Paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų,
patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų
galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir
skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo
2 priedas

CIVILINĖS AVIACIJOS
ADMINISTRACIJA
Rodūnios kelias 2, LT-02188
Vilnius

PARAIŠKA
Skrydžių vadovo licencijai gauti / pratęsti / atnaujinti

Licencijos Nr. LT-SV
I. PRETENDENTAS
Vardas, pavardė ...........................................................................................................................................
Gimimo data ................................................................................................................................................
Gyvenamoji vieta, tel. Nr. ...........................................................................................................................
Pilietybė ......................................................................................................................................................
Aviacinis išsilavinimas ................................................................................................................................
Sveikatos pažymėjimo Nr. ................ galioja iki .......................................................................................

,
,

Prašau išduoti SV licenciją ir suteikti žemiau pažymėtą kvalifikaciją bei patvirtinimus
pratęsti / atnaujinti kvalifikacijos galiojimą , pratęsti / atnaujinti padalinio patvirtinimą
suteikti / pratęsti instruktoriaus patvirtinimą  (norimą pažymėti).
Mano pateikti duomenys yra tikri.

Kvalifikacija
Aerodromo
instrumentinis
skrydžių valdymas
ADI
Prieigos stebimasis
skrydžių valdymas
APS
Erdvės stebimasis
skrydžių valdymas
ACS





Kvalifikacijos patvirtinimas

Skrydžių valdymo
bokštas TWR

Radiolokacinis
valdymas RAD





Padalinys
Vilniaus RSVC
EYVL



Vilniaus ASVC EYVI



Kauno SVC EYKA



Šiaulių SVC EYSA



Kiti patvirtinimai:
Anglų kalbos mokėjimo patvirtinimas galioja iki: _________________________________ .
Darbo (4 lygis)  Tobulas (5 lygis)  Eksperto (6 lygis) 
Instruktoriaus patvirtinimas  galioja iki: _______________________________________ .
Data ........................ Pretendento parašas .................................................................................
II. KVALIFIKACIJAI GAUTI / PRATĘSTI / ATNAUJINTI
Teorijos egzaminas (testas)

(kvalifikacijai gauti/ pratęsti /
atnaujinti)
Padalinio mokymas
(kvalifikacijai /padalinio
patvirtinimui gauti; trukmė)

(išlaikė / neišlaikė, )

(egzaminuotojo v., pavardė, parašas,
data)

(atliktas / neatliktas; data nuo /
iki)

(padalinio vadovo v., pavardė, parašas,
data)

(atliktas / neatliktas)

(mokymo paslaugų teikėjo v., pavardė,
parašas, data)

Tęstinis mokymas
(kvalifikacijai pratęsti)

Gebėjimų įvertinimas (pildo vertintojas): .............................................................................
... ................................................................................................................................................
Data ........ v., pavardė, parašas .................................................................................................
_ ________________________________________________________________________
III. PADALINIO PATVIRTINIMUI PRATĘSTI / ATNAUJINTI (pildo padalinio vadovas)
Kvalifikacija

Padalinys / Valandų sk. padalinyje

Padalinio vadovo v.,
pavardė, parašas

ADI Aerodromo instrumentinis
skrydžių valdymas
APS Prieigos stebimasis skrydžių
valdymas
ACS Erdvės stebimasis skrydžių
valdymas

_ ________________________________________________________________________
IV. INSTRUKTORIAUS PATVIRTINIMUI GAUTI / PRATĘSTI (pildo padalinio vadovas)
Darbo patirtis pagal kvalifikaciją padalinyje ............................................................................
SV instruktorių kursus baigė ...................................................................................................
(data, mokymo organizacijos pavadinimas)
_ ________________________________________________________________________
V. VĮ „Oro navigacija“ padalinio vadovo rekomendacija: ................................................
... ................................................................................................................................................
... ................................................................................................................................................
Data ....... v., pavardė, parašas ..................................................................................................
_ ________________________________________________________________________
VI. Personalo licencijavimo skyriaus sprendimas: ..............................................................
... ................................................................................................................................................
... ................................................................................................................................................
... ................................................................................................................................................
Data ....... v., pavardė, parašas ..................................................................................................
_________________

