TVIRTINU
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Civilinės aviacijos departamento direktorius
Alvydas Šumskas

ORLAIVIŲ NAUDOTOJO, KETINANČIO VYKDYTI DIDELĖS RIZIKOS KOMERCINIUS SPECIALIUOSIUS SKRYDŽIUS, ĮVERTINIMO PATIKRINIMO 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

Išvados

Klausimas

Detalizacija/ tikrintojo veiksmai

Įvertinimas
Atitinka

1. Deklaracija
1.1

ORO.DEC.100

Ar orlaivių naudotojas pateikęs CAA deklaraciją dėl komercinių specialiųjų skrydžių vykdymo?

2. Dokumentų pateikimas TKA
2.1

ORO.SPO.110 (b)(1)
ORO.SPO.110 (c)

2.2

ORO.SPO.110(b)(2)

Ar orlaivių naudotojas pateikė paraišką pagal CAA nustytus reikalavimus, taip pat ar paraiškoje nurodyta
pavadinimas, adresas, el. pašto adresas?
Ar orlaivių naudotojas pateikė valdymo sistemos aprašymą, įskaitant organizacijos strukūrą?

2.3

ORO.SPO.110(b)(3)

Ar orlaivių naudotojas pateikė numatomų vykdyti skrydžių aprašymą, įskaitant orlaivių tipus, numatomą
naudoti orlaivių skaičių

2.4

ORO.SPO.110(b)(4)

Ar orlaivių naudotojas pateikė rizikos vertinimo dokumentus?

2.5

ORO.SPO.110(b)(4)

Ar orlaivių naudotojas pateikė Standartines veiklos procedūras?

2.6

ORO.SPO.110(b)(5)

Ar pateiktuose dokumentuose yra orlaivių naudotojo patvirtinimas, kad pateikti dokumentai yra peržiūrėti ir
atitinka nustatytus reikalavimus?

3. Rizikos vertinimo dokumentai
3.1

AMC1 SPO.OP.230 (b)

Ar rizikos vertinime detaliai aprašoma numatoma vykdyti veikla?

3.2

AMC1 SPO.OP.230 (b)

Ar rizikos vertinime nustatyti su numatoma veikla susiję pavojai?

3.3

AMC1 SPO.OP.230 (b)

Ar rizikos vertinime nustatytos priežąstys ir pasekmės avarinių įvykių ir nustatytos priemonės valdyti
numatytas rizikas?

4. Standartinės veiklos procedūros (SOP)
4.1

AMC1 SPO.OP.230 (a)
GM1 SPO.OP.230

Ar SOP parengtas pagal rizikos vertinimo išvadas?

4.2

AMC1 SPO.OP.230 (a);
AMC2 SPO.OP.230

Ar SOP parengtas pagal standartinį formatą?

5. Skrydžiai už LR teritorijos ribų
5.1

ARO.OPS.150(f)

Ar skrydžiai bus vykdomi kitoje ES valstybėje?

5.2

AMC1 ARO.OPS.150

Ar orlaivių naudotojo numatomi vykdyti skrydžiai kitoje ES valstybėje įtraukti į didelės rizikos komercinių
specialiųjų skrydžių sąrašą?

5.3

AMC1 ARO.OPS.150 (f)

Ar orlaivių naudotojo rizikos vertinimo ir Standartinės veiklos procedūros suderintos su kitos ES valstybės
NAA?

6. Kita
6.1

ARO.OPS.155

6.2

AMC1 ARO.OPS.150 (a)

Ar CAA patvirtinus nuomos sutartis, kai naudojamas trečių šalių orlaivis ar trečių šalių orlaivių naudotojas?
Ar buvo atlikti orlaivių naudotojo auditai veiklos vietoje?

6.3

AMC1 ARO.OPS.150 (a)

Ar buvo atlikti specialiųjų skrydžių patikrinimai, kurie aliekami kaip numatomi didelės rizikos specialieji
skrydžiai

3. Išvados

Radiniai/ komentarai
Neatitinka

