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Piloto licencijų bei kvalifikacijų išdavimas bei trečiosiose šalyse išduotų piloto licencijų
pripažinimas;
Asmenų, atsakingų už mokomuosius skrydžius ar imituojamo skrydžio mokymą bei
pilotų įgūdžių vertinimą, sertifikavimas;
Aviacijos medicinos gydytojų sertifikavimas bei jų veiklos priežiūra;
Keleivių salono įgulos narių atestacijos pažymėjimų išdavimas;
Skrydžių vadovų ir skrydžių vadovų mokinių licencijų išdavimas;
Skrydžių vadovų ir skrydžių vadovų mokinių sveikatą tikrinančių aviacijos medicinos
gydytojų sertifikavimas;
Aviacijos saugumo darbuotojų egzaminavimas ir kvalifikacijos pažymėjimo išdavimas;
Vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimas;
Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistų egzaminavimas;
Transporto vadybininkų egzaminavimas;
Specialistų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu,
egzaminavimas;
Pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų egzaminavimas;
Vidaus vandenų ir susijusių sričių specialistų egzaminavimas, diplomų, patvirtinimų ir
kitų dokumentų išdavimas;
Kitų mokymų ir seminarų organizavimas.
Orlaivio nepertraukiamo tinkamumo skraidyti techninių reikalavimų laikymosi priežiūra
bei atitinkamų pažymėjimų išdavimas;
Orlaivių registravimas;
Aviacijos gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti ir aplinkosauginio sertifikavimo
techninių reikalavimų laikymosi priežiūra bei atitinkamų pažymėjimų išdavimas;
Tam tikrų aviacijos gaminių dalių ir prietaisų sertifikavimas, projektavimo ir gamybinių
organizacijų sertifikavimas, tinkamumo skraidyti nurodymų rengimas;
Trečiųjų šalių orlaivių tikrinimas perone;
Skrydžių lėktuvais, sraigtasparniais, oro balionais ir sklandytuvais vykdymo taisyklių
laikymosi priežiūra;
Komercinius skrydžius vykdančių oro vežėjų pažymėjimų išdavimas ir šių vežėjų
priežiūra;
Specialiuosius skrydžius vykdančių vežėjų priežiūra;
Aviacijos medicinos centrų sertifikavimas bei jų veiklos priežiūra;
Aviacijos specialistus rengiančių mokymo įstaigų akreditavimas bei priežiūra;
Pilotų mokymo organizacijų pažymėjimų išdavimas;
Imituojamo skrydžio treniruoklių sertifikavimas bei juos naudojančių organizacijų
priežiūra;
Skrydžio vadovų mokymo organizacijų sertifikavimas bei jų priežiūra;
Skrydžių vadovų ir skrydžių vadovų mokinių sveikatą tikrinančių aviacijos medicinos
centrų sertifikavimas;
Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimas bei priežiūra;
Rinkliavų už oro navigacijos paslaugas sistemos įgyvendinimas ir priežiūra;
Oro navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų planų rengimas ir jų įgyvendinimo
priežiūra;
Nekarinių valstybės orlaivių eksploatavimo priežiūra;
Orlaivių nuomos be įgulos ir nuomos su įgula sutarčių tvirtinimas;
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Sutarčių su atitinkama kitos valstybės įgaliota institucija dėl funkcijų ir pareigų, susijusių
su orlaivio perdavimu, sudarymas;
Orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimas, orlaivio eksploatavimo apribojimų
nustatymas, orlaivio tinkamumo skraidyti priežiūra, tinkamumo skraidyti nurodymų
leidyba;
Leidimų vykdyti specialiuosius skrydžius išdavimas;
Pažymėjimų įmonėms gaminti civilinius orlaivius ar jų įrangą (komponentus), taip pat
atlikti civilinių orlaivių techninės priežiūros darbus, išdavimas;
Pažymėjimų, suteikiančių civilinių orlaivių, jų įrangos (komponentų) gamybos ir
techninės priežiūros darbų atlikimo teisę, išdavimas bei priežiūra;
EASA tipo sertifikatų, neturinčių orlaivių gamybos, techninės priežiūros vykdymo,
tinkamumo skraidyti ir naudojimo sąlygų bei tvarkos nustatymas;
Aerodromų pažymėjimų ir už aerodromų naudojimą atsakingų organizacijų pažymėjimų
išdavimas bei jų veiklos priežiūra;
Civilinių aerodromų, taip pat skrydžių valdymo sistemų įrenginių statybos arba
rekonstrukcijos derinimas;
Civilinių aerodromų atitikimo nustatytiems reikalavimams tikrinimas, aerodromų
tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimas.
Transporto ir susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtros, eismo saugos priemonių
diegimo pagrindimas, investicinių projektų, galimybių studijų, ir kitų reikalingų
dokumentų Europos Sąjungos paramai gauti rengimas ir vertinimas;
Susisiekimo sistemos darnaus judumo planų rengimas valstybiniu ir lokaliniu lygiu;
Transporto srautų, miestų judumo sistemų programinis modeliavimas ir rekomendacijų
teikimas;
Viešojo transporto sistemos ir infrastruktūros vertinimas;
Normatyvinių dokumentų, rekomendacijų, taisyklių, metodikų rengimas, tikslinimas ir
atnaujinimas;
Transporto ir susisiekimo komunikacijų plėtros projektų dokumentų, susijusių su
aplinkos apsauga, rengimas;
Su susiekimo komunikacijų ir kita transporto infrastruktūra susijusių teritorijų planavimo
dokumentų rengimas;
Su susisiekimo sistema susijusių viešosios ir privačios partnerystės projektų rengimas ir
vertinimas;
Transporto ir susisiekimo komunikacijų plėtros projektų ekspertinis auditavimas;
Naujų transporto ir susisiekimo komunikacijų inovacinių technologijų pritaikymas
šalyje;
Kita inžinerinė konsultacinė veikla.

