PATVIRTINTA
TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ
AGENTŪROS DIREKTORIAUS
2019 M. LIEPOS 31 D.
ĮSAKYMU NR. 2-145

BPL PRIEDELIS PRIE PR-PEL-05
Procedūrų vadovo

PRAŠYMO IR TEIKIMO FORMA, BPL / LAPL(B) ĮGŪDŽIŲ PATIKRINIMO EGZAMINAS LICENCIJAI GAUTI
FCL.110B LAPL(B) FCL.210.B BPL
1. Pareiškėjo asmeninė informacija (spausdintinėmis raidėmis)
Vardas:

Pavardė:

Tel. numeris:

El. paštas:

Gimimo data:

Adresas:
☐ LAPL(B) licencijai gauti

☐ BPL licencijai gauti

Tikslas:

☐ Karšto oro balionai KOB

Balionų klasė:

☐ Dujiniai oro balionai DOB

☐ Karšto oro dirižabliai KOD

Prašytojo deklaracija. Aš, patvirtinu, kad:
(1) neturiu kitoje šalyje narėje išduotos tokios pačios apimties ar kategorijos asmeninės licencijos, pažymėjimo, kvalifikacijos, leidimo arba atestato;
(2) kitoje šalyje narėje nesikreipiau su prašymu išduoti tokią pačią asmeninę licenciją, pažymėjimą, kvalifikaciją, leidimą arba atestatą; ir
(3) niekada neturėjau kitoje šalyje narėje išduotos tokios pačios asmeninės licencijos, pažymėjimo, kvalifikacijos, leidimo arba atestato, kurie buvo panaikinti
ar sustabdyti kitoje šalyje narėje.
Pareiškėjo parašas:

Pildymo data:

2. Mokymų vadovo patvirtinimas
ATO / DTO patvirtina, kad kandidatas sėkmingai baigė patvirtintą mokymo programą ☐ BPL ☐ LAPL(B) licencijai gauti
ATO / DTO pavadinimas, spaudas:

ATO / DTO Patvirtinimo pažymėjimo Nr.:

Mokymų vadovo vardas, pavardė, parašas:

Vieta ir data:

3. Reikalavimai LAPL(B) arba BPL įgūdžių patikrinimui
Amžius ≥ 16 metų (pridedama paso kopija) ☐
EASA Sveikatos
pažymėjimo klasė

☐1

☐2

☐ LAPL

Galioja iki:
Apribojimai:

Išlaikyti teoriniai egzaminai. Data:
(išlaikytas paskutinis teorijos egzaminas)
Skrydžių mokymo reikalavimai BPL arba LAPL(B) licencijai gauti
Skraidymo trukmė kurso metu:
( ≥ 16 val.)

Skrydžių trukmė su instruktoriumi:
( ≥ 12 val.)

Savarankiškas skrydis maršrutu, stebint instruktoriui ( ≥ 30 min.)

Pripūtimų skaičius:
( ≥ 10 val.)

Pakilimų ir tūpimų skaičius:
( ≥ 20 )

Data: ________________ Trukmė (val.): ________________

4. Skrydžio egzamino detalės
Karšto oro balionai:
A grupė KOB ≤ 3400m³ ☐

Dujiniai oro balionai:
A grupė DOB ≤ 1260m³ ☐

Išlaikė ☐

Neišlaikė ☐

Karšto oro dirižabliai:
A grupė KOD ≤ 3400m³ ☐
Iš dalies išlaikė ☐

Pastabos:
Kilimų skaičius:

Bendras skrydžio laikas:

Aerodromas arba vieta:

Radijo ryšio kalba: ☐ Lietuvių k. ☐ Anglų k. ☐ ____________________

Egzaminuotojo pažymėjimo Nr.:

Licencijos Nr:

Vardas ir pavardė:

Baliono registracijos Nr.:

Egzamino data:

Egzaminuotojo parašas:

Leidimas: 1

Keitimas:

Puslapis: 1

5. Įgūdžių patikrinimo egzaminas AMC2 FCL.125; FCL.235
1 dalis
Priešskrydinės procedūros, pripūtimas ir kilimas
A

Priešskrydinė dokumentacija, skrydžio planavimas, NOTAM ir meteorologinės informacijos apžvalga

B

Baliono patikra ir parengimas

C

Masės skaičiavimas

D

Žmonių, esančių netoli orlaivio, kontrolė ir įgulos instruktavimas

E

Surinkimas ir išskleidimas

F

Pripūtimas ir procedūros prieš kilimą

G

Kilimas

H

ATC nurodymų vykdymas (jeigu taikoma)

2 dalis
Bendrieji skrydžio elementai
A

Kilimas iki horizontalaus skrydžio

B

Horizontalus skrydis

C

Žemėjimas iki horizontalaus skrydžio

D

Valdymas nedideliame aukštyje

E

ATC nurodymų vykdymas (jeigu taikoma)

3 dalis
Maršrutinio skrydžio procedūros
A

Vietos nustatymas ir žemėlapio skaitymas

B

Padėties ir laiko kontrolė bei įrašai

C

Orientacija ir oro erdvės struktūra

D

Aukščio išlaikymas

E

Degalų suvartojimo valdymas (tik karšto oro balionams ir dirižabliams)

F

Balasto naudojimas (tik dujiniams balionams)

G

Ryšys su žemėje esančia komanda / įgula

H

ATC nurodymų vykdymas ir radijo ryšio palaikymas

4 dalis
Artėjimas tūpti ir tūpimo procedūros
A

Artėjimas tūpti iš mažo aukščio, praleistas artėjimas tūpti ir skrydžio tęsimas

B

Artėjimas tūpti iš didelio aukščio, praleistas artėjimas tūpti ir skrydžio tęsimas

C

Patikrinimai prieš tūpimą

D

Keleivių instruktavimas prieš tūpimą

E

Lauko tūpti pasirinkimas

F

Tūpimas, vilkimas ir oro išleidimas

G

ATC nurodymų vykdymas ir radijo ryšio palaikymas (jeigu taikoma)

H

Veiksmai po skrydžio

5 dalis
Neįprastos ir avarinės procedūros
A

Imituojamas gaisras ant žemės ir ore (tik karšto oro balionams ir dirižabliams)

B

Imituojamas uždarytas apendiksas kilimo ir aukštėjimo metu (tik dujiniams balionams)

C

Imituojami piloto liepsnelės ir degiklio gedimai (tik karšto oro balionams ir dirižabliams)

D

Imituojamas parašiuto ar vožtuvo gedimas (tik dujiniams balionams)

E

Imituojamos keleivio sveikatos problemos (tik komercinės veiklos leidimui gauti)
Kitos ypatingosios ir avarinės procedūros, aprašytos atitinkamame įrenginio naudojimo vadove
(atkreipti dėmesį į elektros linijas)
Klausimai žodžiu

F
G

Leidimas: 1

Keitimas:

Išlaikyta

Neišlaikyta

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Išlaikyta

Neišlaikyta

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Išlaikyta

Neišlaikyta

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Išlaikyta

Neišlaikyta

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Išlaikyta

Neišlaikyta

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

Egzaminuotojo
parašas

Egzaminuotojo
parašas

Egzaminuotojo
parašas

Egzaminuotojo
parašas

Egzaminuotojo
parašas

Puslapis: 2

6. Pildo pareiškėjas
Sutinku su visa pateikta informacija ir pastabų neturiu.
Pareiškėjo vardas, pavardė:

Parašas:

Data:

TKA CAA SPRENDIMAS

Data

Pareigūno parašas

Kartu su prašymu pateikti šiuos dokumentus:

☐ Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
☐ Sveikatos pažymėjimą,
☐ Mokymų baigimo sertifikatą su teorijos egzaminų rezultatais ir
skraidymo valandų suvestine,

☐ TKA CAA teorijos egzaminų lapą,
☐ Skraidymų knygelę.
☐ Sumokėti rinkliavą.
☐ Mokymo organizacijos parvirtinimo sertifikatą, jeigu mokymai
atlikti ne Lietuvoje.

Spaudas

Skrydžio egzamino nuokrypos
Pareiškėjas turi parodyti gebėjimą:
(1) valdyti oro balioną pagal jo galimybių ribas;
(2) sklandžiai ir tiksliai atlikti visus manevrus;
(3) priimti tinkamus sprendimus ir meistriškai valdyti oro balioną;
(4) taikyti aviacijos žinias;
(5) nuolat valdyti oro balioną taip, kad niekada nekiltų rimtų abejonių,
ar procedūra arba manevras bus atliktas sėkmingai.
VŠĮ Transporto Kompetencijų Agentūra
Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius
Įmonės kodas 288771670
www.tka.lt
Prašymų priėmimo laikas:
I-IV 8.00-16.00
V 8.00-15.00
Pietūs: 11.30-12.00

Leidimas: 1

Keitimas:

Puslapis: 3

