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Tarptautinio Vilniaus oro uosto leidimų ir 

patekimo kontrolės taisyklių 18 priedas 

 

 

PRANEŠIMAS 

DĖL PRARASTO TARPTAUTINIO VILNIAUS ORO UOSTO LEIDIMO 
 

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

uostai Vilniaus filialo (toliau – VNO) leidimų biurui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

leidimo praradimo dienos, tačiau asmuo praradęs VNO leidimą prieš tai jau privalo būti 

informavęs savo įmonės/įstaigos vadovą (ar jo įgaliotą asmenį) bei VNO leidimų biurą žodžiu 

arba elektroniniu paštu (telefonas (8 5) 2739390, elektroninis paštas  leidimai@vno.lt) arba VNO 

Aviacijos saugumo skyriaus pamainos vadovą (telefonas (8 5) 273 9378) dėl prarasto, pavogto ar 

kitaip dingusio VNO leidimo. 

VNO leidimo (nuolatinio asmens leidimo ar nuolatinio transporto priemonės leidimo) 

dublikatas nebus išduotas, jei ši pranešimo forma nebus pilnai ir teisingai užpildyta 

pasirašiusiojo asmens. Jei šią pranešimo formą pildantis asmuo sąmoningai nurodys neteisingą 

informaciją ar nuslėps faktus susijusius su prarastu ar pavogtu VNO leidimu, VNO pasilieka 

teisę neišduoti VNO leidimo (dublikato). 

Detalesnę informaciją dėl pranešimo ar leidimų išdavimo klausimais Jums suteiks VNO 

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

 

I. INFORMACIJA APIE PRARASTĄ LEIDIMĄ 

 

1.1. PRARASTO LEIDIMO RŪŠIS 
(pildo asmuo, kuris prarado VNO leidimą) 

Prarasto leidimo rūšis (pažymėti – X) 

Nuolatinis asmens leidimas  Nuolatinis transporto priemonės leidimas  

Laikinas asmens leidimas  Laikinas transporto priemonės leidimas  

Laikinas lankytojo leidimas  Palydos transporto priemonės leidimas  

 

1.2. PRARASTO LEIDIMO TURĖTOJO INFORMACIJA 
(pildo asmuo, kuris prarado VNO leidimą) 

Vardas 

(didžiosiomis raidėmis) 

 

Pavardė 

(didžiosiomis raidėmis) 

 

Įmonė (įstaiga), kurioje dirbate  

 

 

* Markė 

(didžiosiomis raidėmis) 

 

* Modelis 

(didžiosiomis raidėmis) 

 

* Valstybinis registracijos arba 

identifikacijos (garažo) numeris 

 

 

* Transporto priemonės 

priklausomybė (savininkas) 

 

 

* Pildyti, jeigu prarastas Tarptautinio Vilniaus oro uosto nuolatinis ar laikinas transporto priemonės leidimas 
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1.3. INFORMACIJA APIE LEIDIMO PRARADIMĄ 
(pildo asmuo, kuris prarado VNO leidimą) 

 

Kada VNO leidimas buvo prarastas (sužinojote)?       20            –              –           

 

Aprašykite aplinkybes kaip buvo prarastas VNO leidimas (kada, kur, kaip)................................. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Ar dėl VNO leidimo vagystės kreipėtės į policiją? Jei taip, kada kreipėtės, kur tiksliai? 

 

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

 

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

 

Ar apie VNO leidimo praradimą jau informavote VNO leidimų biurą ar Aviacijos saugumo 

skyriaus pamainos vadovą? Jei taip, kada informavote? 

 

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

 

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

 

Ar anksčiau esate praradęs VNO leidimą? Jei taip - kokį, kiek kartų? 

 

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

 

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

 

1.4. PATVIRTINIMAS 
(pildo asmuo, kuris prarado VNO leidimą) 

 

Patvirtinu, kad visa informacija pateikta pranešime yra teisinga, ir suprantu, kad jeigu 

paaiškės, jog mano pateikta informacija yra klaidinga ar melaginga, man VNO leidimo 

(nuolatinio asmens leidimo ar nuolatinio transporto priemonės leidimo) dublikatas gali būti 

neišduodamas, bei galiu būti traukiamas teisinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

Įsipareigoju, jeigu bus rastas ar grąžintas man prarastas VNO leidimas, nedelsiant jį 

grąžinsiu VNO leidimų biurui. 

 

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



3 

 

Pranešimas dėl prarasto Tarptautinio Vilniaus oro uosto leidimo (v2.2) 2017.08 

 

II. PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMO DUBLIKATĄ 
(įmonės/įstaigos, kurios asmuo surašė pranešimą, vadovas arba jo raštu įgaliotas asmuo) 

 

 Pažymėti – X 

Ar pranešimą užpildęs asmuo vis dar dirba 

Jūsų kompanijoje? 

 

Jeigu ne, nuo kada nebedirba? 

 

Taip □           Ne  □ 

 

 

20             -              -                

Ar reikalingas VNO leidimo (nuolatinio 

asmens leidimo ar nuolatinio transporto 

priemonės leidimo) dublikatas? 

 

Taip □           Ne  □ 

 

 

..................................................................................................................................................... 
(įmonės/įstaigos pavadinimas, pareigos) 

 

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

 

 

III. IŠDUODAMO LEIDIMO DUOMENYS 
(pildo VNO leidimų biuro darbuotojas) 

 

 

Pranešimas apie prarastą leidimą gautas:     20...........-..............-............. 
                                                                                               (metai)      (mėnuo)     (diena) 

 

Išduodamo dublikato numeris: .....LB-.............................. 

 

Dublikato išdavimo data: 20........... - ............ - ............  
                                                        (metai)      (mėnuo)     (diena) 

 

 

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

 

 

 

 

Prarastas leidimas grąžintas: 20............. - ............. - .............. 
                                                                     (metai)      (mėnuo)     (diena) 

 

 

Prarastą leidimą grąžino: ...................................................................................................... 
                                                                                           (asmens vardas, pavardė, parašas) 

 


