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BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Procedūros paskirtis
1.1. Šios procedūros paskirtis reglamentuoti procedūras taikomas TKA CAA Personalo
licencijavimo skyriui vykdant Skrydžių egzaminuotojų priežiūrą. Šioje procedūroje aprašyta
skrydžių egzaminuotojų pažymėjimų suteikimo, pratęsimo ir atnaujinimo bei sustabdymo ar
panaikinimo tvarką;
2. Procedūros taikymo sritis
2.1. Ši procedūra taikoma visiems TKA CAA Personalo licencijavimo skyriaus darbuotojams
atliekantiems skrydžių egzaminuotojų priežiūrą.
3. Santrumpos
3.1. TKA – Transporto Kompetencijų Agentūra;
3.2. CAA – Civilinės Aviacijos Administracija;
3.3. FCL dalis – skrydžio įgulų licencijų reikalavimai pagal EASA Komisijos reglamentą (ES) Nr.
1178/2011;
3.4. PEL – Personalo licencijavimo skyrius;
4. Nuorodos į reglamentuojančius dokumentus
4.1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2018/1139
4.2. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011;
4.3. AMC/GM prie Part-FCL;
4.4. Examiner Differences Document (Šis dokumentas sukurtas pagal ARA.FCL.210 Annex VI
(Part-ARA),Commission Regulation (EU) No 1178/2011)
PRIEŽIŪROS VEIKSMŲ INICIJAVIMAS
5. Įžanga
5.1. Vadovaujantis ES ir nacionaliniais teisės aktais reglamentuojančiais civilinės aviacijos
veiklą, asmenys, norintys gauti skrydžių egzaminuotojo pažymėjimą, privalo gauti TKA CAA
patvirtinimą. Skrydžių egzaminuotojui išduodamas įgaliojimus patvirtinantis pažymėjimas ir
jo duomenys įtraukiami į skrydžių egzaminuotojų sąrašą.
5.2. Skrydžių egzaminuotojai turi atitikti jiems taikomus minimalius reikalavimus, nurodytus
Komisijos reglamente (ES) Nr. 1178/2011, ir turėti TKA CAA išduotą skrydžio egzaminuotojo
pažymėjimą, patvirtinantį jų atitiktį taikomiems reikalavimams.
5.3. Pagrindinis šių reikalavimų tikslas yra užtikrinti, kad skrydžių egzaminuotojai dirbtų pagal
nustatytas procedūras. Siekiama, kad būtų užtikrintas atitikimas visiems taikomiems
reikalavimams ir pasiektas bei palaikomas priimtinas saugos lygis.
5.4. TKA CAA darbuotojai, atliekantys skrydžių egzaminuotojų priežiūrą, prieš išduodami
skrydžio egzaminuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti atitinkamas skrydžių
egzaminuotojo pareigas, privalo įsitikinti, kad skrydžio egzaminuotojas turi pakankamą
patirtį saugiam atitinkamos veiklos vykdymui ir gali veikti laikydamasis visų jiems taikomų
reikalavimų bei užtikrinti priimtiną saugos lygį.
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5.5. TKA CAA, išdavusi skrydžio egzaminuotojo pažymėjimą, turi vykdyti nuolatinę priežiūrą.
5.6. TKA CAA neapmoka išlaidų susijusių su skrydžių egzaminavimu, neprisiima jokios
atsakomybės už skrydžių egzaminuotojo padarytus neteisėtus veiksmus, nėra atsakinga už
žalą patirtą skrydžių egzaminų metu.
5.7. TKA CAA neapmoka išlaidų už susijusiu su skrydžių egzaminuotojų mokymais ar
kvalifikacijos palaikymu.
6. Prašymų nagrinėjimo terminai
6.1. Asmuo, siekiantis gauti skrydžių egzaminuotojo pažymėjimą, turi pateiktą prašymą TKA
CAA. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai nurodantys asmens patirtį ir kvalifikacijas:
piloto licencija, skraidymų knygelė, sveikatos pažymėjimas (sveikatos pažymėjimas
neprivalomas SFE skrydžių egzaminuotojams).
6.2. Gautas prašymas registruojamas TKA CAA bendra tvarka ir nukreipiamas Personalo
licencijavimo skyriaus vadovui.
6.3. Skyriaus vadovas paskiria prašymo nagrinėjimą atsakingiems vykdytojams.
6.4. Skyriaus vadovas užtikrina, kad prašymas ir kartu pateikti susiję dokumentai būtų
išnagrinėti per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
6.5. Vykdytojai gali nenagrinėti pareiškėjo prašymo, jeigu pateikiami ne visi susiję
dokumentai. Vykdytojai per 14 kalendorinių dienų apie tai raštu turi informuoti pareiškėją ir
nurodyti 14 kalendorinių dienų terminą, per kurį turi būti pateikti trūkstami dokumentai
(duomenys). Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką nepateikia trūkstamų dokumentų
(duomenų), vykdytojai prašymo nenagrinėja ir visus pateiktus dokumentus grąžina
pareiškėjui apie tai jį informuodami raštu.
6.6. Jei vykdytojai nagrinėdami prašymą nustato, kad dokumentai neatitinka taikomų
reikalavimų, per 14 kalendorinių dienų apie tai raštu informuoja pareiškėją ir nurodo 14
kalendorinių dienų terminą, per kurį turi būti pateikti ištaisyti dokumentai. Jeigu dokumentai
nepateikiami, nagrinėjimas nutraukiamas.
6.7. 30 kalendorinių dienų terminas skaičiuojamas nuo paskutinės informacijos (trūkstamų,
pataisytų, papildomų dokumentų ir t.t.) TKA CAA gavimo dienos.
6.8. Asmuo, siekiantis gauti skrydžių egzaminuotojo pažymėjimą, turi sumokėti Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytą rinkliavą už administracines paslaugas.
SKRYDŽIŲ EGZAMINUOTOJŲ ĮGALIOJIMAI
7. Reikalavimai skrydžių egzaminuotojams ir jų vertinimas
7.1 Asmuo, norintis gauti skrydžių egzaminuotojo pažymėjimą, privalo:
7.1.1. Būti nepriekaištingos reputacijos, neturėjęs nusižengimų aviacijos srityje per
paskutinius 3 metus ir užsitarnavęs pagarbą aviacijos bendruomenėje. Vertinama skrydžių
patirtis ir turimos kvalifikacijos. Vertinant pareiškėjo biografiją, turėtų būti įvertinta
asmenybė ir charakteris, bei jo bendradarbiavimas su TKA CAA. Taip pat reikia atsižvelgti į
tai, ar pareiškėjas buvo nuteistas už bet kokius nusikaltimus.
7.1.2. Turi atitikti reikalaujamą skrydžių patirtį nurodyta Komisijos reglamente Nr. 1178/2011
Subpart K dalyje.
7.1.3. Turėti galiojančią orlaivio klasės / tipo instruktoriaus kvalifikaciją.
7.1.4. Pateikti prašymą TKA CAA direktoriui dėl egzaminuotojo įgaliojimų suteikimo.
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7.1.5. Po prašymo pateikimo TKA CAA Personalo licencijavimo skyrius įvertina piloto turimą
skrydžių patirtį ir kvalifikacijas bei priima sprendimą leisti ar neleisti dalyvauti skrydžių
egzaminuotojų seminare ir skrydžių egzaminuotojų standartizavimo mokymuose. Apie
sprendimą informuojama elektroniniu paštu arba telefonu.
7.1.6. Piloto kandidatūra atmetama, jeigu:
7.1.6.1. skrydžių patirtis neatitinka minimalių reikalavimų aprašomų Komisijos reglamento
(ES) Nr. 1178/2011 Subpart K dalyje;
7.1.6.2. yra pakankamas kiekis šios srities egzaminuotojų;
7.1.6.3. Lietuvoje arba Lietuvos orlaivių registre nėra tokio tipo, klasės ar grupės orlaivių ir
Lietuvos pilotų galinčių skristi tokias orlaiviais.
7.1.7. Asmuo turi atlikti skrydžių egzaminuotojų standartizavimo kursą pagal Komisijos
reglamente Nr. 1178/2011 Subpart K dalį. Standartizavimo kursas susideda iš skrydžių
egzaminuotojų seminaro, mokomųjų ezaminų (mažiausiai 2) ir patikrinimo su vyriasiniuoju
egzaminuotoju arba TKA CAA atstovu. Prieš išduodant skrydžių egzaminuotojo pažymėjimą
pilotas supažindinamas su nacionalinėmis procedūromis, atsakomybėmis ir dokumentacija.
Standartizavimo kursą asmuo turi atlikti Lietuvos TKA CAA patvirtintoje organizacijoje arba
kitoje organizacijoje dirbančioje ir patvirtintoje pagal EASA reikalavimus. TKA CAA yra
įgaliojusi mokymo organizacijas atlikti skrydžių egzaminuotojų seminarus ir standartizavimo
kursus.
Organizacija
Egzaminuotojų kvalifikacijos
TKA CAA
FE, CRE, IRE, FIE, TRE, SFE
BAA Training
TRE, SFE
VGTU AGAI
FE, CRE, IRE, FIE
Pilotų mokykla
FE, CRE, IRE, FIE
7.1.8. Po standartizavimo kurso asmuo turi atlikti įgūdžių patikrinimą su TKA CAA atstovu
turinčiu atitinkamo lygio kvalifikaciją arba vyresniuoju skrydžių egzaminuotoju. Jeigu
patikrinimas atliekamas su užsienio vyresniuoju skrydžių egzaminuotoju, jis turi būti
patvirtintas ir įtrauktas į skrydžių egzaminuotojų sąrašą bei gauti raštišką leidimą atliktį tokį
patikrinimą. Įgūdžių patikrinimo metu užpildomas forma „Prašymo ir teikimo forma FE, TRE,
SFE, CRE, FIE, IRE egzaminuotojų įgaliojimų tikrinimui“ (priedas Nr. 4).
7.1.9. Personalo licencijavimo skyriaus vadovas, atsižvelgdamas į TKA CAA atstovo arba
vyresniojo skrydžių egzaminuotojo vertinimą įrašytą į„Prašymo ir teikimo forma FE, TRE, SFE,
CRE, FIE, IRE egzaminuotojų įgaliojimų tikrinimui“ (priedas Nr. 4), pilotą skiria / neskiria
skrydžių egzaminuotoju. Sprendimą įrašomas į formą. Formos originalas saugomas asmens
byloje.
7.1.10. Jeigu asmuo skyriaus vadovo sprendimu skiriamas skrydžių egzaminuotoju, Personalo
licencijavimo skyrius išduodą skrydžių egzaminuotojo pažymėjimą su nurodytais įgaliojimais.
Jį pasirašo skyriaus vadovas ar pavaduojantis TKA CAA atstovas.
7.1.11. Skydžių egzaminuotojo pažymėjimas galioja 3 metus.
7.1.12. Skrydžių egzaminuotojo duomenys įtraukiami į skrydžių egzaminuotojų sąrašą ir
skelbiami internetiniame tinklalapyje www.caa.lt.
7.1.13. Skrydžių egzaminuotojų sąrašas atnaujinamas pasikeitus informacijai, bet ne rečiau
kaip kas mėnesį.
7.1.14. Asmuo turi užpildyti „Skrydžio egzaminuotojo asmens kortelę“ (priedas Nr. 1).
7.1.15. Asmuo turi užpildyti „Sutikimą dėl skrydžių egzaminuotojo pareigų“ (priedas Nr. 2).
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8. Reikalavimai skrydžių egzaminuotojų pažymėjimui pratęsti
8.1. Skrydžių egzaminuotojas, norintis pratęsti skrydžių egzaminuotojo pažymėjimą, privalo
atitikti FCL.1025 punkte nurodytus reikalavimus:
8.1.1. Kiekvienais metais įvykdyti bent 2 įgūdžių kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų
vertinimo egzaminus (pilotui turinčiam EASA licenciją);
8.1.2. Per paskutinius pažymėjimo galiojimo metus dalyvauti TKA CAA ar ATO rengiamame
kvalifikacijos kėlimo seminare;
8.1.3. Vieną iš įgūdžių patikrinimo ar kvalifikacijos patikrinimo egzaminų, vykdytų per
paskutinius pažymėjimo galiojimo metus pagal 8.1.1 papunktį, turi būti įvertintas TKA CAA
atstovo ar vyresniojo egzaminuotojo, kurį šiai funkcijai vykdyti paskyrė TKA CAA. Po įgūdžių
patikrinimo užpildoma „Prašymo ir teikimo forma FE, TRE, SFE, CRE, FIE, IRE egzaminuotojų
įgaliojimų tikrinimui“ (priedas Nr.4).
8.1.4. Jei prašymo pratęsti egzaminuotojo pažymėjimą teikėjas turi teisę vykdyti daugiau kaip
vienos kategorijos egzaminuotojo funkcijas, visos egzaminuotojo teisės gali būti kartu
pratęstos, jei prašymo teikėjas įvykdo 8.1.1 ir 8.1.2 punktų ir FCL.1020 dalies reikalavimus,
taikomus vienai iš turimų egzaminuotojo pažymėjimo kategorijų, ir jei tam pritaria TKA CAA.
8.1.5. Egzaminuotojas norintis pratęsti arba atnaujinti egzaminuotojų pažymėjimą, kartu su
prašymo ir teikimo forma turi pateikti ir Egzaminuotojo veiklos ataskaitą, kurioje fiksuojami
visi egzaminuotojo atlikti patikrinimai per praėjusį pažymėjimo galiojimo laikotarpį.
8.5. Personalo licencijavimo skyriaus vadovas arba paskirtasis specialistas priima sprendimą
dėl skrydžių egzaminuotojo pažymėjimo pratęsimo ar atnaujinimo ir išduoda naują
pažymėjimą per 14 dienų nuo prašymo gavimo datos. Senasis pažymėjimas turi būti
gražinamas į TKA CAA per 5 darbo doenas ir saugomas skrydžių egzaminuotojo byloje.
9. Skrydžių egzaminuotojų pažymėjimo sustabdymas / panaikinimas
9.1. Personalo licencijavimo skyriaus vadovas, vadovaudamasis ARA.FCL.250 punktu,
sustabdo skrydžių egzaminuotojų pažymėjimo galiojimą arba apriboja įgaliojimus šiais
atvejais:
• jeigu asmuo neatliko FCL.1025, FCL.1030 nurodytų reikalavimų ar neatitiko keliamų
reikalavimų egzaminuotojo pažymėjimo pratęsimui;
• jeigu baigėsi atitinkamos orlaivio klasės ar tipo kvalifikacijos galiojimo laikas arba
nebegalioja instruktoriaus kvalifikacija;
• suklastojo patikrinimo rezultatus;
• jeigu skrydžio egzaminuotojo veiklos rezultatai yra nepriimtini.
9.2. Minėtais atvejais TKA CAA raštu arba žodžiu informuoja skrydžių egzaminuotoją per 14
dienų nuo sprendimo priėmimo, kad jo įgaliojimai sustabdomi arba apribojami ir informacija
keičiama arba išbraukiama iš TKA CAA patvirtinto skrydžių egzaminuotojo sąrašo.
9.3. Tais atvejais, kai TKA CAA patikrinimo metu pastebėta, kad skrydžių egzaminuotojas
nesivadovauja nustatytomis procedūromis ir normatyvais arba yra suklastoti patikrinimo
rezultatai, skrydžių egzaminuotojo pažymėjimo sustabdymas negali būti atnaujintas.
9.4. Sustabdžius paskirtojo skrydžių egzaminuotojo įgaliojimus, TKA CAA išduotą skrydžių
egzaminuotojo pažymėjimą privaloma gražinti per 14 dienų nuo įgaliojimų sustabdymo.
9.5. Informacija apie paskirtojo skrydžių egzaminuotojo įgaliojimų sustabdymą / panaikinimą
saugoma skrydžių egzaminuotojo byloje.
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9.6. Norint atnaujinti skrydžių egzaminuotojo pažymėjimą, kurio galiojimo laikas pasibaigęs
arba jis buvo sustabdytas, reikia dalyvauti TKA CAA ar ATO rengiamame egzaminuotojų
kvalifikacijos kėlimo seminare ir atlikti įgūdžių patikrinimą su TKA CAA atstovu turinčiu
atitinkamo lygio kvalifikaciją arba vyriasniuoju skrydžių egzaminuotoju.
10. Užsienio skrydžių egzaminuotojai
10.1. Užsienio šalių skrydžių egzaminuotojai pripažįstami pagal 5 priedo reikalavimus.
10.2. Užsienio skrydžių egzaminuotojai turi užpildyti 5 priede nurodytą prašymo formą ir
pateikti priede reikalaujamus dokumentus.
10.3. 5 priedą „Briefing for Non-Lithuanian examiners“ galima rasti ir parsisiųsti TKA CAA
internetinėje svetainėje www.caa.lt. Užpildytą formą ir dokumentų kopijas reikia siųsti
elektroniniu paštu examiner@caa.lt.
10.4. TKA CAA Personalo licencijavimo skyriaus specialistai patikrinę gautą informaciją leidžia
arba neleidžia skrydžių egzaminuotojui atlikti egzaminus lietuviškas licencijas turintiems
pilotams ir apie sprendimą informuoja elektroniniu paštu. Skrydžių egzaminuotojo
duomenys įtraukiami į skrydžių egzaminuotojų sąrašą ir skelbiami internetiniame
tinklalapyje www.caa.lt.
10.5. Dokumentų ir prašymo vertinimas bei tikrinimas gali trukti iki 30 dienų.
10.6. Užsienio šalių skrydžių egzaminuotojai prieš atlikdami patikrinimus turi susipažinti su
“Examiners difference document”, kurį galima rasti www.easa.europa.eu arba www.caa.lt
tinklapiuose.
11. Skrydžių egzaminuotojo pareigos
11.1. Skrydžių egzaminuotojai atlikdami savo pareigas turi vadovautis nurodymais ir
procedūromis aprašytomis Komisijos reglamente Nr. 1178/2011 Subpart K dalyje ir EASA
priimtinuose atitikties priemonėse ir aiškinamojoje medžiagoje dėl FCL dalies (AMC/GM).
12. Vyriasniųjų egzaminuotojų skyrimas
12.1. Vyriasnieji egzaminuotojai skiriami TKA CAA Personalo licencijavimo skyriaus vadovo
ar paskirtojo specialisto pasirinkimu pagal egzaminavimo ir skrydžių patirtį. Egzaminuotojas
turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį egzaminuotojumi. Jiems suteikiama teisė tikrinti
kitų atitinkamo tipo ar klasės egzaminuotojų gebėjimus. Užpildoma forma „Vyriasniojo
skrydžių egzaminuotojo skyrimas“(priedas Nr. 8).
12.2. TKA CAA Personalo licencijavimo skyriaus vadovas ar paskirtasis specialistas
supažindina su vyriasniojo egzaminuotojo pareigomis ir įgaliojimais.
12.3. Asmuo skiriamas būti vyriasniuoju skrydžių egzaminuotoju turi užpildyti „Sutikimą dėl
vyriasniojo skrydžių egzaminuotojo pareigų“ (priedas Nr. 3).
12.4. Vyriasniajam egzaminuotojui išduodamas naujas egzaminuotojo pažymėjimas.
13.

Nuolatinės egzaminuotojų priežiūra ir neplaniniai patikrinimai
13.1. TKA CAA Personalo licencijavimo skyriaus vadovas, TKA CAA atstovas turintis
atitinkamo lygio kvalifikaciją arba vyresnysis skrydžių egzaminuotojas gali nepranešęs atvykti
ir stebėti atliekamą egzaminą.
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PRIEDAI
1 priedas

Skrydžių egzaminuotojo asmens kortelė

2 priedas

Sutikimas dėl egzaminuotojo pareigų

3 priedas

Sutikimas dėl vyriasniojo egzaminuotojo pareigų

4 priedas

Prašymo ir teikimo forma FE, TRE, SFE, CRE, FIE, IRE egzaminuotojo

įgaliojimams tikrinimui
5 priedas

Briefing for Non-Lithuanian examiners

6 priedas

Skrydžių egzaminuotojo pažymėjimas (naujoji forma)

7 priedas

Skrydžių egzaminuotojo pažymėjimas (senoji forma)

8 priedas

Vyriasniojo skrydžių egzaminuotojų skyrimas
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1 priedas

Skrydžių egzaminuotojo asmens kortelė Nr.:
Vardas
Pavardė
Licencijos tipas ir numeris
Namų adresas:
Telefonas.:
Elektroninis paštas:
Turimos instruktoriaus
kvalifikacijos:
Bendra skrydžių patirtis:
Instruktoriumi
Daugiamotoriais orlaiviais
Pagal IR
Pretendento patvirtinimas:
Aš patvirtinu, kad šiame dokumente visi mano pateikti duomenys, mano žiniomis, yra išsamūs ir teisingi bei sutinku, kad jie būtų
pagrindas man išduoti TKA CAA dokumentą ar sertifikatą.

Skrydžių egzaminuotojo parašas ____________________
Suteikti skrydžių
egzaminuotojo įgaliojimai
Įgaliojimų suteikimo data

Leidimas: 4
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2 priedas

(vardas, pavardė)

VĮ Transporto Kompetencijų Agentūros
Civilinės Aviacijos Administracijos direktoriui
____________________________________

SUTIKIMAS
DĖL SKRYDŽIŲ EGZAMINUOTOJO PAREIGŲ
20.............
Vilnius

Aš,

, sutinku
(vardas, pavardė)

būti TKA CAA skrydžių egzaminuotoju ir savo kontaktinius duomenis laikyti viešai prieinamais.

(parašas)

Leidimas: 3
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3 priedas

(vardas, pavardė)

VĮ Transporto Kompetencijų Agentūros
Civilinės Aviacijos Administracijos direktoriui
____________________________________

SUTIKIMAS
DĖL VYRIASNIOJO SKRYDŽIŲ EGZAMINUOTOJO PAREIGŲ
20.............
Vilnius

Aš,

, sutinku
(vardas, pavardė)

būti TKA CAA vyriasniuoju skrydžių egzaminuotoju ir savo kontaktinius duomenis laikyti viešai
prieinamais.

(parašas)
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4 priedas
PRAŠYMO IR TEIKIMO FORMA FE, TRE, SFE, CRE, FIE, IRE EGZAMINUOTOJO ĮGALIOJIMŲ TIKRINIMUI
APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE FE, TRE, SFE, CRE, FIE, IRE ASSESSMENT OF COMPETENCE

1.

FCL1020,1025

Prašytojo asmeninė informacija
Applicant’s personal details

Vardas:

Pavardė:

First name(s):

Last name(s):

Licencijos Nr.:

Egzaminuotojo Nr.:

Licence No.:

Examiners certificate no.:

Adresas:
Address:

Telefono Nr.:

Sveikatos pažimėjimo Nr:

Phone No.:

Medical certificate No.:

El. paštas:

Sveikatos paž. galiojimas:

E-mail:

Medical certificate validity:

Data:

Pareiškėjo parašas:

Date:

2.

Signature of applicant:

Pirminis egzaminuotojo tikrinimas arba prašymas suteikti papildomą kvalifikaciją
Initial examiner assessment or application for additional rating

Prašau suteikti:
Applying for:

FE

TRE

SFE

CRE

FIE

IRE

Lėktuvas

Sraigtasparnis

Sklandytuvas

Dirižablis

Balionas

Orlaivis:

Airplane

Helicopter

Glider

Airship

Balloon

Aircraft:

Orlaivio tipas arba klasė:
On following type or class:

3.

Egzaminuotojo pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimas arba atnaujinimas
Examiner certificate revalidation or renewal

Pratęsimas:
Revalidation:

Atnaujinimas:

FE

TRE

SFE

CRE

FIE

IRE

Renewal:

Lėktuvas

Sraigtasparnis

Sklandytuvas

Dirižablis

Balionas

Orlaivis:

Airplane

Helicopter

Glider

Airship

Balloon

Aircraft:

Orlaivio tipas arba klasė:
On following type or class:

Egzaminuotojų seminaro data:

1 metais:
2 metais:
1st year:
______ 2nd year:
Seminarą rengusi organizacija:

Date of examiner refresher seminar:

Organiser of the seminar:

Kiek LST, LPC ir AoC patikrinimų atlikta per 3 metus?
How many LST, LPC and AoC conducted every year?

4.

______

3 metais:
3th year:

_____

AMC1 FCL.1020 Egzaminuotojų įgūdžių įvertinimas
AMC1 FCL.1020 Examiners assessment of competence

4.1. Kandidato instruktavimas / Briefing the ‘candidate’
Išlaikė/Passed
Kandidatui turi būti skirta laiko ir priemonių pasiengti skrydžiui. Instruktažas turėtų apimti šiuos dalykus:

Neišlaikė/ Failed

The ‘candidate’ should be given time and facilities to prepare for the test flight. The briefing should cover the following:

4.1.1 skrydžio tikslas / the objective of the flight;
4.1.2 licencijų patikrinimai / licensing checks;
4.1.3 kandidato klausimai / freedom for the ‘candidate’ to ask questions;
4.1.4 procedūros, kurias reikia atlikti (pavyzdžiui, naudotojo vadovas) / operating procedures to be followed (for example operators manual);
4.1.5 oro sąlygų vertinimas / weather assessment;
4.1.6 kandidato ir egzaminuotojo darbo pajėgumai / operating capacity of ‘candidate’ and examiner;
4.1.7 tikslai, kuriuos turi identifikuoti „kandidatas“ / aims to be identified by ‘candidate’;
4.1.8 imituojamo oro sąlygos (pavyzdžiui, apledėjimas ir debesuotumas) / simulated weather assumptions (for example icing and cloud base);
4.1.9 ekranų naudojimas (jei taikoma) / use of screens (if applicable);
4.1.10 pratimų, kuriuos reikia atlikti, turinys / contents of exercise to be performed;
4.1.11 sutarti greičiai ir valdymo parametrai (pavyzdžiui, V greičiai, posvyrio kampas, artėjimo tūpti minimumai) / agreed speeds and handling
parameters (for example V-speeds, bank angle, approach minima);

4.1.12 R/T naudojimas / use of R/T;
4.1.13 atitinkami „kandidato“ ir egzaminuotojo vaidmenys (pavyzdžiui, avarijos metu) / respective roles of ‘candidate’ and examiner (for example during
emergency);

4.1.14 Administravimo procedūros (pavyzdžiui, skrydžio plano pateikimas) / Administrative procedures (for example submission of flight plan).
4.2. Egzaminuotojas turi palaikyti reikiamą komunikacijos lygį su kandidatu.
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
Egzaminuotojas turi vadovautis šia patikrinimo informacija: / The examiner applicant should maintain
the necessary level of communication with the ‘candidate’. The following check details should be followed by the examiner applicant:

4.2.1 egzaminuotojo dalyvavimas daugianarės įgulos (MP) veikloje / involvement of examiner in a MP operating environment;
4.2.2 poreikis duoti „kandidatui“ tikslius nurodymus / the need to give the ‘candidate’ precise instructions;
4.2.3 saugaus skrydžio vykdymo atsakomybė / responsibility for safe conduct of the flight;
4.2.4 egzaminuotojo įsikišimas, kai būtina / intervention by examiner, when necessary;
4.2.5 ekranų naudojimas / use of screens;
4.2.6 ryšys su ATC ir glaustų, lengvai suprantamų tikslų poreikis / liaison with ATC and the need for concise, easily understood intentions;
4.2.5 ekranų naudojimas / use of screens;
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4.2.5 ekranų naudojimas / use of screens;
4.2.6 ryšys su ATC ir glaustų, lengvai suprantamų tikslų poreikis / liaison with ATC and the need for concise, easily understood intentions;
4.2.7 kandidato raginimas laikytis reikiamos veiksmų sekos (pavyzdžiui, po antrojo rato) / prompting the ‘candidate’ about required sequence of events
(for example following a go-around);

4.2.8 teikti trumpas, faktines ir netrukdančias pastabas / keeping brief, factual and unobtrusive notes.
4.3 Įvertinimas / Assessment
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
Egzaminuotojas turėtų nurodyti skrydžio egzamino paklaidas, taikomas egzaminui. Reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:
The examiner applicant should refer to the flight test tolerances given in the relevant skill test. Attention should be paid to the following points:

4.3.1 kandidato klausimai / questions from the ‘candidate’;
4.3.2 nurodyti egzamino rezultatus ir neišlaikytus skyrius / give results of the test and any sections failed;
4.3.3 nurodyti neišlaikymo priežastis / give reasons for failure.
4.4 Apklausa po skrydžio / Debriefing
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
Egzaminuotojas turėtų pademonstruoti inspektoriui gebėjimą atlikti teisingą, objektyvią kandidato apklausą po skrydžio, pagrįstą
aiškiomis faktinėmis aplinkybėmis. Turėtų išlikti aiški pusiausvyra tarp draugiškumo ir oficialumo. Pareiškėjo nuožiūra su kandidatu
reikėtų aptarti šiuos dalykus: The examiner applicant should demonstrate to the inspector the ability to conduct a fair, unbiased debriefing of the ‘candidate’ based on identifiable factual
items. A balance between friendliness and firmness should be evident. The following points should be discussed with the ‘candidate’, at the applicant’s discretion:

4.4.1 patarti kandidatui, kaip išvengti ar ištaisyti klaidas / advise the candidate on how to avoid or correct mistakes;
4.4.2 nurodyti kitus pastebėtus kritikuotinus dalykus / mention any other points of criticism noted;
4.4.3 duoti naudingų patarimų / give any advice considered helpful.
4.5 Įrašai ir dokumentavimas / Recording or documentation
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
Egzaminuotojas pareiškėjas turėtų pademonstruoti inspektoriui galimybę teisingai atlikti atitinkamus įrašus. Šie įrašai gali būti:
The examiner applicant should demonstrate to the inspector the ability to complete the relevant records correctly. These records may be:

4.5.1 atitinkama egzamino ar patikrinimo forma / the relevant test or check form;
4.5.2 licencijos įrašas (jeigu taikoma)/ licence entry (if applicable);
4.5.3 atitinkamos įmonės operatoriaus įgūdžių patikrinimo formų pildymas/ Relevant company forms where the examiner has privileges of conducting operator
proficiency checks.

4.6 Teorinių žinių įrodymas / Demonstration of theoretical knowledge
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
4.6.1 Egzaminuotojas pareiškėjas turėtų įrodyti inspektoriui, kad turi pakankamai žinių teisės aktų reikalavimų, susijusių su
egzaminuotojo funkcijomis, srityje / The examiner applicant should demonstrate to the inspector a satisfactory knowledge of the regulatory requirements associated with the function
of an examiner.

4.7 Tikrinimo eiga / Checking progress
Išlaikė/Passed
Neišlaikė/ Failed
4.7.1 Ar Egzaminuotojas sukurė realistišką egzamino scenarijų? / Did the examiner create a realistic Examination Scenario?
4.7.2 Ar laikėsi sukurto scenarijaus? / Did the examiner adhere to his own session schedule? (timeframe/deviation)?
4.7.3 Ar egzaminuo patikrino visus privalomus elementus? / Did the examiner check all mandatory items?
4.7.4 Ar laikas skirtas priešskrydiniam pasiruošimui ir poskrydiniam aptarimui buvo pakankamas? / Was the planned time for the briefing and debriefing
sufficient?

4.7.5 Ar egzaminuotojas supažindino pilotą su avarinėmis procedūromis ir kaip evakuotis iš simuliatoriaus (jei taikoma)? / How did the
instructor brief simulator escape and emergency procedures?

4.7.6 Ar egzaminuotojas ištaisė piloto padarytas klaidas? / Did the examiner recover failures and mistakes made by the pilot/crew team?
4.7.7 Ar egzaminuotojas skyrė pakankamai laiko pilotui pasiruošti simuliatorių / lėktuvą? / How did the examiner manage the timeframe for the applicant(s)
to prepare the simulatoror / aircraft?

4.7.8 Ar egzaminuotojo elgesys buvo tinkamas? / was the examiner's behavior appropriate?
Egzaminuotojo įgūdžių įvertinimo rezultatai
5.
Results of the examiner assessment of competence

Išlaikyta / Pass

Neišlaikyta / Fail

Pastabos:
Remarks:

Egzaminuotojas arba TKA CAA atstovas:

Įgaliojimo Nr.:

Examiner or TKA CAA inspector:

Examiner certificate No:

Aerodromas arba vieta:

Skrydžio laikas:

Aerodrome or site:

Flight time:

Kilimo laikas:

Tūpimo laikas:

Take-off time:

Landing time:

Orlaivis arba simuliatorius:

Registracijos Nr.:

Aircraft or simulator:

Registration No.:

Data:

Egzaminuotojo arba TKA inspektoriaus parašas:

Date:

6.

Signature of Examiner or TKA inspector:

TKA CAA sprendimas
TKA CAA decision

Data

Leidimas: 4

Pareigūno parašas

Vardas, Pavardė
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Licencijos Nr.

Licence No.

N. Surname

Country

Šalis
Registration No.

Registracijos
Nr.
Type/Class

Tipas/Klasė

Aircraft / FSTD

Candidate:

V. Pavardė

Orlaivis / FSTD

Kandidatas:

Egzaminuotojo V. Pavardė/Examiners N. Surname ___________________ Egzaminuotojo parašas / Examiners signature:

Date:
yyyy.mm.dd.

Data:

Examiners of Lithuanian TKA CAA shall fill in activity report of 3 years and submit when applying for examiners certificate revalidation or renewal.

Išlaikė/Neišlaikė
Pass/Fail

Data / Date: ____________________

LCT/LPC/AoC

____________________

Place

Vieta

Test

Patikrinimas

Lietuvos egzaminuotojai turi užpildyti ir pateikti veiklos ataskaitą už praėjusius 3 metus, kreipiantis dėl egzaminuotojo sertifikato galiojimo laiko pratęsimo ar atnaujinimo.

Examiner activity report

Egzaminuotojo veiklos ataskaita

Duration
H:mm

Trukmė
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5 priedas

Briefing for Non-Lithuanian examiners
Appendix I to the European Aircrew Regulation (FCL.1015(c)) requires, that all Non-Lithuanian Examiners
shall not conduct skill tests, proficiency checks or assessments of competence to Lithuanian licence
holders unless they have reviewed the latest available information containing the relevant national
procedures of the applicant's competent authority.
1. Licence skill tests (LST) and Assessments of Competence (AoC) shall be conducted by an examiner
with the valid examiner certificate, authorized by Lithuania TKA CAA or an examiner accepted and
assigned for such purpose by Lithuania TKA CAA (examiner holding authorization issued by another
EASA Member State).
2. TKA CAA require, that the foreign Examiner, exercising their privileges on Lithuanian licence holders,
shall fulfil the following requirements:
a. Be included into the list of foreign examiners;
b. Inform TKA CAA without delay about any changes, affecting their Examiner’s privileges, during the
entire period of validity of certification;
c. Comply with restrictions of Examiners’ privileges applied by TKA CAA to Non-Lithuanian Examiners
when they act on the Lithuanian licence holders;
d. Be familiar and comply with the latest information available on TKA CAA web page – www.caa.lt .
3. Conditions for non-Lithuanian Examiners to be included into Examiners:
a. Applicant must hold a valid Examiner authorisation issued by competent authority according to EU
Regulation No. 1178/2011;
b. Fill in and sign application form for Non-Lithuanian examiners;
c. Receive entitlement from Lithuanian TKA CAA.
The registration process can take up to 2 weeks, since the application has been submitted. Should the
application be rejected, the applicant is informed by email. The entitlement of an Examiner is issued
when his name appears on the list of foreign Examiners. Only when he/she is actually listed on the TKA
CAA list of certified foreign Examiners, an applicant can start exercising his/her Examiner’s privileges
on the Lithuanian license holders. Certification of a Non-Lithuanian Examiner is valid until the date of
expiry of his/her Examiners’ authorisation.
4. Examiners may exercise all their privileges of their Examiners’ authorisation on the Lithuanian
licence holders with the following restrictions:
Examiner must hold individual authorisation by Lithuanian TKA CAA for each CPL, IR and ATPL skill
test.
For all other skill-tests and any Assessment of Competence:
Non-Lithuanian Examiners must inform TKA CAA of their intention to conduct such test at least 5
business days before the examination by sending notification email (refer to Appendix 1). As long as
the Examiner receives acknowledgement of his/her notification by email, this fulfils the notification
requirement. The Examiner may only conduct the test once they are entitled to do so by TKA CAA for
the particular event; any change in the organisation of the test (change of Examiner, date, time, place
of the event) must be strictly coordinated and approved by TKA CAA other vice examination/test will
be considered invalid.
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5. Examiners shall:
a. Provide filed and signed test/check original form to the candidate once the test/check is fully
completed. Tests/Checks must be recorded on the proper paper form downloadable from Lithuanian
TKA CAA website. The form to be used depends on the type of test/check. All forms related to flight
crew licensing and examination are available on the Lithuanian TKA CAA web site
http://www.caa.lt/index.php?3337330103 or http://www.caa.lt/index.php?1854193954.
b. Forward the copy of test/check to TKA CAA according the procedure described in Appendix 1.
Note: It is mandatory for Examiners to notify TKA CAA within 3 business days.
c. If applicable by national procedures of their state, forward a copy to the competent Authority they
authorised by;
d. Keep a full record of all tests in their personal archives for a period not less than 5 years (copy of
the entire completed test report form).
e. Keep records of tests/checks details for 5 years and then destroy them.
When applicable, details of an incomplete examination can be transferred to a new examiner (in case
of partial pass).
6. It is mandatory for Examiners to notify TKA CAA without delay:
a. Of changes to their contact details (email address, phone, etc.);
b. Of any change affecting their Examiner privileges (A/C type, limitation affecting licence or medical,
ceasing of examiner activities) or when the authorisation has expired;
7. The applicant shall bear the costs carrying out of the test.
8. Examiners shall consider insuring against any direct or indirect involvement in incident or accident that
might result in losses or injuries (affecting themselves or third parties). In case they rely on a third party
liability provided through an operator, they shall take all necessary precautions to get a comprehensive
understanding of the contract provided.
9. The examiners shall not enter any endorsement in the pilot licence.
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Appendix 1.
EMAIL FORMAT TO BE USED
In order to allow a smooth, quick and efficient circulation of information, Examiners are invited to
strictly adhere to the following E-mail formats:
1) Information before a skill test:
1.Examiner details:

2.Candidate details:

Examiner's (complete) name
and initials
Examiner’s certificate number
Country of examiner
certification
Contact details: mobile phone
number, e-mail address

Candidate’s name and
initials
Candidate’s licence
number

3.Skill test details:
Type of skill test
Type of aircraft
Specify skill test in aircraft or
FSTD
Name of FSTD operator
FSTD approval certificate
Aircraft registration
Date and time
Place

2) Information after a skill test, proficiency check or assessment of competence
After completion of a skill test, proficiency check or assessment of competence, the examiner
report shall include:
1. A skill test or proficiency check or assessment of rompetence form,
2. A flight test schedule (if applicable).
3. Copy of the statement of the approved training organisation (ATO) which confirms
the required training has been completed (if applicable).
4. Copy of FSTD approval certificate (if applicable).
5. Copy of the examiner's licence. (if applicable).
6. Copy of the examiner's certificate.
7. Copy of the examiner’s medical certificate. (if applicable).
8. Copy of endorsed licence (if entry on licence by examiner).

Notes:
The email must be sent no later than 3 business days after the examination date.
The entire report form must be attached.
Examiners are encouraged to forward any useful information/feedback about the event.
Please ensure that you send good quality scanned pdf copies when sending the information via
e-mail.
Email: examiner@caa.lt
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6 priedas
Egzaminuotojo pažymėjimas (naujoji forma)

EGZAMINUOTOJO PAŽYMĖJIMAS
EXAMINERS CERTIFICATE

Pagal komisijos reglamentą (ES) Nr 1178/2011
In compliance with Commission Regulation (EU) No 1178/2011

Pažymėjimo Numeris:
Certificate number

Vardas ir Pavardė:
Name and surname

Licencijos numeris:
Licence number

Pažymėjimo galiojimo data:
The certificate is valid until

Pradinins išdavimas:
Date of initial issue

Orlaivio klasė arba Tipas:
Class or Type(s) of aircraft

Privilegijos:

TYPE/CLASS

(Aircraft and FSTD/Aircraft only/FSTD only)

(įkelti iš antro puslapio)

Privileges:

Sąlygos:
Conditions:
Egzaminuotojo pažymėjimo turėtojas privalo turėti licenciją, pažymėjimą ar kvalifikaciją, lygiavertį tam, kuriam išduoti ar suteikti jie turi teisę vykdyti
įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminus, taip pat vykdyti atitinkamą mokymą ir turėti teisę per orlaivyje
vykdomą įgūdžių patikrinimo, kvalifikacijos patikrinimo ar gebėjimų vertinimo egzaminą vykdyti orlaivio įgulos vado funkcijas. / Holders of an examiner
certificate shall hold an equivalent licence, rating or certificate to the ones for which they are authorized to conduct skill tests, proficiency checks or
assessments of competence and the privilege to instruct for them and be qualified to act as PIC on the aircraft during a skill test, proficiency check or
assessment of competence when conducted on the aircraft.
Egzaminuotojas negali vykdyti skrydžio egzamino arba įgūdžių patikrinimo skirto licencijai arba kvalifikacijai gauti jei egzaminuotojas prašymo teikėją
mokė skrydžio pastarajam siekiant gauti licenciją, kvalifikaciją ar pažymėjimą ir tas mokymas sudaro daugiau nei 25 % reikalaujamo skrydžio mokymo
arba jeigu egzaminuotojas atsakingas už rekomendaciją laikyti įgūdžių patikrinimo egzaminą pagal FCL.030 dalies b punktą, taip pat jei egzaminuotojas
mano, kad gali būti neobjektyvus. / Examiners shall not conduct skill tests or assessments of competence of applicants for the issue of a licence, rating
or certificate to whom they have provided more than 25 % of the required flight instruction for the licence, rating or certificate for which the skill test
or assessment of competence is being taken; or when they have been responsible for the recommendation for the skill test, in accordance with
FCL.030(b); also whenever they feel that their objectivity may be affected.
This certificate provides examiner privileges when acting on aircrafts registered in Europe. When acting on an aircraft registered in a Third Country,
it is mandatory to obtain a formal agreement from this State. Šis pažymėjimas suteikia privilegijas egzaminuotojui atlikti egzaminus su Europoje
registruotais orlaiviais. Kai orlaivis registruotas Trečiosiose šalyse, privaloma gauti oficialų tos šalies sutikimą.

Personalo licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Chief specialist of Personnel Licensing Division
Data / Date:
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List of privileges:
FE(A) skill tests and proficiency checks for associated single-pilot class and type ratings, FCL.1005.FE (a) (1)
FE(A) skill tests for the issue of the PPL(A), FCL.1005.FE (a) (1)
FE(A) skill tests for the issue of the CPL(A), FCL.1005.FE (a) (2)
FE(A) skill tests for the issue of the LAPL(A), FCL.1005.FE (a) (3)
FE(A) skill tests for the issue of a mountain rating, FCL.1005.FE (a) (4)
FE(A) proficiency checks for the revalidation and renewal of EIRs, FCL.1005.FE (a) (5)
FE(H) skill tests and proficiency checks for single-pilot single-engine helicopter type rating, FCL.1005.FE (b) (1)
FE(H) skill tests for the issue of the PPL(H), FCL.1005.FE (b) (1)
FE(H) skill tests for the issue of the CPL(H), FCL.1005.FE (b) (2)
FE(H) skill tests and proficiency checks for single-pilot multi-engine helicopter type rating, FCL.1005.FE (b) (3)
FE(H) skill tests for the issue of the LAPL(H), FCL.1005.FE (b) (4)
FE(As) skill test for the issue of the PPL(As) and CPL(As) and skill tests and proficiency checks for the associated airship type ratings, FCL.1005.FE (c)
FE(S) skill tests and proficiency checks for the SPL and the LAPL(S), FCL.1005.FE (d) (1)
FE(S) proficiency checks for the extension of the SPL privileges to commercial operations, FCL.1005.FE (d) (2)
FE(S) skill tests for the extension of the SPL or LAPL(S) privileges to TMG, FCL.1005.FE (d) (3)
FE(S) skill tests and proficiency checks for the cloud flying rating, FCL.1005.FE (d) (4)
FE(B) skill tests for the issue of the BPL and the LAPL(B) and skill tests and proficiency checks for
the extension of the privileges to another balloon class or group, FCL.1005.FE (e) (1)
FE(B) proficiency checks for the extension of the BPL privileges to commercial operations, FCL.1005.FE (e) (2)
TRE(A) skill tests for the initial issue of type ratings for aeroplanes, FCL.1005.TRE (a) (1)
TRE(A) proficiency checks for revalidation or renewal of type ratings, EIRs and IRs, FCL.1005.TRE (a) (2)
TRE(A) skill tests for ATPL(A) issue, FCL.1005.TRE (a) (3)
TRE(A) skill tests for MPL issue, provided that the examiner has complied with the requirements in FCL.925, FCL.1005.TRE (a) (4)
TRE(A) assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of a TRI or SFI certificate in the applicable aircraft category, provided that the examiner has
completed at least 3 years as a TRE, FCL.1005.TRE (a) (5)
TRE(A) assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of a TRE or SFE certificate in the applicable aircraft category, provided that the examiner is
approved as senior examiner and has completed at least 3 years as a TRE, FCL.1020, FCL.1025.
TRE(H) skill tests and proficiency checks for the issue, revalidation or renewal of helicopter type ratings, FCL.1005.TRE (b) (1)
TRE(H) proficiency checks for the revalidation or renewal of IRs, or for the extension of the IR(H) from single-engine helicopters to multi-engine helicopters, provided the
TRE(H) holds a valid IR(H), FCL.1005.TRE (b) (2)
TRE(H) skill tests for ATPL(H) issue, FCL.1005.TRE (b) (3)
TRE(H) assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of a TRI(H) or SFI(H) certificate, provided that the examiner has completed at least 3 years as a
TRE, FCL.1005.TRE (b) (4)
TRE(H) assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of a TRE or SFE certificate in the applicable aircraft category, provided that the examiner is
approved as senior examiner and has completed at least 3 years as a TRE, FCL.1020, FCL.1025.
CRE(A) skill tests for the issue of class and type ratings, for single-pilot aeroplanes, except for single-pilot high performance complex aeroplanes, FCL.1005.CRE (a)
CRE(A) proficiency checks for revalidation or renewal of class and type ratings FCL.1005.CRE (b) (1)
CRE(A) proficiency checks for revalidation and renewal of IRs, provided that the CRE complies with the requirements in FCL.1010.IRE(a), FCL.1005.CRE (b) (2)
CRE(A) proficiency checks for revalidation and renewal of EIRs, provided that the CRE has completed at least 1 500 hours as a pilot on aeroplanes and complies with the
requirements in FCL.1010.IRE(a)(2)FCL.1005.CRE (b) (3)
CRE(A) skill test for extension of LAPL(A) privileges to another class or variant of aeroplane.
IRE(A) skill tests for the issue, and proficiency checks for the revalidation or renewal of EIRs or IRs, FCL.1005.IRE, FCL.1010.IRE (a)
IRE(H) skill tests for the issue, and proficiency checks for the revalidation or renewal of EIRs or IRs, FCL.1005.IRE, FCL.1010.IRE (b)
IRE(As) skill tests for the issue, and proficiency checks for the revalidation or renewal of EIRs or IRs, FCL.1005.IRE, FCL.1010.IRE (c)
SFE(A) skill tests and proficiency checks for the issue, revalidation or renewal of type ratings for multi-pilot aeroplanes, FCL.1005.SFE (a) (1)
SFE(A) proficiency checks for revalidation or renewal of IRs, provided that the SFE complies with the requirements in FCL.1010.IRE for the applicable aircraft category,
FCL.1005.SFE (a) (2)
SFE(A) skill tests for ATPL(A) issue, FCL.1005.SFE (a) (3)
SFE(A) skill tests for MPL issue, provided that the examiner has complied with the requirements in FCL.925, FCL.1005.SFE (a) (4)
SFE(A) assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of an SFI certificate in the relevant aircraft category, provided that the examiner has completed
at least 3 years as an SFE, FCL.1005.SFE (a) (5)
SFE(H) skill tests and proficiency checks for the issue, revalidation and renewal of type ratings, FCL.1005.SFE (b) (1)
SFE(H) proficiency checks for the revalidation and renewal of IRs, provided that the SFE complies with the requirements in FCL.1010.IRE(b), FCL.1005.SFE (b) (2)
SFE(H) skill tests for ATPL(H) issue, FCL.1005.SFE (b) (3)
SFE(H) skill tests and proficiency checks for the issue, revalidation or renewal of an SFI(H) certificate, provided that the examiner has completed at least 3 years as an SFE,
FCL.1005.SFE (b) (4)
FIE(A) assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of certificates for FI(A), CRI(A), IRI(A) and TRI(A) on sing le-pilot aeroplanes, provided that the
relevant instructor certificate is held, FCL.1005.FIE (a)
FIE(H) assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of certificates for FI(H), IRI(H) and TRI(H) on single-pilot helicopters, provided that the relevant
instructor certificate is held, FCL.1005.FIE (b)
FIE(As) assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of instructor certificates on the airships, provided that the relevant instructor certificate is held,
FCL.1005.FIE (c)
FIE(S) assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of instructor certificates on the sailplanes and powered sailplanes, provided that the relevant
instructor certificate is held, FCL.1005.FIE (c)
FIE(B) assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of instructor certificates on the balloons, provided that the relevant instructor certificate is held,
FCL.1005.FIE (c)
FE(_) assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of a FE(_), IRE(_), CRE(A), FIE(_) certificate in the applicable aircraft category, provided that the
examiner is approved as senior examiner and has completed at least 3 years as a TRE, FCL.1020, FCL.1025.
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7 priedas
Egzaminuotojo pažymėjimas (senoji forma)
EGZAMINUOTOJO PAŽYMĖJIMAS
CIVILINĖS AVIACIJOS
ADMINISTRACIJA
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
RE P U B LI C O F LI T HU AN I A

išduotas pagal Part-FCL

Nr. LT/_____
CERTIFICATE OF EXAMINER
issued in accordance with Part-FCL

Pažymima, kad
This is to certify that

______________________

yra CAA įgaliotasis _________ egzaminuotojas ( __________ tikrinimai).
is a designated CAA examiner for _____________ ( ___________ checks).
Šis pažymėjimas galioja iki __________ ir tik su galiojančia ____________ licencija.
This certificate valid till ___________ and it is an amalgamated part of the licence
No. __________.
Pirminio išdavimas data / Date of initial issue: ______________
Personalo licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas ____________________
Chief specialist of Personnel Licencing Division
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8 priedas

Vyriasniojo skrydžių egzaminuotojo skyrimas
20__ ________ ___ d.
Vilnius
Skiriu ____________ vyriasniuoju skrydžių egzaminuotoju nuo 20__ ________ ___ d.
Vyriasniajam egzaminuotojui suteikiami įgaliojimai tikrinti ______________ egzaminuotojus
įgaliojimų suteikimui, pratęsimui ir atnaujinimui.

Vyriasniojo egzaminuotojo pažymėjimo Nr.:

________________________

Vardas, Pavardė:

________________________

Licencijos Numeris:

________________________

Vyriasniojo egzaminuotojo pažymėjimo galiojimas:

________________________

Pirminis skrydžių egzaminuotojo pažymėjimo gavimas: ________________________
Orlaivio klasės arba tipai:

Personalo licencijavimo skyriaus vadovas
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________________________

_______________
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