Saugos įvykis?
Praneškite apie jį savo organizacijai!
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.
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Kviečiame skrydžių vadovus pranešti apie tokius įvykius
SU ORLAIVIAIS SUSIJĘ ĮVYKIAI

1. Orlaivio susidūrimas su kitu orlaiviu, paviršiumi ar kliūtimi arba pavojingas
priartėjimas prie jų ant žemės arba ore, įskaitant valdomąjį skrydį, kai vos
pavyksta išvengti orlaivio atsitrenkimo į paviršių.
2. Skirstymo minimumo pažeidimas, kai tarp orlaivių arba orlaivio ir oro erdvės,
kuriai taikomas skirstymo minimumo reikalavimas, neišlaikomas nustatytas
skirstymo minimumas.
3. Nepakankamas skirstymas – situacija, kai laikoma, kad orlaiviai praskrido per arti
vienas kito, kad pilotai galėtų užtikrinti saugų skirstymą.
4. Susidūrimų ore vengimo sistemos sprendžiamieji patarimai (TCAS/ACAS RAs).
5. Susidūrimas su laukiniu gyvūnu, įskaitant paukštį.
6. Išriedėjimas iš riedėjimo ar kilimo ir tūpimo tako.
7. Faktinis ar galimas įriedėjimas į riedėjimo ar kilimo ir tūpimo taką be leidimo.
8. Įriedėjimas į priartėjimo tūpti ir kilimo zoną (FATO).
9. Orlaivis nesilaiko skrydžių vadovo leidimo.
10. Orlaivis nesilaiko taikytinų oro eismo valdymo (ATM) taisyklių:
orlaivis nesilaiko taikytinų paskelbtų ATM procedūrų;
oro erdvės pažeidimas, įskaitant įskridimą į oro erdvę be leidimo;
orlaivio įvykdytas pagal taikytinas taisykles privalomų reikalavimų dėl įrangos,
susijusios su ATM, gabenimo ir naudojimo pažeidimas.
11. Su šaukinio supainiojimu susiję įvykiai.

PASLAUGŲ ARBA FUNKCIJŲ SUPRASTĖJIMAS AR
VISIŠKAS NUTRAUKIMAS

1. Negalėjimas teikti ATM paslaugų arba atlikti ATM funkcijų:
negalėjimas teikti oro eismo paslaugų arba atlikti su jomis susijusių funkcijų;
negalėjimas teikti oro erdvės valdymo paslaugų arba atlikti oro erdvės
valdymo funkcijų;
negalėjimas teikti oro eismo srautų valdymo ir pajėgumų paslaugų arba atlikti
oro eismo srautų valdymo ir pajėgumų funkcijų.
2. Ryšio (COM) paslaugų sutrikimas.
3. Stebėjimo (SUR) paslaugų sutrikimas.
4. Navigacijos (NAV) paslaugų sutrikimas.

5. Naudojantis pagalbinėmis paslaugomis, pvz., oro eismo (ATS), aerodromo rajono
informacijos automatinio perdavimo (ATIS), meteorologijos ar oro navigacijos
informacijos tarnybos (AIS) paslaugomis, navigacijos duomenų bazėmis, žemėlapiais
bei grafikais, negauta reikiamos informacijos arba gauta iš esmės neteisinga,
iškraipyta, netinkama ar klaidinanti informacija.
6. Duomenų apdorojimo ir paskirstymo funkcijų ar paslaugų sutrikimas
7. ATM sistemos apsaugos sutrikimas, turėjęs arba galėjęs turėti tiesioginį neigiamą
poveikį saugiai teikti paslaugas.
8. Reikšminga ATS sektoriaus ir/arba padėties perkrova, dėl kurios gali būti prasčiau
teikiamos paslaugos.
9. Neteisingas svarbių pranešimų gavimas ar aiškinimas, įskaitant nepakankamą
vartojamos kalbos mokėjimą, kai tai turėjo arba galėjo turėti tiesioginį neigiamą
poveikį saugiai teikti paslaugas.
10. Užsitęsęs ryšio su orlaiviu ar kita ATS tarnyba nutrūkimas.

KITI ĮVYKIAI

1. Avarinės padėties paskelbimas (šaukinys MAYDAY arba PAN).
2. Teikiant oro navigacijos paslaugas patiriami dideli išorės trukdžiai. Pvz., radijo
ryšio trukdžiai (interfernecija) trukdo naudotis tūpimo pagal prietaisus sistema,
visakrypčiu VHF radijo švyturiu (VOR) ir palaikyti ryšį.
3. Orlaivio, ATS tarnybos ar radijo ryšio sutrikdymas pašalinėmis priemonėmis –
šaunamaisiais ginklais, pirotechnika, aitvarais, lazerinio apšvietimo įranga, didelio
stiprio šviesomis, lazeriais, nuotoliniu būdu pilotuojamomis orlaivių sistemomis,
orlaivių modeliais ar panašiomis priemonėmis.
4. Degalų nupylimas.
5. Fizinės apsaugos pažeidimai, kibernetines atakos, grasinimas susprogdinti arba
užgrobimas.
6. Nuovargis, turintis ar galintis turėti įtakos gebėjimui saugiai atlikti oro navigacijos
ar su oro eismu susijusias užduotis.
7. Bet koks įvykis, per kurį žmonės savo veiksmais tiesiogiai prisidėjo arba galėjo
prisidėti prie avarijos ar pavojingo incidento.

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

