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A 006. PARAIŠKA SKRYDŽIUI Į ŠIAULIŲ ORO UOSTĄ
Pakeičia AIC A 003/2013.
Civilinių ir karinių orlaivių skrydžiai į Šiaulių oro uostą vykdomi tik gavus Aviacijos bazės administracijos leidimą.
Paraiškos skrydžiui į Šiaulių oro uostą forma pateikta priede. Užpildytą paraišką siųsti Aviacijos bazės Sparno
operacijų centrui ne vėliau kaip 24 valandos prieš planuojamą skrydį, o skrydžiams savaitgaliais ir švenčių dienomis
– paskutinę darbo dieną.
Siųsti:
Email: abwoc@mil.lt
kopiją faksu:
Fax:
+370 41 398014
Telefonas pasiteirauti +370 41 420613

- PABAIGA -

1.

AIC A 006/2018 - Puslapis 2
Priedas

LITHUANIA

Siǐsti e-mail: abwoc@mil.lt ar faksu: +370 41 398014
Telefonas pasiteirauti: +370 41 420613
PRIOR PERMISSION REQUEST (PPR) TO ŠIAULIAI AIRPORT
PARAIŠKA SKRYDŽIUI Į ŠIAULIŲ ORO UOSTĄ
No.
Nr.
1.
2.
3.

DATA to specify
Nurodomi duomenys

VALUE
Pateikti

Aircraft type and registration No.
(Orlaivio tipas ir registracijos ženklas)

Owner of the ACFT
(Orlaivio savininkas)

ACFT callsign, Name of Pilot-in-Command, total
number of crew members
(Orlaivio šaukinys, kapitono pavardė, bendras įgulos narių
skaičius)

4.
5.
6.
7.

Departure aerodrome and time (UTC)
(Išskridimo aerodromas (aikštelė) ir laikas (UTC))

Estimated date and time of arrival (ETA EYSA) (UTC)
(Planuojama atvykimo data, laikas (ETA EYSA) (UTC))

Flight purpose
(Skrydžio tikslas)

Load description (dangerous cargo, number and type of
pallets etc., if applicable)
(Krovinio aprašymas (pavojingas krovinys, palečių tipas, kiekis ir
t.t., jei yra))

8.

Number of passengers (IN/OUT, if applicable)
(Keleivių skaičius (Iš/į jei yra))

9.

Ground services required (Fuel quantity, GPU etc., if
required)
(Reikalingos paslaugos (av. kuro kiekis, palyda, saugojimas ir
t.t., jei reikia))

10.

Contact information (Tel. No., Fax. No., AFTN/AMHS,
E-mail)
(Kontaktinė informacija (tel. Nr., fax. Nr., AFTN/AMHS, el.
paštas))

11.

Estimated date and time of departure (ETD EYSA)
(UTC)
(Planuojama išskridimo data ir laikas (ETD EYSA) (UTC))

12.
13.

Destination aerodrome, ETA (UTC)
(Paskirties aerodromas (aikštelė) ir atvykimo laikas (UTC))

Billing address (name and address of payer for fuel and
other ground services)
(Adresas sąskaitos siuntimui (pavadinimas, adresas mokėtojo už
kurą ir kitas antžemines paslaugas))

14.

Additional information
(Papildoma informacija)

Paraišką pateikė / PPR filled by: ___________________________________________________
(name, surname, signature, data / vardas, pavardė, parašas, data)
Paraišką priėmė / PPR received by:
(name, surname, signature, data / vardas, pavardė, parašas, data)
Leidimo skrydžiui suteikimo data ir numeris:
PPR number and date

