(Prašymo skrydžių pagal prietaisus (IR(A))
kvalifikacijai gauti forma (A6 forma))

PATVIRTINTA
Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 2-215
(Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus
2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 2-20 redakcija)

Prašymas IR(A) kvalifikacijai gauti
Application and skill test report form for the issue or IR(A)
1. Pareiškėjo asmeninė informacija
Applicant’s personal details
Vardas:

Pavardė:

First name(s):

Last name(s):

Adresas:
Address:

Licencijos Nr.:

Sveikatos pažymėjimo Nr.:

Licence No.:

Medical certificate No.:

Telefono Nr.:

Sveikatos pažymėjimo galiojimas:

Phone No.:

Medical certificate validity:

El. paštas:

Sveikatos pažymėjimo apribojimai:

E-mail:

Medical limitations:

Data:

Pareiškėjo parašas:

Date:

Signature of applicant:

2. Mokymo informacija ir reikalavimai
Summary of training and conditions
Išankstinės sąlygos ir skrydžių patitis prieš IR įgūdžių patikrinimo egzaminą
Prerequisites and flying experience before IR skill test

Licencija:

Piloto mėgijo licencija (PPL(A)) + Naktinių skrydžių kvalifikacija

CPL(A)

Licence:

PPL(A) + Night rating

CPL(A)

Išlaikyti IR(A), CPL(A)/IR(A) arba ATPL(A) egzaminai
IR(A), CPL(A)/IR(A) or ATPL(A) theoretical examination passed

..............................

4 arba aukštesnis Anglų kalbos mokėjimo lygis galioja iki
Language Proficiency English min. level 4 valid until

..............................

Skrydžių maršrutais patirtis įgulos vadu (≥ 50 val.)

..............................

Cross-country flight time as PIC (≥ 50 h)

iš kurių / of which:

atitinkamos kategorijos orlaiviu (≥ 10 val.)

..............................

in the relevant aircraft category (≥ 10 h)

Pilotams turintiems CPL(A), IR(H), BIR, arba bazinį skrydžių pagal prietaisus mokymą gali būti
kredituojama iki 10 mokomųjų valandų

If instruction is done on SE(A)

For holders of an SE/IR

ME(A) turintiems SE/IR

Mokymas atliktas
daugiamotoriu lėktuvu
ME(A)
If instruction is done on ME(A)

Mokymas atliktas

Mokymas atliktas
vienmotoriu lėktuvu
SE(A)

Holders of a CPL(A), IR(H), BIR or Basic Instrument Flight Module shall be credited with up to 10 hours in regard of the total amount of
training required

Skrydžiai pagal prietaisus su instruktoriumi (≥ 50 val.)

..............................

IFR dual flight instruction (≥ 50 h)

iš kurių

mokymas trenyruoklyje (FNPT I) (≤ 20 val.)

of which

instruction time FNPT I (≤ 20 h)

..............................

arba / or
mokymas treniruoklyje (FNPT II arba FFS) (≤ 35 val.)

..............................

instruction time FNPT II or FFS (≤ 35 h)

Skrydžiai pagal prietaisus su daugiamotoriu (ME) klasės orlaiviu (≥5 val.)

..............................

IR flight instruction in ME class (≥ 5 h)

iš kurių

mokymas treniruoklyje (FFS arba FNPT II) (≤ 3 val.)

of which

instruction time in FFS or FNPT II (≤ 3 h)

..............................

..............................

Skrydžiai pagal prietaisus su instruktoriumi (≥ 55 val.)
IFR dual flight instruction (≥ 55 h)

iš kurių

mokymas treniruoklyje (FNPT I) (≤ 25 val.)

of which

instruction time FNPT I (≤ 25 h)

..............................
..............................

arba / or
mokymas treniruoklyje (FNPT II arba FFS) (≤ 40 val.)
instruction time FNPT II or FFS (≤ 40 h)

..............................

data
date

data
date

val.
hours

val.
hours

val.
hours

val.
hours

val.
hours

val.
hours

val.
hours

val.
hours

val.
hours

val.
hours

val.
hours

Pastaba: pateikite atitinkamų skrydžių knygutės puslapių, kurie turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1178/2011 FCL.050 dalies ; AMC1 FCL.050
reikalavimus, kopijas.
Remark: a copy of the relevant logbook pages must be submitted. Recording of flight time must comply with the requirement of Regulation (EU) No 1178/2011 FCL.050; AMC1 FCL.050

Pastaba: pateikite Patvirtintos mokymo organizacijos (ATO)/deklaruotosios mokymo organizacijos (DTO) mokymų sertifikatą / patvirtinimą
Remark: a copy of the ATO/DTO training certificate / statement must be submitted.

ATO/DTO pavadinimas:

ATO/DTO registracijos Nr.:

ATO/DTO name:

ATO/DTO registration No.:

Mokymų vadovo vardas, pavardė, parašas:

Data:

Name and signature of Head of Training:

Date:
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Puslapis: 1 iš 4

3. Visose dalyse taikomi šie reikalavimai: kontrolinių sąrašų naudojimas, skraidymo meistriškumas, apsaugos nuo apledėjimo/ledo šalinimo
procedūros ir t. t.
Use of checklist, airmanship, anti-icing/de-icing procedures, etc., apply in all sections
1 DALIS
SECTION 1

PRIEŠSKRYDINIAI VEIKSMAI IR IŠSKRIDIMAS
PRE-FLIGHT OPERATIONS AND DEPARTURE

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Orlaivio naudojimo vadovo (ar jį atitinkančio dokumento) naudojimas, ypač skaičiuojant orlaivio
naudojimo charakteristikas, masę ir centruotę

a

Use of flight manual (or equivalent) especially a/c performance calculation, mass and balance

Naudojimasis oro eismo tarnybų dokumentais, informaciniu dokumentu apie orus

b

Use of Air Traffic Services document, weather document

ATC skrydžio plano, skrydžio pagalprietaisus (IFR) plano / žurnalo pildymas

c

Preparation of ATC flight plan, IFR flight plan/log

Išskridimo, atvykimo ir artėjimo tūpti procedūroms būtinų navigacijos priemonių nustatymas

d

Identification of the required navaids for departure, arrival and approach procedures

Priešskrydinis patikrinimas

e

Pre-flight inspection

Būtinosios oro sąlygos

f

Weather Minima

Riedėjimas

g

Taxiing

Nustatytų navigacinių charakteristikų (PBN) išskridimas (jei taikoma):
PBN departure (if applicable):

— patikrinimas, ar į navigacijos sistemą įkelta tinkama procedūra, ir

h

check that the correct procedure has been loaded in the navigation system; and

— navigacijos sistemos duomenų ir išskridimo schemos duomenų patikrinimas ir palyginimas
cross-check between the navigation system display and the departure chart

Instruktažas prieš kilimą, kilimas

i
j

Pre-take-off briefing, Take-off
(o)

k

Perėjimas į skrydį pagal prietaisus
Transition to instrument flight

(o)

i (o)

Išskridimo pagal prietaisus procedūros, įskaitant PBN išskridimą, aukščiamačio nustatymas
Instrument departure procedures, including PBN departures and altimeter setting

Radijo ryšys, frazeologija, procedūros
ATC liaison — compliance, R/T procedures

2 DALIS
SECTION 2
a
b
c

BENDRIEJI VALDYMO ELEMENTAI(o)
GENERAL HANDLING(o)

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Lėktuvo valdymas tik pagal prietaisus, įskaitant horizontalųjį skrydį įvairiu greičiu, balansavimą
Control of the aeroplane by reference solely to instruments, including: level flight at various speeds, trim

Posūkiai aukštėjant ir žemėjant, įskaitant išlaikytąjį 1 lygio posūkį
Climbing and descending turns with sustained Rate 1 turn

Grįžimas iš neįprastos padėties erdvėje į įprastą padėtį, įskaitant išlaikytąjį 45° posvyrio posūkį ir
statų posūkį žemėjant
Recoveries from unusual attitudes, including sustained 45° bank turns and steep descending turns

d(*)

Grįžimas į įprastą padėtį iš artėjimo prie smukos horizontaliajame skrydyje, posūkiai aukštėjant
ir žemėjant ir esant tūpimo konfigūracijai
Recovery from approach to stall in level flight, climbing/ descending turns and in landing configuration

e

Ribotas valdymo skydo prietaisų skaičius: stabilizuotas aukštėjimas ar žemėjimas, 1 lygio
horizontalieji posūkiai nustatytu kursu, grįžimas iš neįprastos padėties erdvėje į įprastą padėtį
Limited panel: stabilised climb or descent, level turns at Rate 1 onto given headings, recovery from unusual
attitudes

3 DALIS
SECTION 3
a
b
c
d
e
f
g
h
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SKRYDŽIO MARŠRUTU PAGAL IFR PROCEDŪROS(o)
EN-ROUTE PROCEDURES(o)

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Maršruto laikymasis, įskaitant perėmimą, pvz., NDB, VOR ar ruožą tarp kelio taškų
Tracking, including interception, e.g. NDB, VOR, or track between waypoints
Navigacijos sistemos ir radijo prietaisų naudojimas
Use of navigation system and radio aids
Horizontalusis skrydis, kurso, altitudės ir greičio valdymas, galios nustatymas, balansavimo
technika
Level flight, control of heading, altitude and airspeed, power setting, trim technique
Aukščiamačio nustatymas
Altimeter settings
Planuojamo atvykimo laiko (ETA) nustatymas ir priežiūra (jei reikia, maršruto išlaikymas)
Timing and revision of ETAs (en-route hold, if required)
Skrydžio stebėjimas, skrydžio žurnalas, degalų naudojimas, sistemų valdymas
Monitoring of flight progress, flight log, fuel usage, systems’ management
Apsaugos nuo apledėjimo procedūros, jei reikia, imituojamos
Ice protection procedures, simulated if necessary
Radijo ryšys, frazeologija, procedūros
ATC liaison — compliance, R/T procedures

Puslapis: 2 iš 4

3a DALIS
SECTION 3a
a
b
c

ATVYKIMO PROCEDŪROS
ARRIVAL PROCEDURES

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Navigacijos priemonių nustatymas ir tikrinimas, taip pat priemonių identifikavimas (jei taikoma)
Setting and checking of navigational aids, and identification of facilities, if applicable

Atvykimo procedūros, aukščiamačio tikrinimas
Arrival procedures, altimeter checks

Altitudės ir greičio apribojimai (jei taikoma)
Altitude and speed constraints, if applicable

PBN atvykimas (jei taikoma):
PBN arrival (if applicable):

d

— patikrinimas, ar į navigacijos sistemą įkelta tinkama procedūra, ir
Check that the correct procedure has been loaded in the navigation system; and

— navigacijos sistemos duomenų ir atvykimo schemos duomenų palyginimas, patikrinimas
Cross-check between the navigation system display and the arrival chart.

4 DALIS (o)
SECTION 4 (o)

3D PROCEDŪROS(++)
3D OPERATIONS(++)

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Navigacijos priemonių nustatymas ir tikrinimas
Setting and checking of navigational aids

Vertikaliosios trajektorijos kampo patikrinimas
Check Vertical Path angle

a

Vykdant RNP artėjimą tūpti:
For RNP APCH:

— patikrinimas, ar į navigacijos sistemą įkelta tinkama procedūra, ir
check that the correct procedure has been loaded in the navigation system; and

— navigacijos sistemos duomenų ir artėjimo tūpti schemos duomenų palyginimas, patikrinimas
cross-check between the navigation system display and the approach chart.

b
C(+)
d
e
f

Artėjimo tūpti ir tūpimo instruktažas, įskaitant žemėjimo / artėjimo tūpti / tūpimo patikrinimus
ir priemonių identifikavimą
Approach and landing briefing, including descent / approach / landing checks, including identification of
facilities

Laukimo procedūra
Holding procedure

Atitiktis paskelbtai artėjimo tūpti procedūrai
Compliance with published approach procedure

Artėjimo tūpti laiko nustatymas
Approach timing

Altitudės, greičio ir kurso išlaikymas (stabilizuotas artėjimas tūpti)
Altitude, speed heading control (stabilised approach)

g(+)

Kilimas antram ratui

h(+)

Tūpimo nutraukimo procedūra / tūpimas

i

Go-around action
Missed approach procedure / landing

Radijo ryšys, frazeologija, procedūros
ATC liaison — compliance, R/T procedures

5 DALIS(o)
SECTION 5(o)

2D PROCEDŪROS(++)
2D OPERATIONS(++)

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Navigacijos priemonių nustatymas ir tikrinimas
Setting and checking of navigational aids

Vykdant RNP artėjimą tūpti:
a

For RNP APCH:

— patikrinimas, ar į navigacijos sistemą įkelta tinkama procedūra, ir
check that the correct procedure has been loaded in the navigation system; and

— navigacijos sistemos duomenų ir artėjimo tūpti schemos duomenų palyginimas, patikrinimas
cross-check between the navigation system display and the approach chart.

b
c(+)
d
e
f

Artėjimo tūpti ir tūpimo instruktažas, įskaitant žemėjimo / artėjimo tūpti / tūpimo patikrinimus
ir priemonių identifikavimą
Approach and landing briefing, including descent / approach / landing checks, including identification of
facilities

Išlaikymo procedūra
Holding procedure

Atitiktis paskelbtai artėjimo tūpti procedūrai
Compliance with published approach procedure

Artėjimo tūpti laiko nustatymas
Approach timing

Altitudės / atstumo iki MAPT, greičio ir kurso valdymas (stabilizuotas artėjimas tūpti), žemėjimo
pataisos (step-down fixes, SDF) (jei taikoma)
Altitude/Distance to MAPT, speed, heading control (stabilised approach), Stop Down Fixes (SDF(s)), if applicable

g(+)
h(+)
i
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Tūpimo nutraukimo procedūra / tūpimas
Go-around action

Praleisto artėjimo tūpti procedūra / tūpimas
Missed approach procedure/landing

Radijo ryšys, frazeologija, procedūros
ATC liaison — compliance, R/T procedures

Puslapis: 3 iš 4

6 DALIS
SECTION 6
a
b
c
d

SKRYDIS NEVEIKIANT VIENAM VARIKLIUI (taikoma tik kelių variklių ME lėktuvams) (o)
FLIGHT WITH ONE ENGINE INOPERATIVE (multi-engine ME aeroplanes only) (o)

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Imituojamas variklio gedimas pakilus ar kylant po nutraukto tūpimo
Simulated engine failure after take-off or on go-around

Artėjimas tūpti, kilimas po nutraukto tūpimo ir tūpimo nutraukimo procedūra neveikiant
vienam varikliui / Approach, go-around and procedural missed approach with one engine inoperative
Artėjimas tūpti ir tūpimas neveikiant vienam varikliui
Approach and landing with one engine inoperative

Radijo ryšys, frazeologija, procedūros
ATC liaison — compliance, R/T procedures

(o) Turi būti atliekama tik pagal prietaisus.
Must be performed by sole reference to instruments.
(*) Gali būti atliekama skrydžio treniruoklyje (FFS, FTD 2/3 ar FNPT II).
May be performed in an FFS, FTD 2/3 or FNPT II.
(+) Gali būti atliekama taikant 4 arba 5 dalį.
May be performed in either section 4 or section 5.
(++) Jei siekiama įgyti arba išsaugoti PBN teises, vienas artėjimas tūpti taikant 4 arba 5 dalį turi būti RNP APCH. Jei RNP APCH atlikti neįmanoma, jis
turi būti atliktas tinkamai įrengtu skrydžio treniruokliu (FSTD).
To establish or maintain PBN privileges one approach in either Section 4 or Section 5 shall be an RNP APCH. Where an RNP APCH is not practicable, it
shall be performed in an appropriately equipped FSTD.
4. Užsienio egzaminuotojams. Jeigu egzaminuotojas turi ne lietuvišką licenciją, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1178/2011 FCL.1030 (b) (3) (iv) (v) punkto
reikalavimai
For foreign examiners. In case the examiner holds non-Lithuanian licence, Regulation (EU) No 1178/2011bFCL.1030 (b) (3) (iv) (v) is applicable
Pareiškiu, kad peržiūrėjau ir taikiau atitinkamas nacionalines procedūras ir reikalavimus, nurodytus Egzaminuotojų skirtumų
EDD versija:
EDD Version:
dokumentu (EDD). Pridedu egzaminuotojo pažymėjimo kopiją, kur yra nurodyti mano, kaip egzaminuotojo, įgaliojimai.
I hereby declare that I have reviewed and applied the relevant national procedures and requirements of the applicant’s competent authority contained
in the Examiner Differences Document.
I have attached to this report a copy of the examiner certificate containing the scope of my privileges as examiner.

Data:

Parašas:

Egzaminuotojo vardas ir pavardė:

Date:

Signature:

Examiner’s name:

..........................

5. Tikrinimo rezultatai ir skrydžio informacija
Result of the test and details of the flight
Rezultatas / Results:

Išlaikė / Pass

Neišlaikė / Fail

IR patikrinimas įskaitant PBN privilegijas (mažiausiai vienas artėjimas tūpti turi būti RNP)
IR check incl. PBN privilege (minimum one approach shall be an RNP APCH)
Pastabos:

Iš dalies išlaikė / Partial pass
Taip / Yes

Ne / No

Remarks:

Lėktuvo grupė, variantas, tipas:

Orlaivio registracijos Nr.:

Group, variant, type of airplane:

Aircraft registration No.:

Aerodromas arba vieta:

Kilimo laikas:

Aerodrome or place:

Take-off time:

Skrydžio laikas (≥ 1 val.):

Tūpimo laikas:

Flight time(≥ 1 h):

Landing time:

Egzaminuotojo pažymėjimo Nr.:

Egzaminuotojo vardas, pavardė:

Examiner’s certificate No.:

Examiner’s name:

Egzaminuotojo parašas:

Data:

Signature of examiner:

Date:

TKA sprendimas
TCA decision

Specialisto vardas, pavardė:
Specialist‘s name:
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Parašas:
Signature:
_______________________

Data:
Date:

Puslapis: 4 iš 4

