
Prašymas išduoti nuolatinį asmens leidimą (v5.1) 2018.01 

Tarptautinio Vilniaus oro uosto leidimų ir 

patekimo kontrolės taisyklių 12 priedas 

 

 

TVIRTINU 

 

 

VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo 

Aviacijos saugumo skyriaus vadovas 

 

 

PRAŠYMAS 

IŠDUOTI NUOLATINĮ ASMENS LEIDIMĄ 
 

 

Žemiau pažymėkite PAGRINDINĮ oro uostą, kurio nuolatinį asmens leidimą prašoma išduoti 

(žymėti – X) 

Vilnius 

 

 Kaunas  Palanga  

 

Žemiau pažymėkite KITĄ oro uostą, kurio nuolatinį asmens leidimą prašoma išduoti 

 (žymėti – X) 

Vilnius 

 

 Kaunas  Palanga  

 

 

1. ASMENS DUOMENYS (pildo asmuo, norintis gauti oro uosto nuolatinį asmens leidimą) 

 

Pavardė                           

(langeliai pildomi didžiosiomis raidėmis) 

 

Vardas                           

 

Pilietybė  ______________________________________________________________________ 

 

Asmens kodas            

 

Gimimo data     -   -   

(metai                                 mėnuo                       diena) 

 

Kontaktiniai duomenys: telefonas ___________________________________________________ 

 

elektroninio pašto adresas:  _________________________________________________________ 

 

Įmonės pavadinimas ir pareigos:____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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Visi asmenys, norintys gauti oro uosto nuolatinį asmens leidimą, privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie visas 

gyvenamąsias vietas/valstybes per paskutinius 5 (penkerius) metus chronologine tvarka (nuo seniau iki dabar, t.y. 

iki prašymo pildymo datos). Taip pat šioje skiltyje privalote pateikti išsamią informaciją dėl gyvenamosios vietos 

pertraukų (pvz., jeigu buvote išvykęs ir pan., paaiškinkite ką tuo metu veikėte ir nurodykite asmens, kuris gali tai 

patvirtinti, vardą, pavardę, giminystės ryšį ir telefono numerį). 

 

„Gyvenamoji vieta/valstybė“ – bet kuri šalis, kurioje asmuo nuolatos gyveno 6 mėnesius arba ilgiau, o „pertrauka“ - 

reiškia ilgesnę nei 28 kalendorinių dienų pertrauką. 

Nuo ..............-..............-.............. 
            (metai)                (mėnuo)             (diena) 

– iki ..............-..............-.............. 
              (metai)               (mėnuo)              (diena) 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis) 

Nuo ..............-..............-.............. 
            (metai)                (mėnuo)             (diena) 

– iki ..............-..............-.............. 
              (metai)               (mėnuo)              (diena) 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis) 

Nuo ..............-..............-.............. 
            (metai)                (mėnuo)             (diena) 

– iki ..............-..............-.............. 
              (metai)               (mėnuo)              (diena) 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis) 

Nuo ..............-..............-.............. 
            (metai)                (mėnuo)             (diena) 

– iki ..............-..............-.............. 
              (metai)               (mėnuo)              (diena) 

 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, miestas, šalis) 

Visi asmenys, norintys gauti oro uosto nuolatinį asmens leidimą, privalo pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie visas 

mokymosi ir/ar darbo vietas per paskutinius 5 (penkerius) metus chronologine tvarka (nuo seniau iki dabar, t.y. iki 

prašymo pildymo datos). Taip pat šioje skiltyje privalote pateikti išsamią informaciją dėl mokslo/darbo pertraukų (pvz., 

jeigu tam tikrą laiką nedirbote, buvote nutraukęs, sustabdęs studijas ir pan., paaiškinkite ką tuo metu veikėte ir nurodykite 

asmens, kuris gali tai patvirtinti, vardą, pavardę, giminystės ryšį ir telefono numerį). 

 

„Pertrauka“ - išsilavinimo ar darbo dokumentuose reiškia ilgesnę nei 28 kalendorinių dienų pertrauką. 

 

Nuo ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)          (diena) 

– iki ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)           (diena) 

 

 

 

 
(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas) 

 

Nuo ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)          (diena) 

– iki ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)           (diena) 

 

 

 

 
(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas) 

 

Nuo ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)          (diena) 

– iki ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)           (diena) 

 

 

 

 
(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas) 

 

Nuo ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)          (diena) 

– iki ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)           (diena) 

 

 

 

 
(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas) 

 

Nuo ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)          (diena) 

– iki ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)           (diena) 

 

 

 

 
(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas) 

 

Nuo ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)          (diena) 

– iki ..............-..............-.............. 
             (metai)              (mėnuo)           (diena) 

 

 

 

 
(darbovietės (mokslo įstaigos) pavadinimas, adresas, miestas, šalis, telefonas) 
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2. PATVIRTINIMAS 
(teisingą atsakymo variantą prašome pažymėti simboliu „X“) 

 

 TAIP NE 

Ar buvote nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, neatsižvelgiant į tai, 

ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas? 

  

Ar buvote nuteistas už nesunkų, apysunkį ar neatsargų nusikaltimą ir 

teistumas nėra išnykęs ar panaikintas? 

  

Ar per paskutinius vienus metus Jums buvo skirtos administracinės 

nuobaudos už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus? 

  

Ar Jums Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka 

taikomi teismo įpareigojimai? 

  

Ar buvote nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir esate neatlikęs paskirtos 

bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo)? 

  

Ar Jus piktnaudžiaujate alkoholiu, narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis 

arba kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis? 

  

 

PATVIRTINU, kad visi prašyme mano pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi, 

SUTINKU, kad mano asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka būtų tikrinami, 

SUTINKU, kad mano pateiktiems asmens duomenims patikrinti asmeninė ir profesinė informacija apie mane būtų renkama iš 

ankstesnių darbdavių, švietimo įstaigų, valstybės institucijų ir kitų mano nurodytų asmenų, 

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. 

SUPRANTU, kad jeigu paaiškės, jog mano pateikta informacija yra klaidinga, melaginga ar ne visa, aš galiu būti 

traukiamas teisinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

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

 

 

3. NUOLATINIO ASMENS LEIDIMO DUOMENYS (pildo įmonės/įstaigos vadovas) 

 

Patvirtinu, kad nuolatinis asmens leidimas asmeniui yra reikalingas vykdyti darbines funkcijas šiose 

oro uosto režiminėse zonose: 

 

LSA S L B K A 
(nereikalingą užbraukti) 

Patvirtinu, kad aukščiau nurodytam asmeniui, kuriam prašomas nuolatinis asmens leidimas, 

reikia nereikia 
(nereikalingą užbraukti) 

Išduoti / Aktyvuoti elektroninę durų įeigos kortelę pareiginių funkcijų vykdymui, kuri yra asmens 

nuolatinio leidimo dalis. 

 

Leidimo gavimo motyvai oro uoste: 

 

__________________________________________________________________________________ 

(kokias funkcijas nurodytose zonose vykdys asmuo) 
 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

 

1. Užtikrinu, kad minėtas darbuotojas yra susipažinęs su oro uosto, kurio nuolatinio asmens leidimo prašo, leidimų ir 

vidaus režimo taisyklėmis bei oro uosto atstovui paprašius, nutraukus darbo sutartį, pasikeitus darbdaviui, pakeitus 

užimamas pareigas, pasikeitus poreikiui patekti į to oro uosto riboto patekimo zonas, į kurias patekti išduotas nuolatinis 

asmens leidimas, pasibaigus nuolatinio asmens leidimo galiojimo laikui, oro uosto atstovui panaikinus nuolatinį asmens 

leidimą, asmeniui išduotas nuolatinis asmens leidimas (elektroninė durų įeigos kortelė) bus NEDELSIANT grąžintas 

leidimą išdavusio oro uosto Aviacijos saugumo skyriui. 

2. Užtikrinu, kad asmeniui pametus oro uostų nuolatinį asmens leidimą (elektroninę durų įeigos kortelę), jį pavogus ar 

negrąžinus, apie tai NEDELSIANT bus informuotas leidimą išdavusio oro uosto Aviacijos saugumo skyrius. 

3. Patvirtinu, kad visi mano pateikti duomenys nuolatiniam asmens leidimui gauti yra teisingi. 

 

__________________________________________________________________________________ 
 (pareigos)  (parašas)                      (vardas, pavardė, data) 

 

 

 

Mokymų pavadinimas Mokymų baigimo data Mokymus vykdė 

Asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į 

oro uosto riboto patekimo zonas, mokymas 

(NCASMP moduliai 1, 2, 3, 4, 7, 8 ir 9) 

 

 
             (metai)        (mėnuo)           (diena) 

 

Vilniaus oro uosto patekimo kontrolės 

instruktažas 

 
             (metai)        (mėnuo)           (diena) 

 

Kauno oro uosto patekimo kontrolės 

instruktažas 

 
             (metai)        (mėnuo)           (diena) 

 

Palangos oro uosto patekimo kontrolės 

instruktažas 

 
             (metai)        (mėnuo)           (diena) 

 

 

 

5. PILDO UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATSAKINGAS ASMUO 

 
Prašymas gautas 

 
             (metai)              (mėnuo)           (diena) 

Leidimo išdavimo data 

 
             (metai)              (mėnuo)           (diena) 

Leidimas galioja iki  

 
             (metai)              (mėnuo)           (diena) 

 

Leidimo Nr................................... 

 

 

Kortelės Nr.................................... 

 

 

PIN kodas ..................................... 

 

 

Patvirtinu, kad pateikti anketiniai duomenys yra patikrinti ir teisingi: 

 

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

 

PASIŽADU, kad pametęs nuolatinį asmens leidimą, jį pavogus ar negrąžinus, apie tai NEDELSIANT 

informuosiu leidimą išdavusio oro uosto Aviacijos saugumo skyrių (Leidimų biurą). 

 

Leidimą gavau: ………………….....................................................................………………….. 
                                                               (asmens vardas, pavardė, parašas) 
 

 

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


