Licencijų išdavim o skrydžių vadovams
ir skrydžių vadov ams mokiniams
tvarkos apraš o
1 priedas

XIIb

Kiti patvirtinimai / Other endorsements:
Turėtojas turi teisę naudotis toliau nurodyto (-ų) patvirtinimo (-ų) suteikiamomis teisėmis
The holder is entitled to exercise the privileges of the following endorsement(s)
OJTI, STDI ar vertintojo
patvirtinimas
OJTI /STDI /Assessor
endorsement

Galiojimo pabaigos data /
Expiry date

Santrumpos / Abbreviations
Skrydžių vadovo kvalifikacijos / Air traffic controller Ratings
ADV

Aerodrome Control Visual (aerodromo vizualiojo skrydžių valdymo)

ADI

Aerodrome Control Instrument (aerodromo skrydžių valdymo pagal prietaisus)

APP

Approach Control Procedural (prieigos procedūrinio skrydžių valdymo)

APS

Approach Control Surveillance (prieigos stebimojo skrydžių valdymo)

ACP

Area Control Procedural (rajono procedūrinio skrydžių valdymo)

ACS

Area Control Surveillance (rajono stebimojo skrydžių valdymo)

AIR

Air Control (skrydžių valdymo)

GMC

Ground Movement Control (antžeminio eismo valdymo)

TWR

Tower Control (skrydžių valdymo bokšto)

GMS

Ground Movement Surveillance (antžeminio eismo apžvalgos)

RAD

Aerodrome Radar Control (aerodromo radiolokacinio valdymo)

PAR

Precision Approach Radar (tikslaus artėjimo radiolokacinio valdymo)

SRA

Surveillance Radar Approach (prieigos apžvalgos radiolokacinio valdymo)

TCL

Terminal Control (aerodromo rajono skrydžių valdymo)

OCN

Oceanic Control (jūrinio skrydžių valdymo)

OJTI

On-the-job training instructor (mokymo darbo vietoje instruktorius)

STDI

Synthetic training device instructor (kompleksinių treniruoklių instruktorius)
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Kvalifikacijų patvirtinimai / Rating endorsments

XIII

Pastabos / Remarks:
Kalbos mokėjimo patvirtinimas(-ai):
Language proficiency endorsement(s):
Language(s)/level/expiry date

(STUDENT) AIR TRAFFIC CONTROLLER
LICENCE / SKRYDŽIŲ VADOVO (MOKINIO)
LICENCIJA
Issued in accordance with Commission Regulation
(EU) 2015/340
This licence complies with ICAO standards
Išduota pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/340
Ši licencija atitinka ICAO standartus

Licencijos patvirtinimai / Licence endorsments

Assessor

Assessor (vertintojas)

EASA Form 152 Issue 1

I

Licenciją išdavusi valstybė
State of issue

II

Licencijos pavadinimas
Title of licence

III

Licencijos Nr.
Serial number of the licence

IV

Turėtojo pavardė, vardas
Name of the holder in full

IVa

Gimimo data
Date of birth

XIV

Gimimo vieta
Place of birth

VI

Pilietybė
Nationality of holder

VII

Turėtojo parašas
Signature of holder

VIII

Kompetentinga institucija
Competent Authority

X

Licenciją išdavusio pareigūno parašas ir data
Signature of officer issuing the licence and date of issue

XI

Licenciją išdavusios kompetetingos institucijos
antspaudas arba spaudas
Seal or stamp of issuing competent authority

IX

Teisių galiojimo laikotarpis / Validity of privileges:

XIIa Kvalifikacijos ir patvirtinimai su galiojimo pabaigos datomis / Ratings and endorsements with expiry dates

Turėtojas turi teisę naudotis toliau nurodyta (-omis) kvalifikacija (omis) ir kvalifikacijos patvirtinimu (-ais) suteikiamomis teisėmis, jei
jie patvirtinti:
The holder is entitled to exercise the privileges of the following
rating(s) and rating endorsement(s), when validated:

Turėtojas turi teisę naudotis toliau nurodyta kvalifikacija (-omis) ir kvalifikacijos patvirtinimu (-ais) suteikiamomis teisėmis oro eismo
paslaugų tarnyboje (-ose), su kuria (-iomis) susijęs jo esamas padalinio patvirtinimas (-ai), kaip nurodyta toliau, tik, jei turėtojas turi
galiojantį sveikatos pažymėjimą:
The holder is entitled to exercise the privileges of the following rating(s) and rating endorsement(s) at the air traffic service unit(s)
for which current unit endorsement(s) is (are) held as detailed below, only if the holder has a valid medical certificate:

Kvalifikacija(-os)
Rating(s)

Pirmojo išdavimo data
Date of first issue

Kvalifikacijos
patvirtinimas(-oi) Rating
endorsement(s)

Pirmojo išdavimo data
Date of first issue

Padalinys (ICAO
nuoroda) Unit
(ICAO indicator)
(*)

Sektorius/darbo
vieta
Sector/Position(*)

(*) Netaikoma skrydžių vadovo mokinio licencijai
Not applicable for Student ATCO Licence

Kvalifikacija/
patvirtinimas
Rating/
endorsment

Galiojimo
pabaigos data
Expiry date (*)

Institucijos parašas/anspaudas arba
licencijos Nr. ir vertintojo parašas
Signature/stamp of the authority or
licence number and signature of the
assessor

