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5 straipsnis. Aviacijos valstybinis valdymas 
Aviacijos valstybinį valdymą pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje vykdo 

Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, Susisiekimo ministerija, kariuomenės vadas, LTSA ir 

viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra), kurios vienintelis dalininkas 

arba savininkas yra valstybė. 

  

6 straipsnis. Civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą vykdančios institucijos 
1. LTSA yra iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga, kuriai lėšos skiriamos ir 

administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. 

2. LTSA pagal savo kompetenciją: 

1) įgyvendina valstybės civilinės aviacijos plėtros strategiją; 

2) teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus rengiant civilinės aviacijos plėtros programas 

ir valstybės aviacijos saugos programą; 

3) jei tai būtina, suderinusi su kariuomenės vadu, nustato reikalavimus civilinei aviacijai 

šiam įstatymui įgyvendinti; 

4) kontroliuoja nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą; 

5) išduoda licencijas vykdyti oro susisiekimą; 

6) renka saugos informaciją ir atlieka jos analizę; 

7) atlieka kitas šio įstatymo ir kitų teisės aktų jai nustatytas funkcijas. 

4. Agentūra pagal savo kompetenciją: 

1) vykdo civilinės aviacijos, įskaitant antžeminę įrangą ir aviacijai teikiamas paslaugas, 

valstybinę priežiūrą; 

2) organizuoja nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos įgyvendinimą; 

3) vykdo Reglamente (EB) Nr. 300/2008 nurodytos atitinkamos institucijos, Reglamente 

(ES) Nr. 1321/2014, Reglamente (ES) Nr. 748/2012, Reglamente (ES) Nr. 965/2012, Reglamente 

(ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 139/2014, Reglamente (ES) 2015/340, Reglamente (ES) 

Nr. 923/2012, Reglamente (ES) Nr. 376/2014 ir Reglamente (ES) 2018/395 nurodytos 

kompetentingos institucijos ir Reglamente (EB) Nr. 549/2004, Reglamente (ES) 

Nr. 390/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 391/2013 nurodytos nacionalinės priežiūros institucijos 

funkcijas; 

4) išduoda pažymėjimus, patvirtinimus ir aviacijos specialistų licencijas; 

5) teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas civilinės aviacijos klausimais. 

5. Agentūros darbuotojų komandiruočių, susijusių su ne Lietuvos Respublikos teritorijoje 

esančių orlaivių tinkamumo skraidyti priežiūra, išlaidas atlygina orlaivių savininkai arba 

naudotojai. Agentūros darbuotojų komandiruočių, susijusių su ne Lietuvos Respublikos teritorijoje 

veikiančių vežėjų veiklos priežiūra, mokymo įstaigų akreditavimu ir priežiūra, orlaivių ir jų 

įrangos gamybos bei techninės priežiūros organizacijų, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo 

vadybos organizacijų tvirtinimu ir priežiūra, išlaidas atlygina atitinkamai vežėjai, šios įstaigos ir 

organizacijos. Šioje dalyje nurodytų išlaidų atlyginimo tvarką nustato susisiekimo ministras. 
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