AIŠKINAMASIS RAŠTAS
1. Pašaliniais žmonėmis nėra laikomi žmonės, kurie yra tiesiogiai įtraukti į filmavimo darbus (pavyzdžiui filmo scenos filmavimas bepiločiu orlaiviu, reklaminio klipo
filmavimas, kuriame filmuojami aktoriai ir t.t.) Visais atvejais Civilinės aviacijos administracija rekomenduoja gauti raštiškus besifilmuojančių asmenų sutikimus dirbti
šiek tiek padidintos rizikos sąlygomis. Pašaliniais žmonėmis yra laikomi žmonės, kurie yra viešoje erdvėje ir nėra tiesiogiai susiję su filmavimu ar kokia kita veikla
kuri vykdoma bepiločiu orlaiviu (pavyzdžiui viešas renginys į kurį gali ateiti bet kuris asmuo, koncertas miesto aikštėje, žmonės vaikščiojantys parke ar kitoje viešoje
erdvėje ir t.t.).
2. Civilinės aviacijos administracija draudžia skrydžius tiesiai virš žmonių minios. Leidimai gali būti išduoti tik skrydžiams šalia (nustatytu atstumu leidime) žmonių
minios. Šis reikalavimas negalioja uždarose patalpose arba atvejams išvardintiems 1 punkte.
3. LBONA – Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacija. www.lbona.lt
4. Egzaminą sudaro praktinių įgūdžių valdyti bepilotį orlaivį patikrinimas ir bepiločio orlaivio techninės būklės patikrinimas. Plačiau apie metodiką:
https://goo.gl/1u9Gst. Kol kas nėra reikalaujama baigti jokių kursų ar mokymų, egzaminui galima ruoštis savarankiškai. Visą detalią informaciją apie egzaminą
galima sužinoti susisiekus su LBONA atstovais.
5. Prašymas rašomas „Dėl išimties suteikimo Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių 10.4 ir 10.6 punktuose nustatytiems reikalavimams“. Prašyme turi būti nurodytas
konkretus bepiločio orlaivio valdytojas ir konkretus bepilotis orlaivis. Prie prašymo reikia pridėti LBONA gautus dokumentus apie išlaikytą egzaminą ir bepiločio
orlaivio techninės būklės vertinimą (5 lapai), taip pat reikia pridėti bepiločio orlaivio nuotrauką. Skrydžiams arčiau žmonių ir virš tankiai gyvenamų teritorijų yra
reikalaujama apsidrausti civilinę atsakomybę ne mažiau kaip 3000 Eur.
6. CAA – Civilinės aviacijos administracija. www.caa.lt
7. Maksimalūs bepiločių orlaivių skrydžių aukščiai valdomoje oro erdvėje pateikiami prie bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių kaip priedai. https://goo.gl/nDc7iW
arba https://goo.gl/myo40Z. Tikslios zonų ribos pateiktos KMZ failo pavidalu čia: https://goo.gl/YyFxhj (failo pavadinimas „RPAS LIMITATION AREAS“). Kaip
peržiūrėti ir atidaryti KMZ failą žiūrėti čia: https://youtu.be/7WARvNp2JTo. Jei yra poreikis kilti aukščiau nei nustatytos ribos riekia kreiptis čia: http://www.ans.lt.
Kreipiantis į VĮ „Oro navigaciją“ reikia užpildyti formą, kuri pateikiama čia: https://goo.gl/DtFGfm (failo pavadinimas: Pranešimas apie planuojamą bepiločių orlaivių
specialiąją veiklą valdomojoje oro erdvėje).
8. Šios draudžiamos zonos yra priskirtos valstybiniu lygiu (https://goo.gl/JhNl54) ir šiose zonose leidimą skristi išduoda karinės oro pajėgos (https://goo.gl/PgXYS5)
Būtų naudinga pažymėti, kad už skrydį be leidimo šioje zonoje gręsią atsakomybė pagal ANK 394 straipsnio 9 dalį (Orlaivio skrydis be specialaus leidimo
draudžiamose zonose užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų). Tokių zonų nėra daug, tačiau jos dažniausiai yra miestuose (pvz
Gedimino pr. ir Katedros aikštė patenka į draudžiamos zonos ribą). Tikslios draudžiamų zonų ribos pateiktos KMZ failo pavidalu čia: https://goo.gl/YyFxhj (failo
pavadinimas „E_VFR LT 5 edition“).
9. Kiekviena savivaldybė turi teisę nustatyti draudžiamas zonas bepiločiams orlaiviams. Visų savivaldybių sąrašą galima rasti čia: https://goo.gl/snjbcN (skiltyje
„Savivaldybių informacija“). Leidimą skristi tokioje zonoje išduoda savivaldybė.
10. Tokiais atvejais kaip skrydis už matomumo zonos ribų (BVLOS), skrydis aukščiau nustatyto maksimalaus 120m aukščio ir t.t.
Jei šioje atmintinėje ar pateiktoje schemoje radote netikslumų ar kilo papildomų klausimų rašykite drone@caa.lt

