KOMERCINIO IR ASMENINIO FILMAVIMO IR FOTOGRAFAVIMO TVARKA LIETUVOS ORO
UOSTUOSE
1. Komercinis ar asmeninis filmavimas ar fotografavimas visuose trijuose Lietuvos oro uostuose
(toliau LOU) nekontroliuojamose ir kontroliuojamose zonose, riboto patekimo svarbiausiose dalyse,
laikomas tuomet, kai:
• filmavimo ar fotografavimo veiksmai susieti su trečiųjų šalių prekinių ženklų, prekių ar
paslaugų įvaizdžio komunikacijos, reklamos gamyba;
• vaizdo produkcijos, susietos su trečiųjų šalių komercinės paskirties kūrybinių produktų (kino
filmai, televizijos serialai, prodiuserinės laidos, internetinės reklamos, ir kitos reklaminės
multimedijos) gamyba;
• filmuojama ar fotografuojama asmeniniais tikslais, pavyzdžiui, vestuvinės, gimtadienis,
krikštynos, kita.
2. Komercinis ar asmeninis filmavimas ar fotografavimas LOU yra mokamas pagal nustatytus
minimalius įkainius, kurie viešai skelbiami: www.ltou.lt/lt/galimybes-verslui/komercinis-filmavimas-irfotografavimas.
3. Komercinį ar asmeninį filmavimą ar fotografavimą LOU teritorijoje norintys vykdyti fiziniai ir
juridiniai asmenys bei organizacijos privalo likus ne mažiau nei 7 kalendorinėms dienoms iki
filmavimo ar fotografavimo datos pateikti LOU prašymą, kurio šablonas pateiktas žemiau.
4. Prašymas komerciniam ar asmeniniam filmavimui ar fotografavimui pateikiamas už komerciją
atsakingam Pardavimo vadovui vienu iš žemiau nurodytu el. paštu. Darbuotojas, gavęs prašymą,
gali paprašyti daugiau informacijos ar detalių apie filmavimą ar fotografavimą, toliau derina komercinį
ar asmeninį filmavimą ar fotografavimą bei, esant poreikiui, informuoja kitus įmonės darbuotojus.
5. Norint filmuoti ar fotografuoti valstybinės institucijos, įstaigos ar organizacijos ar kito fizinio ar
juridinio asmens, vykdančio LOU ūkinę ar kitokią veiklą, darbuotojus, pastatus, įrenginius ar
įrengimus ar kitus objektus, turi būti gautas ir filmuojamos ar fotografuojamos valstybinės institucijos,
įstaigos ar organizacijos ar kito fizinio ar juridinio asmens vadovo sutikimas.
6. Pardavimo vadovas ar kiti įmonės darbuotojai turi teisę nutraukti filmavimą ar fotografavimą, jeigu
fotografavimo ar filmavimo paslaugą užsisakę klientai nesaugo LOU turto, kenkia LOU reputacijai ar
nesilaiko aviacijos saugumo, civilinės saugos, aerodromo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir
aplinkosaugos reikalavimų.
7. Pardavimo vadovas turi teisę nusiųsti sąskaitą fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris vykdė
komercinį ar asmeninį filmavimą ar fotografavimą LOU teritorijoje, tačiau tai nebuvo suderinta nei su
vienu LOU darbuotoju.
8. Esant ekstremalioms situacijoms LOU teritorijoje LOU darbuotojai teisę uždrausti, atšaukti arba
apriboti filmavimą ar fotografavimą LOU teritorijoje.
9. Informacija norint filmuoti su bepiločiu orlaiviu rasite čia: www.ltou.lt/lt/dronai
10. Informacija skirta žiniasklaidos atstovams, norintiems vykdyti filmavimą ar fotografavimą LOU
zonoje, yra čia: www.ltou.lt/lt/ziniasklaidai

KONTAKTAI:
Vilniaus oro uostas: Beatričė Paškevičiūtė b.paskeviciute@ltou.lt
Kauno oro uostas: Monika Simonaitė m.simonaite@ltou.lt
Palangos oro uostas: Marius Navareckas m.naraveckas@ltou.lt

