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Vardas
Name
Tikslas
Purpose

Pavardė
Surname
PPL(A)

PPL(H)

SPL

BPL

LAPL(A)

LAPL(H)

LAPL(S)

LAPL(B)

Egzaminai laikomi anglų k.
Eil. Nr.
No.

Įvertinimas /
Result

Egzamino pavadinimas
Subject

(išlaikymo procentas /
score)

1.

Oro teisė ir skrydžio procedūros

2.

Bendrosios žinios apie orlaivį

3.

Skrydžių
charakteristikos
planavimas

Egzaminuotojas / Examiner
(Vardas, pavardė, parašas, data)
(Name, surname, signatare, date)

Air Law and Operational Procedures
Aircraft General Knowledge

ir

Flight Performance and Planning

4.

Žmogaus galimybės skraidyti
Human Performance

5.

Meteorologija

6.
7.
8.

Meteorology

Oro navigacija
General Navigation

Skrydžio principai
Principles of Flight

Radijo ryšys
VFR Communication

Prašau perskaityti ir pasirašyti apie susipažinimą su egzaminų tvarka.
Please review and sign the following examination procedures.
Egzaminų tvarka
1. Prieš egzamino pradžią kandidatas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Egzamino metu draudžiama šnekėtis su kitais asmenimis, išskyrus stebėtojus.
3. Egzaminų metu kandidatas gali turėti tik egzaminų medžiagą, specialius dokumentus ir priemones, skirtus egzaminams.
Papildoma kandidatams pateikta medžiaga egzaminams laikyti turi būti gražinta stebėtojams egzaminams pasibaigus.
4. Egzaminų metu kandidatas gali naudoti tik šią įrangą:
 mokslui skirtą, neprogramuojamą kalkuliatorių be raidinės skaitmeninės ir specialiosios aviacinės funkcijų;
 mechaninę navigacinę logaritminę liniuotę (DR kalkuliatorių);
 matlankį;
 kompasus ir skriestuvus;
 liniuotę.
5. Kandidatai gali naudotis kompetentingos valdžios institucijos patvirtintu žodynu.
6. Jei egzamino stebėtojas nustato, kad egzamino metu kandidatas nesilaiko egzaminų tvarkos arba sukčiavo, nutraukia
egzaminą ir dėl to CAA uždraudžia dalyvauti bet kokiuose tolesniuose egzaminuose mažiausiai 12 mėnesių nuo
egzamino, per kurį nustatytas jų sukčiavimas, datos ir dėl to pakartotinai laiko visą egzaminų ciklą.
Pastaba: Egzaminuojamieji stebimi vaizdo kameromis viso egzamino metu. Vaizdas gali būti įrašomas saugumo ir kitais
tikslais.

Leidimas: 1

Keitimas:

Puslapis: 1

Examination procedures
1. The identity of the applicant should be confirmed before an examination is taken.
2. Examination applicants should not speak to any person other than the invigilators during examination.
3. Only the examination paper, specific documentation and tools needed for the examination should be available to the
applicant during the examination. Additional papers handed out to the applicants for the examination should be handed
back to the invigilator at the end of the examination.
4. Applicants may use the following equipment only during an examination:
 a scientific, non-programmable, non-alphanumeric calculator without specific aviation functions;
 mechanical navigation slide-rule (DR calculator);
 protractor;
 compasses and dividers;
 ruler.
5. Applicants may use a translation dictionary at the discretion of the competent authority.
6. CAA shall ban aplicants if the invigilators finds that the applicant is not complying with the examination procedures
during the examination or who are proven to be cheating from taking any further examination for a periodo of at least
12 months from the date of the examination in which they were found cheating and he/she shall re-take the complete
set of examination papers.
Remark: The examinees are observed by CCTV during the entire examination. The session may be videotaped for security
or other purpose.
Aš (I) ________________________________________________________ su pateikta informacija susipažinau ir sutinku.
/
(vardas/name, pavardė/surname)
have reviewed and agree with this information.
Data
Date

Leidimas: 1

Parašas
Signature

Keitimas:

Puslapis: 2

