TVIRTINU
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Civilinės aviacijos departamento direktorius
Alvydas Šumskas

VEŽĖJO TIKRINIMO SKRYDŽIO METU PATIKROS LAPAS
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:

Tikrintojas 2:

(vardas, pavardė)

(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.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Pasirengimas skrydžiui:
ARO.GEN.200 (a) (3)
Ar yra skrydžio ir keleivių salono įguloms pasirengti skrydžiams skirtos atitinkamos patalpos?
ORO.AOC.140 (c)
ORO.GEN.215
AMC 1 ARO.GEN.200 (a) (1) Ar yra skrydžio ir keleivių salono įguloms pasirengti skrydžiams skirta medžiaga, dokumentai
(c) (4)
(taip pat ir Skrydžio vykdymo vadovo ištraukos)?
ORO.GEN.110 (b)
CAT.GEN.MPA.180 (a) (15)
CAT.OP.MPA.175
ORO.FTL.110 (i)
ORO.GEN.110 (e)
CAT.OP.MPA.175 (b) (6)

Ar yra skiriama pakankamai laiko pasirengti skrydžiui?
Ar yra ryšių palaikymo su atitinkamomis tarnybomis galimybės?

ORO.GEN.110 (e)
CAT.OP.MPA.175 (b) (6)

Ar prireikus yra numatytas tinkamas transportas?

Prieš skrydį tikrinami punktai:
CAT.GEN.MPA.180 (a) (17)
(18)
CAT.OP.MPA.175
CAT.GEN.MPA.180 (a) (11)
CAT.OP.MPA.100 (a) (2)
CAT.OP.MPA.190
CAT.OP.MPA.175
CAT.OP.MPA.190
ORO.GEN.110 (i)
CAT.OP.MPA.150 (c) (d)
CAT.OP.MPA.175 (a) (7)
AMC1 CAT.OP.MPA.175 (a)
(16)

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.
2.5.8.

AMC1 CAT.OP.MPA.126
CAT.OP.MPA.175 (b) (1)
CAT.GEN.MPA.180 (a) (3)
(10) (16)
CAT.GEN.MPA.105 (a) (11)
CAT.OP.MPA.175 (b)
AMC2 CAT.OP.MPA.126
AMC1 SPA.MNPS.105
MNPS
CAT.OP.MPA.175 (b)
AMC2 CAT.OP.MPA.126
AMC1 SPA.MNPS.105
MNPS
CAT.OP.MPA.150(c) (d)
CAT.OP.MPA.151
CAT.OP.MPA.175(b) (7)
CAT.OP.MPA.175(b) (1)
CAT.POL.MAB.100
CAT.POL.MAB.105
CAT.POL.MAB. 100 (a)
AMC1 CAT.POL.MAB.100
(a)
CAT.POL.A.310
CAT.POL.A.340

instruktažas apie oro sąlygas ir maršrutą, NOTAM sąlygos

ATS skrydžio plano pildymas

skrydžio planavimas, OPSPEC įrašai, aktualūs skrydžiui
degalų sąnaudų skaičiavimas

Vado veiksmai:
orlaivio tinkamumas skristi, įskaitant techninės priežiūros biuletenių ir MEL naudojimą ir, jei
yra, CDL

orlaivyje būtinų prietaisų ir įrangos komplektavimas, atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus
patvirtinimus ir įrašus OPSPEC

operatyvinio skrydžio plano rengimas

orlaiviui būtinų degalų ir esamas degalų ir tepalų kiekis

orlaivio masė ir svorio centro padėtis

gebėjimas laikytis orlaivio masės ir charakteristikų ribojimų, aukštėjimo gradiento ir kliūčių
perskridimo reikalavimų

teisingų kritinių greičių (V1, Vr, V2 ir kt.) skaičiavimas pagal esamas KTT ir kilimo sąlygas

CAT.POL.MAB.100 (h) (i) (j) krovinio sauga ir teisingas išdėstymas

SPA.DG.110
AMC1 SPA.DG.110 (b)
CAT.GEN.MPA.200
CAT.OP.MPA.175 (b) (4)
CAT.GEN.MPA.180 (a) (20)
(21)
2.5.10.
AMC1 CAT.OP.MPA.175 (a)
CAT.POL.MAB.105

informacija apie pavojingus krovinius

2.5.9.

CAT.GEN.MPA.180
2.5.11.
CAT.GEN.MPA.180

2.5.12.

CAT.GEN.MPA.135 (b) (2)
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.

CAT.GEN.MPA.100 (a) (2)
(b) (1)
CAT.GEN.MPA.105 (a) (12)

operatyvinio skrydžio plano, orlaivio masės ir centruotės formos pildymas ir pasirašymas

reikiamų leidinių ir vadovų ar atitinkamų dokumentų kopijų buvimas orlaivyje, t.y. orlaivio
naudojimo vadovo, orlaivio skrydžių vadovo, maršruto vadovo, MEL ir CDL, jei taikoma, ir jų
galiojantys papildymai / atnaujinimai
reikiamų dokumentų ar atitinkamų dokumentų kopijų buvimas orlaivyje:
2.5.12.1.orlaivio registravimo pažymėjimas;
2.5.12.2.tinkamumo skraidyti pažymėjimas;
2.5.12.3.įgulos licencijos ir medicinos pažymėjimai;
2.5.12.4.orlaivio radijo stočių licencijos;
2.5.12.5.skrydžių žurnalas;
2.5.12.6.techninės būklės žurnalas;
2.5.12.7.triukšmo sertifikatas;
2.5.12.8.vežėjo pažymėjimas ir veiklos nuostatai;
2.5.12.9.keleivių ir / ar krovinių deklaracijos
personalo, nepriklausančio minimaliai įgulai, įlaipinimas ir jo instruktažas apie avarinės įrangos
išdėstymą ir naudojimą, draudžiančius rūkyti ženklus, saugos diržų naudojimą, avarinių durų ir
angų išdėstymą bei naudojimą, ir kt.
skrydžio įgulos orlaivio išorės ir vidaus patikra ir salono įgulos salono patikra

CAT.GEN.MPA.105 (a) (8)
radijo ir navigacijos įrangos nustatymo tvarka, duomenų įtraukimas į skrydžio valdymo avionikos
AMC2 – 4 CAT.OP.MPA.126 prietaisus (jei tokie yra), atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC.
Reikiamos įrangos patikrinimas (GPS, RAIM, kt.).
ORO.GEN.110 (f)
inertinės įrangos paleidimo ir kryžminės patikros procedūros
ORO.GEN.110 (h)
pilotų kabinos parengimas ir procedūros, patikros lapų naudojimas
CAT.GEN.MPA.105 (a) (8)

Radiniai/ komentarai
Neatitinka

2.11.

3.

ORO.GEN.110 (h)

įgulos sąveika

Patikra skrendant
Prieš kylant:

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

ORO.MLR.101 (b)
ORO.GEN.110 (f) (h)
ORO.MLR.101 (b)
ORO.GEN.110 (f) (h)
ORO.MLR.101 (b)
ORO.GEN.110 (f) (h)
CAT.GEN.MPA.125(b) (2)

pasirengimo paleisti variklius procedūros
variklio paleidimo procedūros
tinkamas ryšio palaikymas ir koordinavimas su antžemine įgula:
3.3.1. variklio paleidimo procedūros
3.3.2 trinkelių patraukimas;
3.3.3 trinkelių nustūmimas ir vilkimas, jei reikia, prieš pradedant riedėti
riedėjimas ir aerodromo schemos naudojimas
patikros lapų naudojimas
SVC leidimo gavimas ir užrašymas

CAT.GEN.MPA.125
ORO.GEN.110 (h)
CAT.GEN.MPA.125 (b) (3)
CAT.OP.MPA.215(a) (1)(i)
ORO.GEN.110 (f)
skrydžio įgulos brifingas prieš kilimą, išvykimą ir pradinį aukštėjimą, įskaitant navigacijos
AMC2 – 4 CAT.OP.MPA.126 priemones ir atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC
Skrendant:

3.8.

CAT.GEN.MPA.100 (a) (2)
CAT.GEN.MPA.105 (a) (8)
CAT.GEN.MPA.100 (a) (1)
ORO.GEN.110 (h)

3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.

3.21.

3.22.
3.23.

3.24.

3.25.

3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.

3.31.
3.32.
3.33.

ORO.MLR.101 (b)
ORO.GEN.110 (f)
CAT.OP.MPA.210
SPA.RVSM.110
ORO.GEN.110 (f)
ORO.MLR.101 (b)
ORO.SEC.100
CAT.GEN.MPA.120
FCL.055
CAT.GEN.MPA.205 (b)
ORO.GEN.110 (i)
AMC2-7 CAT.OP.MPA.126
ORO.GEN.110 (h)
AMC7 CAT.OP.MPA.126
CAT.OP.MPA.245 (b)
CAT.OP.MPA.246
CAT.OP.MPA.215
CAT.GEN.MPA.125 (b) (2)
SPO.IDE.A.215 (a)
CAT.IDE.A.345 (a) (c) (d)
AMC2 CAT.IDE.A.345 (a)
GM1 CAT.IDE.A.345 (c)
GM1 CAT.IDE.A.355 (a)
AMC2-7 CAT.OP.MPA.126

skrydžio taisyklių laikymasis
skrydžio įgulos žinios apie:
3.9.1 orlaivio ribojimus
3.9.2 orlaivio įprastines ir avarines procedūras
3.9.3 orlaivio sistemas ir įrangą
3.9.4 kreiserinio skrydžio kontrolę
pilotų kabinos procedūrų tinkamumas
įgulos disciplina, koordinavimas ir budrumas
aukščio kontrolė ir aukščio / lygio keitimo procedūros
naudojimo vadovas, įskaitant orlaivio naudojimo vadovą, ir jo atitikimas reikalavimams, kurie
gali kilti skrydžio metu
pilotų kabinos saugumo procedūrų taikymas
įgulos narių kompetencija, taip pat skrydžio įgulos narių kalbos, vartojamos radijo ryšio metu,
įgūdžiai
skrydžio įgulos naudojami kompanijos dažniai ir operatyvinė skrydžio kontrolė
maršruto ir artėjimo navigacijos priemonių naudojimas, procedūros atsižvelgiant į specialiuosius
ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC
pilotų žinios apie maršrutus ir aerodromus, įskaitant išskridimo nenumatytų atvejų procedūras,
atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC
meteorologinės informacijos ir pateiktų aplinkos duomenų adekvatumas ir naudojimas
oras / žemė radijo ryšio naudojimas

navigacijos procedūrų ir įrangos naudojimas, taip pat atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus
patvirtinimus ir įrašus OPSPEC

ORO.GEN.110 (f) (h) (i)
kiekvieno skrydžio etapo patikros lapų naudojimas
ORO.GEN.110 (g)
SVC leidimų ir leidimų pakeitimų laikymasis
CAT.GEN.MPA.125 (b) (3)
CAT.OP.MPA.100 (a)
CAT.OP.MPA.110 (c) (8)
pranešimų apie oro sąlygas ir pranešimų apie pavojingas skrydžio sąlygas procedūrų laikymasis
CAT.OP.MPA.150 (b) (2) (iii)
CAT.OP.MPA.245
CAT.OP.MPA.246
CAT.OP.MPA.250
CAT.OP.MPA.255
CAT.OP.MPA.175 (b) (3) (4) skrydžio dokumentų naudojimas ir turėjimas, kai pastarieji pateikiami elektroniniu būdu arba
(5)
spausdinti. Kaip naudojami žemėlapiai ir schemos, laikomos maršruto vadove, kaip atliekamos
išskridimo, atskridimo, artėjimo tūpti ir nutraukto tūpimo procedūros
CAT.IDE.A.235
deguonies naudojimas skrendant ir kiekis
CAT.IDE.A.230
CAT.OP.MPA.285
CAT.OP.MPA.225 (a) (1) (2) skrydžio įgulos saugos diržai ir jų naudojimas
CAT.IDE.A.210
ORO.GEN.110 (g)
ORO.FC.115
AMC1 ORO.FC.115 (f) (1)
ORO.GEN.110 (i)
CAT.POL.A.230
AMC2-7 CAT.OP.MPA.126
CAT.OP.MPA.110
CAT.OP.MPA.300
CAT.OP.MPA.305
AMC2-7 CAT.OP.MPA.126

keleivių salono ženklų „rūkyti draudžiama“ ir „saugos diržai“ naudojimas
bendras vežėjo šalies ir kitų su skrydžiu susijusių šalių reikalavimų vykdymas
skrydžio įgulos atliekamas skrydžio valdymas, įskaitant žmogaus veiksnių, grėsmių ir klaidų
vadyba bei sprendimų darymas ir orlaivio rankinio ir automatinio valdymo įgūdžiai visuose
skrydžio etapuose
skrydžio įgulos atskridimo, artėjimo tūpti ir tūpimo brifingas, atsižvelgiant į specialiuosius ir
kitus patvirtinimus ir įrašus OPSPEC

aerodromo / heliporto naudojimo minimumų laikymasis
artėjimo tūpti ir tūpimo procedūros (atsižvelgiant į specialiuosius ir kitus patvirtinimus ir įrašus
OPSPEC), procedūros nutūpus, riedėjimo ir variklių išjungimo procedūros ir atitinkamų patikros
lapų naudojimas
Salono įgulos procedūros:

3.34.
3.35.

3.36.

3.37.
3.38.

3.39.

3.40.
3.41.
3.42.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

CAT.OP.MPA.160.
CAT.IDE.A.210
CAT.OP.MPA.225
AMC1 CAT.OP.MPA.170 (a)
(2) (i)
(b) (1) (ii)
(c) (1) (ii)
(d) (1) (ii)
AMC1 CAT.OP.MPA.170 (a)
(1) (ii)
(c) (1) (iii)
AMC1 CAT.OP.MPA.170
(a) (2) (ii)
CAT.OP.MPA.170
AMC1 CAT.OP.MPA.170 (a)
(1) (iii)
(e) (1)
AMC1.1 CAT.OP.MPA.170
(a)
AMC1 CAT.OP.MPA.170 (a)
(2) (iii)
CAT.OP.MPA.170 (a)
CAT.OP.MPA.170 (b)

rankinio bagažo tvirtinimas
ženklų „rūkyti draudžiama“ nurodymas
kaip ir kada prisisegti saugos diržus

kada krėslo atlošas turi būti statmenos padėties

kaip užsidėti deguonies kaukes ir ribojimai naudojant deguonį
avarinės procedūros, įskaitant avarinių angų ir durų išdėstymą ir naudojimą

gelbėjimo liemenių vieta ir naudojimas
tualetų naudojimo apribojimai
keleivių avarinių instrukcijų kortelių vieta ir turinys

Patikra po skrydžio
ORO.GEN.110 (h)
ORO.MLR.110
CAT.GEN.MPA.105 (d)
(1)(2)
ORO.GEN.160
ORO.FLT.110

tinkamų patikros lapų išjungus variklį naudojimas
kelionės žurnalo ar techninio žurnalo pildymas ir pranešimai apie orlaivio gedimus
atitinkamų pranešimų apie incidentus, suartėjimus, susidūrimus su paukščiais, žaibo smūgius,
patekimą į vulkaninius pelenus arba jų įsiurbimą ir kitus neįprastus naudojimo svarbos įvykius ir,
jei būtina, tokių pranešimų pildymas
kai numatytas sustojimas įgulai pailsėti, suteiktų patalpų tinkamumas ir faktinis poilsio laikas

ORO.GEN.110 (i)

kai sustojimas yra tarpinis, veiksmai, skirti pagelbėti įgulai pasirengti tolimesniam skrydžio
etapui

3. Išvados

