TVIRTINU
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Civilinės aviacijos departamento direktorius
Alvydas Šumskas

BENDROSIOS AVIACIJOS PATIKROS KLAUSIMYNAS

1. Bendroji dalis
Patikrinimo data:

Patikrinimo tipas

(planinis / neplaninis):

Patikrinimo grupės vadovas:
(vardas, pavardė)
Tikrintojas 1:
(vardas, pavardė)

Patikrinimo numeris:
Klausimyno/ ataskaitos
numeris:
Tikrinamo ūkio subjekto
atstovas:
(vardas, pavardė)

Tikrintojas 2:
(vardas, pavardė)

Nuoroda į standartą/ teisės
aktą/ procedūrą/kt.:

Tikrinamas ūkio subjektas (struktūrinis padalinys):
2. Klausimynas

Eil.
Nr.

Nuoroda

Klausimas

Išvados
Detalizacija/ tikrintojo veiksmai

Įvertinimas
Atitinka

1. Aerodromas (lauko aikštelė)
KTT, riedėjimo takų žymėjimo būklė.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

KTT dangos (žolės, asfalto) būklė.
Vėjarodė, jos būklė.
Aerodromo radijo ryšio ir įrašymo įranga.
Ar aerodrome yra aktuali aerodromo skrydžių instrukcija?
Ar aerodrome paskirtas skrydžių koordinatorius pagal nustatytus reikalavimus?
Aviacijos saugumo ženklai ir jų būklė.

2. Lėktuvai ir sraigtasparniai
NCO.GEN.135

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

NCO.OP.135
NCO.OP.145
NCO.IDE.A.145
NCO.IDE.H.145
NCO.IDE.A.160
NCO.IDE.H.160
NCO.IDE.A.170
NCO.IDE.H.170
NCO.IDE.A.175
NCO.IDE.H.175
NCO.SPE.105

2.9
NCO.SPEC.110 (e)
2.10 NCO.SPEC.120 ©
2.11 NCO.SPEC.105

Orlaivio dokumentai skrydžio metu:
1) AFM arba atitinkamas dokumentas;
2) orlaivio registravimo liudijimas;
3) orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas;
4) triukšmo pažymėjimas (jei jis būtinas);
5) specialiųjų leidimų sąrašas, jei taikoma;
6) leidimas naudotis orlaivio radijo stotimi;
7) civilinės atsakomybės draudimo liudijimas (polisas);
8) orlaivio skrydžių žurnalas;
9) skrydžio plano detalės, jei taikoma;
10) galiojantys ir tinkami aeronautikos žemėlapiai maršrutui;
11) procedūros ir vizualūs signalai perimamam orlaiviui;
12) MEL arba CDL, jei taikoma;
Pastaba dėl lėktuvų ir sraigtasparnių: kai kylama ir tupiama tame pačiame aerodrome 28 dokumentai gali būti ant žemės.
Keleivių instruktažas.
Degalų papildymas keleiviams lipant į orlaivį, esant jame arba iš jo išlipant.

Pirmos pagalbos vaistinėlė.
Rankiniai gesintuvai (lėktuvai ir sraigtasparniai).
Pastaba. Netaikoma ELA2 sraigtasparniams.
Aviacinis avarinis radijo švyturys (ELT arba PLB) (lėktuvai ir sraigtasparniai).
Įranga skrydžiams virš vandens (lėktuvai ir sraigtaspraniai).
Kontrolinis sąrašas (orlaivių vadams, skrydžio specialistams).
Ar užtikrinama, kad orlaivio įgula (pilotas, užduoties specialistas) gali bendrauti ta
pačia kalba?
Ar įgula prisirišusi, kai skrydis vykdomas su atviromis durimis?
Patikros lapai nekomerciniams specialiesiems skrydžiams.

3. Karšto oro balionai R2018/395
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

BOP.BAS.050

BOP.BAS.030
BOP.BAS.030(a)(6)
BOP.BAS.030(a)(3)

3.7

BOP.BAS.115
BOP.BAS.175;
BOP.BAS.320
3.9 BOP.BAS.190
3.10 BOP.BAS.315
3.11 BOP.BAS.330
3.8

3.12
BOP.BAS.350
3.13
3.14
3.15 BOP.BAS.190

Oro balionas: registracijos pažymėjimas, tinkamumo skraidyti pažymėjimas, leidimas
naudoti radijo stotį, civilinės atsakomybės draudimas.
Piloto licencija, piloto kvalifikacija.
Piloto medicininė pažyma.
Įranga ir kiti daiktai tinkamai ir saugiai pakrauti balione.
Orlaivio vadas atliko instruktažą, asmenims, dalyvaujantiems baliono pripūtime.
Balione yra skrydžių vykdymo procedūros, patikros lapai.
Ar keleiviams atliekamas instruktažas (prieš pakilimą turi būti pademnostruota tinkama
tūpimio pozicija)?
Ar orlaivio vadas naudoja saugos diržą (kai yra atskira erdvė pilotui, ir kai yra posūkio
angos?
Jei vykdomas specialusis skrydis, ar naudojamas patikros lapas?
Ar yra prietaisais: rodantis, kur dreifuojama (gali būti ir žemėlapis), laikrodis?
Ar yra pirmos pagalbos vaistinėlė?
Ar yra: pirštinės kiekvienam įgulso nariui, kuro kiekio matavimo ir indikacijos
prietaisas, alternatyvus uždegimo šaltinis, nedegus audinys, gesintuvas, virvė 25 m.?
Civilinės atsakomybės draudimas visiems keleiviams.
Ar kilimo aikštelėje nėra kliūčių ir pašalinių asmenų?
Patikros lapas specialiesiems skrydžiams.

4. Sklandytuvai R2018/1139
4.1
SAO.GEN.155
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

AMC1
SAO.GEN.110(a)
SAO.GEN.130
SAO.GEN.135
SAO.GEN.140
SAO.GEN.145
SAO.GEN.150
SAO.GEN.160
SAO.OP.110
SAO.OP.115
SAO.OP.125
SAO.OP.155

SAO.IDE.105
4.16 SAO.DEC.100

Sklandytuvas: registracijos pažymėjimas, tinkamumo skraidyti pažymėjimas, leidimas
naudoti radijo stotį, civilinės atsakomybės draudimas, AFM, FP, žemėlapiai,
deklaracija, triukšmo pažymėjimas, orlaivio žurnalas.
Piloto licencija, kvalifikacija.
Piloto licencija, patirties atitikimas per 24 mėn.
Jei sklandytuvas registruotas kitoje valstybėje, bet dauguma naudojamas LR, ar
naudotojas pranešė apie tai TKA?
Ar sklandytuvo vadas vykdo savo pareigas?
Ar kiti įgulos nariai vykdo savo pareigas?
Ar vykdomi teisė aktų reikalvimai, galiojančios procedūros.
PED naudojimas.
DG skraidinimas.
Orlaivio žurnalo pildymas.
Keleivių instruktažas.
Specialios kategorijos keleivių skraidinimas.
Kuro pildymas, baterijų keitimas (be keleivių).
Ar specialieji skrydžiai vykdomi pagal parengtą SOP?
Privalomi prietaisai: laikrodis, slėgio aukščiamatis, greičiamatis, magnetinis kompasas
(motorizuotiems).
Ar keleivių už atlygį skraidinimas vykdomas tik pateikus deklaraciją?

5. Motorizuotos skraidyklės ir parasparniai, malūnsparniai
5.1
5.2
5.3

Motorizuotos skraidyklės: registracijos pažymėjimas, tinkamumo skraidyti
pažymėjimas, leidimas naudoti radijo stotį, civilinės atsakomybės draudimas.
Piloto licencija.
Piloto medicininė pažyma.

6. Skraidyklės ir parasparniai
6.1
6.2

Piloto licencija.
Piloto medicininė pažyma.

7. Parašiutininkų išmetimas (PAR)

Radiniai/ komentarai
Neatitinka

7.1
7.2
7.3

NCO.SPEC.PAR.100
ŠPT* 5 p.
ŠPT 7 p.

7.4
ŠPT 9 p.ir 10 p.
7.5
ŠPT. 14 p.
7.6
7.7
7.8
7.9

ŠPT. 15 p.
ŠPT. 20.4 p.
ŠPT. 36 p.
NCO.SPEC.PAR.110

PAR kontrolinis sąrašas (orlaivio vadui).
Ar šuolius atlieka tik turintys LPSF išduotus ar pripažintus parašiutininkų pažymėjimus
(išskyrus mokomuosius šuolius)?
Ar šuolius organizuoja ir parašiutininkus rengia tik ūkio subjektai, turintys LPSF
leidimą?
Ar šuolių organizatoriui parašiutininkai pateikia LPSF nustatytos formos sveikatos
būklės deklaraciją arba medicininę pažymą?
Pastaba. Instruktoriai, atsakingi už pradedančiųjų saugą laisvame kritime, privalo turėti
galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą arba CAA 2 klasės
sveikatos pažymėjimą
Ar paskirtas šuolių vadovas?
Ar šuolių vadovu paskirtas instruktorius arba asmuo, kurio tinkamumą eiti šias pareigas
patvirtino LPSF?
Ar šuolių vadovas prieš šuolių pradžią suteikia būtiną informaciją parašiutininkams?
Ar yra pirmos medicinos pagalbos priemonės?
Ar parašiutininkai, atliekantys šuolius aviacijos šventėse ir kituose renginiuose, turi
civilinės atsakomybės draudimo polisą?
Jei orlaivyje grindys naudojamos parašiutininkų sėdėjimui, ar yra kur laikytis?

8. Akrobatiniai (ABF)
8.1
8.2
8.3
8.4

NCO.SPEC.ABF.100
AST** 10.1 p.
AST V skyr., 33 p.
NCO.SPEC.125
AST 31.1 p.

ABF kontrolinis sąrašas.
Ar skrydžio metu segami gelbėjimosi parašiutai?
Minimalių skrydžio aukščių išlaikymas akrobatinio skrydžio metu.
Ar keleiviui/užduoties specialistui organizuojamas antžeminis saugos instruktažas?

9. Aviacijos šventės ir sporto varžybos, parodomieji skrydžiai
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Parod.*** 3 p.
Parod. 26.1.2 p.
Parod. 13-14 p.
Parod. 15 p.
Parod. 16 p.
Parod. 17 p.
Parod. 22 p.
Parod. 23 p.

9.9
9.10
9.11
9.12
9.13

Parod. 25 p.
Koord. įsak.****
Parod. 13 p.
Parod. 20p.
Parod. 21 p.

Ar gautas TKA leidimas?
Ar renginio direktorius patikrino pilotų ir orlaivių dokumentus?
Ar išlaikomi atstumai tarp žiūrovų ir orlaivių?
Ar parodomojo renginio metu budi gelbėjimo tarnybos?
Ar varžybų metu yra pakankamai priešgaisrinių ir pirmosios medicinos pagalbos
priemonių?
Ar budi atitinkamai parengta gelbėjimo komanda, kai varžybos/parodomasis renginys
vyksta prie vandens telkinių, kitose sudėtingose vietovėse?
Ar suorganizuotas renginio dalyvių pasitarimas?
Ar varžybų/parodomojo renginio metu orlaiviuose yra tik orlaivio įgula?
Ar parodomųjų skrydžių metų pilotai išlaiko saugius nuotolius nuo žiūrovų,
nenukreipta greičio vektorius į žiūrovus, neskrendama virš žiūrovų, išlaikomi minimalūs
skrydžio aukščiai?
Ar paskirtas skrydžių koordinatorius?
Ar žiūrovų vietos aptvertos ir jie negali patekti į orlaivių stovėjimo vietas?
Paženklinta parašiutininkų nusileidimo vieta
Oro balionų pakilimo aikštelė

10. Skrydžių vykdymas
10.1 R923/2012
10.2 R923/2012
10.3

Ar laikomasi VST?
Ar laikomasi minimalių skrydžio aukščių?
Ar laikomasi aerodromo/lauko aikštelės skrydžių instrukcijos reikalavimų?

3. Išvados

*ŠPT
**AST
***Parod.
****Koord. įsak.

CAA direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 4R-63 patvirtintos Šuolių su parašiutais taisyklės
CAA direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 4R-208 patvirtintos Lėktuvų akrobatinių skrydžių taisyklės
LTSA direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 2BE-304 patvirtintos Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklės
CAA direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4R-88 patvirtinti Reikalavimai skrydžių koordinatoriams

