PATVIRTINTA
Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 2-215
(Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus
2021 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 2-50 redakcija)

Prašymas BPL licencijai gauti
Application and report form for the issue of BPL
1. Pareiškėjo asmeninė informacija
Applicant’s personal details
Vardas:

Pavardė:

First name(s):

Last name(s):

Adresas:
Address:

Gimimo data:

Sveikatos pažymėjimo Nr.:

Date of Birth:

Medical certificate No.:

Telefono Nr.:

Sveikatos pažymėjimas galioja iki:

Phone No.:

Medical certificate validity:

El. Paštas:

Sveikatos pažymėjimo apribojimai:

E-mail:

Medical limitations:

Aš, patvirtinu, kad:
(1) neturiu kitoje šalyje narėje išduotos tokios pačios apimties ar kategorijos asmeninės licencijos, pažymėjimo, kvalifikacijos, leidimo arba atestato;
(2) kitoje šalyje narėje nesikreipiau su prašymu išduoti tokią pačią asmeninę licenciją, pažymėjimą, kvalifikaciją, leidimą arba atestatą; ir
(3) niekada neturėjau kitoje šalyje narėje išduotos tokios pačios asmeninės licencijos, pažymėjimo, kvalifikacijos, leidimo arba atestato, kurie buvo
panaikinti ar sustabdyti kitoje šalyje narėje.
I declare that I:
(1) am not holding any personnel licence, certificate, rating, authorisation or attestation with the same scope and in the same category issued in another Member State;
(2) have not applied for any personnel licence, certificate, rating, authorisation or attestation with the same scope and in the same category in another Member State; and
(3) have never held any personnel licence, certificate, rating, authorisation or attestation with the same scope and in the same category issued in another Member State which
was revoked or suspended in any other Member State.

Data:

Pareiškėjo parašas:

Date:

Signature of applicant:

2. Mokymo informacija ir reikalavimai
Summary of training and conditions
Balionų klasė:
Balloon class:

☐

Karšto oro balionai KOB
Hot-air balloon

☐

Dujiniai oro balionai DOB
Gas balloon

Amžius (≥ 18 metų) (pridėkite patvirtinantį dokumentą)

metai

Age (≥ 18 years old) (enclose confirmation)

year

val.

Bendras skrydžių mokymo laikas (≥ 16 val.)
Total flight instruction time (≥ 16 h)
- iš kurių skrydžių su instruktoriumi laikas (≥ 12 val.)
- of which Dual instruction time (≥ 12 h)

…...........................

hours

…...........................

hours

skaičius

Baliono pripūtimų skaičius (≥ 10)
Number of balloon inflations (≥ 10)

val.

…...........................

number

skaičius

Pakilimų ir tūpimų skaičius (≥ 20)
Number of take-offs and landings (≥ 20)

…...........................

Savarankiškas skrydis maršrutu, stebint instruktoriui ( ≥ 30 min.)

…...........................

number

data
…...........................
Teorijos kurso apimtis
Theory course

date

val.

One supervised solo flight with a flight time of at least 30 minutes

hours

val.
…...........................

hours

Teorijos egzaminų išlaikymo data (egzaminai galioja 24 mėn.)

data
date
…...........................
Aš patvirtinu kad _________________________________________ (vardas, pavardė) sėkmingai baigė patvirtintą mokymo programą BPL licencijai
gauti ir rekomenduoju atlikti įgūdžių patikrinimą.
Theory exams passed (exams are valid for 24 months)

I certify that _____________________________________________________ (name, surname) has satisfactorily completed an approved course of training for the BPL licence
in accordance with the relevant syllabus and recommend for skill test.

Pastaba: pateikite atitinkamų skrydžių knygutės puslapių kopijos, kurios turi atitikti Reglamento (ES) 2018/395 BFCL.050 dalies; AMC1 BFCL.050
reikalavimus.
Remark: a copy of the relevant logbook pages must be submitted. Recording of flight time must comply with the requirement of Regulation (EU) No 2018/395 BFCL.050; AMC1
BFCL.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 3

3. Įgūdžių patikrinimo egzaminas
Skill test

Visose dalyse taikomi šie reikalavimai: atmintinių naudojimas, skraidymo meistriškumo demonstravimas, baliono valdymas pagal išorinius vizualiuosius
orientyrus, apžvalgos procedūros / Applied in all sections: use of checklist, airmanship, control of balloon by external visual reference, look-out procedures
Egzaminuotojo
Neišlaikyta
1 dalis
Priešskrydinės procedūros, pripūtimas ir kilimas
Išlaikyta
parašas:
Fail
Pass
Section 1:
Pre-flight operations, inflation and take-off
Examiner’s signature:

a

b
c
d
e
f
g
h
i

Priešskrydinė dokumentacija (licencija, sveikatos pažymėjimas, leidimai kilti, draudimo sertifikatas, skrydžio
žemėlapiai, orlaivio naudojimo instrukcija, skraidymų knygelė, orlaivio techninis žurnalas ir t.t.) skrydžio
planavimas, NOTAM ir meteorologinės informacijos apžvalga
Pre-flight documentation (licence, medical certificate, permits to take off, insurance certificate, aeronautical
charts, aircraft flight manual (AFM), logbook, technical logbook, checklists, etc.), flight planning, NOTAM(s) and
weather briefing
Baliono patikra ir parengimas
Balloon inspection and servicing
Pakilimo vietos tinkamumas
Suitability of launch site
Masės skaičiavimas
Load calculation
Žmonių, esančių netoli orlaivio, kontrolė, įgulos ir keleivių instruktavimas
Crowd control, crew and passenger briefings
Surinkimas ir išdėstymas
Assembly and layout
Pripūtimas ir procedūros prieš kilimą
Inflation and pre-take-off procedures
Kilimas
Take-off
Skrydžių vadovų (ATC) nurodymų vykdymas (jeigu taikoma)
ATC compliance (if applicable)

2 dalis
Section 2
a
b
c
d
e

Kilimas iki horizontalaus skrydžio
Climb to level flight
Horizontalus skrydis
Level flight
Žemėjimas iki horizontalaus skrydžio
Descent to level flight
Valdymas nedideliame aukštyje
Operating at low level
Skrydžių vadovų (ATC) nurodymų vykdymas (jeigu taikoma)
ATC compliance (if applicable)

3 dalis
Section 3
a
b
c
d
e
e1
f
g

b
c
d
e
f
g

h
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Maršrutinio skrydžio procedūros
En-route procedures

Vietos nustatymas ir žemėlapio skaitymas
Dead reckoning and map reading
Padėties ir laiko kontrolė bei įrašai
Marking positions and time
Orientacija ir oro erdvės struktūra
Orientation and airspace structure
Aukščio išlaikymas
Maintenance of altitude
Degalų suvartojimo valdymas (tik karšto oro balionams)
Fuel management (for hot-air balloons only)
Balasto naudojimas (tik dujiniams balionams)
Ballast management (for gas balloons only)
Ryšys su žemėje esančia komanda / įgula
Communication with retrieve crew
Skrydžių vadovų (ATC) nurodymų vykdymas (jeigu taikoma)
ATC compliance (if applicable)

4 dalis
Section 4
a

Bendrieji skrydžio elementai
General airwork

Artėjimas tūpti ir tūpimo procedūros
Approach and landing procedures

Artėjimas tūpti iš mažo aukščio, praleistas artėjimas tūpti ir skrydžio tęsimas
Approach from low level, missed approach and fly on
Artėjimas tūpti iš didelio aukščio, praleistas artėjimas tūpti ir skrydžio tęsimas
Approach from high level, missed approach and fly on
Patikrinimai prieš tūpimą
Pre-landing checks
Keleivių instruktavimas prieš tūpimą
Passenger pre-landing briefing
Lauko tūpti pasirinkimas
Selection of landing field
Tūpimas, vilkimas ir oro išleidimas
Landing, dragging and deflation
ATC nurodymų vykdymas (jeigu taikoma)
ATC compliance (if applicable)
Veiksmai po skrydžio (skrydžio įrašai, skrydžio plano uždarymas (jei taikoma), keleivių instruktažas kaip
supakuoti balioną, susisiekimas su žemės savininku)
Actions after flight (recording of the flight, closing flight plan (if applicable), briefing passengers for packing
balloon, contact landowner)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Puslapis: 2 iš 3

5 dalis
Section 5

Neįprastos ir avarinės procedūros
Abnormal and emergency procedures

Išlaikyta

Neišlaikyta

Pass

Fail

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Egzaminuotojo
parašas:
Examiner’s signature:

Ši dalis gali būti kombinuota su 1 – 4 dalimis
This section may be combined with Sections 1 -4

a
a1
b
b1
c
d
e

Imituojamas gaisras ant žemės ir ore (tik karšto oro balionams)
Simulated fire on the ground and in the air (for hot-air balloons only)

Imituojamas uždarytas apendiksas kilimo ir aukštėjimo metu (tik dujiniams balionams)
Simulated closed appendix during take-off and climb (for gas balloons only)

Imituojami piloto liepsnelės ir degiklio gedimai (tik karšto oro balionams)
Simulated pilot light and burner failures (for hot-air balloons only)

Imituojamas parašiuto ar vožtuvo gedimas (tik dujiniams balionams)
Simulated parachute or valve failure (for gas balloons only)

Kitos ypatingosios ir avarinės procedūros, aprašytos atitinkamame įrenginio naudojimo vadove
Other abnormal and emergency procedures as outlined in the appropriate flight manual

Imituojama keleivio sveikatos problema
Simulated passenger health problems

Klausimai žodžiu
Oral questions

4. Užsienio egzaminuotojams. Jeigu egzaminuotojas turi ne lietuvišką licenciją, taikomi Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL.1030 b dalies 3 punkto iv ir
v papunkčių reikalavimai
For foreign examiners. In case the examiner holds non-Lithuanian licence, Regulation (EU) No 1178/2011FCL.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

Balionų klasė:

☐ Karšto oro balionai KOB

Balloon class:

Radijo ryšio kalba:
Radio communication:

☐ Neišlaikė

Pass

Fail

☐ Iš dalies išlaikė
Partial pass

☐ Dujiniai oro balionai DOB

Hot-air balloon

Gas balloon

☐ Lietuvių k.

☐ Anglų k.

Lithuanian

English

☐ kita: _________________
Other:

Pastabos:
Remarks:

Aerodromas arba vieta:

Baliono registracijos Nr.:

Aerodrome or place:

Balloon registration No.:

Bendras skrydžio laikas:

Kilimų ir tūpimų skaičius:

Total flight time:

Number of take-offs and landings:

Pakilimo laikas:

Tūpimo laikas:

Take-off time:

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:

Parašas:

Data:

Specialist‘s name:

Signature:

Date:

________________________________________
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Puslapis: 3 iš 3

