose aukščiuose;
6.5. toje pačioje oro erdvės dalyje vykdomi paieškos ir gelbėjimo darbai.
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