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ORO EISMO ĮVYKIŲ APIBRĖŽIMAS

1.1
tai:
a)
b)

“Oro eismo įvykis” - šia sąvoka apibrėžiamas pavojingas atsitikimas, susijęs su oro eismo paslaugų teikimu,
orlaivių suartėjimas (AIRPROX),
dideli sunkumai, sukeliantys orlaiviui pavojų, atsirandantį, pavyzdžiui, dėl:
1) klaidingų procedūrų,
2) procedūrų nesilaikymo, ar
3) antžeminės įrangos gedimo.

Orlaivių suartėjimo ir AIRPROX apibrėžimas.
Orlaivių suartėjimas
Tai yra situacija, kai, piloto arba skrydžių vadovo nuomone, atstumas tarp dviejų orlaivių, taip pat jų santykiniai
padėtis ir greitis, pasidaro tokie, kad minimų orlaivių saugumui gali kilti pavojus. Orlaivių suartėjimas yra
skirstomas:
Susidūrimo pavojus
Tokia orlaivių suartėjimo pavojaus klasifikacija, kai kyla orlaivių susidūrimo pavojus.
Sauga negarantuojama
Tokia orlaivių suartėjimo pavojaus klasifikacija, kai gali kilti pavojus orlaivio saugai.
Susidūrimo pavojaus nėra
Tokia orlaivių suartėjimo pavojaus klasifikacija, kai nekyla orlaivių susidūrimo pavojus.
Pavojus nenustatytas
Tokia orlaivių suartėjimo pavojaus klasifikacija, kai nėra pakankamai informacijos, kad būtų nustatytas galimas
pavojus, arba įrodymai neleidžiantys tai nustatyti, jie buvo neįtikinantys ar nepakanka.
AIRPROX
Kodinis žodis, naudojamas pranešime apie oro eismo įvykį, žymintis orlaivių suartėjimą.
1.2

Oro eismo įvykiai pranešimuose apibūdinami ir aprašomi taip:

ĮVYKIO TIPAS

ŽYMĖJIMAS

Oro eismo įvykis

Įvykis

Kaip apibūdinta ankščiau a)

AIRPROX (orlaivių suartėjimas)

Kaip apibūdinta ankščiau b) 1) ir 2)

Procedūra

Kaip apibūdinta aukščiau b) 3)

Įrengimai

2

ORO EISMO ĮVYKIO PRANEŠIMO FORMA (žr. modelį Pav. 1)

Oro eismo įvykio forma yra skirta:
a)

lakūnui užpildyti pranešimą apie oro eismo įvykį jau atvykus arba, kad būtų patvirtintas pranešimas, kuris
pirmiausia buvo padarytas per radiją skrydžio metu.
Pastaba. Jei orlaivyje yra forma, ja taip pat galima naudotis rengiant pirminį pranešimą skrendant.

b)

ATS padaliniui, kad galėtų užrašyti pranešimą apie oro eismo įvykį, kuris yra gautas radijo ryšiu, telefonu ar
faksu.
Pastaba. Forma gali būti naudojama rengiant pranešimo tekstą, kuris turi būti siunčiamas AFS tinklu.
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PRANEŠIMO TVARKA (TAIP PAT IR PRANEŠIMAI SKRENDANT)

3.1
a)

Procedūros, kurias turi atlikti lakūnas, dalyvaujantis, ar dalyvavęs įvykyje, yra tokios:
skrendant pasinaudoti tinkamu oro ir žemės dažniu, kad būtų pranešta apie labai svarbų įvykį, ypač, jei jame
dalyvauja ir kitas orlaivis, nes reikia skubiai sužinoti faktus;
nutūpus, kaip galima greičiau įteikti užpildytą Oro eismo įvykio pranešimo formą:
1) kad būtų patvirtintas pranešimas apie įvykį, kuris buvo padarytas kaip ankščiau minėta a) arba kad būtų
padarytas pirminis pranešimas apie tokį įvykį, jei nebuvo galima apie jį pranešti per radiją,
2) kad būtų pranešta apie įvykį, apie kurį nereikia pranešti jo vyksmo metu.

b)

3.2
A.
B.
C.
D.

Pirminiame radijo pranešime turėtų būti ši informacija:
orlaivio atpažinimas;
įvykio tipas, pvz., orlaivių suartėjimas;
įvykis: 1. a) ir b); 2. a), b), c), d), n); 3. a), b), c), i); 4. a), b);
įvairūs: 1. e).

3.3 Patvirtinantis pranešimas apie labai svarbų įvykį, apie kurį pirminis pranešimas buvo perduotas radijo ryšiu,
arba pirminis pranešimas apie bet kokį kitą įvykį turi būti pateiktas:
Lietuvos transporto saugos administracijai
Švitrigailos g. 42
03209 Vilnius, Lietuva
Phone:+370 5 278 56 02
Fax: +370 5 213 22 70
Email: ltsa@ltsa.lrv.lt
URL: https://ltsa.lrv.lt/
arba Vilniaus ARO pirmojo nutūpimo aerodrome, kad jis būtų perduotas Lietuvos transporto saugos
administracijai. Pilotas turėtų užpildyti Oro eismo įvykio pranešimo formą, savo pradinį pranešimą prireikus
papildydamas detalėmis.
Pastaba. Ten, kur nėra ATS pranešimų tarnybos, pranešimą galima įteikti kitam ATS tarnybai.
4

PRANEŠIMO IR FORMOS UŽPILDYMO TIKSLAS

4.1 Pranešimų apie orlaivių suartėjimus ir jų tyrimus tikslas yra didinti orlaivių saugą. Orlaivių suartėjimo įvykių
rizikos laipsnis turi būti nustatytas įvykio tyrimo metu ir apibūdintas kaip “susidūrimo rizika”, “sauga negarantuota”,
“susidūrimo rizikos nėra” arba “rizika nenustatyta”.
4.2 Formos tikslas yra tyrimo vadovybei suteikti kuo platesnę informaciją apie oro eismo įvykį ir leisti jai kuo
greičiau parengti ataskaitą lakūnui ar oro vežėjui, kurie tuo yra suinteresuoti, apie įvykio tyrimo rezultatus ir, jei
reikia, apie priemones, kurių buvo imtasi.
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Instrukcijos, kaip užpildyti “Oro eismo įvykio pranešimo formą”
Punktas
A

Pranešimą perdavusio orlaivio atpažinimas.

B

Pranešimas apie suartėjimą ore (AIRPROX) per radiją turi būti pateiktas tuojau pat.

C1

Data/laikas UTC ir buvimo vieta pagal azimutą ir atstumą nuo navigacijos priemonių arba pagal
geografines ilgumą ir platumą.

C2

Informaciją apie pranešimą perdavusį orlaivį reikia pažymėti varnele ten, reikalingoje vietoje.

C2 c)

Pvz.: FL 350/1 013 hPa or 2 500 ft/QNH 1 007 hPa or 1 200 ft/QFE 998 hPa.

C3

Informacija apie kitą to įvykio orlaivį.

C4

Nuskristas atstumas – naudojami valstybėje nustatyti matavimo vienetai.

C6

Pridėti papildomus reikalingus dokumentus. Orlaivių vietai ir padėčiai parodyti galima naudoti
diagramas.

D1 f)

Nurodykite ATS padalinio pavadinimą ir datą/laiką UTC.

D1 g)

Data ir laikas UTC.

E2

Nurodykite informaciją apie ATS tarnybą, suteikta paslauga, radiotelefono dažnį, paskirtus SSR
kodus ir aukščiamačio nustatymą. Panaudokite diagramas, kad parodytumėte orlaivio vietą ir
pridėkite papildomus dokumentus, kurių reikalaujama.
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