
Išrašas iš 2010 m. kovo 4 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 185/2010, kuriuo 
nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo 

standartams įgyvendinti 

 

RANKINIAME BAGAŽE VEŽTI DRAUDŽIAMŲ  DAIKTŲ SĄRAŠAS 

 

Nepažeidžiant galiojančių saugos taisyklių, į riboto patekimo zonas ir orlaivį keleiviams neleidžiama įsinešti 
toliau nurodytų daiktų:  

a) pabūklų, šaunamųjų ginklų ir kitų sviedinius šaudančių įtaisų — įtaisų, kurie yra tinkami arba atrodo 
tinkami iššauti sviedinį ir sukelti sunkių sužeidimų, įskaitant:  

— visų tipų šaunamuosius ginklus, pavyzdžiui, pistoletus, revolverius, graižtvinius šautuvus, lygiavamzdžius 
šautuvus,  

— žaislinius šautuvus, tikslias šaunamųjų ginklų kopijas ir padirbinius, kuriuos galima palaikyti tikrais 
ginklais,  

— šaunamųjų ginklų dalis, išskyrus optinius taikiklius,  

— pneumatinius ir dujinius šautuvus, pavyzdžiui, pistoletus, šratinius šautuvus, graižtvinius ginklus ir BB 
tipo šoviniais užtaisomus pneumatinius šaunamuosius ginklus,  

— signalinius ir starto pistoletus,  

— lankus, arbaletus ir strėles,  

— harpūnus ir povandeninės žūklės šautuvus,  

— timpas ir svaidytuvus;  

b) svaiginamųjų įtaisų — įtaisų, specialiai skirtų apsvaiginti ar imobilizuoti, įskaitant:  

— smogiamuosius įtaisus, pavyzdžiui, apsvaiginančius šautuvus, tazerius ir apsvaiginimo lazdas,  

— gyvūnų svaiginimo ir žudymo įtaisus,  

— neutralizuojančias ir paralyžiuojančias chemines medžiagas, dujas ir purškiamąsias dujas, kaip „Mace“ 
aerozolius, pipirines dujas, kapsicino dujas, ašarines dujas, rūgštines dujas ir gyvūnus atbaidančias dujas;  

c) daiktų aštriais galais ar kraštais — daiktų, kurių galai ar kraštai aštrūs ir gali būti panaudoti sunkiems 
sužeidimams sukelti, įskaitant:  

— daiktus, skirtus kapoti, pavyzdžiui, kirvius, kirvelius ir kapokles,  

— ledo kirvukus ir ledo kirtiklius,  

— skutimosi peiliukus,  



— rėžiklius,  

— peilius su ilgesne kaip 6 cm geležte,  

— žirkles ilgesniais kaip 6 cm ašmenimis, matuojant nuo sukimosi taško,  

— kovos reikmenis, kurių galai ar kraštai aštrūs,  

— špagas ir kardus;  

d) amato įrankių — įrankių, kuriuos galima panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti, arba įrankių, galinčių 
kelti grėsmę orlaivio saugai, įskaitant:  

— laužtuvus,  

— gręžtuvus ir grąžtus, įskaitant belaidžius nešiojamuosius elektrinius gręžtuvus,  

— įrankius, kurių ašmenys ar kotas ilgesni kaip 6 cm ir kuriuos galima panaudoti kaip ginklą, pavyzdžiui, 
atsuktuvus ir kaltus,  

— pjūklus, įskaitant belaidžius nešiojamuosius elektrinius pjūklus,  

— lituoklius,  

— varžtų ir vinių pistoletus;  

e) bukų įrankių — daiktų, kuriuos galima panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti smogiant jais, įskaitant:  

— beisbolo ir mažojo beisbolo lazdas,  

— kuokas ir lazdas, pavyzdžiui, policininko lazdas, blakštus ir vėzdus,  

— kovos reikmenis;  

f) sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir prietaisų — sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir prietaisų, 
kurie yra tinkami arba atrodo tinkami sunkiems sužeidimams sukelti ar kelti grėsmę orlaivio saugai, 
įskaitant:  

— šaudmenis,  

— sprogstamąsias kapsules,  

— detonatorius ir sprogdiklius,  

— sprogstamųjų įtaisų tikslias kopijas ar padirbinius,  

— minas, granatas ir kitus karinės paskirties sprogstamuosius įtaisus,  

— fejerverkus ir kitokią pirotechniką,  

— dūmadėžes ir dūminius užtaisus,  

— dinamitą, paraką ir plastikinius sprogmenis. 



 

SKYSČIŲ, AEROZOLIŲ IR GELIŲ PATIKRINIMAS 

 

Skysčiai, aerozoliai ir geliai — pastos, losjonai, skystų ir kietų medžiagų mišiniai ir hermetiškų talpyklų 
turinys, pvz., dantų pasta, plaukų gelis, gėrimai, sriubos, sirupai, kvepalai, skutimosi putos ir kiti panašios 
konsistencijos produktai; 

Skysčiai, aerozoliai ir geliai, kuriuos nešasi keleiviai, gali būti netikrinami, jei tie skysčiai, aerozoliai ir geliai: 

a) yra ne didesnės kaip 100 mililitrų ar lygiaverčio dydžio talpos atskirose talpyklose, viename skaidriame ne 
didesnės kaip 1 litro talpos plastikiniame maišelyje, kurį galima pakartotinai sandariai uždaryti; į plastikinį 
maišelį sudėti daiktai lengvai telpa; maišelis sandariai uždarytas; arba 

b) skirti naudoti kelionės metu ir yra reikalingi dėl medicininių priežasčių arba specialiems mitybos 
poreikiams patenkinti, įskaitant kūdikių maistą. Paprašytas keleivis turi įrodyti skysčio, aerozolio arba gelio, 
kuriam taikoma išimtis, autentiškumą; arba 

c) įsigyti kontroliuojamojoje zonoje už įlaipinimo talonų tikrinimo punkto esančiose prekyvietėse, kurioms 
pagal oro uosto saugumo programą taikomos patvirtintos saugumo procedūros, tačiau skystis, aerozolis 
arba gelis turi būti supakuotas saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai 
aiškiais ženklais, jog skystis, aerozolis arba gelis buvo pirktas to oro uosto kontroliuojamojoje zonoje tą 
dieną; arba 

d) įsigyti riboto patekimo zonose esančiose prekyvietėse, kurioms pagal oro uosto saugumo programą 
taikomos patvirtintos saugumo procedūros; arba 

e) įsigyti kitame Sąjungos oro uoste, tačiau skystis, aerozolis arba gelis turi būti supakuotas saugiajame 
maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis, aerozolis arba gelis 
buvo pirktas to oro uosto kontroliuojamojoje zonoje tą dieną; arba  

f) įsigyti Bendrijos oro vežėjo orlaivyje, tačiau skystis, aerozolis arba gelis turi būti supakuotas saugiajame 
maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog skystis, aerozolis arba gelis 
buvo pirktas tame orlaivyje tą dieną; arba 

g) įsigyti 4-D priedėlio sąraše įrašytos trečiosios šalies oro uoste, tačiau skystis, aerozolis arba gelis turi būti 
supakuotas saugiajame maišelyje, kurio pažeidimus galima nustatyti, su pakankamai aiškiais ženklais, jog 
skystis, aerozolis arba gelis buvo pirktas to oro uosto kontroliuojamojoje zonoje per praėjusias 36 valandas. 
Šiame punkte numatytos išimtys netenka galios 2013 m. balandžio 29 d. 

 

 

 

 

 



4-D PRIEDĖLIS  

Oro uostas (-ai), iš kurio (-ų) vykdomi skrydžiai į Sąjungos oro uostus:  

— Kanada  

Visi tarptautiniai oro uostai  

— Kroatijos Respublika:  

Dubrovniko (DBV) oro uostas,  

Pulos (PUY) oro uostas,  

Rijekos (RJK) oro uostas,  

Splito (SPU) oro uostas,  

Zadaro (ZAD) oro uostas,  

Zagrebo (ZAG) oro uostas.  

— Malaizija  

Tarptautinis Kvala Lumpūro oro uostas (KUL)  

— Singapūro Respublika  

Changi (SIN) oro uostas  

— Jungtinės Amerikos Valstijos  

Visi tarptautiniai oro uostai 

 

ORLAIVIO BAGAŽO SKYRIUJE  VEŽTI DRAUDŽIAMŲ  DAIKTŲ SĄRAŠAS 

 

Bagažo skyriuje vežamame bagaže keleiviams neleidžiama turėti toliau nurodytų daiktų:  

sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų — sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų, kurie gali 
būti panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti ar kelti grėsmę orlaivio saugai, įskaitant:  

— šaudmenis,  

— sprogstamąsias kapsules,  

— detonatorius ir sprogdiklius,  

— minas, granatas ir kitus karinės paskirties sprogstamuosius įtaisus,  

— fejerverkus ir kitokią pirotechniką,  



— dūmadėžes ir dūminius užtaisus,  

— dinamitą, paraką ir plastikinius sprogmenis. 

 

AVIACIJOS SAUGUMO DARBUOTOJAS, JEIGU JAM KYLA ĮTARIMAS, GALI NELEISTI ĮSINEŠTI Į ORLAIVĮ AR 
VEŽTI KELEIVIO REGISTRUOTAME BAGAŽE BET KURIUOS KITUS ČIA NENURODYTUS DAIKTUS AR MEDŽIAGAS 


