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Bepiločiai orlaiviai



Įstatyminė bazė 
reguliojanti BO Lietuvoje



Esminiai Bepiločių orlaivių 
taisyklių reikalavimai

Vykdyti skrydžius bepiločiu orlaiviu Lietuvos Respublikos oro erdvėje galima 

laikantis šių bendrųjų bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių:

išlaikant minimalų 50 metrų atstumą nuo visų rūšių transporto priemonių, statinių ir 

pašalinių žmonių;

teritorijoje, kurioje tokių skrydžių nedraudžia vietos savivaldybė ir jie vykdomi laikantis 

nustatytų sąlygų bei reikalavimų (jeigu jos nustatytos);

matant vizualiai, įžiūrint jo skrydžio kryptį ir padėtį, ir bet kokiais atvejais ne toliau kaip 

1000 m nuo fizinės valdytojo buvimo vietos;

Bepiločių orlaivių skrydžiai nevaldomoje oro erdvėje draudžiami:

virš 400 pėdų (apie 120 metrų) nuo žemės paviršiaus, išskyrus atvejus, kai gautas 

išankstinis CAA leidimas ir tie skrydžiai vykdomi laikantis leidime nustatytų sąlygų;

Lietuvos Respublikos aerodromų oro eismo zonose (vertikaliose ir horizontaliose 

ribose), išskyrus atvejus, jei yra gautas aerodromo naudotojo raštiškas sutikimas ir 

laikomasi aerodromo naudotojo nustatytų sąlygų.



Esminiai Bepiločių orlaivių 
taisyklių reikalavimai

Bepiločių orlaivių skrydžiai, negavus atskiro oro eismo paslaugų teikėjo leidimo, 

draudžiami valdomos oro erdvės dalyje, esančioje:

arčiau kaip 1 jūrmylės (apie 1.8 km) spinduliu nuo Lietuvos Respublikos tarptautinių 

Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių oro uostų aerodromų kontrolinių taškų (toliau –

kontroliniai taškai) neatsižvelgiant į skrydžio aukštį;

1 – 3 jūrmylių spinduliu (apie 5.4 km) nuo kontrolinių taškų virš šalia esančių kliūčių 

(medžių, statinių, reljefo elementų, elektros laidų, įrenginių ir kt.);

toliau kaip 3 jūrmylių spinduliu nuo kontrolinių taškų aukščiau 200 pėdų (apie 60 

metrų) nuo žemės paviršiaus.

*Oro erdvės žemėlapiai prie pagrindinių oro uostų pateikiami kaip Bepiločių orlaivių 

naudojimo taisyklių priedai
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Vilnius
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Kaunas
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Šiauliai
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Palanga



Prieš skrydį bepiločio orlaivio valdytojas privalo susipažinti su visa skrydžių saugos 

informacija, teisės aktų reikalavimais, vietos savivaldybės reikalavimais, meteorologine 

situacija (prireikus ir prognoze).

Jeigu skrydžio metu bepiločio orlaivio valdytojas netenka galimybės valdyti orlaivį 

(parandama orlaivio valdymo kontrolė) ir pastarasis išskrenda iš orlaivio valdytojo 

vizualaus apžvalgos lauko ribų, apie tai būtina nedelsiant telefonu informuoti artimiausią 

skrydžių valdymo centrą, kurio telefonai skelbiami CAA interneto svetainėje. Pranešime 

būtina pateikti šią informaciją: orlaivio valdytojo vardas ir pavardė, vieta, kurioje prarasta 

orlaivio valdymo kontrolė, orlaivio skrydžio aukštis bei skrydžio kryptis.

Bepiločiams, kaip ir kitiems orlaiviams,  bendru atveju galioja visi susiję aviacijos teisės 

aktai.

Esminiai Bepiločių orlaivių 
taisyklių reikalavimai



Lietuvos oro erdvės atvaizdavimo 

modelis



Lietuvos oro erdvės atvaizdavimo 

modelis

Kuo tai gali būti naudinga:

Galima tiksliai pažiūrėti, kur yra valdoma oro erdvė (CTR);

Galima tiksliai pažiūrėti kur yra draudžiamos zonos (Kariniai poligonai, saugomos 

valstybės institucijos ir pan.);

Galima susipažinti su Lietuvos oro erdvės struktūra.





Lietuvos oro erdvė



Vilniaus centrinė dalis



IŠIMTYS



Išimčių suteikimo tvarka

III. IŠIMČIŲ SUTEIKIMAS

19. Asmenys gali kreiptis į CAA su prašymu suteikti išimtį šių taisyklių 10.2 – 10.4 

punktuose nustatytiems reikalavimams, jeigu jie vykdo ūkinę komercinę veiklą, tenkina 

viešąjį interesą, pateikia veiklą įrodančius dokumentus ir gali pagrįsti CAA priimtiną 

skrydžių saugos lygį atitinkamomis priemonėmis.

191. Prieš pateikdami CAA prašymą suteikti išimtį, asmenys turi kreiptis į CAA 

nustatytus reikalavimus atitinkančias patvirtintas organizacijas (toliau – organizacijas) 

techniškai įvertinti bepilotį orlaivį ir valdytojo įgūdžius. Vertinimas atliekamas pagal 

organizacijų patvirtintą metodiką ir reikalavimus, suderintus su CAA. Jei organizacijose 

vertinimo atlikti neįmanoma, vertinimą atlieka CAA. CAA vertinimui atlikti gali pasitelkti 

ekspertus.



Pagrindiniai aspektai 

 Išimtis gali būti suteikiamos tik konkrečiam BO valdytojui ir konkrečiam BO;

 Išimtis nesuteikia teisės nepaisyti galiojančių BO naudojimo taisyklių;

 Išimties sąlygose gali būti koreguojami tik 10.2; 10.3 ir 10.4 Bepiločių orlaivių 

naudojimo taisyklių punktuose keliami reikalavimai;

 Išimtis nesuteikia teisės skristi draudžiamose zonose (*SVARBU !!!)

* Draudžiama zona (pvz. Vilniaus senamiestis EYP5) yra draudžiama bet kokiems 

orlaiviams, ne tik bepiločiams. Šioje zono skrydžių leidimus išduoda tik kariuomenės 

vadas. 



Prašymas 

Kaip jau minėta, išimtis yra išduodama konkrečiam BO, konkrečiam BO valdytojui ir 

konkretiems darbams vykdyti

Pagrindiniai dalykai kurie turi atsispindėti prašyme:

 Konkretus asmuo (BO valdytojas);

 Tikslas (kodėl yra reikalinga išimtis);

 Konkretus bepilotis orlaivis;

 Kitos aplinkybės.

* Kuo išsamiau ir tiksliau prašyme yra įvardintos aplinkybės, tuo paprasčiau ir greičiau 

galima spręsti klausimą. 



Saugių skrydžių 


