Saugos įvykis?
Praneškite apie jį savo organizacijai!
Kviečiame pilotus pranešti apie tokius su aviacijos sauga
susijusius įvykius
TECHNINIAI ĮVYKIAI
Bet kurios orlaivio konstrukcijos dalies netekimas skrendant.
Sistemos gedimas.
Sistemos dubliavimo nutrūkimas.
Bet kokio skysčio nuotėkis, dėl kurio kilo gaisro ar galimo orlaivio konstrukcijos,
sistemų ar įrangos užteršimo pavojus arba kilo ar galėjo kilti pavojus orlaiviui, jame
esantiems asmenims ar bet kuriam kitam asmeniui.
5. Degalų sistemos sutrikimai ar defektai, kurie turėjo įtakos degalų tiekimui ir/arba
paskirstymui.
6. Netinkamas indikatorių sistemos veikimas ar jos defektas, dėl kurio įgulai rodomi
neteisingi rodmenys.
7. Nenormalus orlaivio vairų veikimas – t.y. asimetriški arba įstrigę ir/arba užsikirtę
vairai, pvz., užsparniai ir/arba priešsparniai, spoileriai, eleronai, aukščio vairai,
krypties vairas.
8. Bet kurios oro sraigto, rotoriaus ar jėgainės dalies ar valdymo įrangos gedimas ar
didelis veikimo sutrikimas.
9. Keliamojo ir/arba uodegos rotoriaus arba transmisijos ir/arba lygiaverčių sistemų
pažeidimas ar gedimas.
10. Bet kurio variklio arba APU sustojimas ar išsijungimas skrydžio metu.
11. Variklio, APU, variklio užvedimo (starterio) ar oro cirkuliacijos įrenginio, oro turbinos,
sraigto ar rotoriaus eksploatacinių apribojimų viršijimas.
12. Bet kurios variklio, jėgainės, APU ar transmisijos dalies gedimas ar veikimo
sutrikimas, lemiantis vieną ar kelis iš šių įvykių:
traukos reverso sistema tampa nevaldoma;
negalima valdyti galios, traukos arba sūkių;
komponentų suirimas.
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Apie įvykį pranešantis bei kiti pranešime paminėti asmenys saugomi nuo visų
galimų neigiamų pranešimo pasekmių:
Jūsų ir kitų pranešime paminėtų asmenų tapatybė bus apsaugota.
Pranešimo turinys nebus atskleistas, nebent tai būtų būtina siekiant užtikrinti
saugą.
Pranešimas nebus naudojamas apkaltinti jus ar kitus jame paminėtus
asmenis nei jūsų organizacijos viduje, nei išorėje.
Gali būti taikomos išimtys dėl nepriimtino elgesio.*
Jei manote, kad jums nėra užtikrinamos pranešėjo teisės, praneškite apie tai
Transporto kompetencijų agentūrai.
Jeigu abejojate savo organizacijos pranešimų sistema ar kultūra, apie saugos
įvykius galite pranešti mums tiesiogiai: www.tka.lt/pranesk-apie-ivyki
*Nepriimtinas elgesys apibrėžiamas kaip rimtas akivaizdžios rizikos nepaisymas ir profesinės
atsakomybės stoka, galinti sukelti žalą asmeniui bei jo turtui arba kelianti grėsmę aviacijos
saugai.
Šis tekstas yra informacinio pobūdžio ir nekeičia galiojančių teisinių
reikalavimų, išdėstytų Reglamente (ES) Nr. 376/2014

SAUGUMAS
1. Grasinimas susprogdinti arba užgrobimas.
2. Sunkumai suvaldant apsvaigusius, smurtaujančius ar nepaklusnius keleivius.
3. Keleivių be bilieto aptikimas.

Informacijos parengimo data: 2020 m. spalis

ORLAIVIŲ NAUDOJIMAS SKRYDŽIAMS
1. Neteisingų duomenų naudojimas arba klaidinga įvestis į navigacijos ar parametrų skaičiavimo įrangą, dėl
ko kilo arba galėjo kilti pavojus orlaiviui, jame esantiems asmenims ar bet kuriam kitam asmeniui.
2. Pavojingų krovinių vežimas arba bandymas juos vežti nesilaikant teisės aktų, įskaitant neteisingą
pavojingų krovinių ženklinimą, pakavimą ir tvarkymą.
3. Netinkamos rūšies arba užteršti degalai.
4. Neatlikta, neteisingai ar netinkamai atlikta nuledinimo ir/arba antiledodaros procedūra.
5. Išriedėjimas iš riedėjimo ar kilimo ir tūpimo tako.
6. Faktinis ar galimas įriedėjimas į riedėjimo ar kilimo ir tūpimo taką.
7. Įriedėjimas į priartėjimo tūpti ir kilimo zoną (FATO).
8. Visi nutraukti kilimai.
9. Negalėjimas pasiekti reikalaujamų ar numatytų parametrų kylant, pakartotinai artėjant tūpti arba
tūpiant.
10. Faktinis kilimas, artėjimas tūpti ar tūpimas arba bandymas kilti, artėti tūpti ar tūpti su neteisingai
nustatyta orlaivio konfigūracija.
11. Uodegos, sraigto mentės ir/arba sparno galo ar gondolos smūgis į kilimo ir tūpimo taką kylant ar tūpiant.
12. Artėjimo tūpti tęsimas nesilaikant oro vežėjo nustatytų artėjimo tūpti kriterijų.
13. Artėjimo tūpti pagal prietaisus tęsimas nesilaikant paskelbtų minimumų be tinkamos vizualiosios
atskaitos.
14. Atsargumo arba priverstinis tūpimas.
15. Trumpas ir ilgas tūpimai.
16. Kietas nusileidimas (hard landing).
17. Orlaivio kontrolės praradimas.
18. Orlaivio kritinė padėtis erdvėje, kurioje viršijamas normalus polinkis (tangažas), posvyrio kampas arba
naudojamas esamoms sąlygoms netinkamas oro greitis.
19. Skrydžio lygio nesilaikymas, neišlaikymas arba pažeidimas (level bust).
20. Skrydžio apsaugos sistemos, įskaitant smukos įspėjimo, vairalazdės kratiklio, vairalazdės stumtuvo ir kitų
automatinių apsaugos sistemų, suveikimas.
21. Netyčinis nukrypimas nuo numatyto ar paskirto maršruto du kartus viršijant būtinąsias navigacijos
charakteristikas (RNP) arba 10 jūrmylių – apie nukrypimą pranešama nuo mažesnės iš šių verčių.
22. Orlaivio naudojimo vadove nustatyto apribojimų viršijimas.
23. Skrydžio vykdymas neteisingai nustačius aukščiamatį.
24. Su lėktuvo variklių sukeliamu oro srautu susiję įvykiai, dėl kurių kilo arba galėjo kilti pavojus orlaiviui,
jame esantiems asmenims ar bet kuriam kitam asmeniui.
25. Automatizacijos režimo ar bet kokios prietaisų informacijos klaidingas interpretavimas, dėl kurio kilo
pavojus skrydžių saugai.
26. Netyčinis krovinio ar kitos išorėje transportuotos įrangos atsikabinimas.
27. Situacijos suvokimo praradimas, įskaitant aplinkos, skrydžio režimo ir sistemos suvokimo, taip pat
orientacijos erdvėje ir laike praradimą.
28. Bet koks įvykis, per kurį žmonės savo veiksmais tiesiogiai prisidėjo arba galėjo prisidėti prie avarijos ar
pavojingo incidento.
RYŠYS SU ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ (ANS) IR ORO EISMO VALDYMO (ATM) TARNYBOMIS
1. Nesaugus skrydžių valdymo (ATC) tarnybos leidimas.
2. Užsitęsęs ryšio su oro eismo paslaugų (ATS) arba ATM tarnybomis nutrūkimas.
3. Prieštaringi skirtingų ATS tarnybų nurodymai, dėl kurių gali būti neišlaikytas orlaivių skirstymas.

4. Klaidingas pranešimo radijo ryšiu interpretavimas, dėl kurio kilo arba galėjo kilti pavojus orlaiviui, jame
esantiems asmenims ar bet kuriam kitam asmeniui.
5. Tyčinis nukrypimas nuo ATC tarnybos nurodymų, dėl ko kilo arba galėjo kilti pavojus orlaiviui, jame
esantiems asmenims ar bet kuriam kitam asmeniui
AVARINĖ PADĖTIS IR KITOS KRITINĖS SITUACIJOS
1. Bet koks gaisras, lydymasis, dūmai, garai, kibirkščiavimas, perkaitimas ar sprogimas.
2. Bet koks įvykis, dėl kurio skelbiama avarinė padėtis (siunčiamas signalas MAYDAY arba PAN).
3. Pilotų kabinoje arba keleivių salone užterštas oras, dėl ko kilo arba galėjo kilti pavojus orlaiviui, jame
esantiems asmenims ar bet kuriam kitam asmeniui.
4. Skrydžio ar keleivių salono įgulos nesugebėjimas taikyti tinkamas avarinei padėčiai procedūras.
5. Bet kokios avarinės įrangos ar neįprastiems atvejams skirtos procedūros naudojimas, nuo kurio
priklauso skrydžio arba tūpimo charakteristikos.
6. Bet kokios avarinės ar gelbėjimo sistemos arba įrangos gedimas, dėl kurio kilo arba galėjo kilti pavojus
orlaiviui, jame esantiems asmenims ar bet kuriam kitam asmeniui.
7. Nevaldomas slėgis keleivių salone.
8. Kritiškai mažas degalų kiekis arba atvykus į paskirties vietą degalų kiekis yra mažesnis už reikalaujamą
galutinių degalų atsargų kiekį.
9. Bet koks įgulos deguonies sistemos panaudojimo atvejis.
10. Bet kurio skrydžio ar keleivių salono įgulos nario negalėjimas vykdyti pareigų, dėl ko nebeužtikrinamas
mažiausias sertifikuotos įgulos narių skaičius.
11. Įgulos nuovargis, nuo kurio priklauso arba gali priklausyti jos gebėjimas saugiai vykdyti pareigas
skrydžio metu.
IŠORĖS APLINKA IR METEOROLOGIJA
1. Susidūrimas su kitu orlaiviu, paviršiumi ar kliūtimi arba pavojingas priartėjimas prie jų ant žemės arba
ore.
2. Susidūrimų ore vengimo sistemos sprendžiamasis patarimas (ACAS RA).
3. Susidūrimų žemėje sistemos, pvz., GPWS (Žemės artėjimo įspėjimo sistemos) ir/arba TAWS (įspėjimo
apie vietovės reljefą sistemos) tikras įspėjimo suveikimas.
4. Susidūrimas su laukiniu gyvūnu, įskaitant paukštį.
5. Pašalinių objektų sukelti pažeidimai (FOD).
6. Netikėtai prastos kilimo ir tūpimo tako paviršiaus sąlygos.
7. Patirta valkčio turbulencija (wake-turbulence).
8. Orlaivio naudojimo sutrikdymas šaunamaisiais ginklais, pirotechnika, aitvarais, lazerinio apšvietimo
įranga, didelio stiprio šviesomis, nuotoliniu būdu pilotuojamomis orlaiviais, orlaivių modeliais ar
panašiomis priemonėmis.
9. Žaibosmūgis, dėl kurio buvo sugadintas orlaivis arba nebeveikia ar netinkamai veikia kuri nors jo
sistema.
10. Kruša, dėl kurios buvo sugadintas orlaivis arba nebeveikia ar netinkamai veikia kuri nors jo sistema.
11. Patirta smarki turbulencija arba bet kokios aplinkybės, dėl kurių buvo sužaloti orlaivyje esantys
asmenys arba prireikė orlaivio techninio patikrinimo.
12. Patekimas į didelį vėjo poslinkį arba audrą, dėl kurios kilo arba galėjo kilti pavojus orlaiviui, jame
esantiems asmenims ar bet kuriam kitam asmeniui.
13. Apledėjimas, dėl kurio iškilo valdymo sunkumų, buvo sugadintas orlaivis arba nebeveikia ar netinkamai
veikia kuri nors jo sistema.
14. Patekimas į ugnikalnio pelenų debesį.

Visuomet praneškite apie visus pastebėtus su aviacijos sauga susijusius įvykius!
www.tka.lt/pranesk-apie-ivyki

