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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS.

1. Sasnavos aerodromo saugos technikos ir vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja asmenų,
transporto judėjimą, tvarką, veiksmus, siekiant užtikrinti žmonių, turto ir organizuojamų
skrydžių saugumą bei viešąją tvarką aerodrome.
2. Šių taisyklių privalo laikytis aeroklubo nariai, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys esantys
aerodromo teritorijoje.
3. Už saugos technikos ir vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako Marijampolės
aeroklubo viršininkas.
4. Vartojimo sąvokos:
4.1 judėjimas aerodrome – pėsčiomis, ar bet kokia transporto priemone;
4.2 aktyvioji skrydžių zona – tai orlaivių stovėjimo aikštelės, riedėjimo, kilimo-tūpimo
takai, parašiutininkų nusileidimo vietos.
4.3 skrydžių dalyviai – orlaivių, parasparnių pilotai, parašiutininkai, aviamodeliuotojai ir
kiti asmenys susiję su skrydžių organizavimu;
4.4 STVTT – saugos technikos bei vidaus tvarkos taisyklės.
II.

JUDĖJIMAS AERODROME.

5. Judėti aerodromo teritorijoje galima tik tam nustatytose vietose.
6. Statyti transporto priemones, ar kitus kilnojamus statinius leidžiama tam skirtose vietose.
7. Visi aerodromo teritorijoje esantys asmenys privalo laikytis informacinių ženklų,
nustatytų ir išdėstytų pagal aeroklubo vidinę tvarką.
8. Asmenys, dalyvaujantys skrydžiuose, savo judėjimo aerodrome veiksmus derina su
skydžių ar šuolių parašiutu vadovais.
9. Asmenys atlikę šuolį parašiutu, esantys aktyvioje skrydžių zonoje, privalo kuo greičiau
atlaisvinti vietą, užtikrinti savo ir tupiančio ar kylančio orlaivio saugumą.
10. Orlaivių pilotai, riedėdami, kildami ar tūpdami, privalo stebėti aerodromo teritorijoje
esančias kliūtis ir užtikrinti kitų ir savo judėjimo saugumą.
11. Asmenims nedalyvaujantiems skrydžiuose, į aktyviąją skrydžių zoną įeiti galima tik su
skrydžių ar šuolių vadovų leidimu.
III.

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA.

12. Už priešgaisrinę saugą aerodromo teritorijoje yra atsakingas aeroklubo vadovas ir jo
įsakymu paskirti aeroklubo nariai.
13. Visi aeroklubo nariai turi žinoti gesinimo priemonių išdėstymą Sasnavos aerodrome ir
mokėti jomis naudotis.
14. Įžiebti ugnį, rūkyti galima tik tam nustatytose vietose, pažymėtose ženklais. Palikti
besikūrenančius laužus draudžiama. Smilkstančią ugniavietę būtina užgesinti vandeniu
ar smėliu.
15. Teritorija turi būti šienaujama, valoma. Sausą žolę, šiukšles, nukritusius medžių lapus ir
kitas atliekas privalu surinkti į tam skirtas vietas. Leidžiama atliekas deginti ne arčiau
kaip 30 m nuo statinių ir 100 m nuo orlaivių stovėjimo aikštelių. Vėjo kryptis turi būti
nuo minėtų objektų.
16. Atliekant orlaivių techninio aptarnavimo, remonto darbus, degalų užpylimą ar kitus
veiksnius susijusius su aviacine technine dalimi, būtina laikytis civilinės aviacijos
priešgaisrinės saugos taisyklių.
17. Aerodromo administraciniame pastate ir kitose patalpose naudojantis elektros ar dujų
prietaisais, privalu laikytis nustatytų priešgaisrinės saugos taisyklių.
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IV.

KITI VEIKSNIAI.

18. Prieš atliekant pastatų renovaciją, naujas statybas, žemės darbus, būtina įsitikinti darbo
saugumu, įrankių patikimumu. Dirbant laikytis sveikatos saugos nuostatų.
19. Naudojant aeroklubo transporto priemones, laikytis anksčiau minėtų judėjimo taisyklių
bei saugotis savo ir aplinkinių asmenų sužeidimo.
20. Bet kokiame veiksme užtikrinti savo ir kito žmogaus saugumą, tausoti aeroklubo turtą.
21. Laikytis visų atsargumo priemonių naudojantis aerodromo vandens telkiniu - telkinys
gilus, šlaitai statūs.
22. Kiekvienas aeroklubo narys privalo žinoti inventoriaus, pirmajai medicininei pagalbai
suteikti, saugojimo vietą.
23. Aeroklubo darbuotojai privalo laikytis šių bei savo pareigybės reglamentuojančiuose
dokumentuose numatytų saugos ir sveikatos instrukcijų.
V.

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI.

24. Aerodromo teritorijoje, viešoje vietoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, būti
neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
25. Aeroklubo nariai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros
energiją ir kitus materialinius Marijampolės aeroklubo išteklius.
26. Visi asmenys patalpose bei teritorijoje privalo laikytis švaros ir tvarkos.
27. Raktus nuo parašiutų sandėlių, lėktuvų angarų, administracinių ar kitų strateginių
patalpų gali turėti tik atsakingi, aeroklubo viršininko įsakymu paskirti asmenys.

VI.

MARIJAMPOLĖS AEROKLUBO NARIŲ ATSAKOMYBĖ.

28. Marijampolės aeroklubo nariui, pažeidusiam šias taisykles taikoma drausminė
atsakomybė.
29. Aeroklubo narys, pastebėjęs pašalinį asmenį pažeidžiantį šias taisykles, privalo jį įspėti,
arba pranešti aeroklubo viršininkui apie pažeidimą.
30. Marijampolės aeroklubo narių drausminę atsakomybę reglamentuoja aeroklubo įstatai ir
aeroklubo valdybos, susirinkimo ar viršininko teisėti nutarimai.

VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

31. Šios taisyklės nuo jų patvirtinimo dienos galioja aeroklubo nariams ir visiems aerodrome
besilankantiems asmenims.
32. Aeroklubo narių supažindinimas su šiomis taisyklėmis registruojamas instruktavimų
registracijos žurnale.

__________________________
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