
Prašymas išduoti Vilniaus oro uosto nuolatinį transporto priemonės leidimą (v3.0) 2017.08 

Tarptautinio Vilniaus oro uosto leidimų ir 

patekimo kontrolės taisyklių 16 priedas 

 

 

TVIRTINU 

VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo 

Aviacijos saugumo skyriaus vadovas 

 

 

PRAŠYMAS 

IŠDUOTI VILNIAUS ORO UOSTO 

NUOLATINĮ TRANSPORTO PRIEMONĖS LEIDIMĄ 
 

 

Šis prašymas privalo būti išsamiai (teisingai) užpildytas ir pateiktas VĮ Lietuvos oro uostai 

Vilniaus filialo (toliau – VNO) leidimų biurui. Jeigu VNO atsisakys išduoti leidimą Jūsų 

transporto priemonei, Jūs būsite apie tai informuotas. 

Detalesnę informaciją dėl prašymo pildymo ar leidimų išdavimo klausimais Jums suteiks 

VNO leidimų biuras, telefonas (8 5) 2739390, elektroninis paštas    leidimai@vno.lt 

 

I. Prašau išduoti nuolatinį transporto priemonės leidimą, 

šiai transporto priemonei: 
 

 

Markė 
(didžiosiomis raidėmis) 

 

 

 

Modelis 
(didžiosiomis raidėmis) 

 

 

Valstybinis registracijos 

arba identifikacijos (garažo) 

numeris 

 

Transporto priemonės 

valdytojas (organizacija) 

 

 

patekti į žemiau nurodytas VNO zonas 
 

A L B  
(nereikalingą užbraukti) 

 

Išduoti nuolatinį transporto priemonės leidimą iki   20................ - ................... - .................... 
                                                                                                            (metai)           (mėnuo)                (diena) 

(Nuolatinis transporto priemonės leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip iki kalendorinių metų pabaigos 

laikotarpiui) 
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Leidimo gavimo motyvai: ................................................................................................................. 

 

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

 

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

 

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

 

1. Patvirtinu, kad nuolatinis transporto priemonės leidimas yra reikalingas darbo tikslais 

transporto priemonei patekti į nurodytas VNO zonas. 

2. Užtikrinu, kad VNO paprašius, transporto priemonės nebenaudojant patekimui į VNO 

zonas, pasikeitus poreikiui patekti į VNO zonas, į kurias patekti išduotas nuolatinis transporto 

priemonės leidimas, pasibaigus nuolatinio transporto priemonės leidimo galiojimo laikui, 

pasibaigus poreikiui patekti į VNO zonas, panaikinus nuolatinį transporto priemonės leidimą, 

išduotas nuolatinis transporto priemonės leidimas bus grąžintas VNO leidimų biurui. 

3. Užtikrinu, kad pametus šį leidimą, jį pavogus ar negrąžinus, apie tai nedelsiant bus 

informuotas VNO leidimų biuras. 

4. Užtikrinu, kad visi transporto priemonės vairuotojai yra susipažinę su Vilniaus 

aerodromo eismo taisyklėmis, transporto priemonė atitinka saugios eksploatacijos ir 

gamtosaugos reikalavimams; 

5. Užtikrinu, kad visi transporto priemonės vairuotojai žino, kad nuolatinis transporto 

priemonės leidimas galioja tik jeigu yra pritvirtintas transporto priemonės matomoje vietoje bei 

pažeidus šį reikalavimą, gali būti baudžiami už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus; 

6. Patvirtinu, kad visi mano pateikti duomenys nuolatiniam transporto priemonės leidimui 

gauti yra teisingi. 

 

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

(įmonės/įstaigos pavadinimas, pareigos) 

 

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

(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

II. IŠDUODAMO NUOLATINIO TRANSPORTO PRIEMONĖS LEIDIMO DUOMENYS 
(pildo VNO leidimų biuro darbuotojas) 

 

 

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

 

Leidimo numeris: 2LB-........................... Leidimo išdavimo data: 20.......... - ............ - ............  

 

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

 

 

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

 

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

 


