Deklaracijų pateikimo ir leidimų specialiesiems
skrydžiams išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas

DEKLARACIJA
DECLARATION
pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 965/2012 dėl orlaivių naudojimo skrydžiams
In accordance with Commission Regulation (EC) No 965/2012 on Airoperations

Naudotojas
Operator

Pavadinimas (vardas, pavardė):
Name

Vieta, kurioje naudotojas įsisteigęs arba įsikūręs, ir vieta, iš kurios vadovaujama skrydžiams:
Place in which the operator is established or residing and place from which the operations are directed

Atsakingo vadovo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys:
Name and contact details of the accountable manager

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija pagal Reglamentą (EB)
Nr. 2042/2003
Continuing airworthiness management organisation in accordance with Regulation (EC) No 2042/2003

Organizacijos pavadinimas ir adresas bei patvirtinimo numeris (kaip EASA 14 formoje):
Name and address of the organization and approval reference (as per EASA Form 14)

Orlaivio naudojimas skrydžiams
Aircraft operation

Naudojimo pradžios data / pakeitimo taikymo data:
Starting date of operation / applicability date of the change

Skrydžio tipas (-ai):
Type(s) of operation

□ NCC dalis: (nurodomo, ar keleivinis ir (arba) krovininis)
Part-NCC: (specify if passenger and or cargo)

□ SPO dalis: (nurodomas veiklos tipas)*
Part-SPO: (specify which type of activity)

Orlaivių tipas (-ai), registracija (-os) ir pagrindinė bazė:
Type(s) of aircraft, registration(s) and main base

Turimų patvirtinimų duomenys (pridedamas specialiųjų deklaracijos patvirtinimų sąrašas, jei
taikoma)
Details of approvals held (attach list of specifi capprovals to the declaration, if applicable)

Turimo specialiųjų skrydžių leidimo duomenys (pridedami leidimai, jei yra)
Details of specialised operations authorisations held (attach authorizations, if applicable)

Alternatyvių atitikties užtikrinimo priemonių sąrašas su nuorodomis į AMC.

List of alternative means of compliance with reference to the AMCs they replace (attach to the declaration)

Pareiškimai
Statements

□

Valdymo sistemos dokumentai, įskaitant skrydžių vykdymo vadovą, atitinka taikomus
reikalavimus, nustatytus ORO, NCC, SPO ir SPA dalyse
Visi skrydžiai bus vykdomi pagal skrydžių vykdymo vadove nustatytą tvarką ir instrukcijas
The management system documentation including the operations manual reflect the applicable requirements set out
inPart-ORO, Part-NCC, Part-SPO and Part-SPA.
All flights will be carried out in accordance with the procedures and instructions specified in the operations manual.

□

Visi naudojami orlaiviai turi galiojančius tinkamumo skraidyti pažymėjimus ir atitinka
Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 reikalavimus
All aircraft operated hold a valid certificate of airworthiness and comply with Commission Regulation (EC)
No 2042 / 2003.

□ Visi skrydžio

įgulos nariai ir keleivių salono įgulos nariai, kai taikoma, yra parengti pagal
taikomus reikalavimus
All flight crew members and cabin crew members as applicable, are trained in accordance with the applicable
requirements.

□ (Jei taikoma)
(If applicable)

Naudotojas įdiegė oficialiai pripažintą pramonės standartą ir įrodė atitiktį jo reikalavimams:
The operator has implemented and demonstrated conformance to anofficially recognised industry standard.

Nuoroda į standartą:
Reference of the standard

Sertifikavimo įstaiga:
Certification body

Paskutinio atitikties reikalavimams audito data:
Date of the last conformance audit

□ Apie bet kokį skrydžio pakeitimą, kuris turi poveikį šioje deklaracijoje pateiktai informacijai,
bus pranešta kompetentingai institucijai
Any change in the operation that affects .the information disclosed in this declaration will be notified to the competent
authority

□Naudotojas patvirtina, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga
The operator confirms that the information disclosed in this declaration form ir correct.

Data, atsakingo vadovo vardas, pavardė ir parašas
Date, name and signature of the accountable manager

____________________________________________________________________________
*Nurodomas vykdomas veiklos tipas (komercinė ar nekomercinė veikla) ir specialiųjų skrydžių tipas ar tipai (pvz.,
žemės ūkio, statybos, fotografavimo, tyrimo, stebėjimo ir patruliavimo, reklamos ore darbai)

