Į KAUNO ORO UOSTO RIBOTO PATEKIMO ZONOS SVARBIAUSIAS DALIS
DRAUDŽIAMA ĮSINEŠTI ŠIUOS DRAUDŽIAMUS DAIKTUS 1
1. Nepažeidžiant galiojančių teisės aktų, į riboto patekimo zonas ir orlaivį keleiviams
draudžiama įsinešti toliau nurodytus daiktus:
a) šautuvų, 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:
Vadovaujantis 2015-11-05 Europos Sąjungos Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios
priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, 4-C priedėliu
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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.

