
Prašymas išduoti Tarptautinio Vilniaus oro uosto laikiną asmens leidimą (v2.5) 2018.01 

Tarptautinio Vilniaus oro uosto leidimų ir 

patekimo kontrolės taisyklių 15 priedas 

 

 

PRAŠYMAS 

IŠDUOTI TARPTAUTINIO VILNIAUS ORO UOSTO (VNO) 

LAIKINĄ ASMENS LEIDIMĄ 
 

I. ASMENS DUOMENYS 
(pildo asmuo, norintis gauti VNO laikiną asmens leidimą) 

 

Vardas 
(didžiosiomis raidėmis) 

 

Pavardė 
(didžiosiomis raidėmis) 

 

Asmens kodas 

 

 

Gimimo data 

 

 

Gyvenamoji vieta 

(namų adresas, 

telefonas) 

 

 

Įmonė (įstaiga), kurioje 

dirbate (pavadinimas, 

adresas, telefonas) 

 

 

 

Įmonės (įstaigos), 

kurioje dirbate 

struktūrinis padalinys 

 

 

Pareigos 

 

 

 

 

Patvirtinu, kad mano aukščiau pateikti duomenys prašyme yra teisingi 

 

 

 

 

II. LAIKINO ASMENS LEIDIMO DUOMENYS 
(pildo įmonės/įstaigos vadovas arba jo raštu įgaliotas asmuo) 

 

VNO zonos, į kurias reikia patekti asmeniui 

 

LSA S L B K A 
(nereikalingą užbraukti) 

 

 

Išduoti laikiną asmens leidimą nuo   20........ - .......... - ..........   iki   20........ - .......... - .......... 
                                                                       (metai)    (mėnuo)    (diena)                (metai)    (mėnuo)    (diena) 
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Leidimo gavimo motyvai 

 

.........................................................................................................................................................(k
okias funkcijas nurodytose zonose vykdys asmuo) 

 

..................................................................................................................................................... 

 

Įmonės/įstaigos darbuotojas, kuris bus atsakingas už asmens, kuriam prašomas laikinas 

asmens leidimas, palydą VNO riboto patekimo zonose ir turintis nuolatinį asmens leidimą 

patekti į prašomas VNO zonas: 

 

.................................................................................................................................................... 
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) 

 
1. Patvirtinu, kad VNO laikinas asmens leidimas yra reikalingas asmeniui vykdant numatytas funkcijas 

nurodytose VNO zonose. 

2. Užtikrinu, kad VNO paprašius, nutraukus darbo sutartį su darbuotoju, pasikeitus darbuotojo darbdaviui, 

darbuotojui pakeitus užimamas pareigas, pasikeitus poreikiui patekti į VNO zonas, į kurias patekti išduotas laikinas 

asmens leidimas, pasibaigus VNO laikino asmens leidimo galiojimo laikui, pasibaigus poreikiui patekti į VNO 

zonas, panaikinus VNO laikiną asmens leidimą, išduotas VNO laikinas asmens leidimas bus grąžintas VNO leidimų 

biurui. 

3. Užtikrinu, kad VNO laikiną asmens leidimą prašančiam asmeniui pametus šį leidimą, jį pavogus ar 

negrąžinus, apie tai nedelsiant bus informuotas VNO leidimų biuras. 

4. Patvirtinu, kad visi mano pateikti duomenys asmeniui VNO laikinam asmens leidimui gauti yra teisingi. 

 

...................................................................................................................................................... 
(įmonės/įstaigos pavadinimas, pareigos) 

 

...................................................................................................................................................... 
(vardas, pavardė, parašas, data) 

5. Sutinku, kad Tarptautinio Vilniaus oro uosto leidimų ir patekimo kontrolės taisyklių nustatyta tvarka būtų 

atliekama mano (kaip asmens) ir riboto patekimo zonos svarbiausiose dalyse mano turimų daiktų, įskaitant daiktus, 

esančius asmeninių daiktų saugojimo spintelėje, patikrinimas ir apieška, siekiant nustatyti, ar nėra padarytas 

Tarptautinio Vilniaus oro uosto leidimų ir patekimo kontrolės taisyklių 141 punkto, nustatančio draudžiamų ir 

neleistinų turėti daiktų riboto patekimo zonos svarbiausiose dalyse, įskaitant asmeninių daiktų saugojimo spintelę, 

sąrašą pažeidimas. 

 

...................................................................................................................................................... 
(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

III. IŠDUODAMO LAIKINO ASMENS LEIDIMO DUOMENYS 
(pildo VNO leidimų biuro darbuotojas) 

 

Prašymas laikinam asmens leidimui išduoti gautas: 20..........-..............-............. 
                                                                                                            (metai)      (mėnuo)     (diena) 

 

Leidimo numeris: 3LB-....................... Leidimo išdavimo data: 20........ - ............ - ............  

 

VNO leidimų biuro darbuotojas: .......................................................................................... 
                                                                                           (asmens vardas, pavardė, parašas) 

 

Leidimas grąžintas: 20............ - ............. - ............. 

 

Leidimą grąžino: ............................................................................................................................. 
                                                                                           (asmens vardas, pavardė, parašas) 

 


