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1. Nekomercinis filmavimas ir/arba fotografavimas Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų (toliau – Lietuvos oro uostai arba LTOU)  teritorijoje 

laikraščių, žurnalų, interneto naujienų portalų redakcijų, radijo, televizijos žinių tarnybos ir informacinių laidų redakcijų darbuotojams 

(toliau – Žiniasklaidos atstovai), vykdantiems šiuos veiksmus profesiniais tikslais ir naudojantiems vaizdo fiksavimo prietaisus, nėra 

ribojamas, tačiau turi būti suderintas su Lietuvos oro uostų atstovais.  

2. Visais atvejais prieš Žiniasklaidos atstovų atliekamą darbą oro uoste turi būti užpildyta registracijos internetinė anketa adresu 

https://www.ltou.lt/lt/ziniasklaidai/ (toliau – Registracijos anketa). Po registracijos anketoje nurodytu atsakingo už Žiniasklaidos 

atstovų darbą asmens elektroniniu paštu atsiunčiamas registracijos patvirtinimo laiškas ir darbas oro uoste gali vykti. Šis elektroninis 

laiškas laikomas patvirtinimu, kad registracija atlikta.  

3. Jei Žiniasklaidos atstovams LTOU Registracijos anketos nėra galimybių užpildyti (ji neveikia arba yra dėl kitų objektyvių priežasčių 

nepasiekiama), tai Registracijos anketa gali būti siunčiama Lietuvos oro uostų Komunikacijos skyriui el. paštu media@ltou.lt , laiške 

nurodant: 

3.1 Žiniasklaidos atstovų darbovietę (pavadinimą); 

3.2 Filmavimo ar fotografavimo oro uoste datą, laiką ir trukmę; 

3.3 Visų asmenų dalyvausiančių filmavime ar fotografavime vardus, pavardes; 

3.4 Filmavimo ar fotografavimo tikslą ar objektą; 

3.5 Numatytą fotografavimo ar filmavimo vietą; 

3.6 Asmens, kuris yra atsakingas už Žiniasklaidos atstovų veiksmų atlikimą vardą, pavardę ir mobilaus telefono numerį. 

4. Žiniasklaidos atstovams rekomenduojama Registracijos anketą užpildyti likus bent 24 val. iki vizito oro uoste arba kiek tai įmanoma pagal 

galimybes anksčiau dar prieš vizitą. 

5. Lietuvos oro uostų Aviacijos Saugumo Skyriaus (toliau – ASS) darbuotojai turi teisę Lietuvos oro uostų teritorijoje filmavimą ir/arba 

fotografavimą vykdančių asmenų paprašyti nurodyti vaizdo fiksavimo priežastį ir paskirtį. Jei asmenys nurodo, jog yra Žiniasklaidos atstovai 

ir atlieka profesinius tikslus, oro uosto ASS darbuotojai gali paprašyti parodyti registracijos patvirtinimo elektroninį laišką, kuris 

atsiunčiamas atlikus registraciją dar prieš vizitą į oro uostą.  

6. Užpildyta Registracijos anketa Žiniasklaidos atstovų vykdomam filmavimui ir/arba fotografavimui Lietuvos oro uostų teritorijoje 

automatiškai pateikiama LTOU Komunikacijos skyriui ir atitinkamo Lietuvos oro uostų padalinio, kuriame Žiniasklaidos atstovai planuoja 

vykdyti veiklą, Aviacijos saugumo skyriaus atstovams (pamainos vadovui ar kt.). Šis elektroninis laiškas laikomas patvirtinimu, kad 

Žiniasklaidos atstovų registracija atlikta. 
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7. Žiniasklaidos atstovams norint filmuoti ar fotografuoti valstybinės institucijos, įstaigos, organizacijos ar kito fizinio, juridinio asmens, 

vykdančio Lietuvos oro uostų teritorijoje ūkinę ar kitokią veiklą, darbuotojus, pastatus, įrenginius ar įrengimus ar kitus objektus, visais 

atvejais turi būti ne tik atlikta registracija (Registracijos anketoje), tačiau ir gautas filmuojamos ar fotografuojamos valstybinės institucijos, 

įstaigos ar organizacijos ar kito fizinio ar juridinio asmens, veikiančio oro uoste, sutikimas. 

8. Žiniasklaidos atstovams norint filmuoti ar fotografuoti juridinio asmens, vykdančio Lietuvos oro uostų teritorijoje ūkinę ar kitokią veiklą, 

darbuotojus, pastatus, įrenginius, įrengimus ar kitus objektus, tose oro uostų zonose, kuriose reikalinga palyda (praėjus aviacijos saugumo 

patikrą), palydos galimybes Žiniasklaidos atstovai turi derintis tiesiogiai su konkretaus juridinio asmens atstovais. Žiniasklaidos atstovai 

prieš vizitą turi būti užpildę Registracijos anketą Lietuvos oro uostų puslapyje. 

9. Žiniasklaidos atstovams norint filmuoti ir/arba fotografuoti Lietuvos oro uostų tarnybinėse patalpose, oro uosto erdvėse, kurios yra 

praėjus aviacijos saugumo patikrą arba perone, yra išduodami laikini arba svečio Lietuvos oro uostų leidimai. Tokio tipo filmavimą ir/arba 

fotografavimą norintys atlikti Žiniasklaidos atstovai turi kreiptis į LTOU Komunikacijos skyrių el. paštu media@ltou.lt. Suderinę su 

Komunikacijos skyriumi darbo minėtose oro uosto patalpose arba perone detales ir gavę laikiną arba svečio leidimą bei užpildę 

Registracijos anketą Lietuvos oro uostų puslapyje, asmenys yra lydimi paskirto Komunikacijos skyriaus (arba kito LTOU atsakingo) asmens. 

10. Žiniasklaidos atstovų darbas Lietuvos oro uostų peronuose arba kitose vietose už aviacijos saugumo patikros oficialių delegacijų ar 

pareigūnų vizitų metu turi būti derinamas tarp Lietuvos Respublikos valstybės institucijos, kuri atsakinga, organizuoja arba atstovauja 

minėtą delegaciją ir Žiniasklaidos atstovų. Už Žiniasklaidos atstovų darbo leidimų gavimą ir suderinimą su LTOU atitinkamo oro uosto 

Aviacijos saugumo skyriumi, Labai svarbių asmenų aptarnavimo skyriumi (jei yra poreikis), LTOU Komunikacijos skyriumi yra atsakinga 

delegaciją ar oficialų vizitą oro uoste organizuojanti Lietuvos respublikos institucija ir jos atstovai. 

11. Vykstant ekstremalioms situacijoms Lietuvos oro uostų teritorijoje, Lietuvos oro uostų atstovai turi teisę  apriboti filmavimą ir/arba 

fotografavimą oro uostų teritorijoje Žiniasklaidos atstovams, jei tam yra pagrįsta būtinybė.  

 

Komercinis filmavimas ir fotografavimas 

 

12. Komercinis filmavimas ar fotografavimas Lietuvos oro uostų teritorijoje laikomas tuomet, kai: 

12.1 filmavimo ar fotografavimo veiksmai susieti su trečiųjų šalių prekinių ženklų, prekių ar paslaugų, reklamos gamyba (populiarinamas 

prekės ženklas, bendrovė, reklamuojamos prekės ar paslaugos ir pan.); 

12.2    vaizdo produkcijos, susietos su trečiųjų šalių komercinės paskirties kūrybinių produktų (kino filmai, televizijos serialai, prodiuserinės 

laidos, internetinių ir kitos reklaminės multimedijos, asmeninės fotosesijos) gamyba. 

13. Komerciniam filmavimui ar fotografavimui Lietuvos oro uostų teritorijoje ši tvarka nėra taikoma. 

14. Komercinį filmavimą ar fotografavimą Lietuvos oro uostų teritorijoje norintys vykdyti fiziniai ir juridiniai asmenys, organizacijos privalo 

suderinti tai su už komercinius projektus atsakingo LTOU skyriaus atstovais paštu komercijosdepartamentas@ltou.lt arba kreiptis 

konkrečiais adresatais, kurie nurodyti svetainėje https://www.ltou.lt/lt/galimybes-verslui/komercinis-filmavimas-ir-fotografavimas 
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