Paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų,
patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų
galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir
skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo
4 priedas
Padalinys
(ICAO nuoroda)
Unit (ICAO
Indicator)

Sektorius
Sector

Kvalifikacija /
Patvirtinimai
Rating /
Endorsment(s)

CAA pareigūnas / CAA officer
Galioja iki
Valid until

V., pavardė
Name

Parašas
Signature

Šios licencijos savininkas gali naudotis jam
suteikiamomis teisėmis tik turėdamas galiojantį
atitinkamos klasės sveikatos pažymėjimą. Būtina
turėti dokumentą (su nuotrauka), kuris patvirtintų
licencijos savininko tapatybę.
The privileges of the licence shall be exercised only if
the holder has a valid medical certificate for the
required privilege. A document containing a photo
shall be carried for the purposes of identification on
the licence holder.
CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA
LIETUVOS RESPUBLIKA
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
REPUBLIC OF LITHUANIA

SKRYDŽIŲ VADOVO
LICENCIJA

AIR TRAFFIC CONTROLLER
LICENCE

Išduota pagal ICAO bei Komisijos
reglamento (ES) Nr. 805/2011 reikalavimus
Issued in accordance with ICAO and Comission
regulation
(EU) No 805/2011 requirements

Licencijos Nr.
Licence No
Valstybės pavadinimas

LT-SV-000
Lietuvos

Respublika
Republic of

State of issue

Lithuania
Savininko vardas, pavardė / Last and first name of
holder

Kvalifikacijos / Ratings
Šios licencijos savininkas turi teisę vykdyti
funkcijas oro eismo padalinyje pagal nurodytą
kvalifikaciją ir susijusius patvirtinimus.
The holder is entitled to exercise the functions of
the following rating(s) at the air traffic service
Unit(s) for wich current endorsement (s) is/are
held as detailed below.

Vvvvvvv Vvvvvvv
Gimimo data ir vieta / Date and place of birth

0000-00-00

Xxxxxxx

Kvalifikacija
Rating

Išdavimo data
Date of first Issue

Savininko adresas / Address of holder

Xxxxxx 00-00, Xxxxxx
Pilietybė / Nationality

Lietuvos Respublikos / Republic of Lithuania
Savininko parašas / Signature of holder
[__________________]
Licenciją išdavė / Issuing Authority

Civilinės aviacijos administracija
Civil aviation administration
Licenciją išdavusio pareigūno parašas ir data
Signature of issuing officer & date
A.V.
Seal or stamp of issuing Authority

Licencijos patvirtinimai
License Endorsments
Kalbos mokėjimo patvirtinimas / Language
endorsement:

Kvalifikacijos santrumpos / Rating abbreviations
Aerodromo vizualusis skrydžių
valdymas
Aerodrome Control Visual

ADV

Aerodromo instrumentinis skrydžių
valdymas Aerodrome Control
Instrument
Prieigos procedūrinis skrydžių
valdymas
Approach Control Procedural
Prieigos stebimasis skrydžių
valdymas
Approach Control Surveilance
Erdvės procedūrinis skrydžių
valdymas
Area Control Procedural
Erdvės stebimasis skrydžių
valdymas
Area Control Surveilance

ADI

APP

APS

ACP

ACS

Licencijos patvirtinimų sutrumpinimai /
Licence Endorsment Abbreviations
Mokymas darbo vietoje
On-the-Job Training

[__________________]
Išdavėjo pavardė

0000-00-00

_________________

OJT

Kvalifikacijos patvirtinimo santrumpos /
Rating Endorsment abbreviations

Skrydžių valdymo bokštas
Tower control
Antžeminio eismo valdymas
Ground movement control

TWR

Antžeminio eismo apžvalga
Ground movement
surveillance control
Oro eismo valdymas
Air control

GMS

Radiolokacinis valdymas
aerodrome
Radar control

RAD

GMC

AIR

