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I.  UŽ SAUGĄ ATSAKINGOS LIETUVOS ORO UOSTŲ TARNYBOS 
 

Tarnybos 
(skyriaus) 

pavadinimas 
Tarnybos vieta ir kontaktai 

Prižiūrima sritis, veikla, 
funkcija 

Tvarką 
reglamentuojantis 
dokumentas, įrašų 

forma 

PLQ Aviacijos 
saugumo skyrius 

 

PLQ leidimų biuras  
Palangos oro uostas 
Liepojos pl. 1, Palanga, LT-
00169 
Tomas Tranauskas,  
skyriaus vadovas 
Tel. 8 671 03332 
El. p. t.tranauskas@palanga-
airport.lt  

Išduoda Palangos oro 
uosto nuolatinį asmens 
leidimą 

Dokumentacijos 
aprašo 7.1 priedas 

Išduoda Palangos oro 
uosto laikiną leidimą 

Dokumentacijos 
aprašo 7.2 priedas 

Išduoda Palangos oro 
uosto nuolatinį transporto 
priemonės leidimą 

Dokumentacijos 
aprašo 7.3 priedas 

Išduoda Palangos oro 
uosto laikiną transporto 
priemonės leidimą 

Dokumentacijos 
aprašo 7.4 priedas 

Oro uostų saugos ir 
saugumo 

departamentas 

Tomas Šuškevičius, Aerodromo 
saugos vadovas, KUN, PLQ 
Tel. 8 609 96245 
El.p. t.suskevicius@ltou.lt  

Atsakingas už PLQ 
aerodromo saugą 

 

Saugos ir saugumo 
kokybės kontrolės ir 

mokymų skyrius 

Dainius Reivytis, Saugumo 
mokymų instruktorius 
Tel. 8 611 60125 
El. p. d.reivytis@ltou.lt  

Atsakingas už aviacijos 
saugumo nuotolinius 
mokymus LOU 

 

PLQ Operacijų 
skyrius 

PLQ ugniagesiai  
Palangos oro uostas 
Rolandas Zokas, Priešgaisrinio 
gelbėjimo koordinatorius 
Tel. 8 673 72779 
El. p. r.zokas@palanga-airport.lt  
Šaukinys – 40 (1 kanalas) arba 
bendrasis pagalbos centras tel. 
112 

Išduoda leidimą atlikti 
ugnies darbus Palangos 
oro uosto teritorijoje, 
vykdo ugnies darbų 
kontrolę 

Dokumentacijos 
aprašo 7.5 priedas 

Algirdas Makulavičius,  
skyriaus vadovas 
Tel. 8 652 01311 

Suderina Rangovo 
leidimus atlikti žemės 
darbus Palangos oro uosto 
teritorijoje 

Dokumentacijos 
aprašo 7.6 priedas 

Inžinerijos ir 
eksploatacijos 

skyrius 

Palangos oro uostas 
Karolis Eičinas 
8 613 61456 

Suderina žemės darbų 
vykdymą oro uostų 
teritorijoje ir vykdo šių 
darbų kontrolę 
Suderina aktą-leidimą 
statybos darbams vykdyti 
oro uostų teritorijoje ar 
patalpose (veikiančioje 
įmonėje) ir vykdo šių 
darbų kontrolę 

Dokumentacijos 
aprašo 7.6 priedas 
 
 
Dokumentacijos 
aprašo 7.7 priedas 
 
 
 

Aerodromo 
priežiūros grupė 

 

Aerodromo ryšių 
tarnyba 

Kęstutis Kruša 
8 865 226651 (telefoninis, 
interneto ryšiai); 
Julius Gregorauskas 
8 655 36765 (radijo ryšiai) 

VĮ „Oro navigacija“ 

Rimantas Sutkauskas 
8 687 14212 

Teikia oro eismo, ryšių, 
navigacijos ir stebėjimo bei 
oro navigacijos informacijos 
paslaugas 
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Tarnybos 
(skyriaus) 

pavadinimas 
Tarnybos vieta ir kontaktai 

Prižiūrima sritis, veikla, 
funkcija 

Tvarką 
reglamentuojantis 
dokumentas, įrašų 

forma 

VĮ Lietuvos oro 
uostai 

 

Atsakingas už sutarties 
vykdymą asmuo 

Nustato bendruosius 
darbuotojų saugos ir 
sveikatos užtikrinimo, 
aplinkos apsaugos, 
gaisrinės saugos ir 
saugumo programos 
reikalavimus  

Bendrųjų DSS 
reikalavimų 
užtikrinimo, AA, 
GS ir saugumo 
programos 
dokumentacijos 
aprašas 

VĮ Lietuvos oro 
uostai 

DSS specialistas 

Lika Laužonienė 
8 611 17936 
El. paštas: L.Lauzoniene@ltou.lt 
 

Vykdo LOU darbuotojų 
saugos ir sveikatos 
užtikrinimo  kontrolę 

 

LOU Strateginės 
plėtros 

departamentas 

Kristina Greičiūtė, Operacijų 
ir eksploatacijos 
koordinatorius 
Tel. +370 65272335 
El.p. K.Greiciute@ltou.lt 
  

Atsakingas už LOU 
aplinkos apsaugą 

 

II.  LIETUVOS ORO UOSTAI TARNYBOMS PRIVALOMI PATEIKTI DOKUMENTAI 

Tarnybos 
(atsakingo asmens) 

pavadinimas 

Tarnybos vieta ir 
kontaktai 

Duomenų įrašų formos 
pavadinimas 

Pateikimo terminas 

VĮ Lietuvos oro uostai 
Projektų vadovas 

VĮ Lietuvos oro uostai 
įsakymu paskirtas 
atsakingas asmuo 

Rangovo atitikties 
darbuotojų saugos ir 
sveikatos (DSS) ir gaisrinės 
saugos (GS) teisės aktams 
deklaracija 
(Dokumentacijos aprašo  
9 priedas) 

Teikiant komercinį pasiūlymą 
darbams (paslaugoms) atlikti 

Statybos saugos ir 
sveikatos 

koordinatorius 
Skiria Rangovas 

Rangovo/subrangovo 
anketa  
(Dokumentacijos aprašo  
5 priedas) Prieš pradedant darbus 

(dokumentų kopijos pateikiamos 
Užsakovo paskirtam atsakingam 
už sutarties vykdymą asmeniui) 

Rangovo/subrangovo 
darbuotojų vardinis sąrašas 
su nurodytomis 
kvalifikacijomis  
(Dokumentacijos aprašo  
6 priedas) 

Už Rangos sutarties 
vykdymo kontrolę 
atsakingas asmuo 

 
Pranešimas apie įvykį 
(Dokumentacijos aprašo  
10 priedas) 

Rangovas/ Subrangovas privalo 
nedelsiant apie įvykį (gaisrą, 
sprogimą, kenksmingosios 
medžiagos patekimą į aplinką, 
nelaimingą atsitikimą darbe ir 
kt.) žodžiu informuoti atsakingą 
už Rangos sutarties vykdymo 
kontrolę asmenį ir ne vėliau kaip 
per 4 val. pateikti rašytinį 
Pranešimą 


