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Šiose pildymo instrukcijose pateikiama informacija apie tai, kaip užpildyti Technical Occurrence Report Form  
d÷l pranešimų EASA apie techninius įvykius. 

Atsižvelgdami į informaciją, turimą pranešimo apie įvykį pildymo metu, užpildykite kuo daugiau duomenų laukų. 

 

0.  
1. INFORMACINIAI DUOMENYS 

1.1. Reporting Organisation Name – pranešimą rengusios organizacijos pavadinimas ar asmens 
pavard÷ (privalomas laukas). 

1.2. Reporting Organisation Country  – pasirinkite tinkamą variantą iš įterpto šalių sąrašo (privalomas 
laukas).  

1.3. Reporting Organisation Approval Reference  –pranešimą rengusios organizacijos EASA 
patvirtinimo nuoroda, jei reikia: pvz., EASA.21J.xxxx, EASA.45.xxxx, arba nacionalin÷ apie įvykį 
pranešusios organizacijos patvirtinimo nuoroda. 

1.4. Name of submitter  – apie įvykį pranešusios organizacijos kontaktinis asmuo.  

1.5. E-mail address – visas el. pašto adresas. 

1.6. Telephone number –  telefono numeris kartu su šalies kodu, pvz., +49 221 8990 WXYZ. 

1.7. Internal Reference number  –pranešimą apie šį įvykį rengusios organizacijos nustatytas vidinis 
numeris (privalomas laukas). 

1.8. Issue Number –  pranešimo paskelbimo numeris, kai apie įvykį pranešusi organizacija tvarko 
atnaujintus pranešimus naudodamasi paskelbimo numeriais. 

1.9. Date of the Report – pranešimo apie įvykį data. 

1.10. Report Type – šioje dalyje pateikiama informacija, ar pateiktasis pranešimas yra pirminis 
pranešimas, ar tai yra pranešimas apie tolesnius veiksmus d÷l ankstesnio pranešimo: 

Initial –  pažym÷kite šį langelį, jeigu apie įvykį EASA pranešate pirmą kartą. 

 Follow-up –  pažym÷kite šį langelį, jeigu pateiktas pranešimas yra pranešimas apie tolesnius 
veiksmus d÷l ankstesnio pranešimo. Nurodykite pirminio pranešimo datą. 

1.11. Report Status (of the reporting organisation)  – jei reikia, nurodykite, ar apie įvykį pranešusios 
organizacijos požiūriu jo būsena yra Open ar Closed. Būsena „closed“ reikštų, kad apie įvykį 
pranešusi organizacija neplanuoja atlikti jokių tolesnių tyrimų, analiz÷s ar imtis taisomųjų veiksmų. 

1.12. Parties Informed – nurodykite, kam dar be EASA pranešta apie šį įvykį: registravimo valstybei, 
projekto patvirtinimo tur÷tojui (-ams), oro vež÷jui (arba savininkui), nacionalinei akreditacijos įstaigai 
(pranešimą rengusios organizacijos kompetentingai institucijai) ir (arba) nepertraukiamąjį tinkamumą 
skraidyti užtikrinančiai organizacijai, kuri apibr÷žiama M dalies G poskyryje. 

 Name(s) of Design Approval Holder(s) informed – jei reikia, čia nurodykite visų projekto 
patvirtinimo tur÷tojų (orlaiviui, varikliui, oro sraigtui taikomų (papildomų) tipo pažym÷jimų tur÷tojų, 
įrangos patvirtinimo tur÷tojų), kuriems pranešta apie įvykį, pavardes. 

 
2. ĮVYKIO SANTRAUKA 

2.1. Occurrence Title  – pranešimo apie įvykį apibendrinantis pavadinimas. Pavadinimas tur÷tų būti 
aiškus, be santrumpų, jį galima struktūriškai išd÷styti pagal toliau pateiktą schemą (pradedant bendro 
pobūdžio ir baigiant konkrečia informacija): sistemos pavadinimas – posistem÷s ar posistem÷s dalies 
pavadinimas – įvykio santrauka. 

2.2. Date of finding  – įvykio ar jo nustatymo data.  
2.3. ATA Chapter  – ATA Chapter (2 skaitmenys) – čia nurodoma, kuri sritis yra daugiausiai susijusi su 

įvykiu. ATA Chapters sąrašas pateikiamas pried÷lyje. 
2.4. Location  – geografin÷ įvykio vieta. 

2.5. Detection phase –  pažymint vieną iš šios dalies langelių tur÷tų būti nurodyta, kada buvo nustatytas 
gedimas, veikimo sutrikimas, defektas ar nutikti  koks nors kitas įvykis. 
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Manufacturing Įvykis įvyko / buvo nustatytas gamybos proceso metu. 

Scheduled 
Maintenance 

Įvykis įvyko / buvo nustatytas vykdant planinius technin÷s 
priežiūros darbus. 

Non-scheduled 
Maintenance 

Įvykis įvyko / buvo nustatytas vykdant neplaninius technin÷s 
priežiūros darbus. 

Standing Įvykis įvyko orlaiviui stovint, pvz., teikiant antžemines 
paslaugas arba kol jis stov÷jo. 

Taxi Įvykis įvyko orlaiviui riedant į kilimo ir tūpimo taką arba iš jo. 

Take-off Įvykis įvyko orlaiviui kylant. 

Climb Įvykis įvyko orlaiviui kylant į kreiserinį lygį. 

En-route Įvykis įvyko orlaiviui skrendant kreiseriniame lygyje. 

Descent Įvykis įvyko orlaiviui žem÷jant iš kreiserinio lygio. 

Approach Įvykis įvyko orlaiviui art÷jant prie oro uosto. 

Landing Įvykis  įvyko orlaiviui tūpiant. 

Hovering Sraigtasparnių skrydžio tarpsnis kybant. 

Manoeuvring Įvykis įvyko orlaiviui atliekant manevrus, pvz., akrobatinius 
skrydžius, purškimą iš oro ar kt. 

Unknown Nustatymo tarpsnis n÷ra žinomas. 

Other, Specify: Jei nustatymo tarpsnis pirmiau pateiktame sąraše 
nenurodytas, prašome nurodyti jį čia. 

 
2.6. Cause of occurrence –  pažym÷kite langelį (-ius), kuriuo (-iais) geriausiai apibendrinama šiuo metu 

turima informacija apie įvykio priežastį. Galima rinktis kelis variantus. 

Design Priežastis – ydinga orlaivio konstrukcija. 

Production Priežastis – ydingas gamybos procesas. 

Maintenance Priežastis – netinkama technin÷ priežiūra. 

Repair Priežastis – netinkamas remontas. 

Fatigue Priežastis – konstrukcinis medžiagos nuovargis. 

Corrosion Priežastis – medžiagos korozija. 

Unapproved 
parts 

Defektin÷ dalis buvo nepatvirtintas komponentas. 
 

Human factors Priežastis, susijusi su žmogaus veiksniais ir žmogaus veikla, 
pvz., siejama su žmogaus ir kitų sistemos komponentų 
geb÷jimais ir trūkumais projektavimo, sertifikavimo, mokymo, 
naudojimo ir technin÷s priežiūros srityje. 

Tokių veiksnių pavyzdžiai gali būti žmogaus ir mašinos sąsajos 
sistema, organizaciniai ir personalo veiksniai, mokymas, 
procedūros, atsakomyb÷s sritys ir ryšiai. 

Operational Priežastis – ydingas orlaivio naudojimas. 

Unknown Įvykio priežastis nežinoma arba dar nenustatyta. 
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Other, Specify: Jei defekto priežastis pirmiau pateiktame sąraše n÷ra nurodyta, 
ją nurodykite dalyje „Kita“ (angl. Other). 

 
 

3. PRANEŠIMO APIE ĮVYKĮ PRIEDAI 
Čia išvardykite visų pateiktų priedų rūšis (ataskaita, nuotrauka ir kt.) ir pavadinimus (turinio aprašymą). 

Susijęs (-ę) failas (-ai) tur÷tų būti pateiktas (-i) kaip el. laiško, kuriuo siunčiamas pranešimas apie įvykį, priedas 
(-ai). 

Kad EASA gal÷tų su jais dirbti, priedai turi būti pateikti šiais formatais:  

.doc  .docx . xls  .xlsx   .csv  .pdf  .jpeg  .mpeg4  .mp3. 

Kiekvienas pridedamas failas tur÷tų būti ne didesnis kaip 3 MB. Jei bendras vieno el. laiško priedų dydis viršija 
10 MB, reik÷tų siųsti kelis el. laiškus, kurių kiekvieno dydis neviršytų 10 MB. 

 

4. INFORMACIJA APIE ORLAIV Į 
Šioje dalyje pateikiama informacija apie orlaivį ištikusį įvykį. Jei orlaivis n÷ra susijęs su įvykiu, šios dalies pildyti 
nereikia.  

4.1. Aircraft Manufacturer and Type/Model –  pasirinkite tinkamą variantą iš įterpto sąrašo. 
4.2. Aircraft Serial number –  orlaivio serijos numeris. 
4.3. Operator/Owner – oro vež÷jo arba įvykį ištikusio orlaivio savininko pavadinimas ir (arba) pavard÷, jei 

reikia. 
4.4. Aircraft Registration –  jei orlaivis yra registruotas, šis ženklas yra registracijos ženklas. Jei orlaivis 

n÷ra registruotas, šis ženklas bus kompetentingos institucijos patvirtintas ženklas. 
4.5. Aircraft Usage Details – šioje dalyje reikia pateikti orlaivio naudojimo duomenis atsižvelgiant į 

bendrą naudojimo laiką (valandomis) ir bendrą ciklų trukmę. Bendras naudojimo laikas – tai 
kalendorinio laiko trukm÷ valandomis nuo orlaivio pagaminimo. 

 
5. INFORMACIJA APIE VARIKL Į  
Šioje dalyje pateikiama informacija apie su įvykiu susijusį variklį. Jei variklis n÷ra susijęs su įvykiu, šios dalies 
pildyti nereikia. Jei su įvykiu susijęs daugiau nei vienas variklis, išsamesnę informaciją pateikite laukelyje 7.1. 
„Narrative“. 

5.1. Engine Model and Type Certificate Holder –  pasirinkite tinkamą variantą iš įterpto sąrašo. 
5.2. Engine Serial number –  variklio serijos numeris. 
5.3. Engine Event –  su varikliu susijusio incidento tipo klasifikacija, jei reikia. LOTC / LOPC reiškia 

varomosios j÷gos / galios valdymo netekimą. Jei pažymite „Kita“, išsamesnę informaciją pateikite 
laukelyje 7.1. Aprašymas (angl. Narrative). 

5.4. Engine Aircraft Position –  orlaivio variklio pad÷tis (1, 2, 3 ir t. t.) pagal orlaivio gamintojo žym÷jimo 
taisykles. 

5.5. Engine Usage Details – šioje dalyje reikia pateikti variklio naudojimo duomenis atsižvelgiant į bendrą 
naudojimo laiką (valandomis) ir bendrą ciklų trukmę. Bendras naudojimo laikas – tai kalendorinio laiko 
trukm÷ valandomis nuo variklio pagaminimo arba kapitalinio remonto / apsilankymo remonto 
dirbtuv÷se. 

 

6. INFORMACIJA APIE ORO SRAIGT Ą 
Šioje dalyje pateikiama informacija apie su įvykiu susijusį oro sraigtą. Jei oro sraigtas n÷ra susijęs su įvykiu, 
šios dalies pildyti nereikia. Jei su įvykiu susijęs daugiau nei vienas oro sraigtas, išsamesnę informaciją pateikite 
lauke 7.1. „Narrative“. 

6.1. Propeller Manufacturer –  pasirinkite tinkamą variantą iš įterpto sąrašo. 
6.2. Propeller Model and Type Certificate Holder –  pasirinkite tinkamą variantą iš įterpto sąrašo. 
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6.3. Propeller Serial Number – oro sraigto serijos numeris. 
6.4. Propeller Aircraft Position –  orlaivio sraigto pad÷tis (1, 2, 3 ir t. t.) pagal orlaivio gamintojo žym÷jimo 

taisykles. 
6.5. Propeller Usage Details – šioje dalyje reikia pateikti oro sraigto naudojimo duomenis atsižvelgiant į 

bendrą naudojimo laiką (valandomis) ir bendrą ciklų trukmę. Bendras naudojimo laikas – tai 
kalendorinio laiko trukm÷ valandomis nuo oro sraigto pagaminimo arba kapitalinio remonto / 
apsilankymo remonto dirbtuv÷se.  

 
7. INFORMACIJA APIE KOMPONENT Ą 
Šioje dalyje pateikiama informacija apie su įvykiu susijusį komponentą. Jei komponentas n÷ra susijęs su įvykiu, 
šios dalies pildyti nereikia. Jei su įvykiu susijęs daugiau nei vienas komponentas, išsamesnę informaciją 
pateikite lauke 7.1. „Narrative“. 

7.1. Component Manufacturer Name and Country –  komponento gamintojo pavadinimas ir šalis 
(pasirinkite tinkamą variantą iš įterpto šalių sąrašo). 

7.2. Component Part Number –  komponento dalies numeris. Prireikus taip pat nurodykite pakeitimo lygį. 
7.3. Component Serial Number – komponento serijos numeris. 
7.4. Illustrated Part Catalogue (IPC) Name –  komponento pavadinimas, nurodytas iliustruotame dalių 

kataloge ar kitame gamintojo dokumente. 
7.5. (E)TSO Reference –  taikant TSO arba ETSO gauto komponento patvirtinimo nuoroda arba kito 

nacionalinio įrangos patvirtinimo nuoroda, jei reikia. 
7.6. Date of manufacture –  komponento pagaminimo data. 
7.7. Component Usage Details – šioje dalyje reikia pateikti komponento naudojimo duomenis 

atsižvelgiant į bendrą naudojimo laiką (valandomis) ir bendrą ciklų trukmę. Bendras naudojimo laikas 
– tai kalendorinio laiko trukm÷ valandomis nuo komponento pagaminimo arba kapitalinio remonto / 
apsilankymo remonto dirbtuv÷se. 

 

8. IŠSAMI INFORMACIJA –  šiame laisvo teksto laukelyje galite pateikti išsamią informaciją apie įvykį ir jo 
tyrimo rezultatus. Galima pateikti ilgesnį tekstą, nei yra vietos, bet tekstas, pateiktas už laisvos vietos ribų, 
bus nespausdintinas. Daugiau teksto galite pateikti prieduose. 

8.1. Narrative – čia pateikite nutikimo arba nustatyto įvykio aprašymą.  

8.2. Description of the occurrence investigation – čia, jei yra, pateikite išsamią informaciją apie jau atliktą 
įvykio tyrimą ir analizę. Jei reikia, nurodykite, ar iš skrydžio duomenų savirašio arba greitos prieigos 
savirašio duomenys buvo perkelti ir išanalizuoti. 

8.3. Risk Assessment – rizikos vertinimas yra konkretaus pavojaus tikimyb÷s ir padarinių kokybin÷ ar 
kiekybin÷ analiz÷. Rizikos vertinimą čia gali pateikti pati apie įvykį pranešusi organizacija, galinti atlikti 
tokią analizę ir (arba) atsakinga už jos atlikimą, pvz., projektavimo organizacija su projektavimu 
susijusių įvykių atveju. Rizikos vertinime tur÷tų būti pateikti gal÷jusių nukent÷ti orlaivių atpažinimo 
duomenys. 

8.4. Corrective Actions – jei reikia, čia pateikite išsamią informaciją apie taisomuosius veiksmus, kurių po 
įvykio ÷m÷si apie jį pranešusi organizacija. 

8.5. Conclusion – jei reikia, pateikite baigiamąjį pareiškimą. 
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PRIEDöLIS. ATA CHAPTERS S ĄRAŠAS 
 

1 ATA UNASSIGNED 
2 ATA UNASSIGNED 
3 ATA UNASSIGNED 
4 ATA UNASSIGNED 
5 TIME LIMITS/ MAINTENANCE CHECKS 
6 DIMENSIONS AND AREAS  
7 LIFTING & SHORING  
8 LEVELING & WEIGHING  
9 TOWING & TAXIING  
10 PARKING, MOORING, STORAGE & RETURN TO SERVICE 
11 PLACARDS AND MARKINGS 
12 SERVICING 
13 ATA UNASSIGNED 
14 HARDWARE 
15 ATA UNASSIGNED 
16 ATA UNASSIGNED 
17 ATA UNASSIGNED 
18 VIBRATION AND NOISE ANALYSIS (HELICOPTER ONLY) 
19 UNASSSIGNED 
20 STANDARD PRACTICES-AIRFRAME 
21 AIR CONDITIONING 
22 AUTO FLIGHT 
23 COMMUNICATIONS 
24 ELECTRICAL POWER 
25 EQUIPMENT/FURNISHINGS 
26 FIRE PROTECTION 
27 FLIGHT CONTROLS 
28 FUEL 
29 HYDRAULIC POWER 
30 ICE AND RAIN PROTECTION 
31 INDICATING/RECORDING SYSTEMS 
32 LANDING GEAR 
33 LIGHTS 
34 NAVIGATION 
35 OXYGEN 
36 PNEUMATIC 
37 VACUUM 
38 WATER/WASTE 
39 ATA UNASSIGNED 
40 ATA UNASSIGNED 
41 WATER BALLAST  
42 ATA UNASSIGNED 
43 ATA UNASSIGNED 
44 CABIN SYSTEMS 
45 CENTRAL MAINTENANCE SYSTEM (CMS) 
46 INFORMATION SYSTEMS 
47 ATA UNASSIGNED 
48 ATA UNASSIGNED 
49 AIRBORNE AUXILIARY POWER 
50 CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS 
51 STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL 
52 DOORS 
53 FUSELAGE 
54 NACELLES/PYLONS 
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55 STABILIZERS 
56 WINDOWS 
57 WINGS 
58 ATA UNASSIGNED 
59 ATA UNASSIGNED 
60 STANDARD PRACTICES - PROPELLER/ROTOR 
61 PROPELLERS/PROPULSION 
62 MAIN ROTOR(S) 
63 MAIN ROTOR DRIVE(S) 
64 TAIL ROTOR 
65 TAIL ROTOR DRIVE  
66 FOLDING BLADES/PYLON 
67 ROTORS FLIGHT CONTROL 
68 ATA UNASSIGNED 
69 ATA UNASSIGNED 
70 STANDARD PRACTICES - ENGINES  
71 POWER PLANT 
72 ENGINE TURBINE/TURBO PROP DUCTED FAN/UNDUCTED FAN 
73 ENGINE FUEL AND CONTROL  
74 IGNITION  
75 ENGINE AIR  
76 ENGINE CONTROLS 
77 ENGINE INDICATING 
78 ENGINE EXHAUST  
79 ENGINE OIL 
80 ENGINE STARTING 
81 TURBINES/TURBOCHARGING 
82 ENGINE WATER INJECTION  
83 ENGINE ACCESSORY GEAR-BOXES 
84 PROPULSION AUGMENTATION 
85 RECIPROCATING ENGINE 
86 ATA UNASSIGNED 
87 ATA UNASSIGNED 
88 ATA UNASSIGNED 
89 ATA UNASSIGNED 
90 ATA UNASSIGNED 
91 CHARTS  
92 ATA UNASSIGNED 
93 ATA UNASSIGNED 
94 ATA UNASSIGNED 
95 AIRLINE USE 
96 AIRLINE USE 
97 WIRING REPORTING 
98 AIRLINE USE 
99 ATA UNASSIGNED 
 

 


