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3 pastaba: praneštą RVR/matomumo dydį, atitinkantį kilimo riedos pradinį etapą, galima 

pakeisti piloto įvertinimu. 

4 pastaba: privalomas RVR turi būti užtikrintas visuose atitinkamuose RVR pranešimo 

taškuose, išskyrus 3 pastaboje nurodytą išimtį. 

 

ii) kelių variklių lėktuvams, kurių naudojimo savybės yra tokios, kad jie, sugedus 

kritiniam varikliui, negali atitikti šio punkto a papunkčio 3 dalies i pastraipoje nurodytų 

sąlygų, gali atsirasti būtinybė nedelsiant tūpti ir siekti išvengti kliūčių kilimo zonoje. 

Tokie lėktuvai gali būti naudojami pagal toliau nurodytus kilimo minimumus, jeigu jie 

gali atitikti taikomus kliūčių perskridimo kriterijus, darant prielaidą, kad nustatytame 

aukštyje suges variklis. Naudotojo nustatyti kilimo minimumai turi būti pagrįsti 

aukščiu, nuo kurio galima sudaryti bendrą kilimo skrydžio, kai neveikia vienas variklis, 

trajektoriją. Taikomi RVR minimumai negali būti žemesni nei nustatytieji šio priedėlio 

1 arba 2 lentelėse. 

 

2 lentelė 

Numanomas variklio gedimo aukštis virš kilimo ir tūpimo tako ir atitinkamas RVR/matomumas 

 

Kilimo RVR/matomumas – skrydžio trajektorija 

Numanomas variklio gedimo aukštis 
virš kilimo ir tūpimo tako 

RVR/matomumas (2 pastaba) 

< 50 pėdų 200 m 

51–100 pėdų 300 m 

101–150 pėdų 400 m 

151–200 pėdų 500 m 

201–300 pėdų 1000 m 

> 300 pėdų 1500 m (1 pastaba) 
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1 pastaba: 1500 m taip pat taikoma, jei negalima sudaryti teigiamos kilimo skrydžio 

trajektorijos. 

 

2 pastaba: praneštą RVR/matomumo dydį, atitinkantį kilimo riedos pradinį etapą, galima 

pakeisti piloto įvertinimu. 

 

iii) Kai nėra pranešto RVR ar duomenų apie meteorologinį matomumą, įgulos vadas negali 

pradėti kilti, nebent jis gali nustatyti, kad faktinės sąlygos atitinka taikomus kilimo 

minimumus. 

 

4) a papunkčio 3 dalies i pastraipos išmitys: 

 

i) gavęs įgaliotosios institucijos leidimą, taip pat jei įvykdyti A-E dalių reikalavimai, 

naudotojas gali sumažinti kilimo minimumus iki 125 m RVR (A, B ir C kategorijų 

lėktuvams) arba 150 m RVR (D kategorijos lėktuvams), kai: 

 

A) galioja prasto matomumo procedūros; 

 

B) veikia aukšto intensyvumo kilimo ir tūpimo tako ašinės linijos žiburiai, išdėstyti 

kas 15 m ar tankiau, ir aukšto intensyvumo šoniniai žiburiai, išdėstyti kas 60 m ar 

rečiau; 

 

C) skrydžio įgulos nariai yra sėkmingai baigę mokymą realaus skrydžio treniruokliu; 
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D) pradedant kilimo riedą iš piloto kabinos matosi 90 m atkarpa; ir 

 

E) visuose atitinkamuose RVR pranešimo taškuose buvo privalomas RVR. 

 

ii) Gavęs įgaliotosios institucijos leidimą, lėktuvo naudotojas, kilimui naudodamas 

patvirtintą šoninių orientyrų sistemą, gali sumažinti kilimo minimumus iki mažiau kaip 

125 m RVR (A, B ir C kategorijų lėktuvams) arba 150 m RVR (D kategorijos 

lėktuvams), bet ne mažiau kaip 75 m, su sąlyga, kad yra kilimo ir tūpimo tako apsauga 

ir įranga, atitinkanti III kategorijos tūpimą. 

 

b) Netikslusis artėjimas tūpti 

 

1) Sistemos minimumai 

 

i) Naudotojas privalo užtikrinti, kad sistemos minimumai netiksliojo artėjimo tūpti 

procedūroms, kurios grindžiamos ILS naudojimu be tūptinės (tik LLZ), VOR, 

NDB, SRA ir VDF yra ne mažesni kaip šio priedėlio 3 lentelėje pateikti MDH 

dydžiai. 
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3 lentelė 

Netiksliojo artėjimo tūpti priemonių sistemos minimumai 

 

Sistemos minimumai 
Prietaisai 

mažiausias MDH 

ILS (be tūptinės – LLZ) 250 pėdų 

SRA (baigiant ½ NM) 250 pėdų 

SRA (baigiant 1 NM) 300 pėdų 

SRA (baigiant 2 NM) 350 pėdų 

VOR 300 pėdų 

VOR/DME 250 pėdų 

NDB 300 pėdų 

VDF (QDM ir QGH) 300 pėdų 

 

2) Minimalus žemėjimo aukštis. Naudotojas privalo užtikrinti, kad minimalus žemėjimo aukštis 

netiksliajam artėjimui tūpti nebūtų mažesnis kaip: 

 

i) OCH/OCL lėktuvo kategorijai; ar 

 

ii) sistemos minimumas. 
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3) Vizualusis orientyras. Pilotas negali tęsti artėjimo tūpti žemiau MDA/MDH, nebent jis aiškiai 

mato ir atpažįsta vieną iš toliau nurodytų vizualiųjų orientyrų numatomam kilimo ir tūpimo 

takui: 

 

i) artėjimo tūpti žiburių sistemos elementus; 

 

ii) slenkstį; 

 

iii) slenksčio ženklus; 

 

iv) slenksčio žiburius; 

 

v) slenksčio atpažinimo žiburius; 

 

vi) vizualųjį tūptinės indikatorių; 

 

vii) tūpimo zonos ar tūpimo zonos ženklus; 

 

viii) tūpimo zonos žiburius; 
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ix) kilimo ir tūpimo tako šoninius žiburius; ar 

 

x) kitus įgaliotosios institucijos patvirtintus vizualiuosius orientyrus. 

 

4) Būtinas RVR. Mažiausieji netiksliojo artėjimo tūpti minimumai, kuriuos turi naudoti 

naudotojas, yra šie: 

 

4a lentelė 

Netiksliojo artėjimo tūpti RVR. Visi prietaisai 

 

Netiksliojo artėjimo tūpti minimumai.  
Visi prietaisai (1, 5, 6 ir 7 pastabos) 

MDH RVR/lėktuvo kategorija 

 A B C D 

250 – 299 
pėdų 

800 m 800 m 800 m 1200 m 

300–449 pėdų 900 m 1000 m 1000 m 1400 m 

450–649 pėdų 1000 m 1200 m 1200 m 1600 m 

650 pėdų ir 
aukščiau 

1200 m 1400 m 1400 m 1800 m 
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4b lentelė 

Netiksliojo artėjimo tūpti RVR. Tarpiniai prietaisai 

 

Netiksliojo artėjimo tūpti minimumai.  

Tarpiniai prietaisai (2, 5, 6 ir 7 pastabos) 

MDH RVR/lėktuvo kategorija 

 A B C D 

250–299 pėdų 1000 m 1100 m 1200 m 1400 m 

300–449 pėdų 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

450–649 pėdų 1400 m 1500 m 1600 m 1800 m 

650 pėdų ir aukščiau 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 130 
PRIEDAS DG C III  LT 

4c lentelė 

Netiksliojo artėjimo tūpti RVR. Pagrindiniai prietaisai 

 

Netiksliojo artėjimo tūpti minimumai. Pagrindiniai prietaisai 

(3, 5, 6 ir 7 pastabos) 

MDH RVR/lėktuvo kategorija 

 A B C D 

250–299 pėdų 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

300–449 pėdų 1300 m 1400 m 1600 m 1800 m 

450–649 pėdų 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

650 pėdų ir 

aukščiau 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 
 

4d lentelė 

Netiksliojo artėjimo tūpti RVR nesinaudojant artėjimo tūpti šviesos prietaisais 

 

Netiksliojo artėjimo tūpti minimumai  

Be artėjimo tūpti šviesos prietaisų (4, 5, 6 ir 7 pastabos) 

MDH RVR/lėktuvo kategorija 

 A B C D 

250–299 pėdos 200 m 150 m 160 m 180 m 

300–449 pėdos 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

450 – 649 pėdos 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

650 pėdų ir 

daugiau 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 
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1 pastaba: Visus prietaisus sudaro kilimo ir tūpimo tako (KTT) ženklai, HI/MI artėjimo tūpti 

žiburiai, matomi 720 m ar didesniu atstumu, KTT tako šoniniai žiburiai, slenksčio 

žiburiai bei KTT galo žiburiai. Žiburiai turi būti įjungti. 

 

2 pastaba:  Tarpinius prietaisus sudaro KTT ženklai, HI/MI artėjimo tūpti žiburiai 420-719 m 

atstumu, KTT šoniniai žiburiai, slenksčio žiburiai ir KTT galo žiburiai. Žiburiai turi 

būti įjungti. 

 

3 pastaba: Pagrindinius prietaisus sudaro KTT ženklai, HI/MI artėjimo tūpti žiburiai <420 m 

atstumu, LI artėjimo tūpti žiburiai bet kokiu atstumu, KTT šoniniai žiburiai, slenksčio 

žiburiai ir KTT galo žiburiai. Žiburiai turi būti įjungti. 

 

4 pastaba: Įrangą be artėjimo tūpti šviesos prietaisų sudaro KTT ženklai, KTT šoniniai žiburiai, 

slenksčio žiburiai ir KTT galo žiburiai arba KTT visiškai be žiburių. 

 

5 pastaba: Lentelės naudojamos tik įprastiniams artėjimams tūpti, kai nominalus žemėjimo 

gradientas yra ne didesnis kaip 4°. Didesniems žemėjimo gradientams paprastai 

reikia, kad mažiausiame santykiniame žemėjimo aukštyje būtų matomi ir tūptinės 

kampo žiburiai (pvz., PAPI). 

 

6 pastaba: Pirmiau pateikti skaičiai yra praneštas RVR arba meteorologinis matomumas, 

paverstas į RVR pagal toliau pateiktą h papunktį. 

 

7 pastaba: 4a, 4b, 4c ir 4d lentelėse nurodytas MDH nurodo pirminį MDH skaičiavimą. 

Atrenkant atitinkamą RVR, nebūtina suapvalinti iki artimiausių 10 pėdų, ką galima 

atlikti skrydžių tikslais, pvz., pereinant į MDA. 
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5) Skrydžiai naktį. Vykdant skrydžius naktį, turi būti įjungiami bent jau KTT šoniniai, 

slenksčio ir galo žiburiai. 

 

c) Tikslusis artėjimas tūpti: I kategorijos skrydžiai 

 

1) Bendrosios nuostatos. I kategorija – tai tikslusis artėjimas tūpti ir tūpimas pagal 

prietaisus, naudojantis ILS, MLS ar PAR, kai apsisprendimo aukštis (DH) yra ne 

mažesnis kaip 200 pėdų, o KTT matomumo nuotolis– ne mažesnis kaip 550 m. 

 

2) Apsisprendimo aukštis. Naudotojas privalo užtikrinti, kad apsisprendimo aukštis, 

naudotinas I kategorijos tiksliajam artėjimui tūpti būtų ne mažesnis nei: 

 

i) lėktuvo pilotavimo taisyklėse (AFM) nurodytas mažiausias santykinis 

apsisprendimo aukštis, jei jis nurodomas; 

 

ii) minimalus aukštis, iki kurio galima naudoti tiksliojo artėjimo tūpti priemones, jei 

nėra reikiamo vizualiojo orientyro; 

 

iii) OCH/OCL lėktuvo kategorijai; arba 

 

iv) 200 pėdų. 
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3) Vizualusis orientyras. Pilotas negali tęsti artėjimo tūpti žemiau I kategorijos 

apsisprendimo aukščio, nustatyto pagal šio punkto c papunkčio 2 dalį, jeigu pilotas 

aiškiai nemato ir neatpažįsta bent vieno iš šių KTT vizualiųjų orientyrų: 

 

i) artėjimo tūpti žiburių sistemos elementų, 

 

ii) slenksčio, 

 

iii) slenksčio ženklų, 

 

iv) slenksčio žiburių, 

 

v) slenksčio atpažinimo žiburių, 

 

vi) vizualiojo tūptinės indikatoriaus, 

 

vii) tūpimo zonos ar tūpimo zonos ženklų, 

 

viii) tūpimo zonos žiburių, arba 

 

ix) KTT šoninių žiburių. 

 

4) Būtinas RVR. Žemiausi minimumai, kuriuos naudotojas turi naudoti I kategorijos 

skrydžiams, yra šie: 
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5 lentelė 

I kategorijos artėjimo tūpti RVR vs prietaisai ir DH 

I kategorijos minimumai 
Apsisprendimo 

aukštis (7 pastaba) 
Prietaisai/RVR (5 pastaba) 

 Visi  
(1 ir 6 pastabos) 

Tarpiniai 
(2 ir 6 pastabos)

Pagrindiniai 
(3 ir 6 pastabos) 

Nesinaudojant 
prietaisais 

(4 ir 6 pastabos)
200 pėdų 550 m 700 m 800 m 1000 m 
201– 250 pėdų 600 m 700 m 800 m 1000 m 
251–300 pėdų 650 m 800 m 900 m 1200 m 
301 pėda ir daugiau 800 m 900 m 1000 m 1200 m 

 

1 pastaba: Visus prietaisus sudaro kilimo ir tūpimo tako (KTT) ženklai, HI/MI artėjimo tūpti 

žiburiai, matomi 720 m ar didesniu atstumu, KTT tako šoniniai žiburiai, slenksčio 

žiburiai bei KTT galo žiburiai. Žiburiai turi būti įjungti. 

 

2 pastaba: Tarpinius prietaisus sudaro KTT ženklai, HI/MI artėjimo tūpti žiburiai 420−719 m 

atstumu, KTT šoniniai žiburiai, slenksčio žiburiai ir KTT galo žiburiai. Žiburiai turi 

būti įjungti. 

 

3 pastaba: Pagrindinius prietaisus sudaro KTT ženklai, HI/MI artėjimo tūpti žiburiai <420 m 

atstumu, LI artėjimo tūpti žiburiai bet kokiu atstumu, KTT šoniniai žiburiai, slenksčio 

žiburiai ir KTT galo žiburiai. Žiburiai turi būti įjungti. 

 

4 pastaba: Įrangą be artėjimo tūpti šviesos prietaisų sudaro KTT ženklai, KTT šoniniai žiburiai, 

slenksčio žiburiai ir KTT galo žiburiai arba KTT visiškai be žiburių. 
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5 pastaba: Pirmiau pateikti skaičiai yra praneštas RVR arba meteorologinis matomumas, paverstas 

į RVR pagal h papunktį. 

 

6 pastaba: Lentelė naudotina įprastiniams artėjimams tūpti, kai tūptinės nuolydžio kampas yra iki 

4° (laipsnių) imtinai. 

 

7 pastaba: 5 lentelėje nurodytas apsisprendimo aukštis (DH) nurodo pirminį DH skaičiavimą. 

Parenkant atitinkamą RVR, nebūtina suapvalinti iki artimiausių 10 pėdų, ką galima 

atlikti skrydžių tikslais (pvz., pereinant į DA). 

 

5) Vieno piloto vykdomi skrydžiai. Vieno piloto vykdomų skrydžių atveju visiems 

artėjimams tūpti naudotojas privalo apskaičiuoti minimalų RVR pagal OPS 

1.430 punktą ir šį priedėlį. Mažesnis nei 800 m RVR nėra leidžiamas, išskyrus tuos 

atvejus, kai naudojamas tinkamas autopilotas, sujungtas su ILS ar MLS; pastaruoju 

atveju taikomi įprasti minimumai. Taikomas apsisprendimo aukštis neturi būti 

mažesnis už dydį, gautą minimalų aukštį, kuriame galima naudoti autopilotą, 

padauginus iš 1,25. 

 

6) Skrydžiai naktį. Vykdant skrydžius naktį, turi būti įjungiami bent jau KTT šoniniai, 

slenksčio ir galo žiburiai. 

 

d) Tikslusis artėjimas tūpti: II kategorijos skrydžiai 

 

1) Bendrosios nuostatos. II kategorija – tai tikslusis artėjimas tūpti ir tūpimas pagal 

prietaisus, naudojantis ILS ar MLS, kai: 

 

i) apsisprendimo aukštis yra žemesnis nei 200 pėdų, bet ne žemesnis nei 100 pėdų; 

ir 

 

ii) kilimo ir tūpimo tako matomumo nuotolis yra ne mažesnis nei 300 m. 
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2) Apsisprendimo aukštis. Naudotojas turi užtikrinti, kad apsisprendimo aukštis II 

kategorijos skrydžiui būtų ne mažesnis nei: 

 

i) AFM nurodytas mažiausias santykinis apsisprendimo aukštis, jei nurodoma, 

 

ii) minimalus aukštis, iki kurio galima naudoti tiksliojo artėjimo tūpti priemones, jei 

nėra reikiamo vizualiojo orientyro; 

 

iii) OCH/OCL lėktuvo kategorijai; 

 

iv) apsisprendimo aukštis iki kurio skrydžio įgulai leidžiama skristi; arba 

 

v) 100 pėdų. 

 

3) Vizualusis orientyras. Pilotas negali tęsti artėjimo tūpti žemiau II kategorijos 

apsisprendimo aukščio, nustatyto pagal šio punkto d papunkčio 2 dalį, išskyrus atvejus, 

kai galima matyti vizualųjį orientyrą, sudarytą iš mažiausiai 3 paeiliui einančių žiburių 

segmento, į kurį įeina artėjimo tūpti žiburių vidurio linija arba tūpimo zonos žiburiai, ar 

KTT ašinės linijos žiburiai, KTT šoniniai žiburiai, ar jų derinys. Į šį vizualųjį orientyrą 

turi įeiti antžeminiai šoniniai elementai, t.y. artėjimo tūpti linijos žiburiai ar tūpimo 

slenksčio arba tūpimo zonos žiburiai. 
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4) Būtinas RVR. Žemiausi minimumai, kuriuos naudotojas turi naudoti II kategorijos 

skrydžiams, yra šie: 

 

6 lentelė 

II kategorijos artėjimo tūpti RVR vs DH 

 

II kategorijos minimumai 
Sujungtas su autopilotu žemiau DH (žr. 1 pastabą) Apsisprendimo 

aukštis RVR/ A, B ir C kategorijų 
lėktuvas 

RVR/D kategorijos lėktuvas 

100–120 pėdų 300 m 300 m  
(2 pastaba) /350 m 

121−140 pėdų 400 m 400 m 

141 pėda ir 
daugiau 

450 m 450 m 

 

1 pastaba: Šioje lentelėje „sujungtas su autopilotu žemiau DH” reiškia nuolatinį automatinės 

skrydžio valdymo sistemos naudojimą nuo aukščio, kuris nėra didesnis nei taikytino 

DH 80 %. Todėl tinkamumo skraidyti reikalavimai gali turėti įtakos taikytinam 

DH dėl automatinės skrydžio valdymo sistemos minimalaus optimalaus veikimo 

aukščio. 

 

2 pastaba: 300 m galima nustatyti automatiškai tupiantiems D kategorijos lėktuvams. 

 

e) Tikslusis artėjimas tūpti: III kategorijos skrydžiai 

 

1) Bendrosios nuostatos. III kategorijos skrydžiai yra skirstomi taip: 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 138 
PRIEDAS DG C III  LT 

i) III A kategorijos skrydžiai. Tikslusis artėjimas tūpti ir tūpimas pagal prietaisus, 

naudojantis ILS ar MLS, kai: 

 

A) apsisprendimo aukštis mažesnis kaip 100 pėdų; ir 

 

B) KTT matomumo nuotolis ne mažesnis kaip 200 m. 

 

ii) III B kategorijos skrydžiai. Tikslusis artėjimas tūpti ir tūpimas pagal prietaisus, 

naudojantis ILS ar MLS, kai: 

 

A) apsisprendimo aukštis mažesnis nei 50 pėdų arba apsisprendimo aukštis 

neribojamas; ir 

 

B) KTT matomumo nuotolis mažesnis nei 200 m, bet ne mažesnis nei 75 m. 

 

Pastaba: Kai apsisprendimo aukštis (DH) bei kilimo ir tūpimo tako matomumo 

nuotolis (RVR) nepatenka į tą pačią kategoriją, skrydžio kategoriją lemia 

RVR. 

 

2) Apsisprendimo aukštis. Skrydžių, kai apsisprendimo aukštis naudojamas, metu 

naudotojas turi užtikrinti, kad apsisprendimo aukštis būtų ne žemesnis nei: 

 

i) AFM nurodytas mažiausias santykinis apsisprendimo aukštis, jei nurodoma, 

 

ii) minimalus aukštis, iki kurio galima naudoti tikslaus artėjimo tūpti priemones be 

reikiamo vizualiojo orientyro; arba 

 

iii) apsisprendimo aukštis, iki kurio skrydžio įgulai leidžiama skristi. 
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3) Skrydžiai, kurių metu apsisprendimo aukštis neribojamas. Skrydžius neribojant 

apsisprendimo aukščio galima vykdyti tik tada, jei: 

 

i) skrydžiai neribojant apsisprendimo aukščio leidžiami AFM; 

 

ii) artėjimo tūpti prietaisai ir aerodromo įrenginiai gali aprūpinti skrydžius, kurių 

metu apsisprendimo aukštis neribojamas; ir 

 

iii) naudotojas turi leidimą vykdyti III kategorijos skrydžius, kurių metu 

apsisprendimo aukštis neribojamas. 

 

Pastaba: III kategorijos kilimo ir tūpimo tako atveju galima daryti prielaidą, kad skrydžiai 

neribojant apsisprendimo aukščio galimi, išskyrus atvejus, kai juos konkrečia riboja AIP 

arba NOTAM. 

 

4) Vizualusis orientyras. 

 

i) III A kategorijos skrydžių ir III B kategorijos skrydžių su mažo patikimumo 

skrydžio valdymo sistemomis metu pilotas negali tęsti artėjimo tūpti žemiau 

apsisprendimo aukščio, nustatyto pagal e papunkčio 2 dalį, išskyrus atvejus, kai 

galima matyti vizualųjį orientyrą, sudarytą iš mažiausiai 3 paeiliui einančių 

žiburių segmento, į kurį įeina artėjimo tūpti žiburių vidurio linija arba tūpimo 

zonos žiburiai, ar KTT ašinės linijos žiburiai, KTT šoniniai žiburiai, ar jų 

derinys. 

 

ii) III B kategorijos skrydžių su mažo patikimumo skrydžio valdymo sistemomis 

naudojant apsisprendimo aukštį metu pilotas negali tęsti artėjimo tūpti žemiau 

apsisprendimo aukščio, nustatyto pagal e papunkčio 2 dalį, išskyrus atvejus, kai 

galima matyti vizualųjį orientyrą, sudarytą bent iš vieno vidurio linijos žiburio. 
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iii) III kategorijos skrydžiams, kurių metu apsisprendimo aukštis neribojamas, 

reikalavimas vizualiai matyti KTT prieš nutupiant nekeliamas. 

 

5) Reikiamas RVR. Žemiausi minimumai, kuriuos naudotojas turi naudoti III kategorijos 

skrydžiams, yra šie: 

 

7 lentelė 

III kategorijos artėjimo tūpti RVR vs DH ir išriedėjimo valdymo/orientavimo sistema 

 

III kategorijos minimumai 
Artėjimo tūpti 

kategorija 
Apsisprendimo 

aukštis (pėdos) (2 
pastaba) 

Išriedėjimo 
valdymo/orientavimo sistema 

RVR (m) 

III A Mažiau nei 100 pėdų Nebūtina 200 m 
III B Mažiau nei 100 pėdų Nepatikima 150 m (1 pastaba)
III B Mažiau nei 50 pėdų Nepatikima 125 m 
III B Mažiau nei 50 pėdų 

arba be apsispren-
dimo aukščio 

Patikima 75 m 

 

 

1 pastaba: Pagal CS-AWO skrydžiams bet kokiu oru sertifikuotiems lėktuvams pagal 321 

punkto b papunkčio 3 dalį. 

 

2 pastaba: Skrydžio valdymo sistemos dubliavimas nustatomas pagal CS-AWO 

skrydžiams bet kokiu oru mažiausiu sertifikuotu apsisprendimo aukščiu. 

 

f) Artėjimas tūpti ratu 

 

1) Naudotojo artėjimui tūpti ratu taikytini žemiausi minimumai yra šie: 
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8 lentelė 

Matomumas ir MDH artėjimui tūpti ratu vs lėktuvo kategorija 

 

 Lėktuvo kategorija 

 A B C D 

MDH 400 pėdų 500 pėdų 600 pėdų 700 pėdų 

Minimalus meteorologinis matomumas 1500 m 1600 m 2400 m 3600 m 

 

2) Šiame papunktyje artėjimas tūpti ratu nurodytu maršrutu laikomas patvirtinta 

procedūra. 

 

g) Vizualusis artėjimas tūpti. Naudotojas vizualiajam artėjimui tūpti nenaudoja mažesnio nei 

800 m RVR. 

 

h) Pranešto meteorologinio matomumo pavertimas į RVR. 

 

1) Naudotojas privalo užtikrinti, kad meteorologinio matomumo pavertimas į RVR nebūtų 

naudojamas apskaičiuojant kilimo minimumus, II ir III kategorijų minimumus arba 

turint informaciją apie praneštą RVR. 

 

Pastaba: Jei pranešama, kad RVR yra didesnis nei aerodromo naudotojo apskaičiuotas 

maksimalus dydis, pvz. „RVR yra didesnis nei 1500 metrų”, šiame kontekste jis 

nelaikomas praneštuoju RVR, todėl galima naudoti konversijos lentelę. 

 

2) Paverčiant meteorologinį matomumą į RVR kitomis, nei pirmiau minėto h papunkčio 1 

dalyje nurodytomis aplinkybėmis, naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų naudojama ši 

lentelė: 
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9 lentelė 

Matomumo vertimas į RVR 

 

RVR = praneštas met. 
matomumas x 

Veikiantys apšvietimo elementai 

Diena Naktis 

HI artėjimo tūpti ir KTT žiburiai 1,5 2,0 

Kiti nei pirmiau nurodyti apšvietimo įrenginiai 1,0 1,5 

Apšvietimo nėra 1,0 Netaikoma 

 

 

OPS 1.430 punkto c papunkčio 2 priedėlis 

Lėktuvų kategorijos. Skrydžiai bet kokiu oru 

 

(a) Lėktuvų klasifikacija 

 

Kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama klasifikuojant lėktuvus kategorijomis, yra šie: nurodytas 

oro greitis ties slenksčiu (VAT), kuris lygus smukos greičiui (VSO), padaugintam iš 1,3, ar 

VS1G, padaugintam iš 1,23, tūpimo konfigūracijoje su maksimalia sertifikuota tūpimo mase. 

Turint ir VSO, ir VS1G, naudojamas didesnis VAT. Lėktuvų kategorijos, atitinkančios VAT 

dydžius, pateikiamos šioje lentelėje: 

 

Lėktuvo kategorija VAT 

A Mažiau nei 91 mazgas 

B Nuo 91 iki 120 mazgų 

C Nuo 121 iki 140 mazgų 

D Nuo 141 iki 165 mazgų 

E Nuo 166 iki 210 mazgų 
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Tūpimo konfigūraciją, į kurią turi būti atsižvelgta, nustato naudotojas arba lėktuvo 

gamintojas. 

 

b) Kategorijos pakeitimas visam laikui (maksimali tūpimo masė) 

 

1) Naudotojas visam laikui gali nustatyti mažesnę tūpimo masę ir naudoti ją nustatant 

VAT, jei masę patvirtina įgaliotoji institucija. 

 

2) Konkretaus lėktuvo kategorija yra pastovi ir todėl nepriklauso nuo besikeičiančių 

kasdienių skrydžių sąlygų. 

 

OPS 1.440 punkto 1 priedėlis 

Skrydžiai prasto matomumo sąlygomis. Bendrosios skrydžių taisyklės 

 

a) Bendrosios nuostatos. Nustatant ir tvirtinant skrydžius prasto matomumo sąlygomis, 

taikomos šios procedūros. 

 

b) Skrydžių vykdymo demonstravimas. Skrydžių vykdymo demonstravimo tikslas yra nustatyti 

arba patvirtinti taikytinų lėktuvo skrydžių valdymo sistemų, mokymo, skrydžio įgulai 

taikytinos tvarkos, techninės priežiūros programų, vadovų, taikytinų patvirtinamai II/III 

kategorijos programai, naudojimą ir veiksmingumą. 

 

1) Jeigu skrydžiai vykdomi naudojant II/III kategorijos sistemas, sumontuotas 

kiekviename lėktuvo tipe, turi būti atlikta mažiausiai 30 artėjimų tūpti ir tūpimų, jeigu 

būtinas DH yra 50 pėdų ar daugiau. Jeigu DH yra žemiau kaip 50 pėdų, reikės atlikti 

mažiausiai 100 artėjimų tūpti ir tūpimų, išskyrus atvejus, kai įgaliotoji institucija 

patvirtino kitaip. 
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2) Jeigu naudotojas turi skirtingus to paties lėktuvo tipo variantus, tame pačiame lėktuvo 

tipe naudojančius tas pačias pagrindines skrydžių valdymo ir indikacijos sistemas arba 

skirtingas pagrindines skrydžių valdymo ir indikacijos sistemas, naudotojas turi įrodyti, 

kad įvairių variantų charakteristikos yra tinkamos, tačiau neturi visapusiškai 

pademonstruoti kiekvieno varianto. Atsižvelgdama į kito naudotojo, turinčio pagal OPS 

1 punktą išduotą AOC ir naudojantį to paties tipo ar varianto lėktuvą ir procedūras, 

patirtį, įgaliotoji institucija gali leisti sumažinti artėjimų tūpti ir tūpimų skaičių. 

 

3) Jeigu nesėkmingų artėjimų tūpti skaičius viršija 5 % bendro skaičiaus (pvz., 

nepatenkinami tūpimai, sistemos atjungimai), įvertinimo programa turi būti didinama 

pakopomis mažiausiai po 10 artėjimų tūpti ir tūpimų, kol bendras nesėkmių rodiklis 

neviršys 5 %. 

 

c) Duomenų rinkimas skrydžių vykdymo demonstravimui. Kiekvienas pareiškėjas turi 

nustatyti duomenų rinkimo metodą (pvz. skrydžio įgulos naudojamus blankus) artėjimų tūpti 

ir tūpimų charakteristikų registravimui. Galutiniai duomenys ir jų suvestinė turi būti 

pateikiami įgaliotajai institucijai įvertinti. 

 

d) Duomenų analizė. Nepatenkinami artėjimai tūpti ir (arba) automatiniai tūpimai patvirtinami 

dokumentais ir išanalizuojami. 

 

e) Nuolatinė stebėsena 

 

1) Gavęs pirminį leidimą, naudotojas privalo nuolat stebėti skrydžius, kad nustatytų 

nepageidaujamas tendencijas, kol šios netapo pavojingos. Šiam tikslui gali būti 

naudojami skrydžio įgulos pranešimai. 
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2) Ši informacija turi būti saugoma 12 mėnesių: 

 

i) bendras artėjimų tūpti pagal lėktuvo tipą skaičius, panaudojus II ar III kategorijos 

įrangą, kad faktiškai ar praktiškai artėjimai tūpti būtų atliekami pagal taikytinus 

II ar III kategorijos minimumus, ir 

 

ii) pranešimai apie šių kategorijų nepatenkinamus artėjimus tūpti ir (arba) 

automatinius tūpimus pagal aerodromą ir lėktuvo registraciją: 

 

A)  skrydžio įrangos gedimai; 

 

B) antžeminės įrangos sutrikimai; 

 

C) nutraukti artėjimai tūpti dėl skrydžių valdymo tarnybos nurodymų; arba 

 

D) kitos priežastys. 

 

3) Naudotojas privalo nustatyti visų lėktuvų automatinio tūpimo sistemos veikimo 

stebėjimo tvarką. 
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f) Pereinamieji laikotarpiai 

 

1) Naudotojai, neturintys II ar III kategorijos skrydžių patirties 

 

i) II ar III kategorijos skrydžių patirties neturintis naudotojas gali būti patvirtintas 

atlikti II ar III A kategorijos skrydžius tik kai yra įgijęs ne trumpesnę nei 

6 mėnesių I kategorijos skrydžių patirtį atitinkamo tipo lėktuvu. 

 

ii) Įgijęs 6 mėnesių II ar III A kategorijos skrydžių atitinkamo tipo lėktuvu patirtį, 

naudotojas gali būti tvirtinamas III B kategorijos skrydžiams. Išduodama tokį 

leidimą, įgaliotoji institucija papildomam laikotarpiui gali nustatyti aukštesnius 

minimumus, nei taikomi žemiausieji. Minimumų padidinimas dažniausiai 

taikomas tik RVR ir (arba) skrydžių be apsisprendimo aukščio apribojimui ir turi 

būti parinktas taip, kad nereikėtų keisti skrydžio procedūrų. 

 

2) Naudotojai, turintys II ar III kategorijos skrydžių patirtį. Pateikęs prašymą įgaliotajai 

institucijai, naudotojas, turintis ankstesnę II ar III kategorijos skrydžių patirtį, gali gauti 

leidimą sutrumpintam pereinamajam laikotarpiui. 

 

g) II ir III kategorijų bei LVTO įrangos techninė priežiūra. Naudotojas drauge su gamintoju turi 

nustatyti lėktuve sumontuotų orientavimo sistemų techninės priežiūros instrukcijas ir jas 

įtraukti į OPS 1.910 punkte nurodytą naudotojo lėktuvo techninės priežiūros programą, kurią 

turi patvirtinti įgaliotoji institucija. 
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h) Reikalavimus atitinkantys aerodromai ir kilimo bei tūpimo takai (KTT) 

 

1) Prieš pradedant III kategorijos skrydžius, kiekvieno lėktuvo tipo, lėktuvo įrangos ir 

KTT suderinamumas privalo būti išbandytas bent vienu sėkmingu artėjimu tūpti ir 

tūpimu pagal II kategoriją ar geresnėmis sąlygomis. 

 

2) Prieš pradedant II ar III kategorijos skrydžius ant KTT su prieš slenkstį nelygiu žemės 

paviršiumi ar kitais numanomais arba žinomais trūkumais, kiekvieno lėktuvo tipo, 

lėktuvo įrangos ir KTT suderinamumas privalo būti išbandytas bent vienu sėkmingu 

artėjimu tūpti ir tūpimu pagal I kategoriją ar geresnėmis sąlygomis. 

 

3) Jeigu naudotojas turi skirtingus to paties lėktuvo tipo variantus, naudojančius tas pačias 

pagrindines skrydžių valdymo ir indikacijos sistemas arba skirtingas pagrindines 

skrydžių valdymo ir indikacijos sistemas, naudotojas turi įrodyti, kad įvairių variantų 

charakteristikos yra tinkamos, tačiau neturi visapusiškai pademonstruoti kiekvieno 

varianto ir KTT suderinamumo. 

 

4) Naudotojai, naudojantys tą patį lėktuvo tipo (varianto) ir lėktuvo įrangos derinį ir 

procedūras gali pasitikėti vienas kito patirtimi laikydamiesi šios dalies reikalavimų. 
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OPS 1.450 punkto 1 priedėlis 

Skrydžiai prasto matomumo sąlygomis. Mokymas ir kvalifikacija 

 

a) Bendrosios nuostatos: Naudotojas privalo užtikrinti, kad skrydžio įgulos narių mokymo 

programos skrydžiams prasto matomumo sąlygomis apimtų struktūrinius antžeminio 

mokymo, mokymo realaus skrydžio treniruokliu ir (arba) skrydžio mokymo kursus. 

Naudotojas gali sutrumpinti šio punkto 2 ir 3 papunkčiuose nurodytų kursų turinį, jeigu 

sutrumpintų kursų turinys yra priimtinas įgaliotajai institucijai. 

 

1) Skrydžio įgulos nariai, neturintys II ar III kategorijos skrydžių patirties, privalo baigti 

visą mokymo programą, nustatytą šio priedėlio b, c, ir d punktuose. 

 

2) Skrydžio įgulos nariai, II ar III kategorijos patirtį įgiję pas kitą naudotoją, gali 

išklausyti sutrumpintą antžeminio mokymo kursą. 

 

3) Skrydžio įgulos nariai, II ar III kategorijos patirtį įgiję pas naudotoją, gali baigti 

sutrumpintus antžeminio mokymo, mokymo realaus skrydžio treniruokliu ir (arba) 

skrydžio mokymo kursus. Sutrumpinti kursai turi apimti bent d papunkčio 1 dalies, 

atitinkamai d papunkčio 2 dalies i pastraipos arba d papunkčio 2 dalies ii pastraipos ir 

d papunkčio 3 dalies i pastraipos reikalavimus. 

 

b) Antžeminis mokymas. Naudotojas privalo užtikrinti, kad pradiniai antžeminio mokymo 

kursai skrydžiams prasto matomumo sąlygomis apimtų bent: 

 

1) ILS ir (arba) MLS charakteristikas bei apribojimus; 

 

2) vizualiųjų priemonių charakteristikas; 
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3) rūko charakteristikas; 

 

4) konkrečios skrydžio valdymo sistemos veikimo galimybes ir ribotumus; 

 

5) kritulių, apledėjimo, žemutinio vėjo poslinkio ir turbulencijos įtaką; 

 

6) konkrečių lėktuvo gedimų poveikį; 

 

7) RVR vertinimo sistemų naudojimą ir jų ribotumus; 

 

8) kliūties perskridimo aukščio reikalavimų principus; 

 

9) antžeminės įrangos gedimo atpažinimą ir veiksmus, kurių būtina imtis tokio gedimo 

atveju; 

 

10) priežeminiam judėjimui taikomas procedūras ir atsargumo priemones skrydžių metu, 

kai RVR yra 400 m ar mažiau, ir visas papildomas procedūras, būtinas kilimui žemiau 

150 m (200 m D kategorijos lėktuvams); 

 

11) apsisprendimo aukščių svarbą, remiantis radijo aukščiamačiais, ir vietovės profilių 

artėjimo tūpti zonoje įtaką radijo aukščiamačio duomenims bei automatinėms artėjimo 

tūpti ir tūpimo sistemoms; 

 

12) pavojaus aukščio, jei taikoma, svarbą bei reikšmę ir veiksmus, įvykus gedimui virš ir 

žemiau pavojaus aukščio; 
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13) piloto kvalifikacijos reikalavimus leidimui kilti prasto matomumo sąlygomis ir 

II ar III kategorijos skrydžiams gauti ir išlaikyti; ir 

 

14) teisingo sėdėjimo ir akių padėties svarbą. 

 

c) Mokymas realaus skrydžio treniruokliu ir (arba) skrydžio mokymas. 

 

1) Naudotojas privalo užtikrinti, kad mokymo kursai realaus skrydžio treniruokliu ir 

(arba) skrydžio mokymo kursai, rengiami skrydžiams prasto matomumo sąlygomis, 

apimtų: 

 

i) patikrinimus, ar gerai veikia antžeminė ir skrydžio įranga; 

 

ii) antžeminių įrenginių būklės pasikeitimų poveikį minimumams; 

 

iii) automatinio skrydžio valdymo sistemų ir automatinio tūpimo būklės daviklių 

stebėseną, pabrėžiant veiksmus, kurie turi būti atliekami šių sistemų gedimo 

atveju; 

 

iv) veiksmus, kurių turi būti imtasi variklių, elektros sistemų, hidraulikos ar skrydžio 

valdymo sistemų gedimų atveju; 

  

v) žinomų sutrikimų poveikį ir minimalios įrangos sąrašų naudojimą; 

 

vi) skrydžių apribojimus, atsirandančius dėl tinkamumo skraidyti sertifikavimo; 
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vii) nurodymus dėl vizualiųjų ženklų, būtinus apsisprendimo aukštyje, ir informaciją 

apie maksimalų leistiną nukrypimą nuo tūptinės ar ženklinamojo radijo švyturio; 

ir 

 

viii) pavojaus aukščio, jei taikoma, svarbą bei reikšmę ir veiksmus, įvykus gedimui 

virš ir žemiau pavojaus aukščio. 

 

2) Naudotojas privalo užtikrinti, kad visi skrydžio įgulos nariai būtų parengti vykdyti savo 

pareigas bei jiems būtų nurodyta derinti savo ir kitų įgulos narių veiksmus. Turėtų būti 

kuo daugiau naudojami realaus skrydžio treniruokliai. 

 

3) Mokymas turi vykti dviem etapais, apimančiais įprastinius skrydžius be orlaivio ar 

įrangos gedimo, bet apimančius visas oro sąlygas, kuriose galima atsidurti, bei detalius 

orlaivio ir įrangos gedimų, galinčių turėti įtakos II ar III kategorijos skrydžiams, 

aprašymus. Jei orlaivio sistemoje naudojamos hibridinės ar kitos specialios sistemos 

(tokios kaip ekranai ant priekinio stiklo ar sustiprinto matomumo įranga), skrydžio 

įgulos nariai privalo mokytis naudoti šias sistemas įprastiniu ir neįprastiniu režimu 

mokomajame skrydžio imitatoriuje. 

 

4) Turi būti naudojamos apriboto veiksnumo procedūros, taikomos kilimui esant blogam 

matomumui ir II bei III kategorijų skrydžiams. 

 

5) Kai orlaiviams nėra skrydžio imitatorių, operatoriai privalo užtikrinti, kad skrydžio 

mokymo etapas, susijęs II kategorijos vizualiais skrydžiais, vyktų šiam tikslui 

konkrečiai patvirtintame skrydžio imitatoriuje. Šis mokymas turi apimti bent 4 

artėjimus tūpti. Mokymas ir procedūros, kurios būdingos šiam tipui, turi būti atliekami 

orlaivyje. 
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6) Pradinis II ir III kategorijų mokymas turi apimti bent jau šiuos pratimus: 

 

i) artėjimą tūpti, naudojant atitinkamus skrydžio orientyrus, autopilotus ir kontrolės 

sistemas, sumontuotas orlaivyje, iki atitinkamo apsisprendimo aukščio ir 

apimantis perėjimą prie vizualaus skrydžio ir tūpimo, 

 

ii) artėjimą tūpti, veikiant visiems varikliams ir naudojant atitinkamas lėktuve 

sumontuotas skrydžio orientavimo sistemas, autopilotus ir valdymo sistemas, iki 

atitinkamo apsisprendimo aukščio, po kurio vykdomas nutrauktas tūpimas; 

viskas be išorinių vizualiųjų orientyrų, 

 

iii) jei reikia, artėjimus tūpti, naudojant automatines skrydžio sistemas automatiniam 

išlyginimui, tūpimui ir riedėjimui; ir 

 

iv) įprastinį taikomos sistemos darbą su vizualiaisiais orientyrais ir be jų 

apsisprendimo aukštyje. 

 

7) Vėlesni mokymo etapai privalo apimti bent: 

 

i) artėjimus tūpti esant variklio gedimams įvairiuose artėjimo tūpti etapuose, 

 

ii) artėjimus tūpti esant kritiniam įrangos gedimui (pvz., elektros, automatinio 

skrydžio sistemų, antžeminių ir (arba) lėktuvo ILS/MLS sistemų bei būklės 

monitorių), 
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iii) artėjimus tūpti, kai dėl automatinio skrydžio įrangos gedimų žemame lygyje 

reikia: 

 

A) grįžti prie rankinio pilotavimo, siekiant kontroliuoti išlyginimą, tūpimą ir 

riedėjimą ar nutrauktą tūpimą, ar 

 

B) grįžti prie rankinio pilotavimo ar silpnesnio automatinio režimo ir 

kontroliuoti nutrauktus tūpimus nuo apsisprendimo aukščio ar žemiau, 

įskaitant tuos, kurie lemia KTT palietimą. 

 

iv) sistemų gedimus, kurie sukels kurso radijo švyturio ir (arba) tūptinės nuolydžio 

nukrypimus ir virš, ir žemiau apsisprendimo aukščio minimaliomis leidžiamomis 

skrydžio matomumo sąlygomis. Be to, turi būti tupiama rankiniu būdu, jeigu 

displėjai ant priekinio stiklo formuoja silpnesnį automatinį tūpimo arba tik 

išlyginimo režimą; ir 

 

v) lėktuvo tipui ar variantui būdingus gedimus ir procedūras. 

 

8) Mokymo programa privalo suteikti įgūdžių sutaisyti gedimus, dėl kurių reikia pereiti 

prie aukštesnių minimumų. 

 

9) Mokymo programa privalo apimti lėktuvo valdymą, kai dėl gedimo III kategorijos 

mažo patikimumo artėjimo tūpti metu autopilotas išsijungia apsisprendimo aukštyje ar 

žemiau jo, kai paskutinis praneštas RVR yra 300 m ar mažesnis. 

 

10) kai kylama 400 m ar mažesniuose RVR, privaloma parengti mokymą, apimantį sistemų 

gedimus ir variklio gedimą, sukeliančius pratęstus ir nutrauktus kilimus. 
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d) Permokymo reikalavimai kilimui prasto matomumo sąlygomis ir II bei III kategorijų 

skrydžiams. Naudotojas užtikrina, kad visi skrydžio įgulos nariai, pereidami prie naujo 

lėktuvo tipo ar varianto, kuriuo bus skraidoma pagal prasto matomumo kilimo ir II bei III 

kategorijų skrydžių sąlygas, baigtų procedūrų prasto matomumo sąlygomis mokymą. 

Skrydžio įgulos nario patirties reikalavimai, leidžiantys išklausyti sutrumpintus kursus, yra 

išdėstyti šio priedo a papunkčio 2 ir 3 dalyse: 

 

1) Antžeminis mokymas. b papunktyje išdėstyti reikalavimai, atsižvelgiant į skrydžio 

įgulos nario II ir III kategorijos mokymą bei patirtį. 

 

2) mokymas realaus skrydžio treniruokliu ir (arba) skrydžio mokymas. 

 

i) mažiausiai 8 artėjimai tūpti ir (arba) tūpimai realaus skrydžio treniruokliu. 

 

ii) kai nėra realaus skrydžio treniruoklio, tą konkretų lėktuvą, mažiausiai 3 artėjimai 

tūpti, iš jų mažiausiai 1 tūpimo nutraukimas lėktuvu. 

 

iii) atitinkamas papildomas mokymas, jei būtina papildoma įranga, pvz., displėjai ant 

priekinio stiklo ar sustiprinto matomumo įranga. 
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3) Skrydžio įgulos kvalifikacija. Skrydžio įgulos kvalifikacijos reikalavimai yra būdingi 

naudotojui ir naudojamo lėktuvo tipui: 

 

i) naudotojas turi užtikrinti, kad visi skrydžio įgulos nariai būtų patikrinami iki 

pradedant II ar III kategorijos skrydžius, 

 

ii) i pastraipoje nurodytą patikrinimą galima pakeisti sėkmingai baigtu mokymu 

realaus skrydžio treniruokliu ir (arba) d papunkčio 2 dalyje nurodytu skrydžio 

mokymu. 

 

4) Skrydis maršrutu su priežiūra. Naudotojas privalo užtikrinti, kad visi skrydžio įgulos 

nariai atliktų toliau nurodytus skrydžius maršrutu su priežiūra: 

 

i) II kategorijai, kai būtinas tūpimas rankiniu būdu, – mažiausiai 3 tūpimus su 

išjungtu autopilotu, 

 

ii) III kategorijai – mažiausiai 3 automatinius tūpimus, išskyrus tai, kad 

tik1 automatinis tūpimas yra būtinas, kai d papunkčio 2 dalyje numatytas 

mokymas vyko realaus skrydžio treniruokliu, kuris naudojamas pirminiam 

permokymui. 

 

e)  Tipo ir vadovavimo patirtis. Prieš pradedant II ar III kategorijos skrydžius, šie papildomi 

atitinkamo tipo reikalavimai yra taikomi įgulos vadams ar pilotams, kuriems patikėtas 

skrydžio vykdymas ir kurie nėra skraidę to tipo lėktuvu: 

 

1) 50 valandų arba 20 sektorių atitinkamu tipu, įskaitant skrydį maršrutu su priežiūra; ir 
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2) papildomai 100 m prie taikomų II ar III kategorijos RVR minimumų, nebent pilotas 

anksčiau pas naudotoją yra įgijęs II ar III kategorijos skrydžių kvalifikaciją, kol 

atitinkamu tipu bus skrista iš viso 100 valandų ar skrista 40 sektorių, įskaitant skrydį 

maršrutu su priežiūra; 

 

3) įgaliotoji institucija gali leisti sumažinti minėtus vadovavimo patirties reikalavimus 

skrydžio įgulos nariams, kurie turi II ar III kategorijos vadovavimo patirtį. 

 

f) Kilimas prasto matomumo sąlygomis, kai RVR yra mažesnis nei 150/200 m 

 

1) Naudotojas privalo užtikrinti, kad prieš išduodant leidimą kilti, kai RVR mažesnis nei 

150 m (D kategorijos lėktuvams – mažesnis nei 200 m), būtų atliktas toks mokymas: 

 

i) įprastas kilimas minimaliomis leidžiamomis RVR sąlygomis, 

 

ii) kilimas minimaliomis leidžiamomis RVR sąlygomis esant variklio gedimui tarp 

V1 ir V2 arba kai tik leidžia saugos sumetimai, ir 

 

iii) kilimas minimaliomis leidžiamomis RVR sąlygomis esant variklio gedimui iki 

V1, dėl kurio kilimas nutraukiamas. 

 

2) Naudotojas privalo užtikrinti, kad šio papunkčio 1 dalyje numatytas mokymas vyktų 

realaus skrydžio treniruokliu. Šis mokymas privalo apimti visas specialias procedūras ir 

įrangos naudojimą. Kai nėra konkretų lėktuvą atitinkančio realaus skrydžio 

treniruoklio, įgaliotoji institucija gali patvirtinti tokį mokymą lėktuve be minimalių 

RVR sąlygų reikalavimo (žr. OPS 1.965 punkto 1 priedėlį). 
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3) Naudotojas privalo užtikrinti, kad skrydžio įgulos narys būtų patikrinamas prieš kilimą 

prasto matomumo sąlygomis, kai RVR yra mažesnis nei 150 m (D kategorijos 

lėktuvams – mažesnis nei 200 m), jei taikoma. Pradiniame perėjimo dirbti į atitinkamo 

tipo lėktuvą etape patikrinimą galima pakeisti tik sėkmingai užbaigtu mokymu realaus 

skrydžio treniruokliu ir (arba) skrydžio mokymu, nurodytu f papunkčio 1 dalyje. 

 

g) Periodinis mokymas ir tikrinimas. Skrydžiai prasto matomumo sąlygomis 

 

1) Naudotojas turi užtikrinti, kad įprastinio periodinio mokymo ir naudotojo kvalifikacijos 

tikrinimo metu būtų tikrinami piloto žinios ir gebėjimas atlikti užduotis, atitinkančias 

konkrečios kategorijos skrydžius, kuriems jis turi leidimą. Reikiamas artėjimų tūpti 

skaičius per naudotojo kvalifikacijos tikrinimo galiojimo laikotarpį  

(kaip nurodyta OPS 1.965 punkto b papunktyje) turi būti mažiausiai trys, iš kurių vieną 

galima pakeisti artėjimu tūpti ir tūpimu lėktuvu, naudojant patvirtintas II ar 

III kategorijos procedūras. Naudotojo kvalifikacijos tikrinimo metu turi būti vykdomas 

vienas nutrauktas artėjimas tūpti. Jei naudotojas turi leidimą kilti, kai RVR mažesnis 

nei 150/200 m, mažiausiai vienas LVTO pagal mažiausius taikomus minimumus turi 

būti vykdomas naudotojo kvalifikacijos tikrinimo metu. 

 

2) III kategorijos skrydžiams naudotojas privalo naudoti realaus skrydžio treniruoklį. 

 

3) Naudotojas privalo užtikrinti, kad III kategorijos skrydžių lėktuvais su mažo 

patikimumo skrydžio kontrolės sistema atveju nutrauktas artėjimas tūpti būtų 

atliekamas nors vieną kartą per trijų paeiliui atliekamų naudotojo kvalifikacijos 

patikrinimų laikotarpį dėl autopiloto gedimo apsisprendimo aukštyje ar žemiau, kai 

paskutinis praneštas RVR buvo 300 m ar mažesnis. 
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4) Įgaliotoji institucija gali leisti atlikti periodinį mokymą ir patikrinimą II kategorijos ir 

LVTO skrydžiams atitinkamo tipo lėktuvu, kai nėra tą lėktuvo tipą atitinkančio realaus 

skrydžio treniruoklio ar priimtinos alternatyvos. 

 

Pastaba: LVTO ir II/III kategorijų patirties, grindžiamos automatiniais artėjimais tūpti ir 

(arba) automatiniais tūpimais, naujumas užtikrinamas periodiniu mokymu ir 

tikrinimu, kaip nurodyta šioje dalyje. 

 

OPS 1.455 punkto 1 priedėlis 

Skrydžiai prasto matomumo sąlygomis. Skrydžio procedūros 

 

a) Bendrosios nuostatos. Skrydžiai prasto matomumo sąlygomis apima: 

 

1) kilimą rankiniu būdu (su ar be elektroninių orientavimo sistemų), 

 

2) automatinį artėjimą tūpti žemiau DH su rankiniu išlyginimu, tūpimu ir riedėjimu, 

 

3) automatinį artėjimą tūpti su automatiniu išlyginimu, automatiniu tūpimu ir rankiniu 

riedėjimu, ir 

 

4) automatinį artėjimą tūpti su automatiniu išlyginimu, tūpimu ir riedėjimu, kai taikomas 

RVR yra mažesnis nei 400 m. 

 

1 pastaba: visuose šių režimų skrydžiuose gali būti naudojama mišri sistema. 

 

2 pastaba: gali būti sertifikuojamos ir tvirtinamos kitos orientavimo sistemų ar displėjų formos. 

 

b) Procedūros ir skrydžių instrukcijos 
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1) Pateiktų procedūrų ir instrukcijų tikslus pobūdis ir taikymas priklauso nuo lėktuve 

naudojamos įrangos ir įgulos kabinoje naudojamų procedūrų. Naudotojas Skrydžių 

vykdymo vadove privalo aiškiai nustatyti skrydžio įgulos narių pareigas kilimo, 

artėjimo tūpti, išlyginimo, riedėjimo ir nutraukto artėjimo tūpti metu. Ypatingai turi 

būti pabrėžiamos skrydžio įgulos pareigos, pereinant iš nevizualių sąlygų į vizualias, ir 

procedūros, kurios turi būti naudojamos, prastėjant matomumui ar įvykus gedimui. 

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į pareigų įgulos kabinoje pasiskirstymą, kad būtų 

užtikrinama, jog sprendimą tūpti ar nutraukti tūpimą priimančio piloto darbo krūvis 

leistų sutelkti dėmesį į priežiūrą ir sprendimų priėmimo procesą. 

 

2) Skrydžių vykdymo vadove naudotojas privalo nustatyti išsamias skrydžio procedūras ir 

instrukcijas. Instrukcijos turi atitikti Lėktuvo pilotavimo taisyklėse pateiktus 

apribojimus ir privalomas procedūras bei apimti šiuos klausimus: 

 

i) patikrinimus, ar lėktuvo įranga gerai veikia, prieš skrydį ir skrydžio metu, 

 

ii) įtaką minimumams, atsiradusią pakitus antžeminės ir lėktuvo įrangos būklei, 

 

iii) kilimo, artėjimo tūpti, išlyginimo, tūpimo, riedėjimo ir nutraukto tūpimo 

procedūras, 
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iv) procedūras, kurių reikia laikytis esant gedimui, įspėjimui ir kitais neįprastais 

atvejais, 

 

v) minimalius reikiamus vizualiuosius orientyrus, 

 

vi) teisingo sėdėjimo ir akių padėties svarbą, 

 

vii) veiksmus, kuriuos gali tekti būtinai atlikti dėl prasčiau matomų vizualiųjų 

orientyrų, 

 

viii) įgulos pareigų paskirstymą, vykdant procedūras pagal i–iv ir vi pastraipas, kad 

įgulos vadas pagrindinį dėmesį galėtų sutelkti į priežiūrą ir sprendimų priėmimą, 

 

ix) reikalavimą, kad visi aukščio signalai žemiau 200 pėdų būtų grindžiami radijo 

aukščiamačiu, o vienas pilotas toliau stebėtų lėktuvo prietaisus, kol bus baigtas 

tūpimas, 

 

x) reikalavimą, kad jautrios kurso radijo švyturio vietos būtų apsaugotos, 

 

xi) informacijos, susijusios su vėjo greičiu, vėjo poslinkiu, turbulencija, 

KTT užterštumu panaudojimą ir daugkartinio RVR vertinimo panaudojimą, 

 

xii) procedūras, kurios turi būti naudojamos treniruojantis artėti tūpti ir tūpti ant 

KTT, kuriuose negalioja visos II ar III kategorijų aerodromo procedūros, 
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xiii) skrydžių apribojimus, atsirandančius dėl tinkamumo skraidyti sertifikavimo, ir 

 

xiv) informaciją apie maksimalų leistiną nukrypimą nuo ILS tūptinės ir (arba) kurso 

radijo švyturio. 

 

OPS 1.465 punkto 1 priedėlis 

Skrydžių pagal VFR minimalios matomumo normos 

 

Oro erdvės klasė  A B C D 
E 

 

F G 

   Virš 900 m (3000 pėdų) 
AMSL ar virš 300 m 
(1000 pėdų) virš žemės, 
pasirenkamas didesnis 

900 m ar žemiau 
(3000 pėdų) AMSL ar 
300 m (1000 pėdų) 
virš žemės, 
pasirenkamas didesnis

Nuotolis iki debesų  1500 m horizontaliai 300 m 
(1000 pėdų) vertikaliai 

Nėra debesų ir 
matomas paviršius 

Skrydžio 
matomumas 

8 km – 3050 m ir aukščiau (10 000 pėdų) 
AMSL (2 pastaba) 5 km – žemiau 3050 m 
(10 000 pėdų) AMSL 

5 km (3 pastaba) 

 

1 pastaba: A klasės oro erdvės VMC minimumai yra įtraukti kaip orientaciniai, tačiau tai 

nereiškia, kad skrydžiai pagal VRF A klasės oro erdvėje yra priimtini 

 

2 pastaba: kai pereinamasis aukštis yra žemiau nei 3050 m (10 000 pėdų) AMSL, vietoje 

10 000 pėdų turėtų būti naudojama FL 100. 
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3 pastaba: A ir B kategorijų lėktuvai gali skristi, kai skrydžio matomumas yra iki 3000 m, jei 

atitinkama ATS tarnyba leidžia mažesnį nei 5 km skrydžio matomumą ir aplinkybės 

yra tokios, kad susidūrimo tikimybė su kitais eismo dalyviais yra maža, o IAS yra 

140 mazgų ar mažesnis. 

 

F SKIRSNIS 

BENDROSIOS SKRYDŽIŲ NUOSTATOS 

 

OPS 1.470 

Paskirtis 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kelių variklių turbosraigtiniai lėktuvai, kurių maksimali patvirtinta 

keleivių krėslų konfigūracija yra didesnė nei 9 krėslai arba maksimali kilimo masė viršija 

5700 kg bei visi kelių variklių turboreaktyviniai lėktuvai skraidytų pagal G skirsnį (A klasės 

skrydžiai). 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad sraigtiniai lėktuvai, kurių maksimali patvirtinta keleivių krėslų 

konfigūracija yra 9 krėslai ar mažiau arba maksimali kilimo masė 5700 kg ar mažesnė, 

skraidytų pagal H skirsnį (B klasės skrydžiai). 

 

c) Naudotojas užtikrina, kad lėktuvai su stūmokliniais varikliais, kurių maksimali patvirtinta 

keleivių krėslų konfigūracija yra didesnė nei 9 krėslai arba maksimali kilimo masė yra 

didesnė nei 5700 kg, skraidytų pagal I skirsnį (C klasės skrydžiai). 
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d) Jei negalima visiškai laikytis atitinkamo skirsnio reikalavimų dėl ypatingų konstrukcijos 

charakteristikų (pvz., viršgarsiniai ar vandens lėktuvai), naudotojas turi taikyti patvirtintus 

skrydžių standartus, kurie užtikrintų saugos lygį, lygiavertį tam, kuris numatytas 

atitinkamame skirsnyje. 

 

OPS 1.475 

Bendrosios nuostatos 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad lėktuvo masė: 

 

1) kilimo pradžioje arba, keičiant planą skrydžio metu, 

 

2) taške, nuo kurio taikomas pakeistas skrydžio planas, būtų ne didesnė, nei masė, kuriai 

esant vykdomo skrydžio metu galima laikytis atitinkamo skirsnio reikalavimų, 

numatant, tolesniam skrydžiui, tikėtiną masės mažėjimą ir degalų išpylimą, kaip 

numatyta konkrečiame reikalavime. 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad Lėktuvo pilotavimo taisyklėse pateiktos patvirtintos skrydžių 

charakteristikos būtų naudojamos nustatant, ar jos atitinka atitinkamo skirsnio reikalavimus, 

papildytus, kai būtina, kitais įgaliotajai institucijai priimtinais duomenimis, kaip nurodyta 

atitinkamame skirsnyje. Taikant atitinkamame skirsnyje nustatytus veiksnius, galima 

atsižvelgti į visus skrydžio veiksnius, jau įtrauktus į Lėktuvo pilotavimo taisyklių skrydžių 

charakteristikas, kad taip būtų išvengiama dvigubo veiksnių taikymo. 
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c) Laikantis atitinkamo skirsnio reikalavimų, reikia deramai atsižvelgti į lėktuvo konfigūraciją, 

aplinkos sąlygas ir skrydžio sistemas, kurios gali daryti neigiamą įtaką skrydžiui. 

 

d) Skrydžio tikslais drėgnas KTT gali būti laikomas sausu, jei jis nėra gruntinis. 

 

e) Vertindamas atitiktį taikomo skirsnio kilimo reikalavimams, naudotojas atsižvelgia į 

duomenų užrašymo tikslumą. 

 

OPS 1.480 

Sąvokos 

 

a) Šios F, G, H, I ir J skirsniuose naudojamos sąvokos turi šias reikšmes: 

 

1) Esamas nutrauktojo kilimo nuotolis (ASDA). Esamo kilimo riedėjimo ilgis ir stabdymo 

kelio ilgis, jei šį stabdymo kelią atitinkama įgaliotoji institucija paskelbia esant ir jis 

gali išlaikyti lėktuvo masę vyraujančiomis veikimo sąlygomis. 

 

2) Užterštas kilimo ir tūpimo takas (KTT). KTT laikomas užterštu, kai daugiau nei 25 % 

KTT paviršiaus ploto (nesvarbu, atskirose vietose ar ne) reikiamame ilgyje ir plotyje 

dengia: 

 

i) didesnis negu 3 mm (0,125 colio) storio vandens sluoksnis arba pažliugęs ar 

purus sniegas, prilygstantis daugiau negu 3 mm (0,125 colio) vandens, 
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ii) į vientisą masę suspaustas sniegas, kurio daugiau suspausti neįmanoma, o jį 

keliant laikysis sulipęs ar skils į gabalus (suspaustas sniegas), arba 

 

iii) ledas, taip pat šlapias ledas. 

 

3) Drėgnas KTT. KTT laikomas drėgnu, kai paviršius nėra sausas, bet ant jo esanti 

drėgmė neturi blizgesio. 

 

4) Sausas KTT. Sausas KTT – tai takas, kuris nėra šlapias ar užterštas, taip pat toks grįstas 

KTT, kuris buvo specialiai įrengtas su grioveliais ar akytu grindiniu ir prižiūrimas taip, 

kad užtikrintų „veiksmingą sausą” stabdymą, net esant drėgmei. 

 

5)  Esamas tūpimo nuotolis (LDA). Atitinkamos įgaliotosios institucijos paskelbtas 

turimas KTT ilgis, kuris yra tinkamas lėktuvo tūpimo riedėjimui žeme. 

 

6) Maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija. Naudotojo naudojamas įgaliotosios 

institucijos patvirtintas ir Skrydžių vykdymo vadove nurodytas individualaus lėktuvo 

maksimalus keleivių krėslų skaičius be pilotų krėslų ar įgulos kabinos krėslų ir įgulos 

krėslų keleivių salone, jei tokie yra. 

 

7) Esamas kilimo nuotolis (TODA). Esamas kilimo įsiriedėjimo ilgis ir esamas laisvosios 

juostos ilgis. 
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8) Kilimo masė. Lėktuvo kilimo masė yra jo masė nuo kilimo riedėjimo pradžios kartu su 

viskuo, kas jame gabenama. 

 

9) Esamas riedos nuotolis (TORA). KTT ilgis, kurį atitinkama įgaliotoji institucija 

paskelbė esant ir kuris tinka lėktuvo kilimo riedėjimui. 

 

10) Šlapias KTT. KTT laikomas šlapiu, kai KTT paviršių dengia vanduo ar jo atitikmuo 

mažesniu sluoksniu, nei nurodyta a papunkčio 2 dalyje, arba kai KTT paviršiuje yra 

pakankamai drėgmės, keliančios blizgesį, bet be didelių stovinčio vandens plotų. 

 

b) Sąvokos „nutrauktojo kilimo nuotolis”, „kilimo nuotolis”, „kilimo riedėjimas”, „grynoji 

kilimo trajektorija”, „maršruto grynoji skrydžio trajektorija, neveikiant vienam varikliui” ir 

„maršruto grynoji skrydžio trajektorija, neveikiant dviem varikliams”, susijusios su lėktuvu, 

yra apibrėžtos tinkamumo skraidyti reikalavimuose, pagal kuriuos lėktuvas buvo 

sertifikuojamas, arba įgaliotosios institucijos, jei ji mano, kad ta sąvoka yra netinkama 

siekiant laikytis skrydžių apribojimų. 
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G SKIRSNIS 

A KLASĖS SKRYDŽIAI 

 

OPS 1.485 

Bendrosios nuostatos 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad nustatant, ar laikomasi šio skirsnio reikalavimų, Lėktuvo 

pilotavimo taisyklėse patvirtintos skrydžių charakteristikos, prireikus, būtų papildomos kitais, 

įgaliotajai institucijai priimtinais duomenimis, jei nepakanka Lėktuvo pilotavimo taisyklėse 

esančių patvirtintų skrydžio charakteristikų, susijusių su: 

 

1) atsiskaitymu už pagrįstai tikėtinas neigiamas skrydžio sąlygas, pavyzdžiui, kilimas ir 

tūpimas užterštuose KTT, ir 

 

2) variklio gedimo galimybės visuose skrydžio etapuose įvertinimu. 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad esant šlapiems ir užterštiems KTT būtų naudojamos skrydžio 

charakteristikos, nustatytos pagal didelių lėktuvų sertifikavimui taikomus reikalavimus arba 

įgaliotajai institucijai priimtiną atitikmenį. 

 

OPS 1.490 

Kilimas 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kilimo masė neviršytų Lėktuvo pilotavimo taisyklėse nurodytos 

maksimalios kilimo masės pagal aerodromo, iš kurio bus kylama, barometrinį aukštį ir 

aplinkos temperatūrą. 
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b) Naudotojas, nustatydamas maksimalią leidžiamą kilimo masę, privalo laikytis šių 

reikalavimų: 

 

1) nutrauktojo kilimo nuotolis negali viršyti esamo nutrauktojo kilimo nuotolio, 

 

2) kilimo nuotolis negali viršyti esamo kilimo nuotolio, kai laisvosios juostos nuotolis 

neviršija pusės esamo kilimo riedėjimo nuotolio, 

 

3) kilimo riedėjimas negali viršyti esamo kilimo riedėjimo nuotolio, 

 

4) šio papunkčio reikalavimai turi būti vykdomi, taikant vieną V1 dydį nutrauktam ir 

tęsiamam kilimui, ir 

 

5) šlapiuose ar užterštuose KTT kilimo masė negali viršyti masės, leidžiamos kilimui 

sausu KTT tokiomis pat sąlygomis. 

 

c) Laikydamasis b papunkčio, naudotojas privalo atsižvelgti į: 

 

1) aerodromo barometrinį aukštį, 

 

2) aerodromo aplinkos temperatūrą, 

 

3) KTT paviršiaus būklę ir KTT paviršiaus tipą, 

 

4) KTT nuolydį kilimo kryptimi, 
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5) ne daugiau nei 50 % pranešto priešpriešinio vėjo komponento ar ne mažiau nei 150 % 

pranešto pavėjo komponento, ir 

 

6) KTT ilgio praradimą, jei toks yra, dėl lėktuvo išlyginimo prieš kylant. 

 

OPS 1.495 

Kliūčių perskridimas kylant 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad grynoji kilimo trajektorija praeitų visas kliūtis ne mažesniu nei 

35 pėdų vertikaliu atstumu ar ne mažesniu nei 90 m plius 0,125 x D horizontaliu atstumu, kai 

D – horizontalus nuotolis, kurį lėktuvas įveikė nuo esamo kilimo nuotolio pabaigos ar kilimo 

nuotolio pabaigos, jei posūkis yra numatytas iki esamo kilimo nuotolio pabaigos. Lėktuvams, 

kurių sparnų mojis mažesnis nei 60 m, gali būti taikomas pusės lėktuvo sparnų mojo 

horizontalusis kliūčių perskridimo ilgis plius 60 m plius 0,125 x D. 

 

b) Laikydamasis a papunkčio, naudotojas privalo atsižvelgti į: 

 

1) lėktuvo masę, pradedant kilimo riedėjimą, 

 

2) aerodromo barometrinį aukštį, 

 

3) aerodromo aplinkos temperatūrą, ir 

 

4) ne daugiau nei 50 % pranešto priešpriešinio vėjo komponento ar ne mažiau nei 150 % 

pranešto pavėjo komponento. 
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c) Laikantis a papunkčio: 

 

1) skrydžio linijos pakeitimai neleidžiami iki taško, kuriame grynoji kilimo trajektorija 

pasiekė aukštį, prilygstantį pusę sparno mojo, bet ne mažesnį nei 50 pėdų virš esamo 

kilimo riedėjimo pabaigos aukščio. Po to iki 400 pėdų aukščio laikoma, kad lėktuvas 

yra pasviręs ne daugiau nei 15°. Virš 400 pėdų aukščio posvyrio kampai gali būti 

numatyti didesni nei 15° , bet ne didesni nei 25°, 

 

2) visos grynosios kilimo trajektorijos dalys, kuriose lėktuvas pasviręs daugiau nei 15°, 

turi aplenkti kliūtis horizontaliuose atstumuose, nurodytuose a, d ir e papunkčiuose, 

ne mažesniu nei 50 pėdų vertikaliu atstumu, ir 

 

3) įgaliotajai institucijai leidus, naudotojas, taikydamas didesnius posvyrio kampus, 

neviršijančius 20° tarp 200 pėdų ir 400 pėdų arba neviršijančius 30° virš 400 pėdų, 

privalo veikti pagal specialias procedūras (žr. OPS 1.495 c papunkčio 

3 dalies priedėlį), 

 

4) turi būti tinkamai atsižvelgiama į posvyrio kampo įtaką skrydžio greičiams ir 

skrydžio trajektorijai, taip pat nuotolio padidėjimams, susidarantiems dėl padidėjusių 

skrydžio greičių. 

 

d) Laikantis a papunkčio reikalavimų, kai dėl numatomos skrydžio trajektorijos nereikia keisti 

kurso daugiau nei 15°, naudotojui nereikia atsižvelgti į tas kliūtis, kurių šoninis nuotolis yra 

didesnis nei: 

 

1) 300 m, jei pilotas gali išlaikyti reikiamą navigacinį tikslumą kliūčių atskaitomybės 

zonoje, arba 

 

2) 600 m skrydžiams kitomis sąlygomis. 
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e) Laikantis a papunkčio reikalavimų, kai dėl numatomos skrydžio trajektorijos reikia keisti 

kursą daugiau nei 15°, naudotojui nereikia atsižvelgti į tas kliūtis, kurių šoninis nuotolis yra 

didesnis nei: 

 

1) 600 m, jei pilotas gali išlaikyti reikiamą navigacinį tikslumą kliūčių atskaitomybės 

zonoje, arba 

 

2) 900 m skrydžiams kitomis sąlygomis. 

 

f) Naudotojas nustato procedūras nenumatytiems atvejams, kad būtų laikomasi OPS 

1.495 punkto reikalavimų ir nustatytas saugus maršrutas, išvengiant kliūčių, kad lėktuvas 

galėtų laikytis OPS 1.500 punkto maršruto reikalavimų ar tūpti išskridimo arba kilimo 

atsarginiame aerodrome. 

 

OPS 1.500 

Skrydis maršrutu neveikiant vienam varikliui 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad skrendant, kai neveikia vienas variklis, Lėktuvo pilotavimo 

taisyklėse pateikti maršruto grynosios skrydžio trajektorijos duomenys, atitinkantys 

numatomas meteorologines skrydžio sąlygas, visuose maršruto taškuose atitiktų b arba 

c papunkčius. Grynoji skrydžio trajektorija privalo būti teigiamo gradiento 1500 pėdų 

aukštyje virš aerodromo, kuriame numatoma tūpti po variklio gedimo. Kai dėl meteorologinių 

sąlygų reikia, kad veiktų priešledžio sistemos, privaloma atsižvelgti į jų naudojimo įtaką 

grynajai skrydžio trajektorijai. 
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b) Grynosios skrydžio trajektorijos gradientas turi būti teigiamas mažiausiai 1000 pėdų virš 

žemės ir kliūčių per 9,3 km (5 jūrmyles) iš abiejų numatomo maršruto pusių. 

 

c) Grynoji skrydžio trajektorija turi būti tokia, kad lėktuvas galėtų tęsti skrydį iš kreiserinio 

aukščio iki aerodromo, kuriame galima tūpti atitinkamai pagal OPS 1.515 arba 1.520 punktus, 

grynajai skrydžio teritorijai esant vertikaliai mažiausiai 2000 pėdų virš žemės ir kliūčių palei 

maršrutą per 9,3 km (5 jūrmyles) iš abiejų pusių vadovaujantis toliau pateiktomis 1–

4 dalimis: 

 

1) manoma, kad variklis suges kritiškiausiame maršruto taške, 

 

2) atsižvelgiama į vėjo įtaką skrydžio trajektorijai, 

 

3) degalų išpilti leidžiama tiek, kad likusių užtektų pasiekti aerodromą, ir yra naudojama 

saugi procedūra. ir 

 

4) aerodromas, kuriame lėktuvas numato tūpti po variklio gedimo, privalo atitikti šiuos 

kriterijus: 

 

i) numatoma tūpimo masė atitinka reikalaujamas skrydžio charakteristikas, ir 

 

ii) pranešimai apie orą ar oro prognozės, arba jų derinys, ir skrydžių lauko sąlygų 

pranešimai rodo, kad apskaičiuotu tūpimo laiku tūpimą galima atlikti saugiai. 
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d) Laikydamasis OPS 1.500 punkto, jei navigacinis tikslumas nesiekia 95 % palaikymo lygio, 

naudotojas privalo išplėsti šio punkto b ir c papunkčiuose nurodytas ribas iki 18,5 km 

(10 jūrmylių). 

 

OPS 1.505 

Skrydis maršrutu trijų ar daugiau variklių lėktuvu neveikiant dviem varikliams 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kai skrendama visų variklių ilgo nuotolio kreiseriniu greičiu 

standartinėje temperatūroje ramiu oru, iš visų numatyto maršruto taškų trijų ar daugiau 

variklių lėktuvas nebūtų nutolęs daugiau kaip 90 minučių skrydžio nuo aerodromo, kuriame 

yra atitinkami skrydžio reikalavimai, keliami numatomai tūpimo masei, išskyrus atvejus, kai 

lėktuvas atitinka šio punkto b–f papunkčių reikalavimus. 

 

b) Maršruto grynosios skrydžio trajektorijos duomenys, kai neveikia du varikliai, turi leisti 

lėktuvui tęsti skrydį numatytomis meteorologinėms sąlygomis nuo taško, kuriame laikoma, 

kad du varikliai sugedo vienu metu, iki aerodromo, kuriame įmanoma nutūpti ir galutinai 

sustoti, taikant tūpimo procedūrą, kai neveikia du varikliai. Grynoji skrydžio trajektorija turi 

būti vertikaliai ne žemesnė kaip 2000 pėdų virš žemės ir kliūčių visame maršrute per 9,3 km 

(5 jūrmyles) iš abiejų pusių. Tokiame aukštyje ir tokiomis meteorologinėmis sąlygomis, kai 

reikia, kad veiktų priešledžio sistemos, būtina atsižvelgti į jų įtaką grynajai skrydžio 

trajektorijai. Jei navigacinis tikslumas nesiekia 95 % palaikymo lygio, naudotojas privalo 

padidinti nurodytą pločio ruožą iki 18,5 km (10 jūrmylių). 
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c) Laikoma, kad du varikliai gali sugesti pačiame kritiškiausiame maršruto taške, kuriame 

lėktuvas yra toliau nei už 90 minučių skrydžio visais varikliais ilgo nuotolio kreiseriniu 

greičiu standartinėje temperatūroje ramiu oru nuo aerodromo, kuriame yra atitinkami 

skrydžio reikalavimai, keliami numatomai tūpimo masei. 

 

d) Grynosios skrydžio trajektorijos gradientas turi būti teigiamas 1500 pėdų virš aerodromo, 

kuriame ketinama tūpti sugedus dviem varikliams. 

 

e) Degalų išpilti leidžiama tiek, kad likusių užtektų pasiekti aerodromą, ir yra naudojama saugi 

procedūra. 

 

f) Numatoma lėktuvo masė tame taške, kuriame laikoma, kad suges abu varikliai, negali būti 

mažesnė nei ta, kurią sudarytų pakankamas degalų kiekis skristi iki tūpimo aerodromo ir 

atskristi ten ne žemiau nei 1500 pėdų aukštyje tiesiog virš tūpimo zonos ir po to horizontaliai 

skristi 15 minučių. 

 

OPS 1.510 

Tūpimas. Paskirties ir atsarginis aerodromai 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad lėktuvo tūpimo masė, nustatyta pagal OPS 1.475 punkto a 

papunktį, neviršytų maksimalios tūpimo masės, nustatytos pagal aukštį ir aplinkos 

temperatūrą, kuri yra numatoma paskaičiuotu tūpimo laiku paskirties ir atsarginiame 

aerodromuose. 
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b) Artėjimų tūpti pagal prietaisus su didesniu kaip 2,5 % nutraukto artėjimo tūpti gradientu 

atvejais naudotojas privalo patikrinti, kad numatoma lėktuvo tūpimo masė leis vykdyti 

nutrauktą tūpimą su aukštėjimo gradientu lygiu ar didesniu kaip taikomas nutruktojo artėjimo 

tūpti gradientas, kai taikomi vieno neveikiančio variklio konfigūracija ir greitis (žr. didelių 

lėktuvų sertifikavimui taikomus reikalavimus). Alternatyvų metodą taikyti galima tik 

įgaliotajai institucijai leidus. 

 

c) Artėjimų tūpti pagal prietaisus, kai apsisprendimo aukštis yra mažesnis nei 200 pėdų, atvejais 

naudotojas privalo patikrinti, kad numatoma lėktuvo tūpimo masė leidžia nutraukto artėjimo 

tūpti aukštėjimo gradientą su kritinio variklio gedimu ir greičiu bei tūpimo nutraukimui 

naudojama konfigūracija, ne mažesnį kaip 2,5 % ar paskelbtu gradientu, priklausomai nuo to, 

kuris iš jų yra didesnis (žr. CS AWO 243). Alternatyvų metodą taikyti galima tik įgaliotajai 

institucijai leidus. 

 

OPS 1.515 

Tūpimas. Sausi KTT 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad lėktuvo tūpimo masė pagal OPS 1.475 punkto a papunktį 

apskaičiuotam tūpimo laikui paskirties aerodrome ir visuose atsarginiuose aerodromuose 

leistų atlikti visiško sustojimo tūpimą nuo 50 pėdų virš slenksčio: 

 

1) turboreaktyviniuose lėktuvuose: esant 60 % esamo tūpimo nuotolio, arba 

 

2) turbosraigtiniuose lėktuvuose: esant 70 % esamo tūpimo nuotolio,  
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3) stataus artėjimo tūpti procedūroms įgaliotoji institucija gali patvirtinti tūpimo nuotolio 

duomenų, atitinkamai apskaičiuotų pagal šio punkto a papunkčio 1 ir 2 dalis, taikymą, 

paremtą mažesniu nei 50 pėdų, bet ne mažesniu nei 35 pėdos aukščio diapazonu. 

(Žr. OPS 1.515 punkto a papunkčio 3 dalies 1 priedėlį), 

 

4) Laikantis šio punkto a papunkčio 1 ir 2 dalių, įgaliotoji institucija, įsitikinusi kad tai 

būtina, gali išimties tvarka leisti (žr. 1 priedėlį) vykdyti trumpo tūpimo skrydžius pagal 

1 ir 2 priedėlius drauge su bet kuriomis kitomis papildomomis sąlygomis, kurios 

įgaliotosios institucijos nuomone yra būtinos, kad konkrečiu atveju būtų užtikrintas 

reikiamas saugos lygis. 

 

b) Laikydamasis a papunkčio, naudotojas privalo atsižvelgti į: 

 

1) aerodromo aukštį, 

 

2) ne daugiau nei 50 % priešpriešinio vėjo komponento ar ne mažiau nei 150 % pavėjo 

komponento, ir 

 

3) KTT nuolydį tūpimo kryptimi, jei šis yra didesnis nei +/-2 %. 
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c) Laikantis šio punkto a papunkčio, turi būti daroma prielaida, kad: 

 

1) lėktuvas tūps ant paties tinkamiausio KTT ramiu oru, ir 

 

2) lėktuvas tūps ant KTT, kuris labiausiai tikėtina bus nurodytas, įvertinant galimą vėjo 

greitį ir kryptį bei lėktuvo antžeminio valdymo charakteristikas bei kitas sąlygas, tokias 

kaip tūpimo priemonės ir vietovė. 

 

d) Jei naudotojas neturi galimybės laikytis šio punkto c papunkčio 1 dalies vieną KTT turinčio 

paskirties aerodromo atveju, kai tūpimas priklauso nuo nurodyto vėjo komponento, lėktuvas 

gali skristi, jei yra numatyti 2 atsarginiai aerodromai, į kuriuos skrendant būtų visiškai 

laikomasi šio punkto a, b ir c papunkčių reikalavimų. Prieš pradedant artėjimą tūpti paskirties 

aerodrome, įgulos vadas privalo įsitikinti, kad tūpimas gali būti atliktas pagal visus OPS 

1.510 punkto ir šio punkto a ir b papunkčių reikalavimus. 

 

e) Jei naudotojas neturi galimybių laikytis šio punkto c papunkčio 2 dalies reikalavimų dėl 

paskirties aerodromo, lėktuvui gali būti leista skristi, jei yra numatytas atsarginis aerodromas, 

į kurį skrendant būtų visiškai laikomasi a, b ir c papunkčių reikalavimų. 

 

OPS 1.520 

Tūpimas. Šlapi ir užteršti KTT 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kai atitinkamuose pranešimuose apie orą ar oro prognozėse arba jų 

derinyje nurodoma, jog KTT apskaičiuotu atskridimo laiku bus šlapias, esamas tūpimo 

nuotolis būtų ne mažesnis kaip 115 % reikiamo tūpimo nuotolio, nustatyto pagal OPS 

1.515 punktą. 
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b) Naudotojas užtikrina, kad kai atitinkamuose pranešimuose apie orą ar oro prognozėse arba jų 

derinyje nurodoma, jog KTT apskaičiuotu atskridimo laiku gali būti užterštas, esamas tūpimo 

nuotolis būtų ne mažesnis, nei nustatyta šio punkto a papunktyje, arba ne mažiau kaip 115 % 

tūpimo nuotolio, nustatyto pagal patvirtintus tūpimo nuotolio esant užterštumui duomenis ar 

kitus įgaliotajai institucijai priimtinus duomenis, priklausomai nuo to, kuris iš jų yra didesnis. 

 

c) Tūpimo nuotolis šlapiame KTT gali būti trumpesnis nei reikalaujama šio punkto 

a papunktyje, tačiau ne trumpesnis nei nustatyta OPS 1.515 punkto a papunktyje, jei Lėktuvo 

pilotavimo taisyklėse yra speciali papildoma informacija apie tūpimo nuotolius šlapiuose 

KTT. 

 

d) Tūpimo nuotolis specialiai parengtame užterštame KTT gali būti trumpesnis nei reikalauja 

šio punkto b papunktis, tačiau bet kuriuo atveju jis turi būti ne trupesnis nei nustatyta OPS 

1.515 punkto a papunktyje, jei Lėktuvo pilotavimo taisyklėse yra speciali papildoma 

informacija apie tūpimo nuotolius užterštuose KTT. 

 

e) Laikantis šio punkto b, c ir d papunkčių reikalavimų, turi būti taikomi atitinkami OPS 

1.515 punkto kriterijai, išskyrus OPS 1.515 punkto a papunkčio 1 ir 2 dalis, kurios 

netaikomos šio punkto b papunkčiui. 
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OPS 1.495 punkto c papunkčio 3 dalies 1 priedėlis 

Padidintų posvyrio kampų patvirtinimas 

 

a) Naudojant padidinto posvyrio kampus, reikalaujančius specialaus patvirtinimo, reikia laikytis 

šių kriterijų: 

 

1) Lėktuvo pilotavimo taisyklėse turi būti pateikti patvirtinti skrydžio greičio didinimo ir 

skrydžio trajektorijos sudarymo duomenys, įvertinant padidintus posvyrio kampus ir 

greičius, 

 

2) navigacijos tikslumui privalo būti nurodyti vizualūs orientyrai, 

 

3) visiems KTT privalo būti nustatyti ir įgaliotosios institucijos patvirtinti oro minimumai 

ir vėjo ribojimai, 

 

4) mokymas pagal OPS 1.975 punktą. 

 

OPS 1.515 punkto a papunkčio 3 dalies 1 priedėlis 

Stataus artėjimo tūpti procedūros 

 

a) Įgaliotoji institucija gali patvirtinti prašymą naudoti stataus artėjimo tūpti procedūras, taikant 

tūptinės nuolydžio 4,5° ar didesnius kampus ir su mažesniu nei 50 pėdų (bet ne mažesniu nei 

35 pėdos) aukščio diapazonu, jei laikomasi šių kriterijų: 

 

1) Lėktuvo pilotavimo taisyklėse turi būti nurodytas maksimalus patvirtintas tūptinės 

nuolydžio kampas, kiti ribojimai, įprastos, neįprastos ar avarinės stataus artėjimo tūpti 

procedūros bei skrydžių lauko ilgio duomenų pakeitimai, kai taikomi stataus artėjimo 

tūpti kriterijai, 
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2) tinkama tūptinės trajektorijos orientyrų sistema, sudaryta mažiausiai iš vizualiosios 

tūptinės trajektorijos indikacijos sistemos, privalo veikti visuose aerodromuose, 

kuriuose turi būti vykdomos stataus artėjimo tūpti procedūros, ir 

 

3) turi būti nustatyti visų naudojamų KTT stataus artėjimo tūpti oro minimumai. Šiuo 

atveju turi būti atsižvelgiama į: 

 

i) kliūčių išsidėstymą, 

 

ii) tūptinės trajektorijos orientyrų tipą ir KTT orientyrus, tokius kaip vizualiosios 

priemonės, mLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB, 

 

iii) minimalius vizualiuosius orientyrus, reikalingus DH ir mDA, 

 

iv) turimą lėktuvo įrangą, 

 

v) piloto kvalifikaciją ir susipažinimą su atitinkamu aerodromu, 

 

vi) Lėktuvo pilotavimo taisyklėse numatytus apribojimus ir procedūras, ir 

 

vii) nutraukto tūpimo kriterijus. 
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OPS 1.515 punkto a papunkčio 4 dalies 1 priedėlis 

Trumpojo tūpimo skrydžiai 

 

 

a) OPS 1. 515 punkto a papunkčio 4 dalyje nuotolį, kuris naudojamas apskaičiuojant leidžiamą 

tūpimo masę, gali sudaryti paskelbtos saugios zonos naudojamas ilgis su esamu paskelbto 

tūpimo nuotoliu. Įgaliotoji institucija gali leisti tokius skrydžius pagal šiuos kriterijus: 

 

1) Įrodomas trumpo tūpimo skrydžių poreikis. Privalo būti aiškus visuomenės interesas ir 

būtinybė vykdyti tokius skrydžius dėl oro uosto atokumo ar dėl su KTT ilgiu susijusių 

fizinių apribojimų. 

 

2) Lėktuvo ir skrydžio kriterijai: 

 

i) trumpo tūpimo skrydžiai bus leidžiami tik lėktuvams, kuriuose vertikalus 

nuotolis tarp piloto akių linijos ir ratų žemiausios dalies, kai lėktuvas įskrenda į 

įprastą tūptinę, neviršija 3 metrų, 

 

ii)  nustatant aerodromo naudojimo minimumus, matomumas/RVR negali būti 

mažesnis nei 1,5 km. Be to, Skrydžių vykdymo vadove turi būti nurodyti vėjo 

apribojimai, 

 

iii) Skrydžių vykdymo vadove turi būti nurodyta tokiems skrydžiams reikalinga 

minimali piloto patirtis, mokymo reikalavimai ir susipažinimas su atitinkamu 

aerodromu. 
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3) laikoma, kad kirtimo aukštis virš paskelbtos saugios zonos naudojamo ilgio pradžios 

yra 50 pėdų, 

 

4) Papildomi kriterijai: įgaliotoji institucija, atsižvelgdama į lėktuvo tipo charakteristikas, 

kalnodaros charakteristikas artėjimo tūpti zonoje, esamas artėjimo tūpti priemones ir 

nutraukto tūpimo/antro rato galimybes, gali nustatyti papildomas sąlygas, kurios yra 

būtinos saugiam skrydžiui. Tokiomis papildomomis sąlygomis gali būti, pavyzdžiui, 

VASI/PAPI tipo nuolydžio žiburių sistemos, reikalavimai. 

 

 

OPS 1.515 punkto a papunkčio 4 dalies 2 priedėlis 

Skrydžio lauko kriterijai trumpo tūpimo skrydžiams 

 

a) Saugios zonos naudojimą privalo tvirtinti oro uosto administracija. 

 

b) Paskelbtos saugios zonos naudotinas ilgis pagal 1.515 punkto a papunkčio 4 dalies ir šio 

priedo sąlygas negali viršyti 90 metrų. 

 

c) Paskelbtos saugios zonos plotis negali būti mažesnis nei dvigubas KTT plotis ar dvigubas 

sparnų mojis, priklausomai nuo to, kuris iš jų yra didesnis, skaičiuojant nuo pailgintos KTT 

ašinės linijos. 
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d) Paskelbta saugi zona privalo būti be kliūčių ar įdubų, kurios keltų grėsmę lėktuvui, 

išriedančiam už KTT ribų, o judamiems objektams draudžiama būti paskelbtoje saugioje 

zonoje, kai KTT naudojamas trumpo tūpimo skrydžiams. 

 

e) Paskelbtos saugios zonos nuolydis negali viršyti 5 % aukštyn ir 2 % žemyn tūpimo kryptimi. 

 

f) Vykdant tokius skrydžius, OPS 1.480 punkto a papunkčio 5 dalyje numatytas keliamosios 

gebos reikalavimas netaikomas paskelbtai saugiai zonai. 

 

H SKIRSNIS 

B KLASĖS SKRYDŽIAI 

 

 

OPS 1.525 

Bendrosios nuostatos 

 

a) Naudotojui draudžiama skraidyti vieno variklio lėktuvu: 

 

1) naktį, arba 

 

2) meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus, išskyrus pagal specialių vizualiųjų 

skrydžių taisykles. 

 

Pastaba: vieno variklio lėktuvų skrydžių apribojimai yra išdėstyti OPS 1.240 punkto 

a papunkčio 6 dalyje. 
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b) dviejų variklių lėktuvus, kurie neatitinka OPS 1.525 punkto b papunkčio 1 priedėlyje 

numatytų aukštėjimo reikalavimų, naudotojas turi naudoti kaip vieno variklio lėktuvus. 

 

OPS 1.530 

Kilimas 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kilimo masė neviršytų Lėktuvo pilotavimo taisyklėse nurodytos 

maksimalios kilimo masės pagal aerodromo, iš kurio bus kylama, barometrinį aukštį ir 

aplinkos temperatūrą. 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad Lėktuvo pilotavimo taisyklėse nurodytas kilimo nuotolis be 

koeficiento neviršytų: 

 

1) esamo kilimo riedėjimo nuotolio, padauginto iš koeficiento 1,25, arba 

 

2) kai yra stabdymo takas ir (arba) laisvoji juosta: 

 

i) esamo kilimo riedėjimo nuotolio, 

 

ii) esamo kilimo riedėjimo nuotolio, padauginto iš koeficiento 1,15, ir 

 

iii) turimo nutrauktojo kilimo nuotolio, padauginto iš koeficiento 1,3. 
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c) Laikydamasis b papunkčio, naudotojas privalo atsižvelgti į: 

 

1) lėktuvo masę, pradedant kilimo riedėjimą, 

 

2) aerodromo barometrinį aukštį, 

 

3) aerodromo aplinkos temperatūrą, 

 

4) KTT paviršiaus būklę ir KTT paviršiaus tipą, 

 

5) KTT nuolydį kilimo kryptimi, 

 

6) ne daugiau nei 50 % pranešto priešvėjo komponento ar ne mažiau nei 150 % pranešto 

pavėjo komponento. 
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OPS 1.535 

Kliūčių perskridimas kylant. Kelių variklių lėktuvai 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad pagal šį punktą nustatyta dviejų ar daugiau variklių lėktuvų kilimo 

trajektorija būtų ne žemesnė nei 50 pėdų vertikaliai virš kliūčių ar horizontaliu atstumu – ne 

mažesnė nei 90 m plius 0,125 x D, kai D – lėktuvo įveiktas horizontalusis nuotolis nuo turimo 

kilimo nuotolio pabaigos ar kilimo nuotolio pabaigos, jei posūkis numatytas iki turimo kilimo 

nuotolio pabaigos, išskyrus kaip nurodyta šio punkto b ir c papunkčiuose. Lėktuvams, kurių 

sparnų mojis mažesnis nei 60 m, horizontalusis kliūties perskridimo nuotolis, kurį galima 

taikyti – pusė lėktuvo sparnų mojo plius 60 m, plius 0,125 x D. Laikantis šio papunkčio, turi 

būti laikoma, kad: 

 

1) kilimo trajektorija prasideda 50 pėdų aukštyje virš kilimo nuotolio paviršiaus, numatyto 

pagal OPS 1.530 punkto b papunktį, pabaigos ir baigiasi 1500 pėdų aukštyje virš 

paviršiaus, 

 

2) lėktuvas nepasvyra tol, kol nepasiekia 50 pėdų aukščio, o po posvyrio kampas neviršija 

15°, 

 

3) kritinio variklio gedimas įvyksta tame kilimo visais varikliais skrydžio trajektorijos 

taške, kuriame numanoma, kad vizualusis orientyras kliūtims išvengti bus pamestas, 
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4) kilimo trajektorijos gradientas nuo 50 pėdų iki menamo variklio gedimo aukščio yra 

lygus vidutiniam visų variklių gradientui aukštėjimo ir perėjimo į maršruto 

konfigūraciją metu, padaugintam iš koeficiento 0,77, ir 

 

5) kilimo trajektorijos gradientas nuo aukščio, pasiekto pagal šio papunkčio 4 dalį, iki 

kilimo trajektorijos pabaigos yra lygus Lėktuvo pilotavimo taisyklėse nurodytam 

maršruto aukštėjimo neveikiant vienam varikliui gradientui. 

 

b) Laikantis šio punkto a papunkčio reikalavimų, kai dėl numatomos skrydžio trajektorijos 

nereikia keisti kurso daugiau nei 15°, naudotojui nereikia atsižvelgti į tas kliūtis, kurių šoninis 

nuotolis yra didesnis nei: 

 

1) 300 m, jei skrendama vizualiosios kurso orientyrų navigacijos sąlygomis, arba yra 

navigacijos priemonės, leidžiančios išlaikyti numatytą skrydžio trajektoriją tuo pačiu 

tikslumu (žr. OPS 1.535 punkto b papunkčio 1 dalies ir c papunkčio 1 dalies 1 priedėlį), 

arba 

 

2) 600 m vykdant skrydžius kitomis sąlygomis. 
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c) Laikantis šio punkto a papunkčio reikalavimų, kai dėl numatomos skrydžio trajektorijos 

reikia keisti kursą daugiau nei 15°, naudotojui nereikia atsižvelgti į tas kliūtis, kurių šoninis 

nuotolis yra didesnis nei: 

 

1) 600 m vykdant skrydžius vizualiosios kurso orientyrų navigacijos sąlygomis (žr. OPS 

1.535 punkto b papunkčio 1 dalies ir c papunkčio 1 dalies 1 priedėlį), 

 

2) 900 m vykdant skrydžius kitomis sąlygomis. 

 

d) Laikydamasis šio punkto a, b ir c papunkčių reikalavimų, naudotojas privalo atsižvelgti į: 

 

1) lėktuvo masę, pradedant kilimo riedėjimą, 

 

2) aerodromo barometrinį aukštį, 

 

3) aerodromo aplinkos temperatūrą, ir 

 

4) ne daugiau nei 50 % pranešto priešvėjo komponento ar ne mažiau nei 150 % pranešto 

pavėjo komponento. 
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OPS 1.540 

Skrydis maršrutu. Kelių variklių lėktuvai 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad lėktuvas skrydžio metu numatytomis meteorologinėmis sąlygomis 

ir vieno iš variklių gedimo atveju, kai likę varikliai veikia maksimaliu pastoviu galingumu 

nurodytomis sąlygomis, galėtų saugiai skristi reikiamuose minimaliuose aukščiuose ar virš jų, 

kaip nurodyta Skrydžių vykdymo vadove, iki taško, esančio 1000 pėdų virš aerodromo, 

kuriame galima laikytis skrydžio reikalavimų. 

 

b) Laikantis šio punkto a papunkčio: 

 

1) lėktuvas laikomas negalinčiu skristi aukščiuose, viršijančiuose tą, kuriame aukštėjimo 

sparta prilygsta 300 pėdų per minutę, kai visi varikliai veikia maksimaliu pastoviu 

galingumu nurodytomis sąlygomis, ir 

 

2) menamas maršruto gradientas, kai neveikia vienas variklis, yra didžiausias atitinkamais 

atvejais žemėjimo ar aukštėjimo gradientas, atitinkamai padidintas 0,5 % koeficientu ar 

sumažintas 0,5 % koeficientu. 
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OPS 1.542 

Skrydis maršrutu. Vieno variklio lėktuvai 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad lėktuvas skrydžio metu numatytomis meteorologinėmis sąlygomis 

ir sugedus varikliui, galėtų pasiekti vietą, kurioje galima atlikti saugų priverstinį tūpimą. 

Sausumos lėktuvams reikalinga vieta sausumoje, išskyrus kai kitaip patvirtina įgaliotoji 

institucija. 

 

b) Laikantis šio punkto a papunkčio: 

 

1) Lėktuvas laikomas negalinčiu skristi, kai variklis veikia maksimaliu pastoviu 

galingumu nurodytomis sąlygomis aukštyje, viršijančiame tą, kuriame aukštėjimo 

sparta prilygsta 300 pėdų per minutę, ir  

 

2) menamas maršruto gradientas yra didžiausias žemėjimo gradientas, padidintas 0,5 % 

koeficientu. 

 

OPS 1.545 

Tūpimas. Paskirties ir atsarginis aerodromai 

 

Naudotojas užtikrina, kad lėktuvo tūpimo masė, nustatyta pagal OPS 1.475 punkto a papunktį, 

neviršytų maksimalios tūpimo masės, nustatytos pagal aukštį ir aplinkos temperatūrą, kuri yra 

numatoma paskaičiuotu tūpimo laiku paskirties ir atsarginiame aerodromuose. 
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OPS 1.550 

Tūpimas. Sausi KTT 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad lėktuvo tūpimo masė, nustatyta pagal OPS 1.475 punkto a papunktį 

numatomam tūpimo laikui, leistų nutūpti iki visiško sustojimo nuo 50 pėdų virš slenksčio per 

70 % esamo tūpimo nuotolio paskirties aerodrome ir visuose atsarginiuose aerodromuose. 

 

1) Įgaliotoji institucija gali leisti naudoti tūpimo nuotolio duomenis, apskaičiuotus pagal 

šį punktą, grindžiamus mažesniu nei 50 pėdų bet ne mažesniu nei 35 pėdų aukščio 

diapazonu (žr. OPS 1.550 punkto a papunkčio 1 priedėlį), 

 

2) įgaliotoji institucija gali leisti trumpojo tūpimo skrydžius pagal OPS 1.550 punkto 

a papunkčio 2 priedėlyje nustatytus kriterijus. 

 

b) Laikydamasis a papunkčio, naudotojas turi atsižvelgti į: 

 

1) aerodromo aukštį, 

 

2) ne daugiau kaip 50 % priešvėjo komponento ar ne mažiau kaip 150 % pavėjo 

komponento, 
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3) KTT paviršiaus būklę ir KTT paviršiaus tipą, ir 

 

4) KTT nuolydį tūpimo kryptimi. 

 

c) Leidžiant lėktuvui skristi pagal šio punkto a papunktį, turi būti laikoma, kad: 

 

1) lėktuvas tūps ant pačio tinkamiausio KTT ramiu oru, ir 

 

2) lėktuvas tūps ant KTT, kuris labiausiai tikėtina bus nurodytas, įvertinant galimą vėjo 

greitį ir kryptį bei lėktuvo antžeminio valdymo charakteristikas bei kitas sąlygas, tokias 

kaip tūpimo priemonės ir vietovė. 

 

d) Jei naudotojas neturi galimybių laikytis šio punkto c papunkčio 2 dalies reikalavimų 

paskirties aerodromo atžvilgiu, lėktuvui gali būti leista skristi, jei yra numatytas atsarginis 

aerodromas, į kurį skrendant būtų visiškai laikomasi šio punkto a, b ir c papunkčių 

reikalavimų. 

 

OPS 1.555 

Tūpimas. Šlapi ir užteršti KTT 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kai atitinkamuose pranešimuose apie orą ar oro prognozėse arba jų 

deriniuose nurodoma, jog KTT apskaičiuotu atskridimo laiku gali būti šlapias, esamas tūpimo 

nuotolis prilygtų ar viršytų pagal OPS 1.550 punktą nustatytą reikiamą tūpimo nuotolį, 

padaugintą iš koeficiento 1,15. 
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b) Naudotojas užtikrina, kad kai atitinkamuose pranešimuose apie orą arba oro prognozėse ar jų 

deriniuose nurodoma, jog apskaičiuotu atskridimo metu KTT gali būti užterštas, tūpimo 

nuotolis, nustatytas naudojant įgaliotajai institucijai priimtinus duomenis, šiomis sąlygomis 

neviršytų esamo tūpimo nuotolio. 

 

c) Tūpimo nuotolis šlapiame KTT gali būti trumpesnis nei reikalaujama šio punkto 

a papunktyje, tačiau netrumpesnis nei nustatyta OPS 1.550 punkto a papunktyje, jei Lėktuvo 

pilotavimo taisyklėse yra konkreti papildoma informacija apie tūpimo nuotolius šlapiuose 

KTT. 

 

OPS 1.525 punkto b papunkčio 1 priedėlis 

Bendrosios nuostatos. Kilimo ir tūpimo aukštėjimas 

 

(Šio priedėlio reikalavimai grindžiami 1994 m. kovo 11 d. įsigaliojusių Jungtinių aviacijos 

reikalavimų JAR–23.63 punkto c papunkčio 1 dalimi ir JAR–23.63 punkto c papunkčio 2 dalimi) 

 

a) Kilimo aukštėjimas 

 

1) Veikiant visiems varikliams 

 

i) Pastovus aukštėjimo gradientas po kilimo privalo būti mažiausiai 4 % kai: 

 

A) kiekvienas variklis veikia kilimo galia, 
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B) išleista važiuoklė, išskyrus atvejus, kai ji gali būti įtraukta ne daugiau kaip 

per 7 sekundes, laikoma esanti įtraukta, 

 

C) užsparniai yra kilimo padėtyje (-se), ir 

 

D) aukštėjimo greitis yra ne mažesnis nei didesnysis iš 1,1VMC ir 1,2VSI. 

 

2) Neveikiant vienam varikliui 

 

i) Pastovus aukštėjimo gradientas 400 pėdų aukštyje virš kilimo paviršiaus privalo 

būti tam tikru mastu teigiamas, kai: 

 

A) kritinis variklis neveikia ir jo sraigtas yra minimalaus pasipriešinimo 

padėtyje, 

 

B) kitas variklis veikia kilimo galia, 

 

C) važiuoklė įtraukta, 

 

D) užsparniai yra kilimo padėtyje (-se), ir  

 

E) aukštėjimo greitis prilygsta greičiui, kuris pasiekiamas 50 pėdų aukštyje. 
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ii) Pastovus aukštėjimo gradientas privalo būti ne mažesnis nei 0,75 % 1500 pėdų 

aukštyje virš kilimo paviršiaus, kai: 

 

A) kritinis variklis neveikia ir jo sraigtas yra minimalaus pasipriešinimo 

padėtyje, 

 

B) kitas variklis veikia ne didesniu nei maksimalus pastovus režimas, 

 

C) važiuoklė įtraukta, 

 

D) užsparniai įtraukti, ir 

 

E) aukštėjimo greitis yra ne mažesnis nei 1,2VS1. 

 

b) Tūpimo aukštėjimas 

 

1) Veikiant visiems varikliams 

 

i) Pastovus aukštėjimo gradientas privalo būti mažiausiai 2,5 % kai: 

 

A) galia ar trauka ne didesnė nei ta, kuri pasiekiama po 8 sekundžių pastūmus 

galingumo svirtis iš minimalių skrydžio sūkių režimo padėties, 
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B) važiuoklė išleista, 

 

C) užsparniai tūpimo padėtyje, ir 

 

D) aukštėjimo greitis prilygsta VREF. 

 

2) Neveikiant vienam varikliui 

 

i) 1500 pėdų aukštyje virš tūpimo paviršiaus pastovus aukštėjimo gradientas negali 

būti mažesnis nei 0,75 %, kai: 

 

A) kritinis variklis neveikia ir jo sraigtas yra minimalaus pasipriešinimo 

padėtyje, 

 

B) kitas variklis veikia ne didesniu nei maksimalus pastovus režimas, 

 

C) važiuoklė įtraukta, 

 

D) užsparniai įtraukti, ir 

 

E) aukštėjimo greitis yra ne mažesnis nei 1,2VS1. 
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OPS 1.535 punkto b papunkčio 1 dalies ir c papunkčio 1 dalies 1 priedėlis 

Kilimo trajektorija. Vizualioji kurso orientyrų navigacija 

 

 

Kad būtų galima vykdyti vizualiąją kurso orientyrų navigaciją, naudotojas privalo užtikrinti, kad 

skrydžio metu vyraujančios oro sąlygos, įskaitant debesų padą ir matomumą, būtų tokios, kad 

kliūčių ir (arba) antžeminių orientyrų taškai būtų matomi ir atpažįstami. Skrydžių vykdymo vadove 

turi būti apibrėžtos atitinkamų aerodromų minimalios oro sąlygos, kurios leistų skrydžio įgulai 

nuolat nustatyti ir išlaikyti teisingą skrydžio trajektoriją antžeminių orientyrų taškų atžvilgiu, 

užtikrinančią saugų skridimo aukštį virš kliūčių ir vietovės taip, kad: 

 

a) antžeminių orientyrų taškų atžvilgiu procedūros būtų aiškiai apibrėžtos, kad skrydžio kelią 

būtų galima analizuoti pagal kliūčių perskridimo aukščio reikalavimus, 

 

b) procedūra atitiktų lėktuvo galimybes judėjimo tiesiąja greičio, posvyrio kampo ir vėjo įtakos 

požiūriu, 

 

c) įgulai naudotis būtų pateikiamas procedūros aprašymas raštu ir (arba) grafikuose, ir 

 

d) būtų nurodomos ribojančios aplinkos sąlygos (pvz., vėjas, debesys, matomumas, diena/naktis, 

aplinkos bei kliūčių apšvietimas). 
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OPS 1.550 punkto a papunkčio 1 priedėlis 

Stataus artėjimo tūpti procedūros 

 

a) Įgaliotoji institucija gali patenkinti prašymą taikyti stataus artėjimo tūpti procedūras, taikant 

4,5° ar didesnius kampus ir mažesnius nei 50 pėdų, bet ne mažesnius nei 35 pėdos aukščio 

diapazonus su sąlyga, kad laikomasi šių kriterijų: 

 

1) Lėktuvo pilotavimo taisyklėse turi būti nurodytas maksimalus patvirtintas tūptinės 

nuolydžio kampas, kiti ribojimai, įprastos, neįprastos ar avarinės stataus artėjimo tūpti 

procedūros bei skrydžių lauko ilgio duomenų pakeitimai, kai taikomi stataus artėjimo 

tūpti kriterijai, 

 

2) tinkama tūptinės trajektorijos orientyrų sistema, sudaryta mažiausiai iš vizualiosios 

tūptinės trajektorijos indikacijos sistemos, privalo veikti visuose aerodromuose, 

kuriuose turi būti vykdomos stataus artėjimo tūpti procedūros, ir 

 

3) turi būti nustatyti visų naudojamų KTT stataus artėjimo tūpti oro minimumai. Šiuo 

atveju turi būti atsižvelgiama į: 

 

i) kliūčių išsidėstymą, 

 

ii) tūptinės trajektorijos orientyrų tipą ir KTT orientyrus, tokius kaip vizualiosios 

priemonės, mLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB, 

 

iii) minimalius vizualiuosius orientyrus, reikalingus DH ir mDA, 
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iv) turimą lėktuvo įrangą, 

 

v) piloto kvalifikaciją ir susipažinimą su atitinkamu aerodromu, 

 

vi) Lėktuvo pilotavimo taisyklėse numatytus apribojimus ir procedūras, ir 

 

vii) nutraukto tūpimo kriterijus. 

 

OPS 1.550 punkto a papunkčio 2 priedėlis 

Trumpojo tūpimo skrydžiai 

 

a) Taikant OPS 1.550 punkto a papunkčio 2 dalį, atstumą, naudojamą leistinai tūpimo masei 

apskaičiuoti, gali sudaryti paskelbtos saugos zonos naudojamas ilgis plius paskelbtas turimas 

tūpimo nuotolis. Įgaliotoji institucija gali leisti tokius skrydžius pagal šiuos kriterijus: 

 

1) paskelbtos saugos zonos naudojimą turi leisti aerodromo administracija, 

 

2) paskelbta saugi zona privalo būti be kliūčių ar įdubų, kurios keltų grėsmę lėktuvui, 

išriedančiam už KTT ribų, o judamiems objektams draudžiama būti paskelbtoje 

saugioje zonoje, kai KTT naudojamas trumpo tūpimo skrydžiams. 
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3) paskelbtos saugos zonos nuolydis negali viršyti 5 % aukštyn ir 2 % žemyn tūpimo 

kryptimi, 

 

4) paskelbtos saugos zonos naudojimo ilgis pagal šio priedo sąlygas negali viršyti 90 

metrų, 

 

5) paskelbtos saugos zonos plotis negali būti mažesnis nei dvigubas KTT plotis, 

skaičiuojamas nuo pratęstos KTT ašies linijos, 

 

6) laikoma, kad perskridimo aukštis virš paskelbtos kilimo zonos naudojamo ilgio 

pradžios turi būti ne mažesnis nei 50 pėdų, 

 

7) Vykdant šį skrydį, OPS 1.480 punkto a papunkčio 5 dalyje numatytas keliamosios 

gebos reikalavimas netaikomas paskelbtai saugiai zonai. 

 

8) turi būti nustatyti ir patvirtinti visų numatytų naudoti KTT oro minimumai, bet jie 

negali būti mažesni nei didesnysis iš artėjimo tūpti pagal VFR ar netikslaus artėjimo 

tūpti minimumai, 

 

9) privalo būti nustatyti reikalavimai pilotams (taikomas OPS 1.975 punkto a papunktis), 

 

10) įgaliotoji institucija gali nustatyti papildomas sąlygas, būtinas saugiems skrydžiams, 

atsižvelgiant į lėktuvo tipo charakteristikas, artėjimo tūpti priemones ir nutraukto 

tūpimo/skridimo į antrą ratą sumetimus. 
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I SKIRSNIS 

C KLASĖS SKRYDŽIAI 

 

OPS 1.560 

Bendrosios nuostatos 

 

Jei Lėktuvo pilotavimo taisyklėse esančių patvirtintų skrydžio duomenų nepakanka, naudotojas turi 

užtikrinti kad, nustatant, ar laikomasi šio skirsnio reikalavimų, jie būtų atitinkamai papildyti kitais 

įgaliotajai institucijai priimtinais duomenimis. 

 

OPS 1.565 

Kilimas 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kilimo masė neviršytų Lėktuvo pilotavimo taisyklėse nurodytos 

maksimalios kilimo masės pagal aerodromo, iš kurio bus kylama, barometrinį aukštį ir 

aplinkos temperatūrą. 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad naudojant lėktuvus, kurių kilimo lauko ilgio duomenys Lėktuvo 

pilotavimo taisyklėse pateikiami neatsižvelgiant į variklio gedimą, nuotolis nuo kilimo 

riedėjimo pradžios, reikiamas lėktuvui pasiekti 50 pėdų aukštį virš paviršiaus, visiems 

varikliams veikiant maksimaliu kilimo galingumu nurodytomis sąlygomis, padaugintas iš šių 

koeficientų: 

 

1) 1,33 dviejų variklių lėktuvams, arba 
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2) 1,33 trijų variklių lėktuvams, arba 

 

3) 1,18 keturių variklių lėktuvams, 

 

neviršytų aerodromo, iš kurio bus kylama, esamo kilimo riedėjimo nuotolio. 

 

c) Naudotojas užtikrina, kad naudojant lėktuvus, kurių kilimo lauko ilgio duomenys nurodyti tų 

Lėktuvų pilotavimo taisyklėse, atsižvelgiant į variklio gedimą, Lėktuvo pilotavimo taisyklėse 

numatytos charakteristikos atitiktų šiuos reikalavimus: 

 

1) nutrauktojo kilimo nuotolis negali viršyti esamo nutrauktojo kilimo nuotolio, 

 

2) kilimo nuotolis negali viršyti esamo kilimo nuotolio, kai laisvosios juostos nuotolis 

neviršija pusės esamo kilimo riedėjimo nuotolio, 

 

3) kilimo riedėjimas negali viršyti esamo kilimo riedėjimo nuotolio, 

 

4) šio papunkčio reikalavimai turi būti vykdomi, taikant V1 dydį nutrauktam ir tęsiamam 

kilimui, ir 

 

5) šlapiuose ar užterštuose KTT kilimo masė negali viršyti masės, leidžiamos kilimui 

sausu KTT tokiomis pat sąlygomis. 
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d) Laikydamasis šio punkto b ir c papunkčių reikalavimų, naudotojas privalo atsižvelgti į: 

 

1) aerodromo barometrinį aukštį, 

 

2) aerodromo aplinkos temperatūrą, 

 

3) KTT paviršiaus būklę ir KTT paviršiaus tipą, 

 

4) KTT nuolydį kilimo kryptimi, 

 

5) ne daugiau nei 50 % pranešto priešvėjo komponento ar ne mažiau nei 150 % pranešto 

pavėjo komponento; ir 

 

6) KTT ilgio praradimą, jei toks yra, dėl lėktuvo išlyginimo prieš kylant. 

 

OPS 1.570 

Kliūčių perskridimas kylant 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kilimo trajektorijos, neveikiant vienam varikliui, kliūties 

perskridimo aukštis virš visų kliūčių vertikaliu atstumu būtų ne mažesnis kaip 50 pėdų plius 

0,01 x D arba horizontaliu atstumu ne mažesnis kaip 90 m plius 0,125 x D, kai D – 

horizontalusis nuotolis, kurį lėktuvas nuskrido nuo esamo kilimo nuotolio pabaigos. 

Lėktuvams, kurių sparnų mojis mažesnis nei 60 m, gali būti taikomas pusės lėktuvo sparnų 

mojo horizontalusis kliūčių perskridimo ilgis plius 60 m plius 0,125 x D. 
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b) Kilimo trajektorija turi prasidėti 50 pėdų aukštyje kilimo nuotolio pabaigoje, numatytoje 

atitinkamai OPS 1.565 punkto b arba c papunkčiuose, ir baigtis 1500 pėdų aukštyje. 

 

c) Laikydamasis šio punkto a papunkčio, naudotojas privalo atsižvelgti į: 

 

1) lėktuvo masę, pradedant kilimo riedėjimą, 

 

2) aerodromo barometrinį aukštį, 

 

3) aerodromo aplinkos temperatūrą, ir 

 

4) ne daugiau nei 50 % pranešto priešvėjo komponento ar ne mažiau nei 150 % pranešto 

pavėjo komponento. 

 

d) Laikantis šio punkto a papunkčio reikalavimų, kurso pakeitimai neleidžiami iki to kilimo 

trajektorijos taško, kuriame pasiekiamas 50 pėdų aukštis virš paviršiaus. Po to iki 400 pėdų 

aukščio laikoma, kad lėktuvas yra pasviręs ne daugiau nei 15°. Virš 400 pėdų aukščio gali 

būti numatyti didesni nei 15°, bet ne didesni nei 25° posvyrio kampai. Turi būti tinkamai 

atsižvelgiama į posvyrio kampo įtaką skrydžio greičiams ir skrydžio trajektorijai, taip pat 

nuotolio padidėjimams, susidarantiems dėl padidėjusių skrydžio greičių. 
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e) Laikydamasis šio punkto a papunkčio reikalavimų, tais atvejais, kai nebūtini didesni nei 

15° kurso pakeitimai, naudotojas gali neatsižvelgti į tas kliūtis, kurių šoninis nuotolis yra 

didesnis nei: 

 

1) 300 m, jei pilotas gali išlaikyti reikiamą navigacinį tikslumą kliūčių atskaitomybės 

zonoje, arba 

 

2) 600 m vykdant skrydžius kitomis sąlygomis. 

 

f) Laikydamasis šio punkto a papunkčio reikalavimų, tais atvejais, kai didesni nei 15° kurso 

pakeitimai yra būtini, naudotojas gali neatsižvelgti į tas kliūtis, kurių šoninis nuotolis yra 

didesnis nei: 

 

1) 600 m, jei pilotas gali išlaikyti reikiamą navigacinį tikslumą kliūčių atskaitomybės 

zonoje, arba 

 

2) 900 m vykdant skrydžius visomis kitomis sąlygomis. 

 

g) Naudotojas nustato procedūras nenumatytiems atvejams, kad būtų įvykdyti OPS 1.570 punkto 

reikalavimai ir nustatytas saugus maršrutas, išvengiant kliūčių, bei lėktuvas galėtų laikytis 

OPS 1.580 punkto maršruto reikalavimų ar tūpti išskridimo arba kilimo atsarginiame 

aerodrome. 
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OPS 1.575 

Skrydis maršrutu veikiant visiems varikliams 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad lėktuvas skrydžio metu numatytomis meteorologinėmis sąlygomis 

visuose maršruto taškuose ar numatytų nuo jo nukrypimų metu sugebės išlaikyti mažiausiai 

300 pėdų per minutę aukštėjimą, visiems varikliams veikiant maksimaliu pastoviu galingumu 

nurodytomis sąlygomis: 

 

1) minimaliuose aukščiuose saugiam skrydžiui visuose maršruto etapuose, kuriuose bus 

skrendama, arba numatytų nukrypimų nuo jų metu, nurodytų Skrydžių vykdymo 

vadove ar paskaičiuotų pagal jame pateiktą su lėktuvu susijusią informaciją,  

 

2) minimaliuose aukščiuose, kurių būtina laikytis pagal atitinkamas OPS 1.580 ir 

1.585 punktuose numatytas sąlygas. 

 

OPS 1.580 

Skrydis maršrutu neveikiant vienam varikliui 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad lėktuvas skrydžio metu numatytomis meteorologinėmis sąlygomis, 

sugedus vienam varikliui, visuose maršruto taškuose ar numatytų nuo jo nukrypimų metu, kai 

kitas ar kiti varikliai veikia maksimaliu pastoviu galingumu nurodytomis sąlygomis, sugebės 

tęsti skrydį iš kreiserinio aukščio iki aerodromo, kuriame galima tūpti atitinkamai pagal OPS 

1.595 arba OPS 1.600 punktus, praskrendant kliūtis per 9,3 km (5 jūrmyles) iš abiejų 

numatyto maršruto pusių vertikaliais intervalais mažiausiai: 

 

1) 1000 pėdų, kai aukštėjimo sparta lygi nuliui ar didesnė, arba 
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2) 2000 pėdų, kai aukštėjimo sparta mažesnė, negu nulis. 

 

b) Skrydžio trajektorijos 450 m (1500 pėdų) aukštyje virš aerodromo, kuriame numatoma tūpti 

sugedus vienam varikliui, nuolydis turi būti teigiamas. 

 

c) Vadovaujantis šiuo papunkčiu, esama lėktuvo aukštėjimo sparta turi būti 150 pėdų per minutę 

mažesnė nei nustatyta aukštėjimo bendroji sparta. 

 

d) Laikydamasis šio punkto reikalavimų, naudotojas privalo išplėsti šio punkto a papunktyje 

numatytas pločio ribas iki 18,5 km (10 jūrmylių), jei navigacinis tikslumas nesiekia 95 % 

patikimumo lygio. 

 

e) Degalų išpilti leidžiama tiek, kad likusių užtektų pasiekti aerodromą, ir jei yra naudojama 

saugi procedūra. 

 

OPS 1.585 

Skrydis maršrutu. Trijų ar daugiau variklių lėktuvai, kai du iš jų neveikia 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad visuose numatyto maršruto taškuose trijų ar daugiau variklių 

lėktuvas būtų ne toliau nei už 90 minučių skrydžio visais varikliais ilgo nuotolio kreiseriniu 

greičiu standartinėje temperatūroje ramiu oru nuo aerodromo, kuriame yra atitinkami 

skrydžio reikalavimai, keliami numatomai tūpimo masei, išskyrus atvejus, kai lėktuvas 

atitinka šio punkto b–e papunkčių reikalavimus. 
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b) Pagal pateiktą skrydžio maršrutą, neveikiant dviem varikliams, lėktuvas turi galėti tęsti skrydį 

numatytomis meteorologinėmis sąlygomis, praskrendant visas kliūtis per 9,3 km (5 jūrmyles) 

iš abiejų numatyto maršruto pusių mažiausiai 2000 pėdų vertikaliu intervalu iki aerodromo, 

kuriame yra atitinkami skrydžio reikalavimai, keliami numatomai tūpimo masei. 

 

c) Laikoma, kad du varikliai gali sugesti pačiame kritiškiausiame maršruto taške, kuriame 

lėktuvas yra toliau nei už 90 minučių skrydžio visais varikliais ilgo nuotolio kreiseriniu 

greičiu standartinėje temperatūroje ramiu oru nuo aerodromo, kuriame yra atitinkami 

skrydžio reikalavimai, keliami numatomai tūpimo masei. 

 

d) Numatoma lėktuvo masė tame taške, kuriame, kaip manoma, gali sugesti du varikliai, negali 

būti mažesnė, negu ta, kurią sudarytų pakankamas degalų kiekis tęsti skrydį iki tūpimo 

aerodromo, bei pasiekti jį mažiausiai 450 m (1500 pėdų) aukštyje tiesiai virš tūpimo zonos ir 

po to horizontaliai skristi 15 minučių. 

 

e) Vadovaujantis šiuo papunkčiu, esama lėktuvo aukštėjimo sparta parenkama 150 pėdų per 

minutę mažesnė nei nurodytoji. 

 

f) Laikydamasis šio punkto reikalavimų, naudotojas privalo išplėsti šio punkto a papunktyje 

numatytas pločio ribas iki 18,5 km (10 jūrmylių), jei navigacinis tikslumas nesiekia 95 % 

patikimumo lygio. 

 

g) Degalų išpilti leidžiama tiek, kad likusių užtektų pasiekti aerodromą, ir yra naudojama saugi 

procedūra. 
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OPS 1.590 

Tūpimas. Paskirties ir atsarginis aerodromai 

 

Naudotojas užtikrina, kad pagal OPS 1.475 punkto a papunktį nustatyta lėktuvo tūpimo masė 

neviršytų Lėktuvo pilotavimo taisyklėse aukščiui nustatytos maksimalios tūpimo masės ir, jei 

numatyta Lėktuvo pilotavimo taisyklėse, atitiktų aplinkos temperatūrą, esančią numatyto tūpimo 

laiku paskirties ir atsarginiame aerodromuose. 

 

OPS 1.595 

Tūpimas. Sausi KTT 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad pagal OPS 1.475 punkto a papunktį nustatyta lėktuvo tūpimo masė 

apskaičiuotam tūpimo laikui leidžia nutūpti iki visiško sustojimo iš 50 pėdų aukščio virš 

slenksčio per 70 % esamo tūpimo nuotolio paskirties ir visuose atsarginiuose aerodromuose. 

 

b) Laikydamasis a papunkčio, naudotojas privalo atsižvelgti į: 

 

1) aerodromo aukštį, 

 

2) ne daugiau kaip 50 % priešvėjo komponento ar ne mažiau kaip 150 % pavėjo 

komponento, 

 

3) KTT paviršiaus tipą, ir 
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4) KTT nuolydį tūpimo kryptimi. 

 

c) Leidžiant lėktuvui skristi pagal šio punkto a papunktį, turi būti laikoma, kad: 

 

1) lėktuvas tūps ant paties tinkamiausio KTT ramiu oru, ir 

 

2) lėktuvas tūps ant KTT, kuris labiausiai tikėtina bus nurodytas, įvertinant galimą vėjo 

greitį ir kryptį bei lėktuvo antžeminio valdymo charakteristikas bei kitas sąlygas, tokias 

kaip tūpimo priemonės ir vietovė. 

 

d) Jei naudotojas neturi galimybių laikytis šio c papunkčio 2 dalies reikalavimų paskirties 

aerodromo atžvilgiu, lėktuvui gali būti leista skristi, jei yra numatytas atsarginis aerodromas, į 

kurį skrendant būtų visiškai laikomasi a, b ir c papunkčių reikalavimų. 

 

OPS 1.600 

Tūpimas. Šlapi ir užteršti KTT 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kai atitinkamuose pranešimuose apie orą ar oro prognozėse arba jų 

deriniuose nurodoma, jog KTT apskaičiuotu atskridimo laiku gali būti šlapias, esamas tūpimo 

nuotolis prilygtų ar viršytų pagal OPS 1.595 punktą nustatytą reikiamą tūpimo nuotolį, 

padaugintą iš koeficiento 1,15. 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad kai atitinkamuose pranešimuose apie orą arba oro prognozėse ar jų 

deriniuose nurodoma, kad apskaičiuotu atskridimo metu KTT gali būti užterštas, tūpimo 

nuotolis, nustatytas naudojant įgaliotajai institucijai priimtinus duomenis, šiomis sąlygomis 

neviršytų esamo tūpimo nuotolio. 
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J SKIRSNIS 

MASĖ IR CENTRUOTĖ 

 

OPS 1.605 

Bendrosios nuostatos 

(Žr. OPS 1.605 punkto 1 priedėlį) 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad visuose skrydžio etapuose pakrovimas, lėktuvo masė ir svorio 

centras atitiktų apribojimus, nurodytus patvirtintame Lėktuvo pilotavimo taisyklėse ar 

Skrydžių vykdymo vadove, jei jie yra labiau ribojantys. 

 

b) Naudotojas privalo nustatyti kiekvieno lėktuvo masę ir svorio centrą, faktiškai jį pasvėręs 

prieš pradedant naudoti ir vėliau kas 4 metai, jei naudojamos individualios lėktuvų masės, ir 

kas 9 metai, jei naudojamos laivyno masės. Modifikacijų ir remontų įtaka masei ir centruotei 

turi būti deramai įvertinama ir tinkamai užfiksuojama dokumentuose. Be to, lėktuvai privalo 

būti pakartotinai sveriami, jei modifikacijų įtaka masei ir centruotei nėra tiksliai žinoma. 

 

c) Naudotojas privalo nustatyti visų, į lėktuvo sausąją skrydžio masę patenkančių, skraidinamų 

daiktų ir įgulos narių masę, pasverdamas juos arba naudodamas standartines mases. Privalo 

būti nustatyta jų padėties įtaka lėktuvo svorio centrui. 

 

d) Naudotojas privalo nustatyti gabenamo krovinio masę, įskaitant bet kurį balastą, faktiškai 

pasverdamas jį, arba nustatyti gabenamo krovinio masę pagal standartines keleivių ir bagažo 

mases, kaip nurodyta OPS 1.620 punkte. 
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e) Naudotojas privalo nustatyti degalų masę, naudodamas faktinį tankį, o jei šis nežinomas – 

pagal Skrydžių vykdymo vadove nurodytą metodą apskaičiuotą tankį. 

 

OPS 1.607 

Sąvokos 

 

a) Sausoji skrydžio masė. Visa specialiam skrydžio tipui parengto lėktuvo masė be visų 

naudotinų degalų ir vežamos krovos. Šią masę sudaro: 

 

1) įgula ir įgulos bagažas, 

 

2) virtuvės ir kilnojamoji keleivių aptarnavimo įranga, ir 

 

3) geriamasis vanduo ir tualeto chemikalai. 

 

b) Maksimali masė be degalų. Maksimali leidžiama lėktuvo masė be naudojamų degalų. 

Atskiruose bakuose laikomų degalų masė privalo būti įtraukta į masę be degalų, kai ji aiškiai 

nurodoma pagal Lėktuvo pilotavimo taisyklėse numatytus apribojimus. 

 

c) Maksimali struktūrinė tūpimo masė. Maksimali leidžiama visa lėktuvo masė tūpiant 

įprastomis aplinkybėmis. 

 

d) Maksimali struktūrinė kilimo masė. Maksimali leistina visa lėktuvo masė pradedant kilimo 

riedėjimą. 
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e) Keleivių klasifikacija 

 

1) Suaugę (vyrai ir moterys) – asmenys, sulaukę 12 ir daugiau metų. 

 

2) vaikai – asmenys, sulaukę 2 ir daugiau metų, bet jaunesni nei 12 metų. 

 

3) kūdikiai – asmenys, jaunesni nei 2 metų. 

 

f) Vežama krova. Bendra keleivių, bagažo ir krovinių masė, taip pat pelno neduodančios krovos 

masė. 

 

OPS 1.610 

Krova, masė ir centruotė 

 

Naudotojas Skrydžių vykdymo vadove nustato krovos bei masės ir centruotės sistemos principus ir 

metodus, atitinkančius OPS 1.605 punkto reikalavimus. Ši sistema privalo apimti visus numatomų 

skrydžių tipus. 

 

OPS 1.615 

Įgulos masė 

 

a) Nustatydamas sausąją skrydžio masę, naudotojas taiko šiuos masės dydžius: 

 

1) faktines mases, įskaitant įgulos bagažą, arba 
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2) standartines mases, įskaitant rankinį bagažą: 85 kg skrydžio įgulos nariams ir 75 kg 

keleivių salono įgulos nariams, arba 

 

3) kitas įgaliotajai institucijai priimtinas standartines mases. 

 

b) Esant papildomam bagažui, naudotojas privalo koreguoti papildomą sausąją skridimo masę. 

Nustatant lėktuvo svorio centrą, būtina atsižvelgti į šio papildomo bagažo padėtį. 

 

OPS 1.620 

Keleivių ir bagažo masė 

 

a) Naudotojas apskaičiuoja keleivių ir registruoto bagažo masę, naudodamas faktinę kiekvieno 

asmens masę ir faktinę pasverto bagažo masę arba 1–3 lentelėse pateiktus standartinius masės 

dydžius, išskyrus tuos atvejus, kai esamų keleivių krėslų skaičius yra mažesnis nei 10. 

Tokiais atvejais keleivių masė gali būti nustatoma, pasinaudojant kiekvieno keleivio ar jo 

vardu padarytu žodiniu pareiškimu ir pridedant prie jo nustatytą konstantą, įvertinančią 

rankinį bagažą ir rūbus. Procedūra, nustatanti kada pasirinkti faktines ar standartines mases ir 

procedūra, kurios reikia laikytis, kai naudojami žodiniai pareiškimai, privalo būti įtraukta į 

Skrydžių vykdymo vadovą. 

 

b) Jei faktinė masė nustatoma sveriant, naudotojas privalo užtikrinti, kad į ją būtų įtraukiami 

keleivių asmeniniai daiktai ir rankinis bagažas. Juos sverti būtina prieš pat keleivių 

įlaipinimą, tam tikslui skirtoje greta esančioje vietoje. 
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c) Jei keleivių masė nustatoma taikant standartinės masės dydžius, turi būti naudojami 1 ir 

2 lentelėse nustatyti standartinės masės dydžiai. Standartinę masę sudaro rankinis bagažas ir 

visų kūdikių iki 2 metų, gabenamų suaugusių vieno keleivio krėsle, masė. Kūdikiai, 

užimantys atskirus keleivių krėslus, šiame papunktyje laikomi vaikais. 

 

d) Keleivių masės: 20 keleivių krėslų arba daugiau 

 

1) Kai lėktuve keleivių krėslų skaičius yra 20 ar daugiau, taikomos 1 lentelėje nurodytos 

standartinės vyrų ir moterų masės. Kaip alternatyva tais atvejais, kai keleivių krėslų 

skaičius yra 30 ar daugiau, taikomi 1 lentelėje nustatyti „visų suaugusiųjų” masės 

dydžiai. 

 

2) 1 lentelėje atostogų čarteris – tai užsakomasis reisas, numatytas tiktai kaip atostogų 

organizuotos turistinės kelionės elementas. Atostogų čarterio masės dydžiai taikomi, jei 

ne daugiau nei 5 % keleivių krėslų lėktuve yra naudojami neatlygintinai vežti tam 

tikros kategorijos keleiviams. 

 

1 lentelė 

20 ir 
daugiau 

Keleivių krėslai: 

Vyrai 
moterys 

30 ir daugiau 
Visi suaugusieji 

Visi skrydžiai, išskyrus 
atostogų čarterius 

88 kg 70 kg 84 kg 

Atostogų čarteriai 83 kg 69 kg 76 kg 
Vaikai 35 kg 35 kg 35 kg 
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e) Keleivių masės: 19 krėslų arba mažiau 

 

1) Kai lėktuve keleivių krėslų yra 19 arba mažiau, taikomos 2 lentelėje nurodytos 

standartinės masės. 

 

2) Skrydžiuose, kai rankinis bagažas negabenamas keleivių salone arba skaičiuojamas 

atskirai, 1 lentelėje pateikti vyrų ir moterų masės dydžiai gali būti sumažinami 6 kg. 

Šiame papunktyje tokie daiktai kaip lietpalčiai, skėčiai, mažos rankinės ar piniginės, 

skaitomoji medžiaga ar maža kamera nelaikomi rankiniu bagažu. 

 

2 lentelė 

 

Keleivių krėslai 1 - 5 6 - 9 10 - 19 

Vyrai 104 kg 96 kg 92 kg 

Moterys 86 kg 78 kg 74 kg 

Vaikai 35 kg 35 kg 35 kg 

 

f) Bagažo masė 

 

1) Kai lėktuve keleivių krėslų yra 20 arba daugiau, 3 lentelėje nurodyti standartiniai masės 

dydžiai taikomi kiekvienam registruoto bagažo paketui. Kai lėktuve yra 19 arba mažiau 

keleivių krėslų, turi būti naudojama faktinė registruoto bagažo masė, nustatyta sveriant. 
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2) 3 lentelėje: 

 

i) vietinis skrydis – tai skrydis, kuris prasidėjo ir baigėsi vienos valstybės ribose, 

 

ii) skrydžiai Europos regione – tai kiti nei vietiniai skrydžiai, kurie prasidėjo ir 

baigėsi OPS 1.620 punkto f papunkčio 1 priedėlyje nurodytoje zonoje, ir 

 

iii) tarpkontinentinis skrydis – tai ne Europos regione vykdomas skrydis, kuris 

prasidėjo ir baigėsi skirtinguose žemynuose. 

 

3 lentelė 

20 arba daugiau keleivių krėslų 

Skrydžio tipas Standartinė bagažo masė 

Vietinis 11 kg 

Europos regione 13 kg 

Tarpkontinentinis 15 kg 

Kiti 13 kg 
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g) Jei naudotojas nori taikyti kitus, nei nurodyti 1–3 lentelėse, standartinius masės dydžius, jis 

privalo informuoti įgaliotąją instituciją apie priežastis ir iš anksto gauti jos sutikimą. Taip pat 

jis privalo pateikti tvirtinti išsamų svėrimo tikrinimo planą ir taikyti OPS 1.620 punkto g 

papunkčio 1 priedėlyje pateiktą statistinės analizės metodą. Po to, kai įgaliotoji institucija 

patikrina ir patvirtina svėrimo tikrinimo rezultatus, patikslinti standartiniai masės dydžiai gali 

būti taikomi tik tam naudotojui. Pakeistus standartinius masės dydžius galima naudoti tik 

tokiomis aplinkybėmis, kurios atitinka atliekamo tikrinimo aplinkybes. Kai patikslinti 

standartiniai masės dydžiai viršija 1–3 lentelėse nurodytus dydžius, turi būti taikomi 

didesnieji dydžiai. 

 

h) Visų skrydžių metu, kai vežamas didelis skaičius keleivių, kurių masė drauge su rankiniu 

bagažu, manoma, viršys standartinę keleivių masę, naudotojas privalo nustatyti faktinę šių 

keleivių masę, pasverdamas arba pridėdamas atitinkamą masės padidėjimą. 

 

i) Jei registruotam bagažui taikomi standartiniai masės dydžiai ir registruojamas didelis skaičius 

keleivių, kurių bagažas gali viršyti standartinę bagažo masę, naudotojas privalo nustatyti 

faktinę šio bagažo masę, pasverdamas arba pridėdamas atitinkamą masės padidėjimą. 

 

j) Naudotojas užtikrina, kad įgulos vadui būtų pranešama apie nestandartinio metodo krovinio 

masei nustatyti taikymą ir šio metodo nuorodas masės bei centruotės dokumentuose. 
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OPS 1.625 

Masės ir centruotės dokumentai 

(Žr. OPS 1.625 punkto 1 priedėlį) 

 

a) Prieš kiekvieną skrydį naudotojas parengia krovą ir jos paskirstymą apibrėžiančius masės ir 

centruotės dokumentus. Masės ir centruotės dokumentai turi suteikti įgulos vadui galimybę 

nustatyti, ar krova ir jos paskirstymas neviršija lėktuvo masės ir centruotės normų. 

Dokumente privalo būti nurodyta masės ir centruotės dokumentus rengusio asmens pavardė. 

Lėktuvo pakrovimą prižiūrintis asmuo savo parašu privalo patvirtinti, kad krova ir jos 

paskirstymas atitinka masės ir centruotės dokumentus. Šie dokumentai privalo būti priimtini 

įgulos vadui, o jų priimtinumą jis patvirtina savo parašu ar jo atitikmeniu. (T.p. žr. OPS 

1.1055 punkto a papunkčio 12 dalį.) 

 

b) Naudotojas privalo nustatyti krovos pakeitimų paskutinę minutę procedūras. 

 

c) Gavęs įgaliotosios institucijos leidimą, naudotojas gali taikyti kitokias, nei numatytos 

šio punkto a ir b papunkčiuose, procedūras. 
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OPS 1.605 punkto 1 priedėlis 

Masė ir centruotė – Bendrosios nuostatos 

(Žr. OPS 1.605 punktą) 

 

a) Lėktuvo sausosios skrydžio masės nustatymas 

 

1) Lėktuvo svėrimas: 

 

i) paprastai nauji lėktuvai yra sveriami gamykloje ir gali pradėti skrydžius be 

pakartotinio svėrimo, jei masės ir centruotės įrašai buvo sutvarkyti pagal lėktuvo 

pakeitimus ar modifikacijas. Lėktuvų, kuriuos patvirtintą masės kontrolės 

programą turintis naudotojas perduoda kitam naudotojui, turinčiam patvirtintą 

programą, nereikia sverti iki jį pradės naudoti gaunantysis naudotojas, nebent po 

paskutinio svėrimo praėjo daugiau nei 4 metai. 

 

ii) Kiekvieno lėktuvo individuali masė ir svorio centro vieta turi būti periodiškai iš 

naujo nustatomos. Maksimalius intervalus tarp dviejų svėrimų nustato naudotojas 

ir jie turi atitikti OPS 1.605 punkto b papunkčio reikalavimus. Be to, kiekvieno 

lėktuvo masė ir svorio centras turi būti pakartotinai nustatomas: 

 

A) sveriant, arba 

 

B) apskaičiuojant, jei naudotojas gali įrodyti pasirinkto skaičiavimo metodo 

pagrįstumą, kai sausosios skrydžio masės pokyčiai viršija ±0,5 % 

maksimalios tūpimo masės arba pokytis svorio centro vietoje viršija 0,5 % 

vidutinės aerodinaminės stygos. 
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2) Laivyno masė ir svorio centro vieta 

 

i) To paties modelio ar konfigūracijos lėktuvų grupei ar laivynui gali būti 

naudojama vidutinė sausoji skrydžio masė ir svorio centro vieta kaip laivyno 

masė ir svorio centro vieta, jei atskirų lėktuvų sausosios skrydžio masės ir svorio 

centro vietos atitinka ii pastraipoje nurodytas paklaidas. Be to, yra taikomi iii ir 

iv pastraipose bei a papunkčio 3 dalyje nurodyti kriterijai. 

 

ii) Nuokrypiai 

 

A) Jei bet kurio pasverto lėktuvo sausoji skrydžio masė arba apskaičiuota 

laivyno lėktuvo sausoji skrydžio masė skiriasi daugiau nei ±0,5 % 

maksimalios struktūrinės tūpimo masės nuo nustatytos laivyno sausosios 

skrydžio masės arba svorio centro vieta daugiau kaip ±0,5 % vidutinės 

aerodinaminės stygos skiriasi nuo laivyno centro vietos, toks lėktuvas turi 

būti išbraukiamas iš to laivyno. Gali būti sukurti atskiri laivynai su 

skirtinga laivyno vidutine mase. 

 

B) Tais atvejais, kai lėktuvo masė atitinka laivyno sausosios skrydžio masės 

leistino nuokrypio ribas, bet svorio centro yra už laivynui leistino 

nuokrypio ribų, lėktuvą galima toliau naudoti pagal laivynui taikomą 

sausąją skrydžio masę, bet su individualia svorio centro vieta. 
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C) Jei atskiras lėktuvas, lyginant su kitais laivyno lėktuvais, turi aiškiai 

paaiškinamą fizinį skirtumą (pvz., virtuvės ar krėslų konfigūraciją), dėl 

kurio viršijami laivynui leistini nuokrypiai, šį lėktuvą galima palikti 

laivyne, jei jam taikomos atitinkamos masės ir (arba) svorio centro vietos 

pataisos. 

 

D) Lėktuvai, kuriems nebuvo nustatyta vidutinė aerodinaminė styga, privalo 

skraidyti pagal individualius masės ir svorio centro vietos dydžius arba turi 

būti specialiai ištiriami ir gaunamas leidimas. 

 

iii) Laivyno dydžių taikymas 

 

A) Pasvėrus lėktuvą arba jei padaromi lėktuvo įrangos ar konfigūracijos 

pakeitimai, naudotojas privalo patikrinti, ar šis lėktuvas patenka į 2 dalies 

ii pastraipoje nurodytas leistinų nuokrypių ribas. 

 

B) Lėktuvai, kurie nebuvo sveriami nuo paskutinio laivyno masės tikrinimo, 

gali būti laivyne ir skraidyti pagal laivyno dydžius, jei individualūs dydžiai 

yra patikslinti atlikus skaičiavimus bei atitinka 2 dalies ii pastraipoje 

nurodytas leistinų nuokrypių ribas. Jei šie individualūs dydžiai neatitinka 

leistinų nuokrypių ribų, naudotojas turi nustatyti naujus laivyno dydžius, 

įvykdydamas 2 dalies i ir ii pastraipose nustatytas sąlygas, arba 

neatitinkančius ribų lėktuvus naudoti pagal jiems taikomus dydžius. 
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C) Kad lėktuvas būtų įtrauktas į pagal laivyno dydžius skraidantį laivyną, 

sverdamas ir apskaičiuodamas naudotojas privalo patikrinti, ar jo faktiniai 

dydžiai patenka į 2 dalies ii pastraipoje nurodytas nuokrypių ribas. 

 

iv) Laikantis šio papunkčio 2 dalies i pastraipos reikalavimų, laivyno dydžiai privalo 

būti peržiūrimi bent kiekvieno laivyno masės įvertinimo pabaigoje. 

 

3) Svertinų lėktuvų skaičius nustatant laivyno dydžius 

 

i) Kai „n” – lėktuvų skaičius laivyne, naudojančiame laivyno dydžius, naudotojas 

per laikotarpį tarp dviejų laivyno masės tikrinimų privalo pasverti lentelėje 

nurodytą lėktuvų skaičių: 

 

Lėktuvų skaičius laivyne Minimalus svėrimų skaičius 

2 arba 3 N 

4–9 (n +3)/2 

10 ar daugiau (n + 51)/10 

 

ii) Pasirenkant svertinus lėktuvus, turi būti pasirenkami tie laivyno lėktuvo, kurie 

nebuvo sveriami ilgiausią laiką. 

 

iii) Laikotarpis tarp 2 laivyno masės tikrinimų negali viršyti 48 mėnesių. 
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4) Svėrimo procedūra 

 

i) Svėrimą privalo atlikti gamintojas arba patvirtinta techninės priežiūros 

organizacija. 

 

ii) Būtina imtis įprastinių gerą praktiką atitinkančių atsargumo priemonių, t. y.: 

 

A) tikrinti lėktuvo ir įrangos komplektaciją, 

 

B) nustatyti, ar tinkamai atsižvelgta į skysčius, 

 

C) užtikrinti, kad lėktuvas būtų švarus, ir 

 

D) užtikrinti, kad lėktuvas būtų sveriamas uždaroje patalpoje. 

 

iii) Svėrimui naudojama įranga privalo būti tinkamai kalibruota, nustatyta ties nuliu 

ir naudojama pagal gamintojo instrukcijas. Visas svarstykles gamintojas, civilinis 

svėrimo ir matavimo priemonių departamentas arba atitinkamai įgaliota 

organizacija turi kalibruoti kas 2 metai ar per svėrimo įrangos gamintojo 

nustatytą laikotarpį, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra mažesnis. Įranga 

turi būti tokia, kuria būtų galima tiksliai nustatyti lėktuvo masę. 

 

b) Speciali standartinė skrydžio krovos masė. Be standartinės keleivių ir registruoto bagažo 

masės, naudotojas gali kreiptis į įgaliotąją instituciją, kad ji patvirtintų standartines kitų 

krovinių mases. 
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c) Lėktuvo krova 

 

1) Naudotojas privalo užtikrinti, kad kraunant lėktuvus, juos prižiūrėtų kvalifikuotas 

personalas. 

 

2) Naudotojas privalo užtikrinti, kad kroviniai būtų kraunami pagal duomenis, 

naudojamus lėktuvo masei ir centruotei apskaičiuoti. 

 

3) Naudotojas privalo laikytis papildomų struktūrinių apribojimų, pvz., grindų tvirtumo 

apribojimo, maksimalaus krovinio kvadratiniame metre, maksimalios masės krovinių 

skyriuje ir (arba) maksimalaus krėslų apribojimų. 

 

d)  Svorio centro ribos 

 

1) Skrydžio svorio centro diapazonas. Jeigu skaičiuojant centruotę netaikomas krėslų 

paskirstymas bei tiksliai neatsižvelgiama į keleivių skaičiaus krėslų eilėje, krovinio 

atskiruose krovinių skyriuose ir degalų atskiruose bakuose įtaką, sertifikuotam svorio 

centro diapazonui turi būti taikomos skrydžio ribos. Nustatant svorio centro ribas, 

būtina atsižvelgti į galimus nukrypimus nuo numanomo krovinio paskirstymo. Jei 

konkretūs krėslai nėra paskiriami, naudotojas privalo nustatyti procedūras, 

užtikrinančias, kad skrydžio ar keleivių salono įgula imtųsi koreguojamųjų veiksmų, 

kai būtinas tam tikras išilginis krėslų pasirinkimas. Svorio centro ribos ir su jomis 

susijusios skrydžio procedūros, įskaitant prielaidas, turi būti priimtinos įgaliotajai 

institucijai. 
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2) Svorio centras skrendant. Pagal šio punkto d papunkčio 1 dalį naudotojas privalo 

įrodyti, kad procedūros visiškai atitinka ypatingą svorio centro kaitą skrydžio metu, 

sukeltą keleivių/įgulos judėjimo ir degalų naudojimo/perpylimo. 

 

OPS 1.620 punkto f papunkčio 1 priedėlis 

Skrydžių zonos Europos regione nustatymas 

 

OPS 1.620 punkto f papunktyje nevietiniai skrydžiai Europos regione – skrydžiai, vykdomi 

apibrėžto rombo linijų zonoje tarp šių taškų: 

 

- N7200 E04500 

- N4000 E04500 

- N3500 E03700 

- N3000 E03700 

- N3000 W00600 

- N2700 W00900 

- N2700 W03000 

- N6700 W03000 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 227 
PRIEDAS DG C III  LT 

- N7200 W01000 

- N7200 E04500 

kaip parodyta 1 pav.: 

 

 
1 pav. 

Europos regionas 
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OPS 1.620 punkto g papunkčio 1 priedėlis 

Procedūra pakoreguotiems keleivių ir bagažo standartiniams masės dydžiams nustatyti 

 

a) Keleiviai 

 

1) Svorio pavyzdžių ėmimo metodas. Keleivių ir jų rankinio bagažo vidutinė masė turi 

būti nustatoma sveriant atsitiktinius pavyzdžius. Atsitiktinių pavyzdžių parinkimas 

savo pobūdžiu ir apimtimi turi atspindėti keleivių kiekį, atsižvelgiant į skrydžio tipą, 

skrydžių įvairiais maršrutais dažnį, skrydžius į užsienį ir iš jo, naudojimo sezoną ir 

lėktuvo krėslų skaičių. 

 

2) Pavyzdžių dydis. Rengiant tikrinimo planą, turi būti įtrauktas svėrimas bent didžiausio: 

 

i) keleivių skaičiaus, apskaičiuoto pagal piloto pavyzdį, taikant įprastines statistines 

procedūras ir remiantis 1 % santykinio patikimumo diapazono paklaida 

suaugusiems ir 2 % atskira vyrų ir moterų vidutine mase, ir 

 

ii) Lėktuvų atveju: 

 

A) kai keleivių krėslų skaičius yra 40 ar daugiau – iš viso 2000 keleivių, arba 

 

B) kai keleivių krėslų yra mažiau kaip 40 – iš viso 50 x (keleivių krėslų 

skaičius). 
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3) Keleivių masė. Į keleivių masę turi būti įskaičiuojama keleivių daiktų, kurie nešami 

įlipant į lėktuvą, masė. Kai imami atsitiktiniai keleivių masės pavyzdžiai, kūdikiai turi 

būti sveriami kartu su lydinčiu suaugusiuoju (T.p. žr. OPS 1620 punkto c, d ir 

e papunkčius.) 

 

4) Svėrimo vieta. Keleivių svėrimo vieta turi būti parenkama kaip įmanoma arčiau prie 

lėktuvo tokioje vietoje, kurioje keleivių masė paliekant ar pasiimant daugiau asmeninių 

daiktų, neturėtų pasikeisti iki keleivių įlaipinimo į lėktuvą. 

 

5) Svarstyklės. Keleiviams sverti naudojamomis svarstyklėmis turi būti galima pasverti ne 

mažiau 150 kg. Masė turi būti rodoma pagal mažiausiai kas 500 g gradaciją. 

Svarstyklių tikslumas turi būti 0,5 % arba 200 g, priklausomai nuo to, kuris iš šių 

skaičių yra didesnis. 

 

6) Masės dydžių registravimas. Kiekvieno tikrinamo skrydžio keleivių masė, atitinkama 

keleivių kategorija (pvz., vyrai, moterys ir vaikai) ir reiso numeris turi būti 

užregistruojami. 

 

b) Registruotas bagažas. Statistinė procedūra pakoreguotai standartinei bagažo masei nustatyti, 

imant pagrindu minimalaus reikiamo pavyzdžio dydžio vidutinę bagažo masę, iš principo yra 

tokia pati kaip ir ta, kuri taikoma keleiviams ir kaip nurodyta a papunkčio 1 dalyje. Bagažo 

santykinis patikimumo diapazonas (paklaida) lygus 1 %. Būtina pasverti mažiausiai 2000 

registruoto bagažo vienetų. 
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c) Patikslintų keleivių ir registruoto bagažo standartinės masės dydžių nustatymas. 

 

1) Neteikiant pirmenybės sveriant nustatytai faktinei masei, ir siekiant užtikrinti, kad 

patikslintos keleivių ir registruoto bagažo standartinės masės taikymas nepadarytų 

neigiamos įtakos skrydžių saugai, turi būti atliekama statistinė analizė. Tokia analize 

bus nustatyti vidutiniai keleivių ir bagažo bei kitų duomenų masės dydžiai bei kiti 

duomenys. 

 

2) 20 ar daugiau keleivių krėslų lėktuvams šie vidurkiai taikomi kaip patikslinti 

standartiniai vyrų ir moterų masės dydžiai. 

 

3) Mažesnių lėktuvų atvejais nustatant patikslintus standartinius masės dydžius vidutinė 

keleivių masė turi būti padidinama šiais dydžiais: 

 

Keleivių krėslų skaičius Būtinas masės padidinimas 

1–5 imtinai 16 kg 

6–9 imtinai 8 kg 

10–19 imtinai 4 kg 

 

Arba kitaip, visi patikslinti standartiniai (vidutiniai) masės dydžiai gali būti taikomi 

lėktuvams, kuriuose yra 30 ar daugiau keleivių krėslų. Patikslinti standartiniai 

(vidutiniai) registruoto bagažo masės dydžiai taikomi lėktuvams, kuriuose yra 20 ar 

daugiau keleivių krėslų. 
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4) Naudotojai turi teisę įgaliotajai institucijai pateikti tvirtinti išsamų tikrinimo planą ir 

atitinkamą nukrypimą nuo patikslintos standartinės masės dydžio, jei šis nukrypimo 

dydis yra nustatytas taikant šiame priedėlyje nurodytą procedūrą. Tokie nukrypimai turi 

būti peržiūrimi ne rečiau kaip kas 5 metus. 

 

5) Visi patikslinti suaugusiųjų standartiniai masės dydžiai visuose skrydžiuose turi būti 

paremti vyrų ir moterų santykiu 80/20, išskyrus atostogų užsakomuosius skrydžius, 

kurių atveju šis santykis yra 50/50. Jei naudotojas nori gauti leidimą taikyti kitokį 

santykį konkretiems maršrutams ar skrydžiams, jis turi įgaliotajai institucijai pateikti 

duomenis, parodančius, kad alternatyvus vyrų ir moterų santykis yra išlaikomas ir 

sudaro ne mažiau kaip 84 % faktinio vyrų ir moterų santykio, gauto atrinkus ne mažiau 

kaip 100 atstovaujamųjų skrydžių. 

 

6) Nustatyti vidutiniai masės dydžiai yra suapvalinami iki artimiausio sveiko skaičiaus, 

išreiškiamo kilogramais. Atitinkamai, registruoto bagažo masės dydžiai yra 

suapvalinami iki artimiausio 0,5 kg skaičiaus. 

 

OPS 1.625 punkto 1 priedėlis 

Masės ir centruotės dokumentai 

 

a) Masės ir centruotės dokumentai 

 

1) Turinys 
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i) Masės ir centruotės dokumentuose turi būti pateikiama ši informacija: 

 

A) lėktuvo registracija ir tipas, 

 

B) skrydžio identifikacijos numeris ir data, 

 

C) įgulos vado vardas ir pavardė, 

 

D) dokumentą parengusio asmens vardas ir pavardė, 

 

E) sausoji skrydžio masė ir atitinkamas lėktuvo svorio centras, 

 

F) degalų masė kylant ir kelionės degalų masė, 

 

G) suvartojamų medžiagų, išskyrus degalus, masė; 

 

H) krovos komponentai, iš jų keleiviai, bagažas, krovinys ir balastas,  

 

I) kilimo, tūpimo ir nulinė degalų masės, 

 

J) krovos paskirstymas, 

 

K) taikomos lėktuvo svorio centro vietos, ir 

 

L) masę ir CG ribojantys dydžiai. 

 

ii) Gavęs įgaliotosios institucijos leidimą, kai kurių iš šių duomenų naudotojas gali 

nenurodyti masės ir centruotės dokumentuose. 
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2) Pakeitimai pakutinę minutę. Jei paskutinę minutę, kai jau yra užpildyti masės ir 

centruotės dokumentai, daromi pakeitimai, apie tai turi būti pranešama įgulos vadui, o 

paskutinę minutę padaryti pakeitimai turi būti įrašomi masės ir centruotės 

dokumentuose. Maksimalus leistinas keleivių skaičiaus pakeitimas ar pavėlavęs 

krovinys, priimtinas kaip paskutinę minutę daromas pakeitimas, privalo būti nurodytas 

Skrydžių vykdymo vadove. Jei šis skaičius viršijamas, būtina parengti naujus masės ir 

centruotės dokumentus. 

 

b) Kompiuterizuotos sistemos. Kai masės ir centruotės dokumentus rengia kompiuterizuota 

masės ir centruotės sistema, naudotojas privalo patikrinti išduodamų duomenų vientisumą. Jis 

turi parengti sistemą, užtikrinančią, kad jo įvedamų duomenų pakeitimai yra deramai 

įtraukiami į sistemą ir sistema veikia gerai bei nuolat, o išduodamus duomenis tikrina ne 

rečiau kaip kas 6 mėnesiai. 

 

c) Lėktuvo masės ir centruotės sistemos. Naudotojas privalo gauti įgaliotosios institucijos 

leidimą, jei nori kompiuterinę lėktuvo masės ir centruotės sistemą naudoti kaip pagrindinį 

šaltinį leidimui išskristi. 

 

d) Duomenų perdavimas. Kai masės ir centruotės dokumentai siunčiami lėktuvams duomenų 

perdavimo priemonėmis, galutinio masės ir centruotės dokumento, kuriam pritarė įgulos 

vadas, kopija turi būti saugoma žemėje. 
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K SKIRSNIS 

PRIETAISAI IR ĮRANGA 

 

OPS 1.630 

Bendroji įžanga 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad skrydis nebūtų pradėtas, jeigu šiame skirsnyje nurodyti prietaisai ir 

įranga nėra: 

 

1) patvirtinti (išskyrus c papunktyje nurodytą įrangą) ir sumontuoti pagal jiems taikomus 

reikalavimus, įskaitant minimalų veikimo standartą bei skrydžio ir tinkamumo skraidyti 

reikalavimus, ir 

 

2) veikianti ir pritaikyta atitinkamai vykdytino skrydžio rūšiai, išskyrus MEL numatytas 

išimtis (žr. OPS 1.030 punktą), 

 

b) Minimalūs prietaisų ir įrangos veikimo standartai – standartai, nurodyti galiojančiuose 

Europos techninių standartų reikalavimuose (ETSO), išvardytuose taikytinose Europos 

techninių standartų reikalavimų specifikacijose (CS-TSO), išskyrus atvejus, kai skrydžių ar 

tinkamumo skraidyti reikalavimuose yra numatyti kiti veikimo standartai. Prietaisai ir įranga, 

atitinkantys kitas nei ETSO projektavimo ir veikimo specifikacijas, OPS įsigaliojimo metu 

gali būti naudojami ar montuojami, jeigu šiame skirsnyje nenumatyti papildomi reikalavimai. 

Jei nenustatytas grįžtamosios galios turintis reikalavimas, nebūtina, kad prietaisai ir įranga, 

kurie jau buvo patvirtinti, atitiktų pakoreguotus ETSO ar kitas nei ETSO specifikacijas. 
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c) Patvirtinimo nereikia šiai įrangai: 

 

1) OPS 1.635 punkte nurodytiems saugikliams, 

 

2) OPS 1.640 punkto a papunkčio 4 dalyje nurodytiems elektriniams žibintams, 

 

3) OPS 1.650 punkto b papunktyje ir 1.652 punkto b papunktyje nurodytiems tikslaus 

laiko prietaisams, 

 

4) OPS 1.652 punkto n papunktyje nurodytiems schemų laikikliams, 

 

5) OPS 1.745 punkte nurodytoms pirmosios pagalbos vaistinėlėms, 

 

6) OPS 1.755 punkte nurodytoms skubios pagalbos medicininėms vaistinėlėms, 

 

7) OPS 1.810 punkte nurodytiems garsiakalbiams, 

 

8) OPS 1.835 punkto a ir c papunkčiuose nurodytai gelbėjimosi bei pirotechninei 

signalinei įrangai, ir 

 

9) OPS 1.840 punkte nurodytiems plūdriesiems inkarams ir įrangai, palengvinančiai 

hidroplanų ir amfibijų švartavimą, prisitvirtinimą prie inkaro ar manevravimą 

vandenyje. 

 

d) Jei skrydžio metu savo darbo vietoje įranga turės naudotis vienas skrydžio įgulos narys, ji 

privalo būti parengta veikti iš jo darbo vietos. Kai vienu įrangos vienetu turi naudotis daugiau 

nei vienas skrydžio įgulos narys, jis turi būti sumontuotas taip, kad įranga būtų parengta 

naudoti visose darbo vietose, kuriose ją būtina naudoti.  
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e) Prietaisai, kurie skirti naudotis bet kuriam skrydžio įgulos nariui, turi būti sumontuoti taip, 

kad skrydžio įgulos narys galėtų lengvai matyti informaciją iš savo darbo vietos, minimaliai 

nukrypdamas nuo padėties ir matymo linijos, kurią jis paprastai užima, žiūrėdamas į skrydžio 

trajektoriją priekyje. Kai lėktuve reikalaujama turėti vieną prietaisą, kurį naudoja daugiau nei 

vienas skrydžio įgulos narys, jis turi būti sumontuotas taip, kad matytųsi iš kiekvienos 

naudojamos darbo vietos. 

 

OPS 1.635 

Srovės apsaugos įtaisai 

 

Naudotojas naudoja lėktuvą, kuriame naudojami saugikliai, tik jeigu yra atsarginiai saugikliai, 

kuriuos galima naudoti skrydžio metu ir kurių skaičius sudaro 10 % visų tipų saugiklių skaičiaus 

arba yra ne mažiau negu po tris visų tipų saugiklius, priklausomai nuo to, kuris iš šių skaičių yra 

didesnis. 

 

OPS 1.640 

Lėktuvo skrydžio žiburiai 

 

Naudotojas nenaudoja lėktuvo, jeigu jame nėra šios įrangos: 

 

a) skrydžiams dieną: 

 

1) susidūrimų vengimo žiburių sistemos, 
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2) iš lėktuvo elektros sistemos tiekiamo apšvietimo, užtikrinančio reikiamą visų prietaisų 

ir įrangos, būtinų saugiems lėktuvo skrydžiams, apšvietimą, 

 

3) iš lėktuvo elektros sistemos tiekiamo apšvietimo, užtikrinantis apšvietimą visose 

keleiviams skirtose patalpose, ir 

 

4) elektrinio žibinto visiems įgulos nariams, kai reikia, kuris būtų lengvai pasiekiamas, kai 

šie sėdi jiems paskirtose darbo vietose. 

 

b) Skrydžiams naktį, papildant a papunktyje minimą įrangą: 

 

1) navigacinių ir padėties žiburių, ir 

 

2) dviejų tūpimo žiburių arba vieno žiburio, turinčio du atskirai energija aprūpinamus 

šviesos elementus, ir 

 

3) tarptautines taisykles atitinkančių žiburių, padedančių išvengti susidūrimų jūroje, jei tai 

jūrų lėktuvas ar amfibija. 

 

OPS 1.645 

Langų valytuvai 

 

Naudotojas nenaudoja lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 5700 kg, 

jei visų pilotų darbo vietose nėra įrengtų langų valytuvų arba kitų juos atitinkančių priemonių, 

kurias naudojant kritulių metu dalis lango išliktų švari. 
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OPS 1.650 

Skrydžiai dieną pagal VFR. Skrydžių ir navigacijos prietaisai bei atitinkama įranga 

 

Pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (VFR) naudotojas nenaudoja lėktuvo dieną, jeigu jame nėra 

sumontuoti skrydžių ir navigaciniai prietaisai bei su jais susijusi įranga ir, kai taikytina, 

šiuose papunkčiuose nustatytomis sąlygomis: 

 

a) magnetinis kompasas, 

 

b) tikslus laiko matavimo įtaisas, rodantis valandas, minutes ir sekundes, 

 

c) jautrus barometrinis aukščiamatis, kalibruotas pėdomis su poskale, kalibruota 

hektopaskaliais/milibarais, reguliuojama pagal barometrinį slėgį, kurį galima nustatyti 

skrydžio metu, 

 

d) oro greičio indikatorius, kalibruotas mazgais, 

 

e) vertikalaus greičio indikatorius, 

 

f) posūkio ir slydimo indikatorius ar posūkio koordinatorius su slydimo indikatoriumi, 

 

g) aviahorizontas, 

 

h) stabilizuotas krypties indikatorius, ir 
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i) priemonė, skrydžio įgulos kabinoje rodanti išorinę oro temperatūrą, kalibruotą laipsniais 

pagal Celsijų, 

 

j) skrydžiuose, kurie netrunka ilgiau kaip 60 minučių, kai kylama ir tupiama tame pačiame 

aerodrome ir nenutolstama daugiau 50 jūrmylių nuo to aerodromo, prietaisai, nurodyti f, g ir 

h papunkčiuose bei k papunkčio 4, 5 ir 6 dalyse, gali būti pakeisti posūkio ir slydimo 

indikatoriumi arba posūkio koordinatoriumi su slydimo indikatoriumi arba abiem – 

aviahorizontu ir slydimo indikatoriumi, 

 

k) kai reikia dviejų pilotų, antrojo piloto darbo vietoje turi būti šie atskiri prietaisai: 

 

1) jautrus barometrinis aukščiamatis, kalibruotas pėdomis su poskale, kalibruota 

hektopaskaliais/milibarais, reguliuojama pagal barometrinį slėgį, kurį galima nustatyti 

skrydžio metu, 

 

2) oro greičio indikatorius, kalibruotas mazgais, 

 

3) vertikalaus greičio indikatorius, 

 

4) posūkio ir slydimo indikatorius ar posūkio koordinatorius su slydimo indikatoriumi, 

 

5) aviahorizontas, ir 

 

6) stabilizuotas krypties indikatorius, 
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l) visose oro greičio indikacinėse sistemose turi būti apšildomas pito vamzdelis arba kita jį 

atitinkanti priemonė, neleidžianti įvykti gedimui dėl kondensato ar apledėjimo: 

 

1) lėktuvuose, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 5700 kg arba 

maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra daugiau kaip 9 krėslai; 

 

2) lėktuvuose, kuriems pirmasis individualus tinkamumo skraidyti pažymėjimas buvo 

išduotas 1999 m. balandžio 1 d. ar vėliau. 

 

m) jeigu reikalingi dveji prietaisai, reikia, kad būtų atskiri displėjai kiekvienam pilotui ir atskiri 

selektoriai ar kita su jais susijusi įranga, jei reikalaujama ją turėti, 

 

n) visuose lėktuvuose privalo būti sumontuota įranga, parodanti netinkamą srovės tiekimą 

reikalingiems skrydžio prietaisams, ir 

 

o) visuose lėktuvuose su oro suspaudžiamumo apribojimais visų pilotų darbo vietose turi būti 

Macho skaičiaus indikatoriai, 

 

p) naudotojas nenaudoja lėktuvo dieną pagal VFR, jeigu lėktuve nėra sumontuotų ausinių su 

gerviniu arba analogišku mikrofonu kiekvienam įgulos kabinoje pareigas vykdančiam įgulos 

nariui. 
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OPS 1.652 

Skrydžiai pagal IFR arba skrydžiai naktį. Skrydžių ir navigacijos prietaisai bei atitinkama įranga 

 

Naudotojas nenaudoja lėktuvo dieną pagal skrydžių pagal prietaisus taisykles (IFR) arba naktį pagal 

vizualiųjų skrydžių taisykles (VFR), jeigu jame nėra sumontuoti skrydžių ir navigacijos prietaisai 

bei su jais susijusi įranga ir, kai taikytina, šiuose papunkčiuose nustatytomis sąlygomis: 

 

a) magnetinis kompasas, 

 

b) tikslus laiko matavimo įtaisas, rodantis valandas, minutes ir sekundes, 

 

c) Du jautrūs barometriniai aukščiamačiai, kalibruoti pėdomis su poskale, kalibruota 

hektopaskaliais/milibarais, reguliuojamais pagal barometrinį slėgį, nustatomą skrydžio 

metu; šiuose aukščiamačiuose turi būti būgniniai arba analogiški skaitikliai. 

 

d) oro greičio indikacinė sistema su apšildomu Pito vamzdeliu ar kita ją atitinkančia priemone, 

skirta išvengti gedimo dėl kondensato ar apledėjimo ir turinti Pito apšildymo gedimo 

įspėjimo sistemą. Pito apšildymo gedimo įspėjimo reikalavimas netaikomas lėktuvams, 

kurių maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra 9 krėslai ar mažiau arba 

maksimali sertifikuota kilimo masė yra 5700 kg ar mažiau ir jiems individualus tinkamumo 

skraidyti pažymėjimas išduotas iki 1998 m. balandžio 1 d., 

 

e) vertikalaus greičio indikatorius, 
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f) posūkio ir slydimo indikatorius, 

 

g) aviahorizontas, 

 

h) stabilizuotas krypties indikatorius, 

 

i) priemonė, skrydžio įgulos kabinoje rodanti išorinę oro temperatūrą, kalibruotą laipsniais 

pagal Celsijų, ir 

 

j) dvi nepriklausomos statinio slėgio sistemos, išskyrus sraigtinius lėktuvus, kurių maksimali 

sertifikuota kilimo masė yra 5700 kg ar mažiau, viena statinio slėgio sistema ir leidžiamas 

vienas atsarginis statinio slėgio šaltinis, 

 

k) kai reikia dviejų pilotų, antrojo piloto darbo vietoje turi būti šie atskiri prietaisai: 

 

1) jautrus barometrinis aukščiamatis, kalibruotas pėdomis su poskale, kalibruota 

hektopaskaliais/milibarais, reguliuojamą pagal barometrinį slėgį, kurį galima nustatyti 

skrydžio metu ir kuris gali būti vienas iš c papunktyje nurodytų aukščiamačių. Šiuose 

aukščiamačiuose turi būti būgniniai arba analogiški skaitikliai. 
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2) oro greičio indikacinė sistema su apšildomu Pito vamzdeliu ar kita ją atitinkančia 

priemone, skirta išvengti gedimo dėl kondensato ar apledėjimo ir turinti Pito apšildymo 

gedimo įspėjimo sistemą. Pito apšildymo gedimo įspėjimo reikalavimas netaikomas 

lėktuvams, kurių maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra 9 krėslai ar 

mažiau arba maksimali sertifikuota kilimo masė yra 5700 kg ar mažiau ir jiems 

individualus tinkamumo skraidyti pažymėjimas išduotas iki 1998 m. balandžio 1 d., 

 

3) vertikalaus greičio indikatorius, 

 

4) posūkio ir slydimo indikatorius, 

 

5) aviahorizontas, ir 

 

6) stabilizuotas krypties indikatorius, 

 

l) lėktuvuose, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė viršija 5700 kg arba maksimali 

patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra daugiau nei 9 krėslai, turi būti įrengtas 

papildomas budinčio režimo aviahorizontas (dirbtinis horizontas), kurį galima naudoti iš 

abiejų pilotų darbo vietų, ir kuris: 

 

1) turi nuolatinį elektros maitinimą įprastinių skrydžių metu ir visiškai sugedus įprastai 

elektros gamybos sistemai, gauna srovę iš šaltinio, nepriklausomo nuo įprastos elektros 

sistemos, 

 

2) užtikrina patikimą skrydį mažiausiai 30 minučių po įprastos elektros gamybos sistemos 

visiško gedimo, atsižvelgiant į kitą avarinio srovės aprūpinimo apkrovimą ir skrydžių 

procedūras, 
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3) veikia nepriklausomai nuo kitų padėties erdvėje indikacinių sistemų, 

 

4) automatiškai veikia po viso įprastos elektros sistemos gedimo, ir 

 

5) yra tinkamai apšviestas visų skrydžio etapų metu, 

 

išskyrus lėktuvuose, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra 5700 kg arba mažiau ir 

kurie 1995 m. balandžio 1 d. jau buvo registruoti valstybėje narėje, kuriuose kairiajame 

prietaisų skydelyje yra sumontuotas budinčiojo režimo aviahorizontas; 

 

m) laikantis l papunkčio reikalavimų, būtina, kad skrydžio įgulai būtų akivaizdu, kada pagal tą 

papunktį būtinas budinčiojo režimo aviahorizontas veikia nuo avarinės srovės. Kai 

budinčiojo režimo aviahorizontas turi autonominį srovės tiekimą, prietaise ar prietaisų 

skydelyje turi matytis, kada yra naudojamas šis tiekimas, 

 

n) schemų laikiklis, kurį būtų galima apšviesti naktį, yra įtaisytas padėtyje, kurioje schemos 

gali būti lengvai skaitomos, 

 

o) jei budinčiojo režimo padėties erdvėje prietaisų sistema yra sertifikuota pagal CS 

25.1303 punkto b papunkčio 4 dalį arba analogiškas nuostatas, posūkio ir slydimo 

indikatoriai gali būti pakeičiami slydimo indikatoriais, 

 

p) jeigu reikalingi dveji prietaisai, reikia, kad būtų atskiri displėjai kiekvienam pilotui ir atskiri 

selektoriai ar kita su jais susijusi įranga, jei reikalaujama ją turėti, 
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q) visuose lėktuvuose privalo būti sumontuota įranga, parodanti netinkamą srovės tiekimą 

reikalingiems skrydžio prietaisams, ir 

 

r) visuose lėktuvuose su oro suspaudžiamumo apribojimais visų pilotų darbo vietose turi būti 

Macho skaičiaus indikatoriai, 

 

s) naudotojas neatlieka skrydžių pagal IFR ar naktinių skrydžių, jeigu lėktuve nėra įtaisytų 

ausinių su gerviniu arba analogišku mikrofonu kiekvienam įgulos kabinoje pareigas 

vykdančiam įgulos nariui ir ant kiekvieno reikiamo piloto šturvalo nėra perdavimo mygtuko. 

 

OPS 1.655 

Papildoma įranga vieno piloto vykdomiems skrydžiams pagal IFR arba naktį 

 

Naudotojas neatlieka vieno piloto vykdomų skrydžių pagal IFR, jeigu lėktuve nėra sumontuotas 

autopilotas, turintis bent jau aukščio ir krypties palaikymo režimą. 

 

OPS 1.660 

Aukščio įspėjimo sistema 

 

a) Naudotojas nenaudoja turbosraigtinio lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė 

viršija 5700 kg arba maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra daugiau nei 

9 krėslai, arba turboreaktyvinio lėktuvo, jeigu jame nėra sumontuota aukščio įspėjimo 

sistema, galinti: 

 

1) įspėti skrydžio įgulą apie priartėjimą prie pasirinkto aukščio, ir 
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2) įspėti skrydžio įgulą bent garso signalu, kai nukrypstama virš ar žemiau pasirinkto 

aukščio, 

 

 šskyrus lėktuvus, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra 5700 kg arba mažesnė, 

o maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra daugiau nei 9 krėslai, ir 

kuriems pirmas individualus tinkamumo skraidyti pažymėjimas buvo išduotas iki 

1972 m. balandžio 1 d., o 1995 m. balandžio 1 d. jis jau buvo registruotas valstybėje 

narėje. 

 

OPS 1.665 

Žemės artumo įspėjimo sistema ir vietovės reljefo įspėjimo sistema 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo su turbininiu varikliu, kurio maksimali sertifikuota kilimo 

masė viršija 5700 kg arba maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra daugiau nei 

9 krėslai, jeigu jame nėra sumontuota žemės artumo įspėjimo sistema, turinti išankstinę 

įspėjimo funkciją apie pavojų keliantį vietovės reljefą (vietovės reljefo įspėjimo sistema – 

TAWS), 

 

b) Žemės artumo įspėjimo sistema privalo automatiškai garsiniais signalais, kuriuos gali 

papildyti vaizdiniai signalai, laiku ir aiškiai įspėti skrydžio įgulą apie smukos spartą, žemės 

artėjimą, aukščio praradimą po kilimo ar vykdant tūpimo nutraukimą, netikslią tūpimo 

konfigūraciją ir nukrypimą žemyn nuo tūptinės, 

 

c) vietovės reljefo įspėjimo sistema privalo automatiškai garsiniais ir vaizdiniais signalais bei 

vietovės reljefo displėjuje laiku įspėti skrydžio įgulą apie vietovę, kad būtų galima išvengti 

suartėjimo su žeme valdomojo skrydžio, taip pat pateikti išankstinę informaciją bei saugaus 

skrydžio aukštį. 
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OPS 1.668 

Susidūrimo ore vengimo sistema 

 

Naudotojas nenaudoja lėktuvo su turbininiu varikliu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra 

didesnė nei 5700 kg arba maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra daugiau nei 

19 krėslų, jeigu jame nėra sumontuota bent jau ACAS II veikimo lygio susidūrimo ore vengimo 

sistema. 

 

OPS 1.670 

Lėktuvo meteorologinio radiolokatoriaus įranga 

 

a) Naudotojas nenaudoja: 

 

1) hermetiško lėktuvo, arba 

 

2) nehermetiško lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 

5700 kg, arba 

 

3) nehermetiško lėktuvo, kurio maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra 

daugiau nei 9 krėslai, jeigu jame nėra sumontuotas lėktuvo meteorologinis 

radiolokatorius, kai toks lėktuvas skraido naktį ar meteorologinėmis sąlygomis pagal 

prietaisus tose vietovėse, kai maršrute yra tikėtinos perkūnijos ar kitos galimos 

pavojingos oro sąlygos, kurias galima nustatyti lėktuvo radiolokatoriumi. 
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b) Sraigtiniuose hermetiškuose lėktuvuose, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė neviršija 

5700 kg, o maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra iki 9 krėslų, lėktuvo 

meteorologinį radiolokatorių, gavus įgaliotosios institucijos leidimą, galima pakeisti kita 

įranga, galinčia nustatyti perkūnijas ar kitas galimas pavojingas oro sąlygas, kurias galima 

nustatyti lėktuvo radiolokatoriumi. 

 

OPS 1.675 

Įranga skrydžiams apledėjimo sąlygomis 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo tikėtinomis ar faktinėmis apledėjimo sąlygomis, jeigu jis nėra 

sertifikuotas ir jame nėra sumontuotos įrangos skristi apledėjimo sąlygomis. 

 

b) Naudotojas nenaudoja lėktuvo tikėtinomis ar faktinėmis apledėjimo sąlygomis naktį, jeigu 

jame nėra sumontuotos įrangos ledodarai apšviesti ar nustatyti. Visas naudojamas apšvietimas 

turi būti tokio tipo, kad nespindėtų ar nesukeltų atspindžio, trukdančio skrydžio įgulai atlikti 

savo pareigas. 

OPS 1.680 

Įranga kosminei radiacijai nustatyti 

 

Naudotojas užtikrina, kad lėktuvuose, skirtuose skraidyti virš 15 000 m (49 000 pėdų), būtų įranga, 

nuolat matuojanti ir rodanti visos gaunamos kosminės radiacijos dozės dydį (t.y. galaktinės ir saulės 

kilmės neutronų radiacijos ir jonizacijos bendrą dydį) ir bendrą kiekviename skrydyje gaunamos 

dozės dydį. 
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OPS 1.685 

Skrydžio įgulos vidaus ryšio sistema 

 

Naudotojas nenaudoja lėktuvo, kuriame reikalinga didesnė negu vieno asmens skrydžio įgula, jeigu 

jame nėra įrengta skrydžio įgulos vidaus ryšio sistema su ausinėmis ir rankoje nelaikomo tipo 

mikrofonais, kurie yra skirti naudoti visiems skrydžio įgulos nariams. 

 

OPS 1.690 

Įgulos narių vidaus ryšio sistema 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 

15 000 kg arba maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra daugiau nei 19 krėslų, 

jeigu jame nėra sumontuota įgulos narių vidaus ryšio sistema, išskyrus lėktuvus, kuriems 

pirmas individualus tinkamumo skraidyti pažymėjimas buvo išduotas iki 1965 m. balandžio 

1 d. ir kurie 1995 m. balandžio 1 d. jau buvo įregistruoti valstybėje narėje. 

 

b) Šiame punkte nurodyta įgulos narių vidaus ryšio sistema turi: 

 

1) veikti nepriklausomai nuo kreipimosi į keleivius sistemos, išskyrus ragelius, ausines, 

mikrofonus, selektorių jungiklius ir signalizuojančius įrenginius, 

 

2) užtikrinti abipusį ryšį tarp skrydžio įgulos kabinos ir: 

 

i) visų keleivių salonų, 
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ii) visų virtuvių, esančių ne keleivių denio lygyje, ir 

 

iii) visų nuošaliai esančių įgulos patalpų, kurios yra ne keleivių denyje ir į jas 

nelengva patekti iš keleivių salono, 

 

3) būti lengvai pasiekiama naudoti iš visų reikiamų skrydžio įgulos darbo vietų skrydžio 

įgulos kabinoje, 

 

4) būti lengvai pasiekiama naudoti reikiamose keleivių salono įgulos narių darbo vietose 

prie visų atskirų ar suporintų grindų lygio avarinių išėjimų, 

 

5) turėti garso ar vaizdo signalų įspėjimo sistemą, skirtą naudotis skrydžio įgulos 

nariams keleivių salono įgulai įspėti ir naudotis keleivių salono įgulos nariams 

skrydžio įgulai įspėti, 

 

6) turėti priemonę, leidžiančią gavėjui nustatyti, ar tai įprastas ar avarinis signalas, ir 

 

7) užtikrinti abipusio ryšio galimybę žemėje tarp antžeminio personalo ir bent dviejų 

skrydžio įgulos narių. 
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OPS 1.695 

Kreipimosi į keleivius sistema 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, kurio maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra 

didesnė nei 19 krėslų, jeigu jame nėra sumontuota kreipimosi į keleivius sistema. 

 

b) Šiame punkte nurodyta kreipimosi į keleivius sistema turi: 

 

1) veikti nepriklausomai nuo vidaus ryšio sistemų, išskyrus ragelius, ausines, mikrofonus, 

selektorių jungiklius ir signalizuojančius įrenginius, 

 

2) būti lengvai pasiekiama skubiam naudojimui iš visų reikiamų skrydžio įgulos narių 

darbo vietų, 

 

3) prie visų reikiamų grindų lygio keleivių avarinių išėjimų, kur greta yra keleivių salono 

įgulos krėslas, turi būti mikrofonas, kuris būtų lengvai pasiekiamas sėdinčiam keleivių 

salono įgulos nariui, išskyrus tai, kad vieną mikrofoną galima naudoti daugiau nei 

vienam išėjimui, jei išėjimų nuotolis yra toks, kad galima be pagalbos palaikyti ryšį 

žodžiu tarp sėdinčių keleivių salono įgulos narių, 

 

4) būti tokia, kad ja per 10 sekundžių galėtų pasinaudoti keleivių salono įgulos nariai iš 

visų darbo vietų esančių ten, iš kur galima ja naudotis, 

 

5) būti girdima ir suprantama visuose keleivių krėsluose, tualetuose, keleivių salono 

įgulos narių krėsluose ir darbo vietose. 
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OPS 1.700 

Kabinos pokalbių įrašai. 1 dalis 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, kuriam pirmas individualus tinkamumo skraidyti 

pažymėjimas išduotas 1998 m. balandžio 1 d. ar vėliau, jeigu šis lėktuvas: 

 

1) yra kelių turbininių variklių, o jo maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija 

didesnė nei 9 krėslai, arba 

 

2) jo maksimali sertifikuota kilimo masė viršija 5700 kg, 

jeigu jame nėra sumontuoto kabinos pokalbių savirašio, kuris pagal laiko skalę, įrašo: 

 

i) pranešimus balsu, perduodamus ar gaunamus radiju įgulos kabinoje, 

 

ii) įgulos kabinos garsinę aplinką, taip pat, be pertrūkių garso signalus, gautus iš 

visų naudojamų gervinių ir kaukinių mikrofonų, 

 

iii) skrydžio įgulos narių pranešimus balsu įgulos kabinoje, naudojant lėktuvo vidaus 

ryšio sistemą, 

 

iv) pokalbių ar garso signalus, identifikuojančius navigacijos ar artėjimo tūpti 

priemones, įmontuotas ausinėse ar garsiakalbyje, ir 
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v) skrydžio įgulos narių pranešimus balsu įgulos kabinoje, naudojant kreipimosi į 

keleivius sistemą, jei ši sumontuota. 

 

b) Kabinos pokalbių savirašis turi išsaugoti informaciją, įrašytą mažiausiai per paskutines 2 jo 

naudojimo valandas, išskyrus lėktuvus, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra 5700 

kg arba mažesnė, kuriems šis laikotarpis gali būti sumažintas iki 30 minučių. 

 

c) Kabinos pokalbių savirašis privalo pradėti daryti įrašus automatiškai prieš lėktuvui 

pradedant riedėti sava galia ir tęsti įrašą iki skrydžio pabaigos, kol lėktuvas nebegalės judėti 

sava galia. Be to, priklausomai nuo elektros srovės tiekimo, kabinos pokalbių savirašis turi 

pradėti įrašus kaip galima ankščiau – nuo kabinos patikrinimo, prieš paleidžiant variklį 

skrydžio pradžioje, ir trukti iki kabinos patikrinimo išjungus variklį po skrydžio. 

 

d) Kabinos pokalbių savirašyje privalo būti įmontuotas prietaisas, padedantis nustatyti to 

savirašio vietą vandenyje. 

 

OPS 1.705 

Kabinos pokalbių savirašiai. 2 dalis 

 

a) Naudotojas nenaudoja kelių turbininių variklių lėktuvų, kuriems pirmas individualus 

tinkamumo skraidyti pažymėjimas išduotas nuo 1990 m. sausio 1 d. iki 1998 m. kovo 31 d. 

imtinai, ir kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra 5700 kg arba mažiau bei maksimali 

patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra daugiau nei 9 krėslai, jeigu juose nėra 

sumontuoto kabinos pokalbių savirašio, įrašančio: 

 

1) pranešimus balsu, perduodamus ar gaunamus radiju įgulos kabinoje, 
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2) įgulos kabinos garsinę aplinką, taip pat, kur naudojama, be pertrūkių garso signalus, 

gautus iš visų naudojamų gervinių ir kaukinių mikrofonų, 

 

3) skrydžio įgulos narių pranešimus balsu įgulos kabinoje, naudojant lėktuvo vidaus 

ryšio sistemą, 

 

4) pokalbių ar garso signalus, identifikuojančius navigacijos ar artėjimo tūpti priemones, 

įmontuotas ausinėse ar garsiakalbyje, ir 

 

5) skrydžio įgulos narių pranešimus balsu įgulos kabinoje, naudojant kreipimosi į 

keleivius sistemą, jei ši sumontuota. 

 

b) Kabinos pokalbių savirašis turi išsaugoti informaciją, įrašytą mažiausiai per paskutines 30 jo 

naudojimo minučių. 

 

c) Kabinos pokalbių savirašis privalo pradėti daryti įrašus prieš lėktuvui pradedant riedėti sava 

galia ir tęsti įrašą iki skrydžio pabaigos, kol lėktuvas nebegalės judėti sava galia. Be to 

priklausomai nuo elektros srovės tiekimo, kabinos pokalbių savirašis privalo pradėti įrašus 

kuo anksčiau – nuo kabinos patikrinimo prieš skrydį ir trukti iki kabinos patikrinimo 

išjungus variklį po skrydžio. 

 

d) Kabinos pokalbių savirašyje privalo būti įmontuotas prietaisas, padedantis nustatyti to 

savirašio vietą vandenyje. 
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OPS 1.710 

Kabinos pokalbių savirašiai. 3 dalis 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 

5700 kg, ir kuriam pirmas individualus tinkamumo skraidyti pažymėjimas išduotas iki 

1998 m. balandžio 1 d., jeigu jame nėra sumontuoto kabinos pokalbių savirašio, kuris įrašo: 

 

1) pranešimus balsu, perduodamus ar gaunamus radiju įgulos kabinoje, 

 

2) įgulos kabinos garsinę aplinką, 

 

3) skrydžio įgulos narių pranešimus balsu įgulos kabinoje, naudojant lėktuvo vidaus 

ryšio sistemą, 

 

4) pokalbių ar garso signalus, identifikuojančius navigacijos ar artėjimo tūpti priemones, 

įmontuotas ausinėse ar garsiakalbyje, ir 

 

5) skrydžio įgulos narių pranešimus balsu įgulos kabinoje, naudojant kreipimosi į 

keleivius sistemą, jei ši sumontuota. 

 

b) Kabinos pokalbių savirašis turi išsaugoti informaciją, įrašytą mažiausiai per paskutines 30 jo 

naudojimo minučių. 
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c) Kabinos pokalbių savirašis privalo pradėti daryti įrašus prieš lėktuvui pradedant riedėti sava 

galia ir tęsti įrašą iki skrydžio pabaigos, kol lėktuvas nebegalės judėti sava galia. 

 

d) Kabinos pokalbių savirašyje privalo būti įmontuotas prietaisas, padedantis nustatyti to 

savirašio vietą vandenyje. 

 

OPS 1.715 

Skrydžio duomenų savirašiai. 1 dalis 

(Žr. OPS 1.715 punkto 1 priedėlį) 

 

 a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, kuriam pirmas individualus tinkamumo skraidyti 

pažymėjimas išduotas 1998 m. balandžio 1 d. ar vėliau, jeigu šis lėktuvas: 

 

1) yra kelių turbininių variklių, o jo maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra 

daugiau nei 9 krėslai, arba 

 

2) jo maksimali sertifikuota kilimo masė viršija 5 700 kg, jeigu jame nėra sumontuotas 

skrydžio duomenų savirašis, kuris duomenis įrašo ir saugo skaitmeniniu būdu, ir jeigu 

negalima nedelsiant paimti šių duomenų iš saugojimo priemonės. 

 

b) Skrydžio duomenų savirašis turi išsaugoti duomenis, įrašytus mažiausiai per paskutines 25 

jo naudojimo valandas, išskyrus lėktuvus, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra 

5700 kg ar mažesnė, kuriems šis laikotarpis gali būti sumažintas iki 10 valandų. 
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c) Skrydžio duomenų savirašis pagal laiko skalę privalo įrašyti: 

 

1) OPS 1.715 punkto 1 priedėlio A1 arba A2 lentelėse nurodytus parametrus, kai 

taikoma, 

 

2) lėktuvuose, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 27 000 kg, 

papildomus parametrus, nurodytus OPS 1.715 punkto 1 priedėlio B lentelėje, 

 

3) šio punkto a papunktyje nurodytuose lėktuvuose skrydžio duomenų savirašis privalo 

įrašyti visus svarbius parametrus, susijusius su lėktuvo neįprastomis ar unikaliomis 

konstrukcijos ar skrydžio charakteristikomis, kaip nustatyta įgaliotosios institucijos 

sertifikuojant atitinkamą arba papildomą tipą, ir 

 

4) lėktuvuose su įrengta elektronine indikacijų sistema – parametrus, pateiktus OPS 

1.715 punkto 1 priedėlio C lentelėje, išskyrus lėktuvus, kuriems pirmas individualus 

tinkamumo skraidyti pažymėjimas išduotas iki 2002 m. rugpjūčio 20 d., kuriuose tų 

parametrų:  

 

 i) kurių sistemoje nėra daviklio, arba 

 

ii) dėl kurių lėktuvo duomenų kaupimo sistemą reikia modifikuoti, arba 

 

iii) su kuriais susiję signalai yra nesuderinami su įrašymo sistema – 

 

nereikia įrašinėti, jeigu įgaliotajai institucijai tai priimtina. 
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d) Duomenys turi būti gaunami iš lėktuvo šaltinių, kuriais naudojantis galima atlikti tikslią 

koreliaciją su skrydžio įgulai rodoma informacija, 

 

e) Skrydžio duomenų savirašis turi pradėti daryti duomenų įrašus automatiškai prieš lėktuvui 

pradedant riedėti savo galia ir baigti automatiškai po to, kai lėktuvas nebegali judėti sava 

galia. 

 

f) Skrydžio duomenų savirašyje privalo būti įmontuotas prietaisas, padedantis nustatyti to 

savirašio vietą vandenyje. 

 

g) Lėktuvuose, kuriems pirmas individualus tinkamumo skraidyti pažymėjimas išduotas 

1998 m. balandžio 1 d. ar vėliau, bet ne vėliau nei 2001 m. balandžio 1 d., gali būti 

netaikomi OPS 1.715 punkto c papunkčio reikalavimai, jeigu tai patvirtinta įgaliotosios 

institucijos, su sąlyga, kad: 

 

1) OPS 1.715 punkto c papunkčio reikalavimų negalima įgyvendinti smarkiai 

nemodifikavus lėktuvo sistemų ir įrangos, išskyrus skrydžio duomenų savirašio 

sistemą, ir 

 

2) lėktuvas atitinka OPS 1.715 punkto c papunkčio reikalavimus, išskyrus OPS 

1.720 punkto 1 priedėlio A lentelėje nurodytą 15b parametrą, kurį nebūtina įrašyti. 
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OPS 1.720 

Skrydžio duomenų savirašiai. 2 dalis 

(Žr. OPS 1.720 punkto 1 priedėlį) 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, kuriam pirmas individualus tinkamumo skraidyti 

pažymėjimas išduotas nuo 1990 m. birželio 1 d. iki 1998 m. kovo 31 d. imtinai, ir kurio 

maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 5700 kg, jeigu jame nėra sumontuotas 

skrydžio duomenų savirašis, kuris duomenis įrašo ir saugo skaitmeniniu būdu, ir jeigu šių 

duomenų negalima nedelsiant paimti iš saugojimo priemonės. 

 

b) Skrydžio duomenų savirašis turi išsaugoti informaciją, įrašytą mažiausiai per paskutines 

25 jo naudojimo valandas. 

 

c) Skrydžio duomenų savirašis pagal laiko skalę privalo įrašyti: 

 

1) OPS 1.725 punkto 1 priedėlio A lentelėje nustatytus parametrus, ir 

 

2) lėktuvuose, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 27 000 kg, 

papildomus parametrus, nustatytus OPS 1.720 punkto 1 priedėlio B lentelėje. 

 

d) Lėktuvuose, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra 27 000 kg arba mažiau, jeigu tai 

priimtina įgaliotajai institucijai, OPS 1.720 punkto 1 priedėlio A lentelėje nustatytų 14 ir 

15b parametrų nebūtina įrašyti bet kuriuo iš šių atvejų: 

 

1) nėra duomenų daviklio, 
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2) nėra pakankama skrydžio duomenų savirašio talpa, 

 

3) būtini įrangos, teikiančios duomenis, pakeitimai. 

 

e) Tuose lėktuvuose, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė viršija 27 000 kg, jeigu tai 

priimtina įgaliotajai institucijai, nereikia įrašyti OPS 1.720 punkto 1 priedėlio A lentelėje 

nustatyto 15b ir B lentelėje nustatytų 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 bei 31 parametrų bet 

kuriuo iš šių atvejų: 

 

1) nėra duomenų daviklio, 

 

2) nėra pakankama skrydžio duomenų savirašio talpa, 

 

3) būtini įrangos, teikiančios duomenis, pakeitimai, 

 

4) navigacijos duomenų (NAV dažnių parinkimo, DME nuotolių, platumos, ilgumos, 

 greičio žemės atžvilgiu ir nuonašos) signalų nėra skaitmenine forma, 

 

f) Atskirų parametrų, kurie gali būti gaunami apskaičiuojant kitus įrašomus parametrus, įrašyti 

nebūtina, jeigu tai priimtina įgaliotajai institucijai. 

 

g)  Duomenys turi būti gaunami iš lėktuvo šaltinių, kuriais naudojantis galima atlikti tikslią 

koreliaciją su skrydžio įgulai rodoma informacija, 
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