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A 012. VALSTYBĖS BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ PASIENIO ZONOJE TVARKA
Šiame informaciniame leidinyje pateikiamas atnaujintas Valstybės bepiločių orlaivių skrydžių pasienio zonoje
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos kariuomenės vado 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-641.
VALSTYBĖS BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ PASIENIO ZONOJE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Valstybės bepiločių orlaivių skrydžių pasienio zonoje tvarkos aprašas nustato Lietuvos, kitų NATO ir ES
šalių ir kitų šalių valstybės bepiločių orlaivių (toliau – bepiločiai orlaiviai) skrydžių Lietuvos Respublikos pasienio
zonoje vykdymo sąlygas ir tvarką.
2.
Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aviacijos
įstatyme bei Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme.
II SKYRIUS
LIETUVOS IR KITŲ NATO IR ES ŠALIŲ BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ PASIENIO ZONOJE VYKDYMO
SĄLYGOS IR TVARKA
3.
Bepiločių orlaivių skrydžiai pasienio zonoje vykdomi informavus Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų
(toliau – KOP) operatyvinį budėtoją (toliau – KOP OB) ne vėliau kaip likus 5 min. iki įskridimo į pasienio zoną
pradžios arba iki pakilimo pradžios (jei pakilimas vykdomas pasienio zonoje).
4.
Informacija apie skrydžius pasienio zonoje pateikiama KOP OB tel. +370 37 30 7504, tel. +370 800 01 236
arba elektroniniu paštu paraiskos.kop@mil.lt (apie pateikimą įspėjant nurodytais telefono numeriais).
5.
KOP OB bepiločio orlaivio valdytojui perduoda informaciją apie skrydžio rajone planuojamus arba
vykdomus skrydžius tam skrydžio laikotarpiui.
6.
Apie bepiločių orlaivių skrydžius pasienio zonoje KOP OB telefonu informuoja Regioninio skrydžių valdymo
centro pamainos viršininką tel. +370 706 94 599 / +370 698 50 692 bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) pasienio rinktinės(-ių) budėtoją(-us), kurio(-ių) atsakomybės zonoje(se) vykdomas(-i) skrydis(-žiai).
7.
KOP OB, skrydžių saugos užtikrinimo tikslu, duoda privalomus vykdyti nurodymus bepiločio orlaivio
valdytojui.
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8.
Bepiločio orlaivio valdytojas arba už skrydžio vykdymą atsakingas asmuo, pateikdamas informaciją apie
planuojamą skrydį pasienio zonoje, nurodo:
8.1

orlaivio tipą;

8.2

orlaivio šaukinį (jeigu yra);

8.3

skrydžio maršrutą (rajoną) ir skrydžio aukštį;

8.4

planuojamą pakilimo/nusileidimo vietą, laiką ir skrydžio trukmę;

8.5

radiolokacinio atsakiklio kodą (jeigu yra);

8.6

skrydžio tikslą;

8.7 planuojamą įskridimo į pasienio zoną ir išskridimo iš jos laiką ir vietą (netaikoma, jeigu skrydžio pradžia ir
pabaiga numatyta pasienio zonoje);
8.8
9.

valdytojo kontaktinius duomenis (pagrindinį ir atsarginį telefono numerius).
Bepiločio orlaivio valdytojas skrydžio metu privalo:

9.1 užtikrinti skrydžio vykdymą pagal tvarkos aprašo 8 p. pateiktus duomenis, esant pasikeitimams ne vėliau
kaip per 5 minutes, apie tai informuoti KOP OB;
9.2

užtikrinti, kad nuolat būtų pasiekiamas nurodytomis ryšio priemonėmis;

9.3

vykdyti KOP OB nurodymus, susijusius su skrydžio saugos užtikrinimu;

9.4 neįskristi į 50 metrų zoną nuo Lietuvos Respublikos valstybinės sienos į valstybės gilumą (netaikoma, kai
yra vykdomi Lietuvos Respublikos valstybės bepiločių orlaivių skrydžiai);
9.5 pažeidęs valstybės sieną, įskridus į 50 metrų zoną nuo Lietuvos Respublikos valstybinės sienos į
valstybės gilumą (išskyrus, kai į šią zoną įskrenda Lietuvos Respublikos valstybiniai orlaiviai), praradęs bepiločio
orlaivio valdymą ar kontrolę, įvykus su skrydžio sauga susijusiam incidentui, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip
per 1 valandą, apie tai informuoti KOP OB;
9.6 saugoti skrydžio maršruto duomenis 6 mėnesius nuo įvykdyto skrydžio datos ir KOP pareikalavus pateikti
turimus duomenis.
III SKYRIUS
KITŲ ŠALIŲ BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ PASIENIO ZONOJE VYKDYMO SĄLYGOS IR TVARKA
10. Kitų šalių valstybės bepiločių orlaivių skrydžiai pasienio zonoje galimi tik tuomet, jei tai numatyta su tomis
šalimis sudarytose tarptautinėse sutartyse ar susitarimuose. Tokiais atvejais valstybės bepiločių orlaivių skrydžiai
pasienio zonoje vykdomi laikantis tose sutartyse ar susitarimuose nustatytų sąlygų ir tvarkos.
- PABAIGA -
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