
 

Praktiniai patarimai atliekant ir organizuojant skraidyklių ir parasparnių skrydžius 

Lietuvos nevaldomojoje erdvėje 

 

Rekomenduojama  skraidyklių ir parasparnių skrydžius organizuoti ir atlikti iš aerodromų arba šių 

skraidaviečių: http://www.lspsf.lt/docs/zemelapiai/skraidavietes.pdf 

 

Būtinos procedūros, kai skrydžiai atliekami Lietuvos nevaldomojoje erdvėje ir pasienio zonos 

dalyje, kuri ribojasi su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis (išskyrus atvejus, kai 

skrydžiai atliekami pasienio zonose su BY ir RU ir kai kertama gretimos ES valstybės siena) 

Už skraidavietes atsakingas  ar jo įgaliotas asmuo, o jei skrydžiai atliekami ne iš aerodromo ar 

patvirtintos skraidavietės, tai pakėlimus organizuojantis asmuo privalo atlikti šias procedūras: 

 

- ne vėliau kaip 30 min. iki skrydžių pradžios informuoti regiono FIS apie planuojamus skrydžius šiais 

telefonais ar radijo ryšiu: 

FIS Vilnius tel.8 5 219 4599, radio dažnis 123,85 MHz 

FIS Kaunas tel. 8 37 399 317, radio dažnis 124,6 MHz 

FIS Šiauliai tel. 8 41 398 130, radio dažnis 120,4 MHz 

FIS Palanga tel. 8 460 41 110, radio dažnis 118,350 MHz 

 

- ne vėliau kaip 15 min. iki skrydžių pradžios informuoti LK KOP operatyvinį budėtoją telefonu apie 

planuojamą skrydį. Informaciją pateikti vienu iš nurodytų telefonų: 

 laidiniu (8 37) 30 75 45 (mobiliojo telefono atitikmuo 8 680 67 545); 

 nemokama mobiliojo telefono linija 8 800 01236. 

- skraidymus atliekant  Stetiškių skraidavietėje būtina gauti leidimą iš Panevėžio aerodromo 

tarnybos,  skraidant Birštono  skraidavietėje – būtina informuoti/suderinti su Pociūnų  aerodromo 

tarnybomis, skraidant Bačkininkų skraidavietėje informuoti/suderinti su Aleksoto ir Pociūnų 

aerodromų tarnybomis. 

 

Būtinos procedūros, kai skrydžiai atliekami Lietuvos nevaldomos erdvės pasienio zonos dalyje, 

kuri ribojasi su RU ir BY, ar kai planuojami skrydžiai kertant ES valstybės sieną. 

Tokiems skrydžiams reikia gauti KOP štabo leidimą bei VĮ Oro navigacija pateikti skrydžio planą. 



 

- pildoma paraiška Lietuvos KOP štabui: 

 

 

                  

-  užpildyta paraiška siunčiama faksu 8 37 30 7592 (8 37 39 9027) ar el.paštu kopob@mil.lt,  

apie leidimo suteikimą galima pasiteirauti tel. 8 800 01236. 

- pildomas skrydžio planas (on-line režimuhttp://www2.ans.lt/onfpl/flightplan.aspx  ar numatytos 

formos blanke http://www.ans.lt/static/aviation_data/fpl_form.pdf ir siunčiamas faksu 85 2194621 

ar el. paštu adresu briefing@ans.lt) 

Plačiau apie skrydžio planą ir jo pildymą 

http://www.ans.lt/static/aviation_data/aic/lt/ey_circ_2012_a_012_lt.pdf 



Skrydžio parasparniu plano pildymo pavyzdys: 

Skrydis maršrutu Birštonas-Rajgrod (PL), startas 9:00 (UTC laiku), planuojama skristi 6 val.,skrenda 5 

parasparnių grupė, grupės vadovas Robertas Pesliakas, įranga – UHF racijos 

 

 

 

 

Apie plano patvirtinimą teirautis tel. 8 5 219 4618, 8 5 219 4620 
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Taip skrydžio planas pildomas on-line: 

 

 

Paaiškinimai:  

 

(7) Aircraft ID: LSPSF  

(8) Flight Rules: V 

Type of Flight: G 

 

(9) Number: galima nerašyti nieko, arba įrašom orlaivių skaičių, jei skrenda grupė (2, 3 ir t.t.) 

Type of Aircraft: ZZZZ 

Wake Turbulence Cat: L 



(10) Equipment: rašom N/N, jei neturim jokios įrangos, arba U/N, jei turim UHF raciją 

 

(13) Departure: ZZZZ arba aerodromo ICAO pavadinimas, pvz EYPN 

Time: pakilimo laikas UTC (vasarą laikas Lietuvoj UTC +3, žiemą UTC +2) 

 

(15) Cruising Speed: K0030, K reiškia greitį km/h 

Route: rašom maršruto posūkio puntkų koordinates: DCT 540055N0235635E DCT xxxxxxNxxxxxxxE DCT ir 

t.t. 

Level: VFR, nes aukštis skrendant parasparniu nuolat kinta 

 

(16) Destination: ZZZZ arba aerodromo ICAO pavadinimas 

Total EET: skrydžio trukmė HHMM 

 

(18) Other Information: būtinai įrašom: 

TYP/PARAGLIDER arba TYP/HANGGLIDER, 

DEP/pakilimo vieta koordinates pvz 542446N0240320E 

DEST/planuojama tūpimo vieta koordinates xxxxxxNxxxxxxxE 

RMK/ skrydžio pobūdis, pvz training flight 

Endurance: E/HHMM gal but galima rašyti E/0000, nes kuro nėra 

Persons on Board: P/1 arba P/2 jei skrendam tandemu 

Emergency Radio: R/ pažymim varnelę ties VHF, jei turim raciją, kuri gali veikti avariniu 121,5 MHz AM 

dažniu (air band) 

Aircraft Colour and Markings: A/sparno spalvos 

Remarks: N/ kartais ten įrašomas piloto tel 

Pilot in Command: C/piloto vardas pavardė 

Filed By: vardas pavardė, telefonas 

 

Išsiuntus planą on-line reikia skambinti į Vilniaus brifinga 852194618 ir pasitiksilinti, ar planas gautas. 

 

 

 

Nepamiršti, kad: 

- Vienu šaukiniu (LSPSF) ir tą pačią dieną gali būti pateikiamas tik vienas skrydžio planas. Jei tą pačią 

dieną paduodamas antras, trečias ir t.t.  skrydžio planas, atitinkamai prie LSPSF šaukinio 

pridedamas skaičius 2,3 ir t.t. .  

- Prieš pradedant skrydžius reikia informuoti Lietuvos KOP štabą ir VĮ Oro navigaciją ir aktyvuoti 

pateiktą skrydžio planą. 

- Jei skrydžiai vykdomi pagal patvirtintą planą, kiekvienas nusileidęs pilotas arba pilotų grupė, grupės 

vadas turi nedelsiant pranešti VĮ Oro navigacijai, kad skrydis baigtas. 

 


