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(2) Vizuālais kontakts. Pacelšanās obligātie nosacījumi ir jāizvēlas tā, lai nodrošinātu 

pietiekošu vadību un lai kontrolētu lidmašīnu, gan pārtraucot pacelšanos nelabvēlīgu 

apstākļu dēļ, gan turpinot pacelšanos gadījumā, ja notiek svarīgākā dzinēja kļūme. 

 

(3) Obligātā RVR / redzamība 

 

i) Attiecībā uz vairāku dzinēju lidmašīnām, kuru darbības raksturlielumi ir tādi, ka 

paceļoties svarīgākā dzinēja darbības traucējumu gadījumā jebkurā punktā 

lidmašīna var pārtraukt vai turpināt pacelšanos līdz augstumam līdz 1500 pēdām 

virs lidlauka, ieturot attālumu līdz šķēršļiem drošās robežās, pacelšanās obligātie 

nosacījumi, ko noteicis ekspluatants, ir jāizsaka kā RVR / redzamības vērtības, 

kas nav mazākas par tiem, kas doti 1. tabulā, izņemot tos, kas noteikti 4) punktā: 

 

1. tabula 

RVR / Redzamība paceļoties 

Pacelšanās RVR / Redzamība 
Lidlauka iekārtas RVR / Redzamība 

(3. piezīme) 
Nulle (tikai dienā) 500 m 
Skrejceļa malu apgaismojums un / vai centra 
līnijas marķējums 

250/300 m 
(1. un 2. piezīme) 

Skrejceļa mala un centra līnijas apgaismojums 200/250 m 
(1. piezīme) 

Skrejceļa malu un centra līnijas apgaismojums, un 
vairākkārtēja RVR informācija 

150/200 m 
(1. un 4. piezīme) 

 

1. piezīme: Lielākās vērtības attiecas uz D kategorijas lidmašīnām. 

2. piezīme: Nakts ekspluatācijai ir jābūt ieslēgtām vismaz skrejceļa malu un skrejceļa 

beigu posma gaismām. 
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3. piezīme: Paziņotās RVR / redzamības vērtību, kas raksturo pacelšanās pirmo daļu, 

var aizstāt ar pilota novērtējumu. 

4. piezīme: Paziņotās RVR lielumam ir jābūt sasniegtam attiecībā uz visiem 

atbilstošiem RVR ziņošanas punktiem, izņemot gadījumu, kas minēts 3. 

piezīmē. 

 

ii) Vairāku dzinēju lidmašīnām, kuru darbības raksturlielumi ir tādi, ka tās nevar 

ievērot (a)(3)i) apakšpunkta nosacījumus, svarīgākā dzinēja defekta gadījumā var 

rasties vajadzība atkārtoti un tūlīt piezemēties – un redzēt šķēršļus, un izvairīties 

no tiem pacelšanās zonā. Tādas lidmašīnas var ekspluatēt ar šādiem obligātiem 

ekspluatācijas nosacījumiem, ja tās atbilst kritērijiem attiecībā uz distances 

ieturēšanu no šķēršļiem, pieņemot, ka dzinējs atteicies darboties konkrētā 

augstumā. Ekspluatanta noteiktie obligātie pacelšanās nosacījumi ir jābalsta uz 

augstumu, no kāda var sākt neto pacelšanās trajektoriju, vienam dzinējam 

nedarbojoties. Izmantotie RVR obligātie nosacījumi nevar būt mazāki par 

vērtībām, kas dotas 1. tabulā vai 2. tabulā, izvēloties vienu no tām. 

 

2. tabula 

Pieņemtais dzinēja darbības izbeigšanās augstums virs skrejceļa pretstatā RVR / redzamībai 

 

Pacelšanās RVR / redzamība – lidojuma trajektorija 
Pieņemtais dzinēja darbības izbeigšanās 

augstums virs pacelšanās skrejceļa 
RVR/redzamība (2. piezīme) 

< 50 pēdas 200 m 
51 – 100 pēdas 300 m 
101 – 150 pēdas 400 m 
151 – 200 pēdas 500 m 
201 – 300 pēdas 1 000 m 

> 300 pēdas 1500 m (1. piezīme) 
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1. piezīme: 1500 m piemēro arī, ja nevar sākt pozitīvu pacelšanās trajektoriju. 

2. piezīme: Paziņotās RVR / redzamības vērtību, kas raksturo pacelšanās pirmo daļu, 

var aizstāt ar pilota novērtējumu. 

 

iii) Ja paziņotā RVR vai meteoroloģiskā redzamība nav pieejama, kapteinis sāk 

pacelšanos tikai tad, ja var noteikt, ka faktiskie apstākļi atbilst spēkā esošiem 

obligātiem pacelšanās nosacījumiem. 

 

(4) Izņēmumi saistība ar a)3)i) punktu: 

 

i) saskaņā ar Iestādes apstiprinājumu un, ja ir ievērotas A) līdz E) punktā ietvertās 

prasības, ekspluatants var samazināt pacelšanās obligātos nosacījumus līdz 125 m 

RVR (A, B un C kategorijas lidmašīnām) vai 150 m RVR (D kategorijas 

lidmašīnām), ja: 

 

A) ir spēkā sliktas redzamības procedūras; 

 

B) ir ieslēgtas spilgtas skrejceļa viduslīnijas gaismas, kas izvietotas ar 15 m vai 

mazāku intervālu, kā arī un spilgtas malu gaismas, kas izvietotas ar 60 m vai 

mazāku intervālu; 

 

C) lidojuma apkalpes locekļi ir pietiekami sekmīgi beiguši mācības lidojuma 

simulācijas iekārtā; 
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D) pacelšanās ieskrējiena sākumā no pilota kabīnes ir vizuāli redzams 90 m 

segments; un 

 

E) attiecībā uz visiem attiecīgiem RVR atsauces punktiem ir sasniegtas 

vajadzīgās RVR vērtības; 

 

ii) saskaņā ar Iestādes apstiprinājumu lidmašīnas ekspluatants, kas pacelšanās laikā 

izmanto apstiprinātu sānu novirzes vadības sistēmu, var izmantot mazākus 

obligātos pacelšanās nosacījumus līdz RVR, kas mazāka par 125 m (A, B un C 

kategorijas lidmašīnām) vai 150 m (D kategorijas lidmašīnām), bet ne mazāku par 

75 m – ja ir pieejama skrejceļa aizsardzība un iekārtas, līdzīgas tām, kas 

vajadzīgas III kategorijas nolaišanās ekspluatācijai. 

 

b) Neprecīza glisāde 

 

(1) Obligāti sistēmas nosacījumi 

 

i) Ekspluatantam ir jānodrošina, ka sistēmas obligātie nosacījumi attiecībā uz 

neprecīzās piezemēšanās procedūrām, kas balstītas uz ILS izmantošanu bez 

glisādes trajektorijas (tikai LLZ), un ka VOR, NDB, SRA un VDF nav mazākas 

par 3. tabulā dotajām MDH vērtībām. 
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3. tabula 

Obligāti sistēmas nosacījumi neprecīzas glisādes palīglīdzekļiem 

 

Obligāti sistēmas nosacījumi  
Iespējas Mazākais MDH  
ILS (bez glisādes trajektorijas – LLZ) 250 pēdas 
SRA (pārtraucot pie ½ NM) 250 pēdas 
SRA (pārtraucot pie 1 NM) 300 pēdas 
SRA (pārtraucot pie 2 NM) 350 pēdas 
VOR 300 pēdas 
VOR/DME 250 pēdas 
NDB 300 pēdas 
VDF (QDM un QGH) 300 pēdas 

 

(2) Minimālais nolaišanās augstums. Ekspluatantam ir jānodrošina, lai minimālais 

nolaišanās augstums neprecīzas glisādes metodei nebūtu zemāks par: 

 

i) OCH/OCL attiecīgās kategorijas lidmašīnai; vai 

 

ii) obligātiem sistēmas nosacījumiem. 
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(3) Vizuālais kontakts. Pilots drīkst turpināt glisādi zemāk par MDA/MDH vienīgi 

gadījumā, ja ir skaidrs vizuālais kontakts un ir skaidri identificējami vismaz šādi objekti 

saistībā ar izvēlēto skrejceļu: 

 

i) glisādes gaismu sistēmas elementi; 

 

ii) skrejceļa slieksnis; 

 

iii) skrejceļa marķējums; 

 

iv) skrejceļa sliekšņa gaismas; 

 

v) skrejceļa sliekšņa identifikācijas gaismas; 

 

vi) glisādes trajektorijas vizuālais indikators; 

 

vii) piezemēšanas zona vai piezemēšanās zonas apzīmējumi; 

 

viii) piezemēšanās zonas gaismas; 
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ix) skrejceļa malu gaismas; vai 

 

x) citas vizuālas norādes, ko atzinusi Iestāde. 

 

(4) Obligātā RVR. Veicot neprecīzu piezemēšanos, ekspluatantam ir jāievēro šādas 

obligātas prasības: 

 

4.a tabula 

Neprecīzas glisādes RVR – lidlauku iekārtas ar pilnu funkcionalitāti 

 

 

Obligāti neprecīzas glisādes nosacījumi 

Lidlauku iekārtas ar pilnu funkcionalitāti (1., 5., 6. un 7. piezīme) 

MDH RVR/lidmašīnas kategorija 

 A B C D 

250 – 299 pēdas 800 m 800 m 800 m 1200 m 

300 – 449 pēdas 900 m 1000 m 1000 m 1400 m 

450 – 649 pēdas 1000 m 1200 m 1200 m 1600 m 

650 pēdas un augstāk 1200 m 1400 m 1400 m 1800 m 
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4.b tabula 

Neprecīzas glisādes RVR – lidlauku iekārtas ar vidēju funkcionalitāti 

 

Obligāti neprecīzas glisādes nosacījumi  

lidlauku iekārtas ar vidēju funkcionalitāti (2., 5., 6. un 7. piezīme) 

MDH RVR/lidmašīnas kategorija 

 A B C D 

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

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

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

650 pēdas un 

augstāk 

1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
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4.c tabula 

Neprecīzas glisādes RVR – lidlauku iekārtas ar elementāru funkcionalitāti 

 

Obligāti neprecīzas glisādes nosacījumi 

Lidlauku iekārtas ar elementāru funkcionalitāti (3., 5., 6. un 7. piezīme) 

MDH RVR/lidmašīnas kategorija 

 A B C D 

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

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

450 – 649 pēdas 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

650 pēdas un 

augstāk 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 

 

4.d tabula 

Neprecīzas glisādes RVR – glisādes apgaismojums ar nulles funkcionalitāti 

 

Obligāti neprecīzas glisādes nosacījumi 

Glisādes apgaismojums ar nulles funkcionalitāti (4., 5., 6. un 7. piezīme) 

MDH RVR/lidmašīnas kategorija 

 A B C D 

250 – 299 pēdas 1000 m 1500 m 1600 m 1800 m 

300 – 449 pēdas 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

450 – 649 pēdas 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

650 pēdas un 

augstāk 

1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 
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1. piezīme: Lidlauka iekārtas ar pilnu funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, HI/MI 

glisādes gaismas vismaz 720 m garā posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa 

sliekšņa gaismas un skrejceļa beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām. 

 

2. piezīme: Lidlauka iekārtas ar vidēju funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, HI/MI 

glisādes gaismas 420–719 m garā posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa 

sliekšņa gaismas un skrejceļa beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām. 

 

3. piezīme: Lidlauka iekārtas ar elementāru funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, 

HI/MI glisādes gaismas posmā, kas īsāks par 420 m, LI glisādes gaismas 

jebkāda garuma posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas un 

skrejceļa beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām. 

 

4. piezīme: Glisādes apgaismojums ar nulles funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, 

skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas, skrejceļa beigu posma 

gaismas – vai gaismu vispār nav. 

 

5. piezīme: Tabulas ir piemērojamas tikai parastajām glisādēm ar nominālu nolaišanās leņķi, 

ne lielāku par 4°. Lielākiem nolaišanās leņķiem parasti būs vajadzīgs, lai objekti 

saistībā ar nolaišanās trajektoriju (piemēram, PAPI) būtu vizuāli saskatāmi arī 

minimālā nolaišanās augstumā. 

 

6. piezīme: Iepriekš sniegtie skaitļi ir paziņotā RVR vai meteoroloģiskā redzamība, kas 

pārrēķināta RVR saskaņa ar h) punktu. 

 

7. piezīme: 4.a, 4.b, 4.c un 4.d tabulā minētais MDH augstums attiecas uz sākotnējo 

aprēķināto MDH augstumu. Izvēloties ar to saistīto RVR, nav vajadzības 

noapaļot līdz tuvākām desmit pēdām, ko var veikt operatīvos nolūkos, 

piemēram, pārrēķinot MDA augstumā. 
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(5) Ekspluatācija naktī. Lai veiktu ekspluatāciju naktī, ir jābūt ieslēgtām vismaz skrejceļa 

malu, skrejceļa sliekšņa un skrejceļa beigu posma gaismām. 

 

c) Precīza glisāde – I kategorijas ekspluatācija 

 

(1) Vispārējas prasības. I kategorijas ekspluatācija ir precīza instrumentāla glisāde un 

piezemēšanās, izmantojot ILS, MLS vai PAR ar lēmuma pieņemšanas augstumu, ne 

mazāku par 200 pēdām, un skrejceļa redzamību – ne īsāku par 550 m. 

 

(2) Lēmuma pieņemšanas augstums. Ekspluatantam ir jānodrošina, lai lēmuma 

pieņemšanas augstums I kategorijas precīzās glisādes metodei nebūtu mazāks kā: 

 

i) minimāli pieļaujamais lēmuma pieņemšanas augstums, kas noteikts lidmašīnas 

ekspluatācijas rokasgrāmatā (AFM), ja tāds ir; 

 

ii) minimāli pieļaujamais augstums, līdz kuram var izmantot precīzas glisādes 

palīglīdzekļus, ja nav vajadzīgā vizuālā kontakta; 

 

iii) OCH/OCL attiecīgās kategorijas lidmašīnai; vai 

 

iv) 200 pēdas. 
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(3) Vizuālais kontakts. Pilots drīkst turpināt glisādi zemāk par I kategorijas lēmuma 

pieņemšanas augstumu, kas noteikts saskaņā ar (c)(2) apakšpunktu, vienīgi gadījumā, ja 

pilotam ir skaidrs vizuālais kontakts un ir skaidri identificējams vismaz viens šāds 

objekts saistībā ar izvēlēto skrejceļu: 

 

i) glisādes gaismu sistēmas elementi; 

 

ii) skrejceļa slieksnis; 

 

iii) skrejceļa sliekšņa marķējums; 

 

iv) skrejceļa sliekšņa gaismas; 

 

v) skrejceļa sliekšņa identifikācijas gaismas; 

 

vi) glisādes trajektorijas vizuālais indikators; 

 

vii) piezemēšanas zona vai piezemēšanās zonas apzīmējumi; 

 

viii) piezemēšanās zonas gaismas; vai 

 

ix) skrejceļa malu gaismas. 

 

(4) Obligātā RVR. Veicot I kategorijas ekspluatāciju, ekspluatantam ir jāizmanto šādas 

zemākās obligāto nosacījumu vērtības: 
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5. tabula 

RVR I kategorijas glisādei atkarībā no iekārtām uz zemes un lēmuma pieņemšanas augstuma (DH) 

 

I kategorijas obligātie nosacījumi 
Lēmuma augstums 

(7. piezīme) 
Funkcionalitāte lidlauka iekārtām/RVR (5. piezīme) 

 Pilnīga 
 

(1. un 6. 
piezīme) 

Vidēja 
 

(2. un 6. 
piezīme) 

Elementāra 
 

(3. un 6. 
piezīme) 

Nulle 
 

(4. un 6. piezīme) 

200 pēdas 550 m 700 m 800 m 1000 m 
201– 250 pēdas 600 m 700 m 800 m 1000 m 
251–300 pēdas 650 m 800 m 900 m 1200 m 
301 pēdas un augstāk 800 m 900 m 1000 m 1200 m 
 

 

1. piezīme: lidlauka iekārtas ar pilnu funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, HI/MI 

glisādes gaismas vismaz 720 m garā posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa 

sliekšņa gaismas un skrejceļa beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām. 

 

2. piezīme: lidlauka iekārtas ar vidēju funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, HI/MI 

glisādes gaismas 420–719 m garā posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa 

sliekšņa gaismas un skrejceļa beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām. 

 

3. piezīme: lidlauka iekārtas ar elementāru funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, 

HI/MI glisādes gaismas posmā, kas īsāks par 420 m, LI glisādes gaismas jebkāda 

garuma posmā, skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas un skrejceļa 

beigu posma gaismas. Gaismām ir jābūt ieslēgtām. 

 

4. piezīme: glisādes apgaismojums ar nulles funkcionalitāti ietver skrejceļa apzīmējumus, 

skrejceļa malu gaismas, skrejceļa sliekšņa gaismas, skrejceļa beigu posma 

gaismas – vai gaismu vispār nav. 
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5. piezīme: iepriekš sniegtie skaitļi ir paziņotā RVR vai meteoroloģiskā redzamība, kas 

pārrēķināta RVR saskaņa ar h) punktu. 

 

6. piezīme: tabulas ir piemērojamas tikai parastajām glisādes metodēm ar nominālo nolaišanās 

leņķi, ne lielāku par 4°. 

 

7. piezīme: tabulā minētais DH attiecas uz sākotnēji aprēķināto DH . Izvēloties ar to saistīto 

RVR, nav jānoapaļo līdz tuvākām desmit pēdām, ko var veikt operatīvos nolūkos 

(piemēram, pārrēķinot DA augstumā). 

 

(5) Ekspluatācija, piedaloties vienam pilotam. Attiecībā uz ekspluatāciju, piedaloties 

vienam pilotam, ekspluatantam ir jāaprēķina minimālā RVR visām glisādes metodēm 

saskaņā ar OPS 1.430 un šo pielikumu. RVR, kas mazāka nekā 800 m, nav atļauta, 

izņemto gadījumus, ja izmanto piemērotu autopilotu, apvienotu ar ILS vai MLS. Šādā 

piemēro gadījumā parastos obligātos nosacījumus. Piemērotais lēmuma pieņemšanas 

augstums nedrīkst būt mazāks nekā 1,25 x pieļaujamais minimālais autopilota 

izmantošanas augstums. 

 

(6) Ekspluatācija naktī. Lai veiktu ekspluatāciju naktī, ir jābūt ieslēgtām vismaz skrejceļa 

malu, skrejceļa sliekšņa un skrejceļa beigu posma gaismām. 

 

d) Precīza glisāde – II kategorijas ekspluatācija 

 

(1) Vispārējas prasības. II kategorijas darbība ir precīza instrumentālā glisāde un 

piezemēšanās, izmantojot ILS, MLS vai PAR: 

 

i) ar lēmuma pieņemšanas augstumu mazāku par 200 pēdām, bet ne mazāku par 100 

pēdām; un 

 

ii) ar skrejceļa redzamību, ne mazāku par 300 m. 
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(2) Lēmuma pieņemšanas augstums. Ekspluatantam ir jānodrošina, lai lēmuma 

pieņemšanas augstums II kategorijas ekspluatācijai nebūtu mazāks kā: 

 

i) pieļaujamais minimālais lēmuma pieņemšanas augstums, kas noteikts AFM, ja 

tāds ir; 

 

ii) pieļaujamais minimālais augstums, līdz kādam var izmantot precīzas glisādes 

palīglīdzekļus, ja nav vajadzīgā vizuālā kontakta; 

 

iii) OCH/OCL attiecīgās kategorijas lidmašīnai; 

 

iv) lēmuma pieņemšanas augstums, kurā lidojuma apkalpe drīkst strādāt; vai 

 

v) 100 pēdas. 

 

(3) Vizuālais kontakts. Pilots drīkst turpināt glisādi zemāk par II kategorijas lēmuma 

pieņemšanas augstumu, kas noteikts saskaņā ar (d)(2) apakšpunktu, vienīgi gadījumā, ja 

var nodibināt un uzturēt vizuālu kontaktu ar šādiem objektiem: segments no vismaz 3 

secīgām gaismām glisādes gaismu līnijas centrā, vai piezemēšanās zonas gaismas, vai 

skrejceļa centra līnijas gaismas, vai skrejceļa malu gaismas vai šo gaismu apvienojums. 

Vizuālā kontakta objektiem ir jāietver perpendikulārs zemes apgaismojuma sistēmas 

elements, t.i. glisādes apgaismojuma šķērsjosla vai skrejceļa slieksnis, vai piezemēšanās 

zonas apgaismojuma īsjosla. 
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(4) Obligātā RVR. Veicot II kategorijas ekspluatāciju, ekspluatantam ir jāizmanto šādas 

zemākās pieļaujamās obligāto nosacījumu vērtības: 

 

6. tabula 

RVR II kategorijas glisādei atkarībā no lēmuma pieņemšanas augstuma (DH ) 

 

Obligāti II kategorijas nosacījumi 
 Autopilots izmantots līdz pat augstumam, kas mazāks par DH 

(skat. 1. piezīmi) 
Lēmuma pieņemšanas 

augstums 
RVR/lidmašīna A, B un C 

kategorija 
RVR/lidmašīna D kategorija 

100 pēdas – 120 pēdas 300 m 300 m (2. piezīme)/ 350 m 
121 pēda – 140 pēdas 400 m 400 m 
141 pēda un augstāk 450 m 450 m 

 

1. piezīme: Atsauce uz "Autopilots izmantots līdz pat augstumam, kas mazāks par DH " šajā 

tabulā nozīmē automātiskas lidojuma kontroles sistēmas nepārtrauktu 

izmantojumu līdz augstumam, kas nav lielāks par 80 % no piemērojamā DH . 

Tādējādi tehniskās lidojumderīguma prasības var ietekmēt piemēroto DH tādā 

ziņā, ka ir noteikts mazākais augstums, kurā var izmantot automātisku lidojuma 

kontroles sistēmu. 

 

2. piezīme: veicot automātisku piezemēšanos, D kategorijas lidmašīnām var izmantot 300 m. 

 

e) Precīzā glisāde – III kategorijas ekspluatācija 

 

(1) Vispārējas prasības. III kategorijas ekspluatāciju iedala šādi: 
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i) III A kategorijas ekspluatācija. Precīza instrumentāla glisāde un piezemēšanās, 

izmantojot ILS vai MLS: 

 

A) ar lēmuma pieņemšanas augstumu mazāku par 100 pēdām; un 

 

B) ar skrejceļa redzamību, ne mazāku par 200 m. 

 

ii) III kategorijas B ekspluatācija. Precīza instrumentāla glisāde un piezemēšanās, 

izmantojot ILS vai MLS: 

 

A) ar lēmuma pieņemšanas augstumu mazāku par 50 pēdām vai bez lēmuma 

pieņemšanas augstuma; un 

 

B) ar skrejceļa redzamību mazāku par 200 m, bet ne mazāku par 75 m. 

 

Piezīme: Ja lēmuma pieņemšanas augstums (DH ) un skrejceļa redzamība (RVR) nav 

vienā un tajā pašā kategorijā, tad, nosakot darbības kategoriju, vadās pēc 

RVR. 

 

(2) Lēmuma pieņemšanas augstums. Ekspluatācijai, kurā izmanto lēmuma pieņemšanas 

augstuma vērtību, ekspluatantam ir jānodrošina, lai lēmuma pieņemšanas augstums 

nebūtu mazāks par: 

 

i) pieļaujamais minimālais lēmuma pieņemšanas augstums, kas noteikts AFM, ja 

tāds ir; 

 

ii) pieļaujamais minimālais augstums, līdz kādam var izmantot precīzas glisādes 

palīglīdzekļus, ja nav vajadzīgā vizuālā kontakta; vai 

 

iii) lēmuma pieņemšanas augstums, kādā lidojuma apkalpe drīkst strādāt. 
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(3) Ekspluatācija bez lēmuma pieņemšanas augstuma. Ekspluatācija bez lēmuma 

pieņemšanas augstuma var veikt tikai tad, ja: 

 

i) ekspluatācija bez lēmuma pieņemšanas augstuma ir atļauta lidmašīnas 

ekspluatācijas rokasgrāmatā; 

 

ii) piezemēšanās palīglīdzekļi un lidlauka iekārtas ir piemērotas, lai veiktu 

ekspluatāciju bez lēmuma pieņemšanas augstuma; un 

 

iii) ekspluatantam ir apstiprinājums III kategorijas ekspluatācijai bez lēmuma 

pieņemšanas augstuma. 

 

Piezīme: III kategorijas skrejceļa gadījumā var pieņemt, ka tehniski iespējams veikt 

ekspluatāciju bez lēmuma pieņemšanas augstuma, izņemot gadījumus, ja tas 

ir īpaši ierobežots ar publikāciju AIP vai NOTAM. 

 

(4) Vizuālais kontakts 

 

i) IIIA kategorijas ekspluatācijai un IIIB kategorijas ekspluatācijai ar pasīvām droša 

lidojuma kontroles sistēmām, pilots drīkst turpināt glisādi zemāk par lēmuma 

pieņemšanas augstumu, kas noteikts saskaņā ar (e)(2) apakšpunktu, vienīgi 

gadījumos, ja ir nodibināts vizuāls kontakts – un to var uzturēt – ar lidlauka 

apgaismojuma objektiem, kas ietver segmentu no vismaz 3 secīgi izvietotām 

gaismām piezemēšanās gaismu centra līnijā vai piezemēšanās zonas gaismas, vai 

skrejceļa centra līnijas gaismas, vai skrejceļa malu gaismas, vai šo gaismu 

apvienojumu. 

 

ii) IIIB kategorijas ekspluatācijai ar operatīvām droša lidojuma kontroles sistēmām, 

izmantojot lēmuma pieņemšanas augstumu, pilots drīkst turpināt piezemēšanos 

zemāk par lēmuma pieņemšanas augstumu, kas noteikts saskaņā ar (e)(2) 

apakšpunktu, ja ir nodibināts vizuāls kontakts – un to var uzturēt – ar lidlauka 

apgaismojuma objektiem, kas ir vismaz centra līnijas gaismas. 
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iii) III kategorijas ekspluatācijai bez lēmuma pieņemšanas augstuma pirms nolaišanās 

nav vajadzības pēc vizuāla kontakta ar skrejceļu. 

 

(5) Obligātā RVR. Mazākais pieļaujamais minimums, kas jāizmato ekspluatantam III 

kategorijas ekspluatācijai: 

 

7. tabula 

RVR III kategorijas glisādei atkarībā no DH un izskrējiena kontroles/vadības sistēmas 

 

Obligāti III kategorijas nosacījumi 
Glisādes kategorija Lēmuma pieņemšanas 

augstums (pēdās) 
(2. piezīme) 

Izskrējiena 
kontroles/vadība
s sistēma 

RVR (m) 

III A Mazāks par 100 pēdām Nav vajadzīgs 200 m 
III B Mazāks par 100 pēdām Pasīva droša 150 m 

(1. piezīme) 
III B Mazāks par 50 pēdām Pasīva droša 125 m 
III B Mazāks par 50 pēdām vai bez 

lēmuma pieņemšanas 
augstuma 

Operatīva droša 75 m 

 

1. piezīme: Lidmašīnām, kas sertificētas saskaņā ar CS–AWO 321(b)(3) apakšpunktu 

ekspluatācijai jebkuros laika apstākļos. 

 

2. piezīme: Lidojuma kontroles sistēmas redundanci nosaka saskaņā ar CS–AWO 

ekspluatācijai jebkuros laika apstākļos pēc mazākā pieļaujamā sertificētā 

lēmuma pieņemšanas augstuma. 

 

f) Riņķošana 

 

(1) Mazākais pieļaujamais lielums, kas jāizmanto ekspluatantam attiecībā uz riņķošanu, ir: 
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8. tabula 

 

Redzamība un riņķošanas MDH atkarībā no lidmašīnas kategorijas 

 

 Lidmašīnas kategorija 
 A B C D 
MDH 400 pēdas 300 pēdas 600 pēdas 700 pēdas 
Obligātā meteoroloģiskā 
redzamība 

1500 m 1600 m 2400 m 3600 m 

 

(2) Riņķošana pa paredzētām trajektorijām ir akceptēta procedūra šī punkta nozīmē. 

 

g) Vizuāla glisāde. Ekspluatants vizuālai glisādei neizmanto RVR, mazāku par 800 m. 

 

h) Ziņotās meteoroloģiskās redzamības pārrēķināšana RVR 

 

(1) Ekspluatantam ir jānodrošina, lai meteoroloģisko redzamību RVR pārrēķināšanai 

neizmantotu pacelšanās obligāto nosacījumu, II vai III kategorijas obligāto nosacījumu 

aprēķināšanai, vai tad, ja ir pieejama paziņotā RVR. 

 

Piezīme: Ja ziņotā RVR ir lielāka par lidlauka ekspluatanta aplēsto maksimālo vērtību, 

piemēram "RVR ir vairāk nekā 1500 metri", šajā sakarā to neuzskata par paziņoto 

RVR, un var izmantot pārrēķina tabulu. 

 

(2) Pārrēķinot meteoroloģisko redzamību par RVR visos citos apstākļos, kas nav minēti 

(h)(1) apakšpunktā, ekspluatantam ir jānodrošina, ka tiek izmantota šāda tabula: 
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9. tabula 

Redzamības pārrēķināšana RVR 

 

Apgaismojuma elementi ekspluatācijā RVR = ziņotā meteoroloģiskā redzamība x 

 Dienā Naktī 

HI glisāde un skrejceļa apgaismojums 1·5 2·0 

Jebkāds apgaismojums, kas nepieder pie iepriekš 

minētā 

1·0 1·5 

Bez apgaismojuma 1·0 Nav piemērojams 

 

 

OPS 1.430 (c) 2. pielikums 

Lidmašīnas kategorijas – ekspluatācija jebkuros laika apstākļos 

 

(a) Lidmašīnu klasifikācija 

 

Kritēriji, kurus ņem vērā attiecībā uz lidmašīnu klasifikāciju, ir norādītais ātrums pie sliekšņa 

(VAT), kas ir līdzvērtīgs bremzēšanas ātrumam (VSO), reizinātam ar 1,3, vai VS1G, reizinātam ar 

1,23 piezemēšanās konfigurācijā ar maksimālo sertificēto piezemēšanās masu. Lidmašīnas 

kategorijas, kas atbilst VAT vērtībām, ir dotas šajā tabulā: 

 

Lidmašīnas kategorija VAT 
A Mazāk nekā 91 kt 
B 91 – 120 kt 
C 121 – 140 kt 
D 141 – 165 kt 
E 166 – 210 kt 
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Vērā ņemamo piezemēšanās konfigurāciju nosaka ekspluatants vai lidmašīnas izgatavotājs. 

 

b) Pastāvīga kategorijas maiņa (maksimālā piezemēšanās masa) 

 

(1) Ekspluatants var piemērot pastāvīgu zemāku piezemēšanās masu un izmantot šo masu, 

nosakot VAT, ja to apstiprina Iestāde. 

 

(2) Kategorija, kas definēta konkrētai lidmašīnai, ir pastāvīgs lielums, un tas nav atkarīgs 

no vienkāršas ekspluatācijas apstākļu maiņas. 

 

OPS 1.440 1. pielikums 

Ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos – vispārīgi ekspluatācijas noteikumi 

 

a) Vispārējas prasības. Šādas procedūras piemēro, lai ieviestu un apstiprinātu ekspluatāciju 

sliktas redzamības apstākļos. 

 

b) Ekspluatācijas demonstrācija. Ekspluatācijas demonstrācijas nolūks ir noteikt vai apstiprināt 

piemērojamo gaisa kuģa lidojumu vadības sistēmu, mācību, lidmašīnas apkalpes procedūru, 

apkopes programmu un II/III kategorijas programmas apstiprināšanai piemērojamās 

rokasgrāmatas. 

 

(1) Ir jāveic vismaz 30 glisādes un piezemēšanās, izmantojot II/III kategorijas sistēmas, kas 

uzstādītas katra tipa lidmašīnā, ja vajadzīgais DH ir 50 pēdas vai augstāks. Ja DH ir 

mazāks par 50 pēdām, ir jāveic vismaz 100 glisādes un piezemēšanās, ja Iestāde nav 

noteikusi ko citu. 
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(2) Ja ekspluatantam ir dažādas viena un tā paša tipa lidmašīnas modifikācijas, kurās 

izmanto vienas un tās pašas lidojuma kontroles un ekrānu pamatsistēmas vai atšķirīgas 

lidojuma kontroles un ekrānu pamatsistēmas viena un tā paša tipa gaisa kuģos, 

ekspluatantam ir jādemonstrē, ka visām modifikācijām ir pietiekami darbības 

raksturlielumi,, bet ekspluatantam nav jāveic pilnīga ekspluatācijas demonstrācija katrai 

modifikācijai. Iestāde var arī pieņemt mazāku glisāžu un piezemēšanos skaitu, balstoties 

uz uzticamību, kas gūta pieredzē – saistībā ar citu ekspluatantu, kam AOC izsniegta 

saskaņā ar OPS 1, izmantojot tā paša tipa vai modifikāciju lidmašīnas un procedūras. 

 

(3) Ja neveiksmīgu glisāžu skaits pārsniedz 5 % no kopskaita (piemēram, neapmierinošas 

piezemēšanās, sistēmas atvienošanās), novērtēšanas programma ir jāpapildina par 

vismaz 10 glisādes un piezemēšanās procedūrām, līdz kopējais neizdošanos skaits vairs 

nepārsniedz 5 %. 

 

c) Datu vākšana ekspluatācijas demonstrācijām. Katram pretendentam ir jāizstrādā datu 

iegūšanas sistēma (piemēram, veidlapa, kas jāizmanto lidojuma apkalpei), lai reģistrētu 

glisādes un piezemēšanās kvalitāti. Iegūtos datus un demonstrācijas datu kopsavilkumu nodod 

Iestādes vērtējumam. 

 

d) Datu analīze. Neapmierinošas glisādes un/vai automātiskas piezemēšanās reģistrē un analizē. 

 

e) Pastāvīga pārraudzība 

 

(1) Pēc pirmās licences saņemšanas ekspluatantam ir pastāvīgi jāuzrauga darbības, lai 

atklātu visas nevēlamās tendences, pirms tās sāk radīt draudus. Lai to panāktu, var 

izmantot lidmašīnu apkalpju ziņojumus . 
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(2) Šāda informācija ir jāsaglabā 12 mēnešus: 

 

i) Kopējais glisāžu skaits katra tipa lidmašīnām, ja izmantotas aviācijas II vai III 

kategorijas iekārtas, veicot apmierinošas, faktiskas vai prakses glisādes saistībā ar 

spēkā esošiem obligātiem II vai III kategorijas nosacījumiem; un 

 

ii) Ziņojumi par neapmierinošām glisādēm un/vai automātiskās piezemēšanās 

procedūrām katram lidlaukam un lidmašīnas reģistrācijai šādās kategorijās: 

 

A) lidmašīnas iekārtu kļūmes; 

 

B) sarežģījumi lidlauku iekārtās; 

 

C) atkārtotas glisādes ATC norāžu dēļ; vai 

 

D) citi iemesli. 

 

(3) Ekspluatantam ir jāizstrādā procedūra, lai uzraudzītu automātiskās nolaišanās sistēmas 

darbību katrai lidmašīnai. 
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f) Pārejas posmi 

 

(1) Ekspluatanti, kam nav agrākas II vai III kategorijas pieredzes 

 

i) Ekspluatantu bez iepriekšējas II vai III kategorijas ekspluatācijas pieredzes var 

apstiprināt II vai IIIA kategorijas darbībām tad, kad viņam ir vismaz 6 mēnešu 

pieredze I kategorijas ekspluatācijā, izmantojot attiecīga tipa lidmašīnas. 

 

ii) Pēc tam, kad ekspluatants 6 mēnešus ir veicis II vai IIIA kategorijas ekspluatāciju 

ar attiecīga tipa lidmašīnām, ekspluatantu var apstiprināt IIIB kategorijas 

ekspluatācijas veikšanai. Piešķirot apstiprinājumu, Iestāde var piemērot augstākus 

obligātus nosacījumus nekā zemākie spēkā esošie obligātie nosacījumi – uz vēl 

vienu termiņu. Obligāto nosacījumu palielinājums parasti attiecas un RVR un/vai 

ierobežojumu attiecībā uz darbībām bez lēmuma pieņemšanas augstuma, un tas 

jāizvēlas tāds, lai nebūtu jāveic pārmaiņas ekspluatācijas procedūrās. 

 

(2) Ekspluatants ar agrāku II vai III kategorijas pieredzi. Ekspluatants ar agrāku II vai III 

kategorijas pieredzi var saņemt pilnvarojumu īsākam pārejas posmam, iesniedzot 

iesniegumu Iestādei. 

 

g) II un III kategorijas un LVTO iekārtu apkope. Ekspluatantam, sazinoties ar izgatavotāju, ir 

jāizstrādā lidmašīnas vadības sistēmas apkopes norādes un jāietver ekspluatanta lidmašīnas 

tehniskās apkopes programmā, kā noteikts OPS 1.910, un kas jāapstiprina Iestādei. 
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h) Izmantojami lidlauki un skrejceļi 

 

(1) Katram lidmašīnas tipa/lidmašīnas iekārtu/skrejceļa apvienojumam ir jābūt 

apstiprinātam, veiksmīgi īstenojot vismaz vienu glisādi un piezemēšanos II kategorijā 

vai labākos apstākļos, pirms sāk III kategorijas ekspluatāciju. 

 

(2) Skrejceļiem ar neregulāru pirmssliekšņa reljefu vai citiem paredzamām vai zināmiem 

trūkumiem attiecībā uz katru lidmašīnas tipu/lidmašīnas iekārtu/skrejceļa apvienojumu 

ir jābūt apstiprinātam saskaņā ar ekspluatāciju I kategorijā vai labākos apstākļos, pirms 

sāk II vai III kategorijas ekspluatāciju. 

 

(3) Ja ekspluatantam ir dažādas viena un tā paša gaisa kuģa modifikācijas, kurās izmanto 

vienas un tās pašās lidojuma kontroles un ekrānu pamatsistēmas, vai dažādas lidojuma 

kontroles un ekrāna pamatsistēmas vienā un tajā pašā gaisa kuģī, ekspluatantam 

jādemonstrē, ka dažādās modifikācijas uzrāda pietiekamus darbības raksturlielumus, bet 

ekspluatantam nav jāveic pilnīga operatīva demonstrācija katram variantam/skrejceļa 

apvienojumam. 

 

(4) Ekspluatanti, kas izmanto vienu un to pašu lidmašīnas tipa/modifikāciju un lidmašīnas 

iekārtu kombināciju un procedūras, īstenojot šo punktu, var ņemt vērā cits cita pieredzi 

un datus. 
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OPS 1.450 1. pielikums 

Ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos – mācības un kvalifikācija 

 

a) Vispārējas prasības: Ekspluatantam ir jānodrošina, lai lidojuma apkalpes locekļu mācību 

programmās par ekspluatāciju sliktas redzamības apstākļos būtu ietverti strukturēti kursi 

mācībām uz zemes, lidojumu simulatoros un/vai lidojumos. Ekspluatants var saīsināt kursu, 

kā noteikts 2) un 3) punktā, ja saīsinātā kursa saturs ir pieņemams Iestādei. 

 

(1) Lidojuma apkalpes locekļiem, kam nav II vai III kategorijas pieredzes, ir jāapgūst pilna 

mācību programma, kas aprakstīta (b), (c), un (d) punktā. 

 

(2) Lidmašīnas apkalpes locekļi, kam ir II vai III kategorijas pieredze pie citu ekspluatantu, 

var apgūt saīsinātu mācību kursu uz zemes. 

 

(3) Lidojuma apkalpes locekļi, kam ir II vai III kategorijas pieredze pie ekspluatantu, var 

apgūt saīsinātu kursu uz zemes, lidojuma simulatoros un/vai lidošanas mācību kursu. 

Saīsinātam kursam ir jāietver vismaz attiecīgi d)1), d)2)i) vai d)2)ii) apakšpunkta, kā arī 

d)3)i) apakšpunkta prasības. 

 

b) Mācības uz zemes. Ekspluatantam ir jānodrošina, lai pirmais sliktas redzamības ekspluatācijas 

mācību kurss uz zemes ietvertu vismaz šādus elementus: 

 

(1) ILS un/vai MLS raksturīgākās iezīmes un ierobežojumi; 

 

(2) vizuālo palīglīdzekļu raksturīgākās iezīmes; 
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(3) miglas raksturīgākās iezīmes; 

 

(4) konkrētas lidmašīnas sistēmu darbības iespējas un ierobežojumi; 

 

(5) nokrišņu, apledojuma, lēna vēja pretestības un turbulences ietekme; 

 

(6) konkrētu lidmašīnas darbības traucējuma ietekme; 

 

(7) RVR aplēses sistēmu izmantojums un ierobežojumi; 

 

(8) principi, kas paredz ieturēt drošu attāluma no šķēršļiem; 

 

(9) lidostas iekārtas darbības traucējumu pazīšana un defekta gadījumā veicamie pasākumi; 

 

(10) procedūras un piesardzības pasākumi, kas jāievēro attiecībā uz pārvietošanos pa zemes 

virsmu ekspluatācijas laikā, ja RVR ir 400 m vai mazāka, un jebkādas papildu 

procedūras, kas jāveic paceļoties apstākļos zemāk par 150 m (200 m D kategorijas 

lidmašīnām); 

 

(11) uz radioaltimetriem balstoties noteiktā lēmuma pieņemšanas augstuma svarīgums un 

piezemēšanās zonas apvidus reljefa ietekme uz radioaltimetra rādījumiem, kā arī uz 

automātiskām glisādes/nolaišanās sistēmām; 

 

(12) trauksmes augstuma nozīmīgums, ja tāds ir, un darbības, konstatējot iepriekš minētos 

darbības traucējumus augstāk un zemāk par trauksmes augstumu; 
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(13) kvalifikācijas prasības pilotiem, lai iegūtu un saglabātu apstiprinājumu veikt pacelšanās 

sliktas redzamības apstākļos un II vai III kategorijas ekspluatāciju; un 

 

(14) pareizas sēdus pozas un acu augstuma nozīme. 

 

c) Mācības ar lidojuma simulatoriem un/vai lidojumā 

 

(1) Ekspluatantam jānodrošina, lai mācības ar lidojuma simulatoriem un/vai lidojumā 

sliktas redzamības ekspluatācijā ietvertu: 

 

i) iekārtu funkcionēšanas pārbaudes gan uz zemes, gan lidojumā; 

 

ii) ietekmi uz obligātiem nosacījumiem, ko izraisa pārmaiņas lidlauka būvju statusā; 

 

iii) automātisko lidojumu kontroles sistēmu uzraudzība un automātiskas 

piezemēšanās statusa signalizatori, pievēršot uzmanību veicamiem pasākumiem, 

ja šīs sistēmas pārstāj darboties; 

 

iv) veicamie pasākumi, konstatējot darbības traucējumu, piemēram, dzinējos, 

elektrosistēmās, hidraulikā vai lidmašīnas vadības sistēmās; 

 

v) zināmo bojājumu ietekme un obligāto iekārtu sarakstu izmantojums; 

 

vi) ekspluatācijas ierobežojumi, ko nosaka gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikācija; 
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vii) norādes par vizuāliem palīglīdzekļiem, kas vajadzīgi lēmuma pieņemšanas 

augstumā kopā ar informāciju par maksimāli pieļaujamo novirzi no glisādes 

trajektorijas vai lokalizatora; un 

 

viii) trauksmes augstuma nozīme, ja tāds ir, un darbības, ja kāda iekārta atsakās 

darboties augstāk un zemāk par trauksmes augstumu. 

 

(2) Ekspluatantam ir jānodrošina, lai katrs lidojuma apkalpes loceklis būtu sagatavots pildīt 

pienākumus, un instruēts par koordināciju, kas jāuztur ar citiem apkalpes locekļiem. 

Būtu pēc iespējas vairāk jāizmanto lidojuma simulatori. 

 

(3) Mācības ir jāsadala posmos, ietverot normālu ekspluatāciju, kuros no ierindas neiziet 

lidmašīna vai iekārtas, taču ietverot visus laika apstākļus, kādi var rasties, un sīki 

izstrādātus scenārijus, ja no ierindas iziet lidmašīna vai iekārtas, kas var ietekmēt II vai 

III kategorijas ekspluatāciju. Ja lidmašīnas sistēma ietver hibrīdas vai citas īpašas 

sistēmas (piemēram, augšējus ekrānus vai iekārtas, kas uzlabo redzamību), lidmašīnas 

apkalpes locekļiem šo sistēmu izmantošana ir jāapgūst normālos un nenormālos režīmos 

mācībās ar lidojuma simulatoriem. 

 

(4) Piekopj darbnespējas procedūras, kas atbilst zemas redzamības pacelšanās procedūrām 

un II un III kategorijas ekspluatācijai. 

 

(5) Lidmašīnās bez lidojuma simulatoriem ekspluatantiem ir jānodrošina, lai mācību posmu 

lidojumā, kas atbilst II kategorijas ekspluatācijas vizuāliem scenārijiem, veic ar īpaši 

apstiprinātu lidojuma simulatoru. Mācībām ir jāietver vismaz 4 glisādes. Lidmašīnas 

tipam raksturīgas praktiskas mācības un procedūras veic lidmašīnā. 
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(6) Pirmās II un III kategorijas mācības ietver vismaz šādus vingrinājumus: 

 

i) glisāde, izmantojot atbilstošas lidojuma vadības sistēmas, autopilotu un kontroles 

sistēmas, kas uzstādītas lidmašīnā, līdz atbilstošam lēmuma pieņemšanas 

augstumam un pārejai uz vizuālu lidojumu un piezemēšanos; 

 

ii) glisāde, visiem dzinējiem darbojoties, izmantojot attiecīgas lidojuma vadības 

sistēmas, autopilotu un lidmašīnā uzstādītas vadības sistēmas, līdz attiecīgam 

lēmuma pieņemšanas augstumam, kam seko atkārtota glisāde; viss notiek bez 

ārējām vizuālām atsaucēm; 

 

iii) vajadzības gadījumā glisāde, izmantojot automātiskas lidojuma sistēmas, lai 

nodrošinātu automātisku izlīdzināšanu, piezemēšanos un izskrējienu; un 

 

iv) piemērojamās sistēmas normāla darbība gan ar, gan bez vizuāla kontakta ar 

lidlauka apgaismojumu lēmuma pieņemšana augstumā. 

 

(7) Nākamos mācību posmos ir jāietver vismaz: 

 

i) glisādes ar dzinēja atslēgšanos dažādās glisādes stadijās; 

 

ii) glisādes ar svarīgāko iekrātu (piemēram, elektrisko sistēmu, automātiskās 

lidojuma sistēmas, zemes un/vai aviācijas ILS/MLS sistēmas un statusa monitora) 

atslēgšanos; 

 



 
13376/1/05 REV 1  gag 153 
PIELIKUMS DG C III   LV 

iii) glisādes, ja lidojuma automātisko iekārtu darbības traucējumu dēļ zemu ir jāveic 

vai nu: 

 

A) pāreja uz rokas vadību, lai veiktu izlīdzināšanu, piezemēšanos, izskrējienu 

vai atkārtotu glisādi; vai 

 

B) pāreja uz rokas vadību vai zemāka līmeņa automātisku vadību, lai veiktu 

atkārtotas glisādes lēmuma pieņemšanas augstumā vai zemāk, tostarp tādas 

glisādes, kuru rezultātā var notikt kontakts ar skrejceļu; 

 

iv) sistēmu darbību traucējumi, kas radīsies, pārmērīgi novirzoties no kursa un/vai 

glisādes trajektorijas, gan augstāk, gan zemāk par lēmuma pieņemšanas augstumu, 

vissliktākos pieļaujamos vizuālas redzamības apstākļos, kas ir atļauti attiecīgai 

ekspluatācijai Turklāt ir jāpraktizē lidojuma turpināšana ar rokas vadību līdz pat 

piezemēšanās veikšanai, ja augšējais ekrāns darbojas zemākā automātiskas 

vadības sistēmas režīmā, vai augšējais ekrāns strādā vienīgi izlīdzināšanas režīmā; 

un 

 

v) darbības traucējumi un procedūras, kas raksturīgas konkrēta tipa vai modifikācijas 

lidmašīnām. 

 

(8) Mācību programmai ir jānodrošina prakse defektu novēršanā, kas prasa pāreju uz 

augstākiem obligātiem nosacījumiem. 

 

(9) Mācību programmā ir jāietver lidmašīnas vadīšana, ja pasīvas drošas III kategorijas 

glisādes laikā defekts izslēdz autopilotu lēmuma pieņemšanas augstumā vai zem tā, ja 

pēdēja paziņotā RVR ir 300 m vai zemāk. 

 

(10) Ja pacelšanos sāk ar RVR 400 m un sliktāku, jāievieš mācība, ietverot sistēmas defektus 

un dzinēja darbības traucējumus, pēc kuriem turpina vai pārtrauc pacelšanos. 
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d) Pārejas mācību prasības, lai veiktu pacelšanos sliktas redzamības apstākļos un II un III 

kategorijas ekspluatācijai. Ekspluatants nodrošina, ka visi lidojuma apkalpes locekļi apgūst 

sliktas redzamības procedūru mācības, ja notiek pāreja uz jauna tipa vai varianta lidmašīnu, 

kurā notiks pacelšanās sliktas redzamības apstākļos un II un III kategorijas ekspluatācija. 

Prasības par lidojuma apkalpes locekļa pieredzi, lai apgūtu saīsināto kursu, ir noteiktas (a)(2) 

un (a)(3) apakšpunktā: 

 

(1) Mācības uz zemes. Atbilstošās prasības, kas noteiktas (b) punktā, ņemot vērā lidojuma 

apkalpes locekļa II un III kategorijas mācības un pieredzi. 

 

(2) Mācības ar lidojuma simulatoriem un/vai mācības lidojumā. 

 

i) Vismaz 8 glisādes un/vai piezemēšanās lidojuma simulatorā. 

 

ii) Ja nav pieejams lidojuma simulators, kas atbilst attiecīgai lidmašīnai, ir vajadzīgas 

vismaz 3 glisādes lidmašīnā, tostarp vismaz 1 riņķošana. 

 

iii) Attiecīgas papildu mācības, ja ir vajadzīga īpaša iekārta, piemēram, augšējie 

ekrāni vai iekārtas, kas uzlabo redzamību. 

 



 
13376/1/05 REV 1  gag 155 
PIELIKUMS DG C III   LV 

(3) Lidmašīnas apkalpes kvalifikācija. Lidmašīnas apkalpes kvalifikācijas prasības ir 

saistītas ar konkrēto ekspluatantu un ekspluatētās lidmašīnas tipu. 

 

i) Ekspluatantam ir jānodrošina, lai pirms II vai III kategorijas ekspluatācijas katrs 

lidmašīnas apkalpes loceklis pabeigtu pārbaudi. 

 

ii) Pārbaudi, kas paredzēta i) apakšpunktā, var aizvietot ar veiksmīgu mācību kursu 

simulatorā un/vai lidošanas mācību kursu, kas paredzēts (d)(2) apakšpunktā. 

 

(4) Lidošana reisa apstākļos ar uzraudzību. Ekspluatantam ir jānodrošina, lai katrs lidojuma 

apkalpes loceklis veiktu šādus lidojumus reisa apstākļos ar uzraudzību: 

 

i) II kategorijai, ja ir prasība pēc piezemēšanās ar rokas vadību – vismaz 3 

piezemēšanās, atvienojoties autopilotam; 

 

ii) III kategorijai – vismaz 3 automātiskas piezemēšanās, ar tādu izņēmumu, ka ir 

vajadzīga tikai 1 automātiska piezemēšanās, ja mācības, kas minēta (d)(2) 

apakšpunktā, ir notikušas, izmantojot lidojuma simulatoru ko izmanto nulles 

lidojuma laika konversijai. 

 

e) Pieredze saistībā ar tipu un vadību. Kapteiņiem vai tiem pilotiem, kam ir uzticēta lidojumu 

veikšana, un kuriem nav iepriekšējas pieredzes saistībā ar attiecīgo lidmašīnas tipu, pirms 

II/III kategorijas ekspluatācijas sākuma piemēro šādas papildu prasības: 

 

(1) 50 stundas vai 20 sektori ar attiecīgo lidmašīnas tipu, tostarp lidojumi reisa apstākļos ar 

uzraudzību; un 
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(2) spēkā esošiem II vai III kategorijas RVR obligātiem nosacījumiem ir jāpieskaita vēl 100 

m, izņemot gadījumus, ja iepriekš iegūta kvalifikācija II vai III kategorijas 

ekspluatācijai ar ekspluatantu, līdz ar attiecīgo lidmašīnas tipu kopā ir sasniegtas 100 

nolidotas stundas vai 40 sektori, tostarp lidojot reisa apstākļos ar uzraudzību; 

 

(3) Iestāde var apstiprināt iepriekš minēto komandu pieredzes prasību samazinājumu 

lidojuma apkalpes locekļiem, kam ir II vai III kategorijas komandu pieredze. 

 

f) Pacelšanās sliktas redzamības apstākļos ar RVR, kas mazāka 150/200 m. 

 

(1) Ekspluatantam ir jānodrošina, ka pirms apstiprinājuma saņemšanas attiecībā uz 

pacelšanos ar RVR, zemāku par 150 m (zemāku par 200 m D kategorijas lidmašīnām) 

veic šādas mācības: 

 

i) Normālā pacelšanās obligātos apstiprinātos RVR apstākļos; 

 

ii) obligāti pacelšanās nosacījumi apstiprinātos RVR apstākļos, dzinējam atsakoties 

darboties starp V1 un V2 vai tiklīdz to ļauj drošības apsvērumi; un 

 

iii) pacelšanās obligātos apstiprinātos RVR apstākļos, dzinējam atsakoties darboties 

pirms V1, kā dēļ pārtrauc pacelšanos. 

 

(2) Ekspluatantam ir jānodrošina, ka mācības, kas prasītas 1) apakšpunktā, notiek lidojuma 

simulatorā. Tādās mācībās ir jāietver īpašu procedūru un iekārtu izmantojums. Ja nav 

pieejams lidojumu simulators, kas raksturo konkrētu lidmašīnu, Iestāde var apstiprināt 

mācības lidmašīnā bez prasības pēc obligātiem RVR apstākļiem (skat. OPS 1.965. 

pielikumu Nr. 1). 
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(3) Ekspluatantam ir jānodrošina, ka lidojuma apkalpes loceklis vajadzības gadījumā veic 

pārbaudi, pirms sāk pacelšanos sliktas redzamības apstākļos – ja RVR ir mazāka par 

150 m (mazāka par 200 m D kategorijas lidmašīnām). Pārbaudi var aizvietot tikai ar 

veiksmīgu mācību kursa simulatorā un/vai ar lidojuma kursu, kas minēts (f)(1) 

apakšpunktā par pāreju uz lidmašīnas tipu. 

 

g) Atkārtotas mācības un pārbaude – sliktas redzamības ekspluatācija 

 

(1) Ekspluatantam ir jānodrošina, ka līdz ar parastām atkārtotām mācībām un ekspluatanta 

zināšanu pārbaudi pārbauda arī pilota zināšanas un spēju veikt uzdevumus, kas saistīti 

ar konkrētu ekspluatācijas kategoriju, kādai viņš ir pilnvarots. Vajadzīgais glisāžu skaits 

ekspluatanta zināšanu pārbaudes derīguma termiņa laikā (kā noteikts OPS 1.965 (b)), ir 

vismaz trīs glisādes, no kurām vienu var aizstāt ar glisādi un piezemēšanos ar 

lidmašīnām, izmantojot apstiprinātas II un III kategorijas procedūras. Ekspluatanta 

zināšanu pārbaudes laikā veic vienu atkārtotu glisādi. Ja ekspluatants ir pilnvarots veikt 

pacelšanos ar RVR, kas mazāka par 150/200 m, ekspluatanta zināšanu pārbaudes laikā 

veic vismaz vienu LVTO līdz zemākiem piemērojamiem obligātiem nosacījumiem. 

 

(2) III kategorijas ekspluatācijai ekspluatantam ir jāizmanto lidojuma simulators. 

 

(3) Ekspluatantam ir jānodrošina, lai III kategorijas darbībām ar pasīvu drošu lidojuma 

kontroles sistēmu vismaz vienu reizi triju secīgu ekspluatanta zināšanu pārbaužu laikā 

veic atkārtotu glisādi, kas notiek autopilota defekta dēļ lēmuma pieņemšanas augstumā 

vai zemāk par to, ja pēdējā ziņotā RVR bija 300 m vai zemāk. 
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(4) Iestāde var apstiprināt atkārtotas mācības un pārbaudi II kategorijas un LVTO 

ekspluatācijā attiecīgā tipa lidmašīnā, ja nav pieejama lidojuma simulēšanas ierīce, kas 

atbilstu konkrētai lidmašīnai, vai nav pieejams pieņemams alternatīvs risinājums. 

 

Piezīme: Iegūto pieredzi LTVO un II/III kategorijai saistībā ar automātisku glisādi un/vai 

automātisku piezemēšanos uztur ar atkārtotām mācībām un pārbaudēm, kā 

noteikts šajā punktā. 

 

OPS 1.455 1. pielikums 

Ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos – ekspluatācijas procedūras 

 

a) Vispārējas prasības. Ekspluatācija sliktas redzamības apstākļos ietver: 

 

(1) Pacelšanos ar rokas vadību (ar vai bez elektroniskām palīgsistēmām); 

 

(2) Automātisku glisādi līdz augstumam, kas zemāks par DH, ar izlīdzināšanu, 

piezemēšanos un izskrējienu ar rokas vadību; 

 

(3) Automātisku glisādi, kurai seko automātiska izlīdzināšana, automātiska piezemēšanās 

un izskrējiens ar rokas vadību; un 

 

(4) automātisku glisādi, kam seko automātiska izlīdzināšana, automātiska piezemēšanās un 

automātisks izskrējiens, 

 

ja piemērojamā RVR ir mazāka nekā 400 m. 

 

1. piezīme: hibrīdu sistēmu var lietot katrā no šiem ekspluatācijas režīmiem. 

 

2. piezīme: var sertificēt un apstiprināt citas vadības sistēmu vai ekrānu formas. 

 

b) Procedūras un ekspluatācijas instrukcijas 
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(1) Precīzs procedūru un instrukciju raksturojums un apmērs ir atkarīgs no izmantotām 

aviācijas iekārtām un ievērotām pilotu kabīnes procedūrām. Ekspluatantam 

ekspluatācijas rokasgrāmatā ir skaidri jādefinē lidojuma apkalpes locekļu pienākumi 

pacelšanās, glisādes, izlīdzināšanas, izskrējiena un atkārtotas glisādes laikā. Īpaša 

uzmanība jāpievērš lidojuma apkalpes pienākumiem pārejas laikā no nevizuāliem 

apstākļiem uz vizuāliem apstākļiem un procedūrām, kas jāizmanto, pasliktinoties 

redzamībai vai konstatējot defektus. Turklāt jāizvērtē lidojuma pienākumu sadale tā, lai 

nodrošinātu, ka pilota darba slodze, pieņemot lēmumu nolaisties vai veikt spontānu 

piezemēšanos, ļauj visu uzmanību veltīt kontrolei un lēmumu pieņemšanai. 

 

(2) Ekspluatantam ekspluatācijas rokasgrāmatā ir sīki jāprecizē ekspluatācijas procedūras 

un instrukcijas. Instrukcijām jāsader ar ierobežojumiem un obligātajām procedūrām 

lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā un jo īpaši attiecas uz šādiem jautājumiem: 

 

i) lidmašīnas iekārtu funkcionēšanas pārbaudes gan pirms izlidošanas, gan lidojuma 

laikā; 

 

ii) kā minimālās prasības ietekmē pārmaiņas lidlauka būvju statusā un lidojuma 

iekārtās; 

 

iii) procedūras attiecībā uz pacelšanos, glisādi, izlīdzināšanu, piezemēšanos, 

izskrējienu atkārtotu glisādi; 
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iv) procedūras, kas jāievēro, iekārtām izejot no ierindas, brīdinājumu un citu neierastu 

situāciju gadījumā; 

 

v) obligāti vajadzīgais vizuālais kontakts; 

 

vi) pareizas sēdus pozas un acu augstuma nozīme; 

 

vii) pasākumi, kas varbūt jāveic tāpēc, ka pasliktinās vizuālais kontakts; 

 

viii) apkalpes pienākumu sadalījums, veicot procedūras saskaņā ar i) līdz iv) un vi) 

apakšpunktu, ļaujot kapteinim nodoties galvenokārt uzraudzībai un lēmumu 

pieņemšanai; 

 

ix) prasība visus augstuma rādītājus zem 200 pēdām balstīt uz radioaltimetru, un, ka 

vienam pilotam jāuzrauga lidmašīnas instrumenti, kamēr nav pabeigta 

piezemēšanās; 

 

x) prasība aizsargāt lokalizatora jutīgo zonu; 

 

xi) informācija saistībā ar vēja ātrumu, vēja pretestību, turbulenci, skrejceļa 

piesārņojumu un daudzkārtēju RVR novērtējumu izmantošana; 

 

xii) procedūras, kas jāizmanto, praktizējot glisādes un piezemēšanos uz skrejceļiem, 

kuriem nav spēkā pilnas II vai III kategorijas lidlauka procedūras; 
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xiii) ekspluatācijas ierobežojumi, ko nosaka gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikācija; 

un 

 

xiv) informācija par maksimāli pieļaujamo novirzi, no ILS glisādes trajektorijas un/vai 

lokalizatora. 

 

OPS 1.465 1. pielikums 

Mazākās pieļaujamās redzamības vērtības ekspluatācijai saskaņā ar VFR 

 

 

Gaisa telpas klase  A B C D E 
[1. piezīme] 

F G  

   Virs 900 m (3000 
pēdas) AMSL vai virs 
300 m (1000 pēdas) virs 
reljefa, izvēloties 
lielāko faktoru 

900 m līmenī un zem tā 
(3000 pēdas) AMSL vai 
300 m (1000 pēdas) virs 
reljefa, izvēloties lielāko 
faktoru 

Attālums no 
mākoņa 

 1500 m horizontāli 300 m (1000 pēdas) 
vertikāli 

Nav mākoņu un skaidra 
virsmas redzamība 

Lidojuma 
redzamība 

8 km 3050 m augstumā un augstāk(10 000 pēdas) 
AMSL(2. piezīme) 5 km zem 3050 m (10 000 
pēdas) AMSL 

5 km (3. piezīme) 

 

 

1. piezīme: VMC obligātās vērtības A klases gaisa telpai ir dotas kā atsauce, bet nenozīmē VFR 

lidojumu apstiprināšanu A klases gaisa telpā 

2. piezīme: Ja pārejas augstums ir zemāks nekā 3050 m (10 000 pēdas) 10 000 pēdu vietā būtu 

jāizmanto AMSL, FL 100. 

3. piezīme: A un B kategorijas lidmašīnas var ekspluatēt ar lidojuma redzamību līdz 3000 m – ar 

nosacījumu, ka attiecīgā ATS Iestāde atļauj izmantot lidojuma redzamību, mazāku par 

5 km, un apstākļi ir tādi, ka iespējamība saskrieties ar citu transportlīdzekli ir maza, un 

IAS ir 140 kt vai mazāka. 

 



 
13376/1/05 REV 1  gag 162 
PIELIKUMS DG C III   LV 

F APAKŠSADAĻA 

 

Tehniskie raksturojumi – vispārīga informācija 

 

OPS 1.470 

Piemērojamība 

 

a) Ekspluatants nodrošina, lai vairāku dzinēju propelleru lidmašīnas, kuru apstiprinātā 

maksimālā pasažieru sēdvietu konfigurācija ir vairāk nekā 9 vai kuru maksimālā pacelšanās 

masa pārsniedz 5700 kg, un vairāku dzinēju turbīndzinēja lidmašīnas ekspluatētu saskaņā ar G 

apakšsadaļu (A kategorijas tehniskie raksturojumi). 

 

b) Ekspluatants nodrošina, lai propelleru lidmašīnas ar apstiprināto maksimālo pasažieru 

konfigurāciju 9 vai mazāk un ar maksimālo pacelšanās masu 5700 kg vai mazāk ekspluatētu 

saskaņā ar H apakšsadaļu (B kategorijas tehniskie raksturojumi). 

 

c) Ekspluatants nodrošina, lai virzuļdzinēju lidmašīnas, kuru apstiprinātā maksimālā pasažieru 

sēdvietu konfigurācija ir 9 vai ar maksimālo pacelšanās masu, kas pārsniedz 5700 kg, 

ekspluatētu saskaņā ar I apakšsadaļu (C kategorijas tehniskie raksturojumi). 
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d) Gadījumā, ja nevar uzrādīt pilnīgu atbilstību attiecīgās apakšsadaļas prasībām lidmašīnas 

specifiskas konstrukcijas dēļ (piemēram, ultraskaņas lidmašīnām vai hidroplāniem), 

ekspluatants piemēro apstiprinātos tehnisko raksturojumu standartus, nodrošinot drošības 

līmeni, kas līdzvērtīgs līmenim, kas noteikts attiecīgajā apakšsadaļā. 

 

OPS 1.475 

Vispārējas prasības 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīnas masa: 

 

(1) pacelšanās sākumā; vai lidojuma pārplānošanas gadījumā 

 

(2) brīdī, no kura piemēro pārskatītu ekspluatācijas lidojuma plānu, nav lielāka par masu, 

kurā var ievērot attiecīgās apakšsadaļas prasības attiecībā uz veicamo lidojumu, 

pieļaujot paredzēto masas samazinājumu lidojumā, un kurā var veikt tādu atbrīvošanos 

no degvielas kravas, kā paredzēts konkrētajā prasībā. 

 

 

b) Ekspluatants nodrošina, ka apstiprinātos tehnisko raksturojumu datus, kas ietverti lidmašīnas 

ekspluatācijas rokasgrāmatā, izmanto, lai noteiktu atbilstību konkrētās apakšsadaļas prasībām, 

vajadzības gadījumā papildinot tos ar citiem datiem, ko pieņem Iestāde, kā noteikts attiecīgā 

apakšsadaļā. Piemērojot faktorus, kas noteikti attiecīgajā apakšsadaļā, var ņemt vērā jebkurus 

darbības faktorus, kas jau ir iestrādāti lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatas tehnisko 

raksturojumu datos, lai izvairītos no divkāršas faktoru piemērošanas. 
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c) Demonstrējot atbilstību attiecīgās apakšsadaļas prasībām, jāņem vērā lidmašīnas 

konfigurācija, vides apstākļi un to sistēmu darbība, kuras var nelabvēlīgi ietekmēt tehniskos 

raksturojumus. 

 

d) Tehnisko raksturojumu vajadzībām mitru skrejceļu, kas nav zāles skrejceļš, var uzskatīt par 

sausu. 

 

e) Ekspluatants ņem vērā kartēšanas precizitāti, izvērtējot saderību ar pacelšanās prasībām 

piemērojamā apakšsadaļā. 

 

OPS 1.480 

Terminoloģija 

 

a) Šādiem F, G, H, I un J apakšsadaļā izmantotiem terminiem ir šāda nozīme: 

 

(1) Pieejamais paātrinājuma un apstāšanās attālums (ASDA). Pieejamā pacelšanās 

ieskrējiena garums plus bremzēšanas ceļš, ja attiecīgā Iestāde bremzēšanas ceļu uzskata 

par izmantojamu, un tas var izturēt lidmašīnas svaru ikdienas ekspluatācijas apstākļos. 

 

(2) Piesārņots skrejceļš. Skrejceļa uzskata par piesārņotu, ja uz vairāk nekā 25 % no 

skrejceļa virsmas laukuma (neatkarīgi no tā, vai izolētos apgabalos vai ne) vajadzīgā 

garumā un platumā attiecas šie apstākļi: 

 

i) ūdens uz virsmas vairāk nekā 3 mm (0,125 collu) dziļš vai ar dubļiem vai 

izkusušu sniegu, kas līdzinās vairāk nekā 3 mm (0,125 collu) ūdens; 
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ii) sniegs, saspiests cietā masā un kas neļaujas sablīvēties vēl vairāk, un kas turēsies 

kopā vai lūzīs gabalos, ja to mēģinās savākt (saspiests sniegs); vai 

 

iii) ledus, tostarp slapjš ledus. 

 

(3) Mitrs skrejceļš. Skrejceļu uzskata par mitru, ja tā virsma nav sausa, bet slapjums 

nepiešķir tam spīdumu. 

 

(4) Sauss skrejceļš. Sausi skrejceļi ir tādi skrejceļi, kas nav ne mitri, ne piesārņoti, tostarp 

tādi asfaltēti skrejceļi, kuri ir īpaši sagatavoti ar rievām vai porainu klājumu, un ko uztur 

tādu, lai nodrošinātu "faktiski sausu" bremzēšanu pat mitrumā. 

 

(5) Pieejamais piezemēšanās attālums (LDA). Skrejceļa garums, ko deklarējusi par 

atbilstošu attiecīgā Iestāde un kas, lidmašīnai nolaižoties, ir piemērots izskrējienam. 

 

(6) Apstiprinātā maksimālā pasažieru sēdvietu konfigurācija. Maksimālais pasažieru 

sēdvietu skaits vienā lidmašīnā, bez pilota sēdvietām vai sēdvietām pilotu kabīnē un 

pasažieru salona apkalpes sēdvietām, ko izmanto ekspluatants, ko ir apstiprinājusi 

Iestāde un kas precizēts darbības rokasgrāmatā. 

 

(7) Pieejamais pacelšanās attālums (TODA). Pacelšanās ceļa garums plus pieejamā 

ātrgaitas ceļa garums. 
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(8) Pacelšanās masa. Par lidmašīnas pacelšanās masu uzskata tās masu, ietverot visu kravu 

un visus pasažierus, ko pārvadā pacelšanās sākuma brīdī. 

 

(9) Pieejamais pacelšanās ceļš (TORA). Skrejceļa garums, ko attiecīgā Iestāde uzskata par 

pieejamu un kas ir piemērots skrejceļš, lidmašīnai paceļoties. 

 

(10) Slapjš skrejceļš. Skrejceļu uzskata par slapju, ja skrejceļa virsma ir klāta ar ūdeni vai 

līdzvērtīgu vielu, kas minēts (a)(2) apakšpunktā, vai ja uz tā ir pietiekami daudz 

mitruma, lai izraisītu atspīdumu, tomēr bez lieliem stāvoša ūdens laukumiem. 

 

b) Terminu "paātrinājuma un apstāšanās attālums, "pacelšanās attālums, "pacelšanās skrejceļš", 

"tīrais lidmašīnas pacelšanās ceļš", "tīrais ceļš lidmašīnai, vienam dzinējam nedarbojoties" un 

"tīrais ceļš lidmašīnai, diviem dzinējiem nedarbojoties" nozīme attiecībā uz lidmašīnu ir 

definēta lidojumderīguma prasībās, ar ko saskaņā lidmašīna ir sertificēta, vai kā to noteikusi 

Iestāde, ja pēc tās uzskatiem konkrētā definīcija nepietiekami rāda atbilstību tehnisko 

raksturojumu darbības ierobežojumiem. 
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G APAKŠSADAĻA 

 

A KATEGORIJAS TEHNISKIE RAKSTUROJUMI 

 

OPS 1.485 

Vispārējas prasības 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka, nosakot atbilstību šīs apakšsadaļas prasībām, lidmašīnas 

ekspluatācijas rokasgrāmatā apstiprinātos tehnisko raksturojumu datus vajadzības gadījumā 

papildina ar citiem, Iestādei pieņemamiem datiem, ja apstiprinātie tehniskie raksturojumi dati 

lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā nav pietiekami attiecībā uz šādiem faktoriem: 

 

(1) loģiski paredzami nelabvēlīgi ekspluatācijas apstākļi, piemēram, pacelšanās un 

piezemēšanās uz piesārņotiem skrejceļiem; un 

 

(2) dzinēju iziešana no ierindas jebkurā lidojuma posmā. 

 

b) Ekspluatants nodrošina, lai gadījumā, ja skrejceļš ir slapjš un piesārņots, izmanto tehnisko 

raksturojumu datus, kas noteikti saskaņā ar piemērojamām prasībām par lielu lidmašīnu 

sertifikāciju, vai lai izmantotu līdzvērtīgus Iestādes pieņemtus datus. 

 

OPS 1.490 

Pacelšanās 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka pacelšanās masa nepārsniedz maksimālo pacelšanās masu, kas 

minēta lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā attiecībā uz barometrisko augstumu un 

apkārtējās vides temperatūru lidlaukā, kurā jāveic pacelšanās. 
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b) Nosakot maksimālo pieļaujamo pacelšanās masu, ekspluatantam ir jāievēro šādas prasības: 

 

(1) paātrinājuma un apstāšanās attālums nedrīkst pārsniegt pieejamo paātrinājuma un 

apstāšanās attālumu; 

 

(2) pacelšanās attālums nedrīkst pārsniegt pieejamo pacelšanās attālumu, ja ātrgaitas ceļa 

distance nepārsniedz pusi no pieejamā pacelšanās ceļa; 

 

(3) pacelšanās ceļš nedrīkst būt garāks par pieejamo pacelšanās ceļu; 

 

(4) šā punkta ievērošana ir jāpierāda, izmantojot V1 vienoto vērtību attiecībā uz pārtrauktu 

un turpinātu pacelšanos; un 

 

(5) uz slapja vai piesārņota skrejceļa pacelšanās masa nedrīkst pārsniegt to masu, kas 

pieļaujama pacelšanās veikšanai uz sausa skrejceļa tādos pašos apstākļos. 

 

c) Demonstrējot atbilstību b) punktam, ekspluatantam ir jāņem vērā šādi faktori: 

 

(1) barometriskais augstums lidlaukā; 

 

(2) apkārtējās vides temperatūra lidlaukā; 

 

(3) skrejceļa virsmas stāvoklis un skrejceļa virsmas tips; 

 

(4) skrejceļa slīpums pacelšanās virzienā; 
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(5) ne vairāk kā 50 % no ziņotā pretvēja komponenta vai ne mazāk kā 150 % no ziņotā ceļa 

vēja komponenta; un 

 

(6) skrejceļa garuma zaudējumi, ja tādi ir, lidmašīnas pozīcijas dēļ pirms pacelšanās. 

 

OPS 1.495 

Izvairīšanās no šķēršļiem pacelšanās laikā 

 

a) Ekspluatants nodrošina, lai tīrā pacelšanās ceļā būtu likvidēti visi šķēršļi vismaz 35 pēdu 

vertikālā attālumā vai vismaz 90 metru horizontālā attālumā, pieskaitot 0,125 x D, ja D ir 

horizontālais attālums, ko lidmašīna veic no pieejamā pacelšanās attāluma beigām vai 

pacelšanās attāluma beigām, ja ir plānots pagrieziens pirms pieejamā pacelšanās attāluma 

beigām. Lidmašīnām, kurām spārnu plētums ir mazāks par 60 m, var izmantot tādu 

horizontālu šķēršļu brīvu zonu, kas ir puse no lidmašīnas spārnu plētuma, pieskaitot 60 m un 

0.125 x D. 

 

b) Demonstrējot atbilstību (a) punktam, ekspluatantam ir jāņem vērā šādi faktori: 

 

(1) lidmašīnas masa, sākot pacelšanās ieskrējienu; 

 

(2) barometriskais augstums lidlaukā; 

 

(3) apkārtējās vides temperatūra lidlaukā; un 

 

(4) ne vairāk kā 50 % no ziņotā pretvēja komponenta vai ne mazāk kā 150 % no ziņotā 

ceļavēja komponenta. 
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c) Demonstrējot atbilstību a) punktam: 

 

(1) nav pieļautas kursa maiņas līdz punktam, kurā tīrais pacelšanās ceļš ir sasniedzis 

augstumu, kas vienāds ar pusi no spārnu plētuma, bet nav mazāks par 50 pēdām virs 

pieejamā pacelšanās ieskrējiena beigām. Pēc tam, līdz pat 400 pēdu augstumam uzskata, 

ka lidmašīnas sānsvere nepārsniedz 15°. Virs 400 pēdu augstuma var plānot sānsveres 

leņķus, lielākus par 15°, bet ne lielākus par 25°; 

 

(2) jebkurai tīras pacelšanās ceļa daļai, kurā lidmašīnas sānsvere ir lielāka par 15°, ir jābūt 

brīvam no visiem šķēršļiem horizontālos attālumos, kas minēti šā punkta a), d) un e) 

punktā, ja vertikālais attālums nav mazāks par 50 pēdām; un 

 

(3) ekspluatantam ir jāizmanto īpašas procedūras, ko apstiprinājusi Iestāde, lai izmantotu 

palielinātus sānsveres leņķus, kas nepārsniedz 20° augstuma robežās no 200 pēdām līdz 

400 pēdām, vai ne vairāk kā 30° virs 400 pēdām (skatīt OPS 1.495 (c) (3) 1. pielikumu); 

 

(4) ir jādod piemērota korekcija attiecībā uz sānsveres leņķa ietekmi uz ekspluatācijas 

ātrumu un lidojuma trajektoriju, tostarp attāluma pieaugumu, ko rada palielināts 

ekspluatācijas ātrums. 

 

d) Demonstrējot atbilstību a) punktam, gadījumos, kad paredzētajai trajektorijai nav vajadzīgas 

lielākas kursa maiņas par 15°, ekspluatantam nav jāņem vērā šķēršļi, kam ir lielāks sānu 

attālums nekā: 

 

(1) 300 m, ja pilots var saglabāt vajadzīgo navigācijas precizitāti šķēršļu zonā; vai 

 

(2) 600 m lidojumiem visos pārējos apstākļos. 
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e) Demonstrējot atbilstību a) punktam, gadījumos, kad paredzētai trajektorijai nav vajadzīgas 

lielākas kursa maiņas par 15°, ekspluatantam nav jāņem vērā šķēršļi, kam ir lielāks sānu 

attālums nekā: 

 

(1) 600 m, ja pilots var saglabāt vajadzīgo navigācijas precizitāti šķēršļu zonā; vai 

 

(2) 900 m lidojumiem visos pārējos apstākļos. 

 

f) Ekspluatants izstrādā neplānotu darbību procedūras, lai ievērotu OPS 1.495 prasības un 

nodrošinātu drošu maršruta izpildi, izvairoties no šķēršļiem, panākot, ka lidmašīna atbilstu 

lidojumā piemērojamām OPS 1.500 prasībām vai veiktu piezemēšanos galapunkta lidlaukā 

vai alternatīvā pacelšanās lidlaukā. 

 

OPS 1.500 

Lidojumā – viens dzinējs nestrādā 

 

a) Ekspluatants nodrošina, lai, vienam dzinējam nedarbojoties, tīras trajektorijas dati, kas 

uzrādīti lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā, lidojumam paredzētajos laika apstākļos 

atbilstu vai nu b) vai c) punktam visos maršruta punktos. Tīrai trajektorijai jābūt ar pozitīvu 

slīpumu 1500 pēdu augstumā virs lidlauka, kurā paredzēts nolaisties, vienam dzinējam 

nedarbojoties. Tādos meteoroloģiskos apstākļos, kad jāizmanto sistēmas aizsardzībai pret 

ledu, ir jāņem vērā tas, kā to izmantojums iespaidos tīro trajektoriju. 
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b) Tīrai trajektorijai ir jābūt pozitīvai vismaz 1000 pēdu augstumā virs jebkāda reljefa un 

šķēršļiem maršrutā 9,3 km (5 jūras jūdžu) platumā uz abām pusēm no paredzētā kursa. 

 

c) Tīrai trajektorijai ir jāļauj lidmašīnai turpināt lidojumu no kreisēšanas augstuma līdz 

lidlaukam, kur var veikt nolaišanos saskaņā ar attiecīgi OPS 1.515 vai 1.520, tīrai trajektorijai 

vismaz 2000 pēdu augstumā jābūt drošā attālumā no jebkādiem reljefa pacēlumiem un 

šķēršļiem 9,3 km (5 jūras jūdžu) platumā uz abām paredzētā maršruta pusēm saskaņā ar 1) 

līdz 4) apakšpunktu: 

 

(1) paredz, ka dzinējs pārstās darboties vissvarīgākajā maršruta punktā; 

 

(2) ņem vērā vēja ietekmi uz trajektoriju; 

 

(3) atbrīvošanās no degvielas ir atļauta tādā apjomā, lai spētu sasniegt lidlauku ar vajadzīgo 

degvielas rezervi, ja izmanto drošu procedūru; un 

 

(4) lidlaukam, kurā lidmašīnai ir paredzēts piezemēties, kad konstatēta dzinēja atteikšanās 

darboties, ir jāatbilst šādiem kritērijiem: 

 

i) ir ievēroti ar tehniskiem raksturojumiem saistītas prasības konkrētai piezemēšanās 

masai; un 

 

ii) laika ziņojumi vai prognozes, vai to apvienojums, un ziņojumi par lidlauka 

stāvokli rāda, ka paredzētajā piezemēšanās laikā var veikt drošu piezemēšanos. 
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d) Demonstrējot atbilstību OPS 1.500, ekspluatantam ir jāpalielina platuma robežas, kas minētas 

b) un c) punktā, līdz 18,5 km (10 jūras jūdzes), ja navigācijas precizitāte neatbilst 95 % 

uzticamības līmenim. 

 

OPS 1.505 

Maršrutā – lidmašīnas ar trijiem vai vairākiem dzinējiem, no kuriem divi dzinēji nedarbojas 

 

a) Ekspluatants nodrošina, lai lidmašīna ar trijiem vai vairākiem dzinējiem nevienā paredzētā 

kursa punktā neatrastos tālāk par attālumu, ko tā nolido 90 minūtēs ar ilgtermiņa kreisēšanas 

ātrumu, darbojoties visiem dzinējiem, standarta temperatūrā mierīgos laika apstākļos, no tāda 

lidlauka, kas atbilst tehnisko raksturojumu kritērijiem, kuri jāpiemēro paredzētajai 

piezemēšanās masai, izņemot gadījumus, ja tas ir saskaņā ar b) līdz f) punktu. 

 

b) Ja divi dzinēji pārstāj darboties, lidmašīnai lidojot pa maršrutu, tīras trajektorijas datiem jāļauj 

lidmašīnai turpināt lidojumu paredzētos meteoroloģiskos apstākļos no punkta, kurā uzskata, 

ka abi dzinēji reizē pārstājuši darboties, uz lidlauku, kurā var nolaisties un pilnībā apstāties, 

izmantojot paredzēto piezemēšanās procedūru gadījumā, ja divi dzinēji nedarbojas. Tīrai 

trajektorijai ir jābūt vismaz 2000 pēdu vertikālā attālumā no visiem reljefa pacēlumiem un 

šķēršļiem visā maršruta garumā 9,3 km (5 jūras jūdžu) platumā uz katru pusi no paredzētā 

maršruta. Tādā augstumā un tādos meteoroloģiskajos apstākļos, kuros jādarbina sistēmas 

aizsardzībai pret ledu, ir jāņem vērā to ietekme uz tīras trajektorijas datiem. Ja navigācijas 

precizitāte neatbilst 95 % uzticamības līmenim, ekspluatantam ir jāpalielina noteiktā platuma 

robeža līdz 18,5 km (10 jūras jūdzēm). 
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c) Uzskata, ka divi dzinēji pārstās darboties viskritiskākajā maršruta daļā, kad lidmašīna atrodas 

tādā attālumā no lidlauka, kas atbilst paredzētai piezemēšanās masai piemērojamajiem 

tehnisko raksturojumu kritērijiem, kas ir lielāks nekā attālums, ko lidmašīna nolido 90 

minūtēs kreisēšanas ātrumā, visiem dzinējiem esot darba kārtībā, standarta temperatūrā, 

mierīgos laika apstākļos. 

 

d) Tīrai trajektorijai ir jābūt ar pozitīvu kāpumu 1500 pēdu augstumā no lidlauka, kurā paredzēts 

piezemēties, kad divi dzinēji pārstājuši darboties. 

 

e) Atbrīvoties no degvielas ir atļauts tādā apjomā, lai spētu sasniegt lidlauku ar vajadzīgo 

degvielas rezervi, ja izmanto drošu procedūru. 

 

f) Paredzētā lidmašīnas masa punktā, kurā paredzēta divu dzinēju iziešana no ierindas, nedrīkst 

būt mazāka par to masu, kurā ietilptu degviela, kas vajadzīga, lai turpinātu lidojumu uz to 

lidlauku, kurā ir paredzēts piezemēties, un lai ierastos tur vismaz 1500 pēdu augstumā tieši 

virs piezemēšanās zonas, un tad šādā augstumā lidotu vēl 15 minūtes. 

 

OPS 1.510 

Piezemēšanās – galapunkta un rezerves lidlauks 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīnas piezemēšanās masa, kas noteikta saskaņā ar OPS 1.475 

(a), nepārsniedz maksimālo piezemēšanās masu paredzētajā augstumā un apkārtējās vides 

temperatūrā aprēķinātajā piezemēšanās laikā galapunkta un rezerves lidlaukā. 
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b) Instrumentālas glisādes gadījumā ar atkārtotas glisādes slīpumu, kas lielāks nekā 2,5%, 

ekspluatants pārliecinās, ka paredzētā lidmašīnas piezemēšanās masa ļauj veikt atkārtotu 

glisādi ar augstuma uzņemšanas slīpumu, kas vienāds ar vai lielāks nekā piemērojamais 

atkārtotās glisādes slīpums viena dzinēja darbības traucējumu gadījumā atkārtotas glisādes 

konfigurācijā un ātrumā (skat. piemērojamās prasības attiecībā uz lielu lidmašīnu 

sertifikāciju). Iestādei ir jāapstiprina alternatīvas metodes izmantojums. 

 

c) Instrumentālas glisādes gadījumā ar kritisko augstumu, lielāku par 200 pēdām, ekspluatantam 

ir jāpārliecinās, ka paredzētā lidmašīnas piezemēšanās masa ļauj veikt atkārtotu glisādi ar 

augstuma uzņemšanas slīpumu, svarīgākajam dzinējam nedarbojoties, un ar ātrumu un 

konfigurāciju, ko virzībai izmanto vismaz 2,5 % apjomā, vai publiskoto slīpumu, izvēloties 

lielāko faktoru (skat. CS AWO 243). Iestādei ir jāapstiprina alternatīvas metodes 

izmantojums. 

 

OPS 1.515 

Piezemēšanās – sausi skrejceļi 

 

a) Ekspluatants nodrošina, lai lidmašīnas piezemēšanās masa, kas noteikta saskaņā ar OPS 1.475 

(a), paredzētā piezemēšanās laikā galapunkta lidlaukā vai jebkurā rezerves lidlaukā ļautu veikt 

piezemēšanos un pilnīgu apstāšanos no 50 pēdu augstuma virs skrejceļa sliekšņa: 

 

(1) turboreaktīvajām lidmašīnām – 60 % no pieejamās piezemēšanās distances; vai 

 

(2) turbopropelleru lidmašīnām – 70 % no pieejamās piezemēšanās distances; 
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(3) veicot stāvas glisādes procedūras, Iestāde var atļaut izmantot piezemēšanās distances 

datus, kas noteikti attiecīgi saskaņā ar (a)(1) un (a)(2) apakšpunktu, par pamatu ņemot 

ekrāna augstumu mazāku par 50 pēdām, bet ne mazāku par 35 pēdām. (Skat. 

OPS 1.515(a)(3) 1. pielikumu); 

 

(4) demonstrējot atbilstību a)1) un a)2) apakšpunktam, Iestāde, ja uzskata par vajadzīgu, 

izņēmuma kārtā var atļaut (skat. 1. pielikumu) izmantot īsu piezemēšanās operāciju 

saskaņā ar 1. pielikumu un Nr. 2, kā arī ar citiem papildu nosacījumiem, ko Iestāde 

uzskata par vajadzīgiem, lai konkrētajā gadījumā garantētu pieņemamu drošību. 

 

b) Demonstrējot atbilstību a) punktam, ekspluatantam ir jāņem vērā šādi faktori: 

 

(1) augstums virs lidlauka; 

 

(2) ne vairāk kā 50 % no pretvēja komponenta vai ne mazāk kā 150 % no ceļavēja 

komponenta; un 

 

(3) skrejceļa slīpums piezemēšanās virzienā, ja tas ir lielāks nekā +/–2 %. 
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c) Demonstrējot atbilstību (a) punktam, ir jāpieņem, ka: 

 

(1) lidmašīna piezemēsies uz ekspluatācijai vislabvēlīgākā skrejceļa mierīgos 

meteoroloģiskos apstākļos; un 

 

(2) lidmašīna piezemēsies uz skrejceļa, ko visticamāk izvēlēsies, ņemot vērā iespējamo vēja 

ātrumu un virzienu, kā arī lidmašīnas apkalpošanas specifiku lidlaukā, un ņemot vērā 

citus apstākļus, kā, piemēram, piezemēšanās līdzekļus un reljefu. 

 

d) Ja ekspluatants nevar nodrošināt atbilstību c)1) apakšpunktam attiecībā uz galapunkta 

lidlauku ar vienu skrejceļu, kur piezemēšanās ir atkarīga no noteiktā vēja komponenta, 

lidmašīnu var novadīt, ja ir izvēlēti 2 rezerves lidlauki, kas ļauj pilnībā ievērot atbilstību a), b) 

un c) punktam. Pirms glisādes sākuma, lai veiktu piezemēšanos galapunkta lidlaukā, 

kapteinim ir jāpārliecinās, ka nolaišanos var veikt pilnīgi saskaņā ar OPS 1.510 un a) un b) 

punktu. 

 

e) Ja ekspluatants nevar nodrošināt atbilstību c)() apakšpunktam attiecībā uz galapunkta 

lidlauku, lidmašīnu var novadīt, ja ir izvēlēts rezerves lidlauks, kas ļauj pilnībā ievērot 

atbilstību a), b) un c) punktam. 

 

OPS 1.520 

Piezemēšanās – slapji un piesārņoti skrejceļi 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka gadījumā, ja attiecīgās laika ziņas vai prognozes, vai to 

apvienojums rāda, ka skrejceļš aprēķinātajā ielidošanas laikā varētu būt slapjš, pieejamais 

piezemēšanās attālums ir vismaz 115 % no vajadzīgā piezemēšanās attāluma, kas noteikts 

saskaņā ar OPS 1.515. 
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b) Ekspluatants nodrošina, ka gadījumā, ja attiecīgās laika ziņas vai prognozes, vai to 

apvienojums rāda, ka skrejceļš aprēķinātajā ielidošanas laikā varētu būt piesārņots, pieejamam 

piezemēšanās attālumam ir jābūt vismaz tādam, kas noteikts saskaņā ar a) punktu vai ir 

vismaz 115 % no piezemēšanās attāluma, kas noteikts saskaņā ar apstiprinātiem piezemēšanās 

datiem par piesārņotiem skrejceļiem vai līdzīgiem datiem, ko akceptējusi Iestāde, izvēloties 

lielāko faktoru. 

 

c) Ja lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā ir ietverta papildu informācija par piezemēšanās 

attālumiem uz slapjiem skrejceļiem, uz slapja skrejceļa var izmantot īsāku piezemēšanās 

attālumu nekā noteikts a) punktā, tomēr ne mazāku, kā noteikts OPS 1.515 a) punktā. 

 

d) Ja lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā ir īpaši ietverta papildu informācija par 

piezemēšanās attālumiem uz piesārņotiem skrejceļiem, var izmantot piezemēšanās attālumu 

uz īpaši sagatavota, piesārņota skrejceļa, kas ir īsāks nekā tas, kas paredzēts b) punktā, tomēr 

ne mazāku kā noteikts OPS 1.515 a) punktā. 

 

e) Demonstrējot atbilstību b), c) un d) punktam, attiecīgi piemēro OPS 1.515 kritērijus, ar tādu 

izņēmumu, ka OPS 1.515 a)1) un 2) nepiemēro attiecībā uz b) punktu. 
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OPS 1.495 (c)(3) 1. pielikums 

Palielinātu sānsveres leņķu apstiprināšana 

 

a) Izmantojot palielinātus sānsveres leņķus, kam vajadzīga īpaša atļauja, ir jāievēro šādi kritēriji: 

 

(1) lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā ir jābūt apstiprinātiem datiem par obligātu 

darbības ātruma palielinājumu, kā arī datiem, kas ļauj konstruēt trajektoriju, ņemot vērā 

palielinātus sānsveres leņķus un ātrumu, 

 

(2) ir jābūt pieejamai vizuālai informācijai navigācijas precizitātes dēļ, 

 

(3) ir jābūt noteiktiem un Iestādes apstiprinātiem obligātiem laika apstākļu nosacījumiem 

un vēja ierobežojumiem katram skrejceļam. 

 

(4) mācības saskaņā ar OPS 1.975. 

 

OPS 1.515 (a)(3) 1. pielikums 

Stāvas glisādes procedūras 

 

a) Iestāde var apstiprināt stāvas glisādes procedūru piemērojumu, izmantojot 4,5° vai lielākus 

slīdēšanas leņķus un ekrāna augstumu, mazāku par 50 pēdām, tomēr ne mazāku par 35 

pēdām, ja ir ievēroti šādi kritēriji: 

 

(1) lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā ir jābūt noteiktam maksimāli pieļaujamam, 

apstiprinātam slīdēšanas leņķim, visiem citiem ierobežojumiem, normālām, 

nenormālām vai ārkārtas procedūrām attiecībā uz stāvas glisādes procedūrām, kā arī 

grozījumiem attiecībā uz laukuma garuma datiem, izmantojot stāvas glisādes kritērijus; 
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(2) katrā lidlaukā, kurā ir jāveic stāvas glisādes procedūras, ir jābūt pieejamai piemērotai 

slīdēšanas norādes sistēmai, ietverot vismaz vizuālo glisādes norādes sistēmu; un 

 

(3) katram skrejceļam ir jānosaka un jāapstiprina obligāti nosacījumi saistībā ar laika 

apstākļiem, kas jāizmanto, piemērojot stāvas glisādes procedūras. Jāņem vērā šādi 

faktori: 

 

i) situācija saistībā ar šķēršļiem; 

 

ii) glisādes vizuālās norādes tips un vizuāli skrejceļa objekti, piemēram, vizuāli 

līdzekļi: MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

iii) obligāti vizuālas norādes elementi, kas vajadzīgi DHun MDA augstumā; 

 

iv) pieejamās lidojuma iekārtas; 

 

v) pilotu kvalifikācija un īpašas zināšanas par lidlauku; 

 

vi) lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatas ierobežojumi un procedūras; un 

 

vii) atkārtotas glisādes kritēriji. 
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OPS 1.515 (a)(4) 1. pielikums 

Īsas piezemēšanās darbības 

 

a) OPS 1.550 a) 4) vajadzībām attālumā, ko izmanto atļautās piezemēšanās masas aprēķināšanai, 

var iekļaut izmantojamā deklarētās drošās zonas garumu, pieskaitot deklarēto pieejamo 

piezemēšanās attālumu. Iestāde var apstiprināt šādas darbības saskaņā ar šādiem kritērijiem: 

 

(1) īsu piezemēšanās operāciju vajadzības demonstrēšana. Ir jābūt skaidrai sabiedrības 

interesei un ekspluatācijas vajadzībai attiecīgās darbības veikšanai lidostas tāluma vai 

fizisku ierobežojumu dēļ, kas saistīti ar skrejceļa paplašināšanu. 

 

(2) Lidmašīnas un ekspluatācijas kritēriji. 

 

i) Īsas piezemēšanās darbības atļaus tikai tādām lidmašīnām, kam parastā glisādes 

trajektorijā vertikālais attālums starp pilota acu augstumu un riteņu zemāko daļu 

nepārsniedz 3 metrus. 

 

ii) Nosakot lidlauka darbības obligātos nosacījumus, redzamība/RVR nedrīkst būt 

mazāka par 1,5 km. Turklāt ekspluatācijas rokasgrāmatā ir jānosaka vēja 

ierobežojumi. 

 

iii) Šādām darbībām ekspluatācijas rokasgrāmatā ir jānosaka obligātā pilota pieredze, 

mācību prasības un īpašas zināšanas saistībā ar lidlauku. 
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(3) Uzskata, ka šķērsojamais augstums virs deklarētās drošās zonas izmantojamā garuma 

sākuma ir 50 pēdas. 

 

(4) Papildu kritēriji. Iestāde var piemērot tādus papildu nosacījumus, ko uzskata par 

vajadzīgiem drošai ekspluatācijai, ņemot vērā lidmašīnas tipa raksturlielumus, 

orogrāfiskas iezīmes glisādes zonā, pieejamos glisādes līdzekļus un apsvērumus saistībā 

ar atkārtotu glisādi/ierobežotu piezemēšanos. Papildu nosacījumi var būt, piemēram, 

prasība attiecībā uz VASI/PAPI veida vizuālo slīpuma indikatoru sistēmu. 

 

OPS 1.515 (a)(4) 2. pielikums 

Lidlauku kritēriji īsās piezemēšanās darbībām 

 

a) Drošas zonas izmantojums ir jāapstiprina lidlauka Iestādei. 

 

b) Deklarētās drošās zonas izmantojamais garums saskaņā ar 1.515 (a)(4) noteikumiem un šo 

pielikumu nedrīkst pārsniegt 90 metrus. 

 

c) Deklarētās drošās zonas platums nav mazāks par divkāršu skrejceļa platumu vai spārnu 

plētuma platumu, izvēloties lielāko faktoru, un tās centrs sakrīt ar pagarināto skrejceļa centra 

līniju. 
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d) Deklarētajai drošajai zonai ir jābūt atbrīvotai no šķēršļiem vai ieplakām, kas varētu apdraudēt 

kļūdījušos lidmašīnu, un deklarētajā drošajā zonā nav pieļaujama mobilu objektu atrašanās 

laikā, kad skrejceļu izmanto īsās piezemēšanās darbību veikšanai. 

 

e) Deklarētās drošās zonas slīpums nedrīkst pārsniegt 5 % uz augšu vai 2 % uz leju 

piezemēšanās virzienā. 

 

f) Šīs darbības nolūkā kravnesības prasība, kas minēta OPS 1.480 (a)(5), nav jāpiemēro attiecībā 

uz deklarēto drošo zonu. 

 

H APAKŠSADAĻA 

 

B KATEGORIJAS TEHNISKIE RAKSTUROJUMI 

 

OPS 1.525 

Vispārējas prasības 

 

a) Ekspluatants neizmanto viena dzinēja lidmašīnu: 

 

(1) naktī; vai 

 

(2) sliktas redzamības meteoroloģiskos apstākļos to ekspluatē vienīgi saskaņā ar īpašiem 

vizuāla lidojuma noteikumiem. 

 

Piezīme: uz ierobežojumiem viena dzinēja lidmašīnu ekspluatācijai attiecas OPS 1.240 

(a)(6). 
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b) Ekspluatants divu dzinēju lidmašīnas, kas neatbilst augstuma uzņemšanas prasībām 

OPS 1.525 (b) 1. pielikumā, ekspluatē kā viena dzinēja lidmašīnas. 

 

OPS 1.530 

Pacelšanās 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka pacelšanās masa nepārsniedz maksimālo pacelšanās masu, kas 

minēta lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā attiecībā uz barometrisko augstumu un 

apkārtējās vides temperatūru lidlaukā, kurā jāveic pacelšanās. 

 

b) Ekspluatants nodrošina, ka parasts pacelšanās attālums, kā noteikts lidmašīnas ekspluatācijas 

rokasgrāmatā, nepārsniedz: 

 

(1) pieejamo pacelšanās ieskrējiena ceļu, kas reizināts ar koeficientu 1,25; vai 

 

(2) ja ir pieejams bremzēšanas ceļš un/vai ātrgaitas ceļš – šādus faktorus: 

 

i) pieejamo pacelšanās ieskrējiena ceļu; 

 

ii) pieejamo pacelšanās ieskrējiena ceļu, kas reizināts ar koeficientu 1,15; un 

 

iii) pieejamo paātrinātās apstāšanās attālumu, kas reizināts ar koeficientu 1,3. 
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c) Demonstrējot atbilstību a) punktam, ekspluatants ņem vērā šādus faktorus: 

 

(1) lidmašīnas masa, sākot pacelšanās ieskrējienu; 

 

(2) barometriskais augstums lidlaukā; 

 

(3) apkārtējās vides temperatūra lidlaukā; 

 

(4) skrejceļa virsmas stāvoklis un skrejceļa virsmas tips; 

 

(5) skrejceļa slīpums pacelšanās ceļa virzienā; un 

 

(6) ne vairāk kā 50 % no ziņotā pretvēja komponenta vai ne mazāk kā 150 % no ziņotā 

ceļavēja komponenta. 
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OPS 1.535 

Šķēršļu pārvarēšana pacelšanās laikā – vairāku dzinēju lidmašīnas 

 

a) Ekspluatants nodrošina, lai lidmašīnām ar diviem vai vairākiem dzinējiem pacelšanās 

trajektorijai, kas noteikta saskaņā ar šo punktu, attālums no visiem šķēršļiem būtu vismaz 50 

pēdas vertikāli vai horizontāli vismaz 90 m, plus 0,125 x D, ja D ir horizontālais attālums, ko 

veic lidmašīna no pieejamā pacelšanās attāluma vai pacelšanās attāluma beigām, ja ir plānots 

pagrieziens pirms pieejamā pacelšanās attāluma beigām, izņemot gadījumus, kas aprakstīti b) 

un c) punktā. Lidmašīnām, kurām spārnu plētums ir mazāks par 60 m, var izmantot tādu 

horizontālu šķēršļu brīvu zonu, kas ir puse no lidmašīnas spārnu plētuma, pieskaitot 60 m un 

0.125 x D. Demonstrējot atbilstību šim punktam, ir jāpieņem, ka: 

 

(1) pacelšanās trajektorija sākas 50 pēdu augstumā virs zemes pacelšanās distances beigās, 

kā noteikts OPS 1.530 (b), un beidzas 1500 pēdu augstumā virs zemes; 

 

(2) lidmašīnai nav sānsveres, pirms lidmašīna ir sasniegusi 50 pēdu augstumu virs zemes, 

un sānsveres leņķis nepārsniedz 15°; 

 

(3) paceļoties, ja darbojas visi dzinēji, svarīgākais dzinējs pārtrauc darboties tajā pacelšanās 

trajektorijas punktā, kurā paredzēts, ka ir zaudēts vizuālais kontakts ar signāliem uz 

zemes saistībā ar šķēršļu apiešanu; 

 



 
13376/1/05 REV 1  gag 187 
PIELIKUMS DG C III   LV 

(4) pacelšanās trajektorijas gradients no 50 pēdu augstuma līdz pieņemtajam augstumam, 

kurā pārstāj darboties dzinējs, ir vienāds ar vidējo visu dzinēju darbības gradientu, 

uzņemot augstumu un pārejot uz maršruta konfigurāciju, kas reizināts ar koeficientu 

0,77; un 

 

(5) pacelšanās trajektorijas gradients no sasniegtā augstuma saskaņā ar 4) apakšpunktu līdz 

pacelšanās trajektorijas beigām ir vienāds ar augstuma uzņemšanas gradientu, maršrutā 

nedarbojoties vienam dzinējam, kā norādīts lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā. 

 

b) Demonstrējot atbilstību a) punktam, gadījumos, kad paredzētajām trajektorijām nav 

vajadzīgas lielākas kursa maiņas par 15°, ekspluatantam nav jāņem vērā šķēršļi, kam ir lielāks 

sānu attālums nekā: 

 

(1) 300 m, ja lidojums notiek apstākļos, kas ļauj veikt vizuālu kursa vadības navigāciju, vai 

ir pieejami navigācijas līdzekļi, kuri ļauj pilotam tikpat precīzi saglabāt paredzēto 

trajektoriju (skatīt OPS 1.535 (b)(1) un (c)(1) 1. pielikumu); vai 

   

(2) 600 m lidojumiem visos pārējos apstākļos. 
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c) Demonstrējot atbilstību a) punktam, gadījumos, kad paredzētai trajektorijai nav vajadzīgas 

lielākas kursa maiņas par 15°, ekspluatantam nav jāņem vērā šķēršļi, kam ir lielāks sānu 

attālums nekā: 

 

(1) 600 m lidojumiem, kas veikti apstākļos, kuri ļauj veikt vizuālu kursa vadības navigāciju 

(skat. OPS 1.535 (b)(1) un (c)(1) 1. pielikumu); 

 

(2) 900 m lidojumiem visos citos apstākļos. 

 

d) Demonstrējot atbilstību a), (b) un c) punktam, ekspluatantam ir jāņem vērā šādi faktori: 

 

(1) lidmašīnas masa, sākot pacelšanās ieskrējienu; 

 

(2) barometriskais augstums lidlaukā; 

 

(3) apkārtējās vides temperatūra lidlaukā; un 

 

(4) ne vairāk kā 50 % no ziņotā pretvēja komponenta vai ne mazāk kā 150 % no ziņotā 

ceļavēja komponenta. 
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OPS 1.540 

Maršrutā – vairāku dzinēju lidmašīnas 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīna lidojumam paredzētos meteoroloģiskos apstākļos un 

nedarbojoties vienam dzinējiem, atlikušajiem dzinējiem darbojoties maksimālajā 

nepārtrauktas jaudas režīmā, spēj turpināt lidojumu attiecīgā minimālā vai lielākā augstumā, 

lai veiktu drošu lidojumu, kas aprakstīts ekspluatācijas rokasgrāmatā, līdz 1000 pēdām virs 

lidlauka, kurā var ievērot tehnisko raksturojumu prasības. 

 

b) Demonstrējot atbilstību a) punktam: 

 

(1) nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt, ka lidmašīna lidos augstumā, kas pārsniegs 

augstumu, kādā lidmašīnas augstuma uzņemšanas koeficients, visiem dzinējiem 

darbojoties maksimālas nepārtrauktas jaudas režīmā, ir vienāds ar 300 pēdām minūtē; 

un 

 

(2) pieņemtais maršruta gradients, vienam dzinējam nedarbojoties, attiecīgi ir netīrs 

augstuma zaudēšanas vai augstuma uzņemšanas gradients, kas ir palielināts vai 

samazināts par gradientu 0,5 % apmērā. 

 



 
13376/1/05 REV 1  gag 190 
PIELIKUMS DG C III   LV 

OPS 1.542 

Maršrutā – viena dzinēja lidmašīnas 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīna lidojumam paredzētos meteoroloģiskos apstākļos un 

nedarbojoties vienam dzinējam, spēj sasniegt vietu, kurā var veikt drošu piespiedu nolaišanos. 

Sauszemes lidmašīnām ir vajadzīga vieta uz sauszemes, ja vien Iestāde nav apstiprinājusi ko 

citu. 

 

b) Demonstrējot atbilstību a) punktam: 

 

(1) nedrīkst pieņemt, ka lidmašīna lidos ar ekspluatācijas kārtībā esošo dzinēju maksimālas 

nepārtrauktas jaudas režīmā augstumā, kas pārsniedz augstumu, kurā pacelšanās 

augstuma uzņemšanas ātrums ir vienāds ar 300 pēdām minūtē; un 

 

(2) pieņemtais maršruta gradients lidojuma laikā ir bruto nolaišanās gradients, kas 

palielināts par 0,5 %. 

 

OPS 1.545 

Piezemēšanās – galapunkta un rezerves lidlauks 

 

Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīnas piezemēšanās masa, kas noteikta saskaņā ar OPS 1.475 (a), 

nepārsniedz maksimālo piezemēšanās masu paredzētā augstumā un apkārtējās vides temperatūrā 

laikā, kas aprēķināts piezemēšanās galapunktam un rezerves lidlaukam. 
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OPS 1.550 

Piezemēšanās – sauss skrejceļš 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīnas piezemēšanās masa, kas noteikta saskaņā ar OPS 1.475 

(a), paredzētajā piezemēšanās laikā ļauj veikt pilnīgas apstāšanās piezemēšanos no 50 pēdu 

augstuma virs sliekšņa 70 % no piezemēšanās distances, kas pieejama galapunkta lidlaukā un 

jebkurā rezerves lidlaukā. 

 

(1) Iestāde var apstiprināt piezemēšanās distances datu izmantošanu, kas precizēti saskaņā 

ar šo punktu, balstoties uz ekrāna augstumu ne mazāku par 50 pēdām, taču 

nepārsniedzot 35 pēdas (skatīt OPS 1.550 (a) 1. pielikumu); 

 

(2) Iestāde var apstiprināt īsas piezemēšanās darbības saskaņā ar kritērijiem, kas sniegti 

OPS 1.550 (a) 2. pielikumā. 

 

b) Demonstrējot atbilstību a) punktam, ekspluatants ņem vērā šādus faktorus: 

 

(1) augstums virs lidlauka; 

 

(2) ne vairāk kā 50 % no pretvēja komponenta vai ne mazāk kā 150 % no ceļavēja 

komponenta; 
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(3) skrejceļa virsmas stāvoklis un skrejceļa virsmas tips; un 

 

(4) skrejceļa slīpums piezemēšanās virzienā; 

 

c) Lai vadītu lidmašīnu saskaņā ar a) punktu, ir jāpieņem, ka: 

 

(1) lidmašīna piezemēsies uz ekspluatācijai vislabvēlīgākā skrejceļa mierīgos 

meteoroloģiskos apstākļos; un 

 

(2) lidmašīna piezemēsies uz skrejceļa, ko visticamāk izvēlēsies, ņemot vērā iespējamo vēja 

ātrumu un virzienu, kā arī lidmašīnas apkalpošanas specifiku lidlaukā, un ņemot vērā 

citus apstākļus, piemēram, piezemēšanās līdzekļus un reljefu. 

 

d) Ja ekspluatants nevar nodrošināt atbilstību c)2) apakšpunktam attiecībā uz galapunkta 

lidlauku, lidmašīnu var novadīt, ja ir izvēlēts rezerves lidlauks, kas ļauj pilnībā ievērot 

atbilstību a), b) un c) punktam. 

 

OPS 1.555 

Piezemēšanās – slapjš un piesārņots skrejceļš 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka gadījumā, ja attiecīgie ziņojumi vai prognozes par laika 

apstākļiem, vai to apvienojums rāda, ka skrejceļš paredzētajā ielidošanas laikā varētu būt 

slapjš, pieejamais piezemēšanās attālums ir vienāds ar vai lielāks par vajadzīgo piezemēšanās 

attālumu, kas noteikta saskaņā ar OPS 1.550, reizināts ar koeficientu 1,15. 
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b) Ekspluatants nodrošina, ka gadījumā, ja attiecīgie ziņojumi vai prognozes par laika 

apstākļiem, vai to apvienojums rāda, ka skrejceļš paredzētajā ielidošanas laikā varētu būt 

piesārņots, piezemēšanās attālums, kas noteikts, izmantojot datus, ko Iestāde akceptējusi 

šādiem apstākļiem, nepārsniedz pieejamo piezemēšanās attālumu. 

 

c) Ja lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā ir ietverta īpaša papildu informācija par 

piezemēšanās attālumiem uz slapjiem skrejceļiem, var izmantot piezemēšanās attālumu uz 

slapja skrejceļa, kas ir īsāks par attālumu, kas prasīts a) punktā, bet nav mazāks par attālumu, 

kas noteikts OPS 1.550 (a). 

 

OPS 1.525 (b) 1. pielikums 

Vispārēja informācija – pacelšanās un piezemēšanās sākums 

(Šī pielikuma prasības ir balstītas uz JAR–23.63 (c)(1) un JAR–23.63 (c)(2), kas ir spēkā no 1994. 

gada 11. marta) 

 

a) Augstuma uzņemšana pacelšanās laikā 

 

(1) darbojoties visiem dzinējiem 

 

i) vienmērīgajam augstuma uzņemšanas trajektorijas gradientam pēc pacelšanās ir 

jābūt vismaz 4 %: 

 

A) visiem dzinējiem strādājot pacelšanās jaudas režīmā; 
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B) ar izlaistu šasiju, izņemot gadījumus, ja šasiju var ievilkt nepilnās 7 

sekundēs, to var uzskatīt par ievilktu; 

 

C) ar spārna aizplākšņiem pacelšanās pozīcijā(–s); un 

 

D) ar augstuma uzņemšanas ātrumu, ne mazāku par lielāko no 1,1 VMC un 1,2 

VS1. 

 

(2) nedarbojoties vienam dzinējam 

 

i) vienmērīgajam augstuma uzņemšanas trajektorijas gradientam pēc pacelšanās 400 

pēdu augstumā virs pacelšanās virsmas ir jābūt izmērojami pozitīvam: 

 

A) svarīgākajam dzinējam nedarbojoties un tā propellerim atrodoties mazākās 

pretestības pozīcijā; 

 

B) atlikušajiem dzinējiem darbojoties pacelšanās jaudas režīmā; 

 

C) ar ievilktu šasiju; 

 

D) ar spārna aizplākšņiem pacelšanās pozīcijā(–s); un 

 

E) ar augstuma uzņemšanas ātrumu, ko sasniedz pie 50 pēdu augstumā. 
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ii) vienmērīgajam augstuma uzņemšanas trajektorijas gradientam pēc pacelšanās ir 

jābūt vismaz 0,75 % 1500 pēdu augstumā virs pacelšanās virsmas: 

 

A) svarīgākajam dzinējam nedarbojoties un tā propellerim atrodoties mazākās 

pretestības pozīcijā; 

 

B) atlikušajiem dzinējiem nedarbojoties intensīvāk kā maksimālas 

nepārtrauktas jaudas režīmā; 

 

C) ar ievilktu šasiju; 

 

D) ar ievilktiem spārnu aizplākšņiem; un 

 

E) ar augstuma uzņemšanas ātrumu, ne mazāku par 1,2 VS1. 

 

b) Augstuma uzņemšana, piezemējoties (pārtrauktā piezemēšanās) 

 

(1) darbojoties visiem dzinējiem 

 

i) vienmērīgajam augstuma uzņemšanas ceļa gradientam jābūt vismaz 2,5 %: 

 

A) ar jaudu jeb vilkmi, ne lielāku par to, kas pieejama 8 sekundēs pēc vadības 

sviru izkustināšanas no lidojuma minimālās jaudas pozīcijas; 
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B) ar izlaistu šasiju; 

 

C) ar spārna aizplākšņiem piezemēšanās pozīcijā; un 

 

D) ar augstuma uzņemšanas ātrumu, kas vienāds ar VREF. 

 

(2) nedarbojoties vienam dzinējam 

 

i) vienmērīgajam augstuma uzņemšanas gradientam jābūt ne mazākam par 0,75 % 

1500 pēdu augstumā virs piezemēšanās virsmas: 

 

A) svarīgākajam dzinējam nedarbojoties un propellerim atrodoties mazākās 

pretestības pozīcijā; 

  

B) atlikušajiem dzinējiem nedarbojoties intensīvāk kā maksimālas 

nepārtrauktas jaudas režīmā; 

 

C) ar ievilktu šasiju; 

 

D) ar ievilktiem spārnu aizplākšņiem; un 

 

E) ar augstuma uzņemšanas ātrumu, ne mazāku par 1,2 VS1. 
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OPS 1.535 (b)(1) un (c)(1) 1. pielikums 

Pacelšanās trajektorija – vizuālā kursa vadības navigācija 

 

Lai ļautu veikt vizuālo kursa vadīšanas navigāciju, ekspluatantam ir jānodrošina, ka laika apstākļi, 

ekspluatācijas laikā, tostarp maksimālais augstums un redzamība, ir tādi, ka šķēršļi un/vai lidlauka 

norādes ir saredzamas un identificējamas. Ekspluatācijas rokasgrāmatā attiecībā uz konkrēto 

lidlauku(–iem) ir jānosaka obligāti laika apstākļu nosacījumi, kādos lidojuma apkalpe var 

nepārtraukti noteikt un saglabāt pareizu trajektoriju, ņemot vērā norādes uz zemes tā, lai 

nodrošinātu drošu attālumu no šķēršļiem un labu teritorijas pārredzamību: 

 

a) procedūrai ir jābūt labi definētai attiecībā uz zemes norādēm tā, lai lidojamo maršrutu var 

analizēt saistībā ar prasībām par attālumu no šķēršļiem; 

 

b) procedūrai jābūt noteiktai lidmašīnas iespēju robežās attiecībā uz paātrinājumu, sānsveres 

leņķi un vēja ietekmi; 

 

c) ir jābūt nodrošinātam rakstiskam un/vai ilustrētam procedūras aprakstam, ko apkalpei 

izmantot; un 

 

d) ir jānosaka ierobežojoši vides apstākļi (piemēram, vējš, mākoņi, redzamība, diena/nakts, 

apkārtējais apgaismojums, šķēršļu apgaismojums). 
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OPS 1.005(a) 1. pielikums 

Stāvas glisādes procedūras 

 

a) Iestāde var apstiprināt stāvas glisādes procedūras, izmantojot 4, 5° vai lielākus glisādes 

leņķus, un ar ekrāna augstumu, mazāku par 50 pēdām, bet nepārsniedzot 35 pēdas, ar 

nosacījumu, ka ir ievēroti šādi kritēriji: 

 

(1) lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā ir jābūt noteiktam maksimāli pieļaujamam, 

apstiprinātam slīdēšanas leņķim, visiem citiem ierobežojumiem, normālām, 

nenormālām vai ārkārtas procedūrām attiecībā uz stāvas glisādes procedūrām, kā arī 

grozījumiem attiecībā uz laukuma garuma datiem, izmantojot stāvas glisādes kritērijus; 

 

(2) katrā lidlaukā, kurā ir jāveic stāvas glisādes procedūras, ir jābūt pieejamai derīgai 

glisādes leņķa norādes sistēmai, ietverot vismaz vizuālo glisādes leņķa norādes sistēmu; 

un 

 

(3) katram skrejceļam ir jānosaka un jāapstiprina obligāti nosacījumi saistībā ar laika 

apstākļiem, kas jāizmanto, piemērojot stāvas glisādes procedūras. Jāņem vērā šādi 

faktori: 

 

i) situācija saistībā ar šķēršļiem; 

 

ii) glisādes vizuālās norādes tips un vizuāli skrejceļa objekti, piemēram, vizuāli 

līdzekļi: MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

 

iii) obligāti vizuālas norādes elementi, kas vajadzīgi DH un MDA augstumā; 
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iv) pieejamās lidojuma iekārtas; 

 

v) pilotu kvalifikācija un īpašas zināšanas par lidlauku; 

 

vi) lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatas ierobežojumi un procedūras; un 

 

vii) atkārtotas glisādes kritēriji. 

 

OPS 1.005(a) 1. pielikums 

Īsas piezemēšanās darbības 

 

a) OPS 1.550 (a)(2) vajadzībām attālums, ko izmanto atļautās piezemēšanās masas 

aprēķināšanai, var sastāvēt no izmantojamā deklarētās drošās zonas garuma, kam pieskaita 

deklarēto pieejamo piezemēšanās attālumu. Iestāde var apstiprināt šādas darbības saskaņā ar 

šādiem kritērijiem: 

 

(1) lidlauka Iestādei ir jāapstiprina deklarētās drošās zonas izmantošana; 

 

(2) deklarētajai drošajai zonai ir jābūt atbrīvotai no šķēršļiem vai ieplakām, kas varētu 

apdraudēt kļūdījušos lidmašīnu, un deklarētajā drošajā zonā nav pieļaujama mobilu 

objektu atrašanās laikā, kad skrejceļu izmanto īsās piezemēšanās darbību veikšanai; 
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(3) deklarētās drošās zonas slīpums nedrīkst pārsniegt 5 % uz augšu vai 2 % uz leju 

piezemēšanās virzienā; 

 

(4) deklarētās drošās zonas izmantojamais garums saskaņā ar šī pielikuma noteikumiem 

nepārsniedz 90 metrus; 

 

(5) deklarētās drošās zonas platums nav mazāks par divkāršu skrejceļa un tās centrs sakrīt 

ar pagarināto skrejceļa centra līniju; 

 

(6) tiek pieņemts, ka šķērsošanas augstums virs izmantojamā deklarētās drošās zonas 

garuma nav mazāks par 50 pēdām; 

 

(7) šīs darbības nolūkā kravnesības prasība, kas minēta OPS 1.480 (a)(5), nav jāpiemēro 

attiecībā uz deklarēto drošo zonu. 

 

(8) ir jābūt noteiktiem un apstiprinātiem obligātajiem laika apstākļu nosacījumiem attiecībā 

uz katru izmantojamo skrejceļu un tie nevar būt mazāki par VFR vai obligātiem 

neprecīzas glisādes nosacījumiem, izvēloties lielāko faktoru; 

 

(9) jābūt noteiktām pilota prasībām (atsauce uz OPS 1.975 (a)); 

 

(10) Iestāde var piemērot tādus papildu nosacījumus, ko uzskata par vajadzīgiem drošai 

ekspluatācijai, ņemot vērā lidmašīnas tipa raksturlielumus, pieejamos glisādes līdzekļus 

un apsvērumus saistībā ar atkārtotu glisādi/ierobežotu piezemēšanos. 
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I APAKŠSADAĻA 

 

C KATEGORIJAS TEHNISKIE RAKSTUROJUMI 

 

OPS 1.560 

Vispārējas prasības 

 

Ekspluatants nodrošina, ka, nosakot atbilstību šīs apakšsadaļas prasībām, apstiprinātos tehnisko 

raksturojumu datus lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā vajadzības gadījumā papildina ar citiem 

datiem, ko akceptē Iestāde, ja apstiprinātie tehniskie raksturojumu dati lidmašīnas ekspluatācijas 

rokasgrāmatā nav pietiekami. 

 

OPS 1.565 

Pacelšanās 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka pacelšanās masa nepārsniedz maksimālo pacelšanās masu, kas 

minēta lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā attiecībā uz barometrisko augstumu un 

apkārtējās vides temperatūru lidlaukā, kurā jāveic pacelšanās. 

 

b) Ekspluatants nodrošina, ka attiecībā uz lidmašīnām, kurām pacelšanās lidlauka garuma dati, 

kas ietverti to lidmašīnu ekspluatācijas rokasgrāmatās, neizskatot iespējamību, ka nedarbosies 

viens dzinējs, distance no pacelšanās ieskrējiena sākuma, kas vajadzīgs lidmašīnai, lai 

sasniegtu 50 pēdu augstumu virs virsmas, visiem dzinējiem darbojoties maksimālās 

pacelšanās jaudas režīmā, kas reizināta ar vienu no šiem faktoriem: 

 

(1) 1,33 lidmašīnām ar diviem dzinējiem; vai 
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(2) 1,25 lidmašīnām ar trijiem dzinējiem; vai 

 

(3) 1,18 lidmašīnām ar četriem dzinējiem, 

 

nepārsniedz pacelšanās ceļu, kas pieejams lidlaukā, kurā ir jāveic pacelšanās. 

 

c) Ekspluatants nodrošina, ka attiecībā uz lidmašīnām, kurām pacelšanās lidlauka garuma dati, 

kas ietverti to lidmašīnu ekspluatācijas rokasgrāmatās, izskatot iespējamību, ka nedarbosies 

viens dzinējs, ir ievērotas šādas prasības saskaņā ar specifikācijām lidmašīnas ekspluatācijas 

rokasgrāmatā: 

 

(1) paātrinājuma un apstāšanās attālums nedrīkst pārsniegt pieejamo paātrinājuma un 

apstāšanās attālumu; 

 

(2) pacelšanās attālums nedrīkst pārsniegt pieejamo pacelšanās attālumu, ja ātrgaitas ceļa 

distance nepārsniedz pusi no pieejamā pacelšanās ceļa; 

 

(3) pacelšanās ceļš nedrīkst būt garāks par pieejamo pacelšanās ceļu; 

 

(4) šā punkta ievērošana ir jāpierāda, izmantojot V1 vienoto vērtību attiecībā uz pārtrauktu 

un turpinātu pacelšanos; un 

 

(5) uz slapja vai piesārņota skrejceļa pacelšanās masa nedrīkst pārsniegt atļauto pacelšanās 

masu uz sausa skrejceļa tādos pašos apstākļos. 
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d) Demonstrējot atbilstību (b) un (c) punktam, ekspluatantam ir jāņem vērā šādi faktori: 

 

(1) barometriskais augstums lidlaukā; 

 

(2) apkārtējās vides temperatūra lidlaukā; 

 

(3) skrejceļa virsmas stāvoklis un skrejceļa virsmas tips; 

 

(4) skrejceļa slīpums pacelšanās virzienā; 

 

(5) ne vairāk kā 50 % no ziņotā pretvēja komponenta vai ne mazāk kā 150 % no ziņotā 

ceļavēja komponenta; un 

 

(6) skrejceļa garuma zaudējumi, ja tādi ir, lidmašīnas pozīcijas dēļ pirms pacelšanās. 

 

OPS 1.570 

Šķēršļu pārvarēšana pacelšanās laikā 

 

a) Ekspluatants nodrošina, lai lidmašīnām ar vienu dzinēju pacelšanās trajektorijai attālums no 

visiem šķēršļiem būtu vertikāli vismaz 50 pēdas plus 0,01 x D vai horizontāli vismaz 90 m 

plus 0,125 x D, kur D ir horizontālais attālums, ko lidmašīna ir veikusi no pieejamās 

pacelšanās distances beigām. Lidmašīnām, kurām spārnu plētums ir mazāks par 60 m, var 

izmantot tādu horizontālu šķēršļu brīvu zonu, kas ir puse no lidmašīnas spārnu plētuma, 

pieskaitot 60 m un 0.125 x D. 
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b) Pacelšanās trajektorijai ir jāsākas 50 pēdu augstumā virs pacelšanās distances beigu posma 

virsmas, kas noteikta OPS 1.565 attiecīgi (b) vai (c) punktā, un jābeidzas 1500 pēdu augstumā 

virs virsmas. 

 

c) Demonstrējot atbilstību (a) punktam, ekspluatantam ir jāņem vērā šādi faktori: 

 

(1) lidmašīnas masa, sākot pacelšanās ieskrējienu; 

 

(2) barometriskais augstums lidlaukā; 

 

(3) apkārtējās vides temperatūra lidlaukā; un 

 

(4) ne vairāk kā 50 % no ziņotā pretvēja komponenta vai ne mazāk kā 150 % no ziņotā 

ceļavēja komponenta. 

 

d) Demonstrējot atbilstību a) punktam, nav atļautas kursa maiņas līdz pacelšanās trajektorijas 

punktam, kad ir sasniegts 50 pēdu augstums virs virsmas. Pēc tam, līdz pat 400 pēdu 

augstumam uzskata, ka lidmašīnas sānsvere nepārsniedz 15°. Augstumā, kas lielāks par 400 

pēdām, var paredzēt sānsveres leņķus lielākus par 15°, bet ne lielākus par 25°. ir jādod 

piemērota korekcija attiecībā uz sānsveres leņķa ietekmi uz ekspluatācijas ātrumu un lidojuma 

trajektoriju, tostarp attāluma pieaugumu, ko rada palielināts ekspluatācijas ātrums. 
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e) Demonstrējot atbilstību (a) punktam, tajos gadījumos, kuros nav vajadzīgas kursa maiņas par 

vairāk nekā 15°, ekspluatantam nav jāņem vērā šķēršļi, kuriem sānu attālums ir lielāks par: 

 

(1) 300 m, ja pilots var saglabāt vajadzīgo navigācijas precizitāti šķēršļu zonā; vai 

 

(2) 600 m lidojumiem visos pārējos apstākļos. 

 

f) Demonstrējot atbilstību a) punktam, gadījumos, kad nav vajadzīgas kursa maiņas par vairāk 

nekā 15°, ekspluatantam ir jāņem vērā šķēršļi, līdz kuriem sānu attālums ir lielāks par: 

 

(1) 600 m, ja pilots var saglabāt vajadzīgo navigācijas precizitāti šķēršļu zonā; vai 

 

(2) 900 m lidojumiem visos citos apstākļos. 

 

g) Ekspluatants izstrādā ārkārtas procedūras, lai ievērotu OPS 1.570 prasības un lai nodrošinātu 

drošu lidojumu, izvairoties no šķēršļiem, lai lidmašīna vai nu atbilstu OPS 1.580 prasībām 

maršrutā, vai arī lai tā varētu piezemētos izlidošanas lidlaukā vai pacelšanās rezerves lidlaukā. 
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OPS 1.575 

Maršrutā – visi dzinēji darbojas 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīna lidojumam paredzētajos meteoroloģiskajos apstākļos no 

jebkura punkta tās maršrutā vai plānotas novirzīšanās gadījumā no tā var uzņemt augstumu ar 

ātrumu vismaz 300 pēdas minūtē, visiem dzinējiem darbojoties maksimālas ilgstošas jaudas 

režīmā, kas noteikts: 

 

(1) mazākajam pieļaujamam augstumam drošam lidojumam katrā maršruta posmā vai katrā 

plānotā novirzē no tā, kas noteikta vai aprēķināta, ņemot vērā ekspluatācijas 

rokasgrāmatā ietverto informāciju par lidmašīnu; un 

 

(2) mazākajam pieļaujamam augstumam, lai panāktu atbilstību, attiecīgi, OPS 1.580 un 

1.585 prasībām. 

 

OPS 1.580 

Maršrutā – viens dzinējs nedarbojas 

 

a) Ekspluatants nodrošina, lai lidojumam paredzētos meteoroloģiskos apstākļos gadījumā, ja 

viens dzinējs pārstāj darboties jebkurā maršruta punktā vai jebkurā plānotā novirzē no tā, un 

otrs vai pārējie dzinēji darbojas paredzētā maksimālas ilgstošas jaudas režīmā, lidmašīna 

varētu turpināt lidojumu no kursēšanas augstuma līdz lidlaukam, kur veikt piezemēšanos 

attiecīgi saskaņā ar OPS 1.595 vai OPS 1.600 ieturot 9,3 km (5 jūras jūdžu) attālumu no 

šķēršļiem abās paredzētā kursa pusēs ar vertikālo intervālu, kas ir vismaz: 

 

(1) 1000 pēdas, ja augstuma uzņemšanas ātrums ir nulle vai lielāks; vai 
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(2) 2000 pēdas, ja augstuma uzņemšanas ātrums ir mazāks par nulli. 

 

b) Trajektorijai ir pozitīvs gradients 450 m (1500 pēdas) augstumā virs lidlauka, kur ir paredzēts 

veikt piezemēšanos, vienam dzinējam pārstājot darboties. 

 

c) Šajā punktā pieņem, ka lidmašīnas augstuma uzņemšanas ātrums ir par 150 pēdām minūtē 

mazāks par noteikto pilno augstuma uzņemšanas ātrumu. 

 

d) Demonstrējot atbilstību šim punktam, ekspluatantam ir jāpalielina joslas platuma robežas, kas 

minētas a) punktā, līdz 18,5 km (10 jūras jūdzes), ja navigācijas precizitāte neatbilst 95 % no 

stabilitātes līmeņa. 

 

e) Atbrīvoties no degvielas ir atļauts tādā apjomā, lai spētu sasniegt lidlauku ar vajadzīgo 

degvielas rezervi, ja izmanto drošu procedūru. 

 

OPS 1.585 

Maršrutā – lidmašīnas ar trijiem vai vairākiem dzinējiem, no kuriem divi dzinēji nedarbojas 

 

a) Ekspluatants nodrošina, lai lidmašīna ar trijiem vai vairākiem dzinējiem nevienā maršruta 

punktā neatrastos tālāk no lidlauka, kurā ir ievērotas paredzētajai piezemēšanās masai 

piemērojamās tehnisko raksturojumu prasības, kas ir lielāks par attālumu, ko lidmašīna nolido 

90 minūtēs kreisēšanas ātrumā, darbojoties visiem dzinējiem, standarta temperatūrā mierīgos 

meteoroloģiskos apstākļos, izņemot gadījumus, ja tas atbilst b) līdz e) punktam. 
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b) Ja nedarbojas divi lidmašīnas dzinēji, trajektorijai ir jāļauj lidmašīnai turpināt lidojumu 

paredzētos meteoroloģiskos apstākļos, ieturot 9,3 km (5 jūras jūdžu) attālumu no šķēršļiem 

abās paredzētā kursa pusēs ar vertikālu intervālu, kas ir vismaz 2000 pēdas, uz lidlauku, kurā 

ir ievērotas paredzētajai piezemēšanās masai piemērojamās tehnisko raksturojumu prasības. 

 

c) Uzskata, ka divi dzinēji pārstāj darboties viskritiskākajā maršruta daļā, kad lidmašīna atrodas 

tādā attālumā no lidlauka, kas atbilst paredzētai piezemēšanās masai piemērojamajiem 

tehnisko raksturojumu kritērijiem, kas ir lielāks nekā attālums, ko lidmašīna nolido 90 

minūtēs kreisēšanas ātrumā, visiem dzinējiem esot darba kārtībā, standarta temperatūrā, 

mierīgos laika apstākļos. 

 

d) Paredzētā lidmašīnas masa punktā, kurā pieņem, ka atsakās darboties divi dzinēji, nedrīkst būt 

mazāka nekā tā, kas ietvertu pietiekamu degvielas daudzumu, lai lidmašīna varētu turpināt 

ceļu līdz lidlaukam, kurā ir pieņemts veikt piezemēšanos, un ierasties lidlaukā augstumā, kas 

ir vismaz 450 m (1500 pēdas) tieši virs piezemēšanās zonas, un pēc tam varētu horizontāli 

lidot 15 minūtes. 

 

e) Šajā punktā pieņem, ka lidmašīnas augstuma uzņemšanas ātrums ir par 150 pēdām minūtē 

mazāks par noteikto augstuma uzņemšanas ātrumu. 

 

f) Demonstrējot atbilstību šim punktam, ekspluatantam ir jāpalielina joslas platuma robežas, kas 

minētas a) punktā, līdz 18,5 km (10 jūras jūdzes), ja navigācijas precizitāte neatbilst 95 % no 

stabilitātes līmeņa. 

 

g) Atbrīvoties no degvielas ir atļauts tādā apjomā, lai spētu sasniegt lidlauku ar vajadzīgo 

degvielas rezervi, ja izmanto drošu procedūru. 
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OPS 1.590 

Piezemēšanās – galapunkta un rezerves lidlauks 

 

Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīnas piezemēšanās masa, kas noteikta saskaņā ar OPS 1.475 (a), 

nepārsniedz maksimālo piezemēšanās masu, kas noteikta lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā 

attiecīgajam augstumam, un gadījumā, ja tas noteikts lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā, 

vidējai paredzētajai gaisa temperatūrai paredzētajā piezemēšanās laikā galamērķa un rezerves 

lidlaukā. 

 

OPS 1.595 

Piezemēšanās – sausi skrejceļi 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīnas piezemēšanās masa, kas noteikta saskaņā ar OPS 1.475 

(a) punktu, paredzētajā piezemēšanās laikā ļauj veikt nolaišanos no 50 pēdu augstuma virs 

sliekšņa 70 % no pieejamās piezemēšanās distances galapunkta un jebkādā rezerves lidlaukā . 

 

b) Demonstrējot atbilstību a) punktam, ekspluatantam ir jāņem vērā šādi faktori: 

 

(1) augstums virs lidlauka; 

 

(2) ne vairāk kā 50 % no pretvēja komponenta vai ne mazāk kā 150% no ceļavēja 

komponenta; 

 

(3) skrejceļa virsmas tips; un 
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(4) skrejceļa slīpums piezemēšanās virzienā. 

 

c) Lai vadītu lidmašīnu saskaņā ar a) punktu, ir jāpieņem, ka: 

 

(1) lidmašīna piezemēsies uz ekspluatācijai vislabvēlīgākā skrejceļa mierīgos 

meteoroloģiskos apstākļos; un 

 

(2) lidmašīna piezemēsies uz skrejceļa, ko visticamāk izvēlēsies, ņemot vērā iespējamo vēja 

ātrumu un virzienu, kā arī lidmašīnas apkalpošanas specifiku lidlaukā, un ņemot vērā 

citus apstākļus, piemēram, piezemēšanās līdzekļus un reljefu. 

 

d) Ja ekspluatants nevar nodrošināt atbilstību c) 2) apakšpunktam attiecībā uz galapunkta 

lidlauku, lidmašīnu var novadīt, ja ir izvēlēts rezerves lidlauks, kas ļauj pilnībā ievērot 

atbilstību a), b) un c) punktam. 

 

OPS 1.600 

Piezemēšanās – slapjš un piesārņots skrejceļš 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka gadījumā, ja attiecīgos laika apstākļu ziņojumos vai prognozēs, vai 

to apvienojumos ir rādīts, ka skrejceļš aprēķinātajā ielidošanas laikā varētu būts slapjš, 

pieejamā piezemēšanās distance ir vienāda ar vai pārsniedz nepieciešamo piezemēšanās 

distanci, kas noteikta saskaņā ar OPS 1.595, kas reizināta ar 1,15. 

 

b) Ekspluatants nodrošina, ka gadījumā, ja attiecīgajos laika apstākļu ziņojumos vai prognozēs, 

vai to kombinācijās, ir norādīts, ka skrejceļš aprēķinātajā ielidošanas laikā varētu būt 

piesārņots, piezemēšanās distance, kas noteikta, izmantojot datus, ko Iestāde akceptē attiecībā 

uz šādiem apstākļiem, nepārsniedz pieejamo piezemēšanās distanci. 
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J APAKŠSADAĻA 

 

SVARS UN LĪDZSVARS 

 

OPS 1.605 

Vispārējas prasības 

(Skatīt OPS 1.605 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka jebkuras ekspluatācijas fāzes laikā, lidmašīnas slodze, masa un 

smaguma centrs atbilst ierobežojumiem, kas noteikti apstiprinātajā lidmašīnas ekspluatācijas 

rokasgrāmatā vai ekspluatācijas rokasgrāmatā, ja tās nosacījumi ir stingrāki. 

 

b) Ekspluatantam pirms lidmašīnas ekspluatācijas sākuma ir jānosaka katras lidmašīnas svars un 

smaguma centrs, to faktiski nosverot, un pēc tam tas jādara ik pēc 4 gadiem, ja izmanto 

konkrētu lidmašīnu svaru, un ik pēc 9 gadiem, ja izmanto lidmašīnu parka svaru. Ir jāņem 

vērā un atbilstoši jāreģistrē dokumentācijā pārbūvēs un remontdarbos radītā ietekme uz svaru 

un līdzsvaru. Turklāt, ja pārmaiņu ietekme uz svaru un līdzsvaru nav precīzi zināma, 

lidmašīnas ir jāsver atkārtoti. 

 

c) Ekspluatantam ir jānosaka visu ekspluatācijas vienību un apkalpes locekļu svars, kas jāietver 

lidmašīnas sausajā ekspluatācijas svara, nosverot vai izmantojot standartsvaru. Ir jānosaka 

viņu atrašanās vietas ietekme uz lidmašīnas smaguma centru. 

 

d) Ekspluatantam ir jānosaka pārvadājuma kravas svars, arī balasta svars, faktiski sverot, vai 

jānosaka pārvadājumu masas krava saskaņā ar standarta pasažieru un bagāžas masu, kā tas 

noteikts OPS 1.620. 
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e) Ekspluatantam ir jānosaka degvielas svars, izmantojot faktisko blīvumu vai, ja tas nav zināms, 

blīvumu, ko aprēķina saskaņā ar metodi, kas precizēta ekspluatācijas rokasgrāmatā. 

 

OPS 1.607 

Terminoloģija 

 

a) Sausais ekspluatācijas svars. Kopējais svars lidmašīnai, kas ir gatava konkrētai ekspluatācijai, 

neņemot vērā visu izmantojamās degvielas un pārvadājumu kravu. Svars ietver tādas vienības 

kā: 

 

(1) apkalpe un apkalpes bagāža; 

 

(2) sabiedriskās ēdināšanas un pārvietojama pasažieru apkalpošanas iekārtas; un 

 

(3) dzeramais ūdens un tualetes ķimikālijas. 

 

b) Maksimālais svars bez degvielas. Maksimāli pieļaujamais lidmašīnas svars bez izmantojamās 

degvielas. Masā bez degvielas ir jāietver degvielas svars atsevišķās cisternās, ja tas ir skaidri 

minēts lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatas ierobežojumos. 

 

c) Maksimālais strukturālais piezemēšanās svars. Maksimāli pieļaujamais kopējais lidmašīnas 

svars piezemēšanās laikā, normālos apstākļos. 

 

d) Maksimālais strukturālais pacelšanās svars. Maksimāli pieļaujamais kopējais lidmašīnas svars 

pacelšanās ieskrējiena sākumā. 

 



 
13376/1/05 REV 1  gag 213 
PIELIKUMS DG C III   LV 

e) Pasažieru klasifikācija. 

 

(1) Pieaugušos, vīriešus un sievietes, definē kā personas, kas ir sasniegušas 12 gadu un 

lielāku vecumu. 

 

(2) Bērnus definēt kā personas, kuras ir sasniegušas divu gadu un lielāku vecumu, bet 

nepārsniedz 12 gadu vecumu. 

 

(3) Zīdaiņus definē kā personas, kas ir jaunākas par 2 gadiem. 

 

f) Pārvadājumu masa. Kopējais pasažieru, bagāžas un kravas svars, tostarp jebkādas 

nekomerciālas pārvadājumu kravas svars. 

 

OPS 1.610 

Kravas iekraušana, svars un līdzsvars 

 

Ekspluatants precizē ekspluatācijas rokasgrāmatā principus un metodes, kas izmantotas kraušanas 

darbos un svara un līdzsvara sistēmā, kas atbilst OPS 1.605 prasībām. Šajā sistēmā ir jāietver 

paredzētās visu tipu darbības. 

 

OPS 1.615 

Apkalpes svars 

 

a) Ekspluatants izmanto šādus svara lielumus, lai noteiktu sauso ekspluatācijas svaru: 

 

(1) faktisko svaru, tostarp apkalpes bagāžas svaru; vai 
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(2) standarta svaru, tostarp rokas bagāžai, 85 kg – lidojuma apkalpes locekļiem, un 75 kg – 

uz pasažieru salona apkalpes locekļiem; vai 

 

(3) citus standarta svarus, ko akceptējusi Iestāde. 

 

b) Ekspluatantam ir jākoriģē sausais ekspluatācijas svars, lai ņemtu vērā papildu bagāžu. Papildu 

bagāžas novietojums ir jāņem vērā, nosakot lidmašīnas smaguma centru. 

 

OPS 1.620 

Pasažieru un bagāžas svars 

 

a) Ekspluatants aprēķina pasažieru un reģistrētās bagāžas svaru, izmantojot vai nu katras 

personas faktisko svaru un bagāžas faktisko svaru vai standarta svarus, kas precizēti 1. – 3. 

tabulā, ja vien pasažieru sēdvietu skaits nav mazāks par 10. Tādos gadījumos pasažieru svaru 

var noteikt, izmantojot mutisku apliecinājumu, ko sniedz katras pasažieris savā vai cita 

pasažiera vārdā, un pieskaitot tai iepriekš noteiktu nemainīgu lielumu attiecībā uz rokas 

bagāžu un apģērbu. (Procedūra, kas nosaka, kad izvēlēties faktisko vai standarta svaru, un 

procedūra, kas jāievēro, izmantojot mutiskos apliecinājumus, ir jāietver ekspluatācijas 

rokasgrāmatā.) 

 

b) Ja faktisko svaru nosaka sverot, ekspluatantam ir jānodrošina, ka ir ietvertas pasažieru 

personiskās lietas un rokas bagāža. Svēršana ir jāveic tieši pirms iekāpšanas un blakus 

iekāpšanas vietai. 
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c) Ja pasažieru svaru nosaka, izmantojot standarta svarus, ir jāizmanto standarta svari, kas minēti 

1. tabulā un 2. tabulā. Standarta svari ietver rokas bagāžu un zīdaiņa svaru, kas nav sasniedzis 

2 gadu vecumu un ko ved pieaugušais vienā pasažiera sēdvietā. Zīdaiņi, kas aizņem visu 

pasažieru sēdvietu, šā punkta nozīmē ir jāuzskata par bērniem. 

 

d) Svari pasažieriem – 20 vai vairāk sēdvietu 

 

(1) Ja kopējais pieejamo pasažieru sēdvietu skaits lidmašīnā ir 20 vai vairāk, piemēro 1. 

tabulā noteikto standartsvaru vīriešiem un sievietēm. Gadījumos, kad kopējais 

pieejamais pasažieru sēdvietu skaits ir 30 vai vairāk, kā alternatīvu risinājumu var 

piemērot 1. tabulā noteiktos "visu pieaugušo" svarus. 

 

(2) Tabulas Nr. 1 vajadzībām brīvdienu čārterreiss ir čārtera lidojums, kas paredzēts tikai kā 

brīvdienu ceļojuma komplekta elements. Brīvdienu čārtera svarus piemēro ar 

nosacījumu, ka ne vairāk kā 5 % pasažieru sēdvietas, kas uzstādīts lidmašīnā, izmanto 

nekomerciāliem konkrētu kategoriju pasažieru pārvadājumiem. 

 

1. tabula 

 

20 un vairāk Pasažieru sēdvietas: 

Vīrieši   Sievietes 

30 un vairāk 

Visi pieaugušie 

Visi lidojumi, izņemot 

brīvdienu čārterreisus 

88 kg 70 kg 84 kg 

Brīvdienu čārterreisi 83 kg 69 kg 76 kg 

Bērni 35 kg 35 kg 35 kg 
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e) Svari pasažieriem – 19 vai mazāk sēdvietu. 

 

(1) Ja kopējais pieejamais pasažieru sēdvietu skaits lidmašīnā ir 19 vai mazāk, piemēro 2. 

tabulā dotos standarta svarus. 

 

(2) Lidojumos, kad pasažieru salonā nepārvadā rokas bagāžu, vai kuros rokas bagāžu 

skaitīta atsevišķi, no iepriekš dotajiem vīriešu un sieviešu svariem var atskaitīt 6 kg. 

Tādus priekšmetus kā mēteli, lietussargu, mazu rokassomu vai maku, lasāmvielu vai 

mazu fotoaparātu šā apakšpunkta nozīmē neuzskata par rokas bagāžu. 

 

2. tabula 

 

Pasažieru sēdvietas 1 – 5 6 – 9 10 – 19 

Vīrieši 104 kg 96 kg 92 kg 

Sievietes 86 kg 78 kg 74 kg 

Bērni 35 kg 35 kg 35 kg 

 

f) Svari bagāžai 

 

(1) Ja kopējais lidmašīnā pieejamais pasažieru sēdvietu skaits ir 20 vai vairāk, katrai 

reģistrētās bagāžas vienībai piemēro standarta svarus, kas doti 3. tabulā. Lidmašīnām ar 

19 pasažieru sēdvietām vai mazāk ir jāizmanto faktiskais pārbaudītās bagāžas svars, kas 

noteikts sverot. 
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(2) 3. tabulā: 

 

i) iekšzemes reiss ir lidojums ar sākumu un galapunktu vienas valsts robežās; 

 

ii) reisi Eiropas robežās ir lidojumi, kuri nav vietēji lidojumi un kuru sākums un 

galapunkts ir teritorijā, kas noteikta OPS 1.620 (f) 1. pielikumā; un 

 

iii) starpkontinentu reisi ir lidojumi, kas nav lidojumi Eiropas robežās un kuru sākums 

un galapunkts ir dažādos kontinentos. 

 

3. tabula 

20 vai vairāk sēdvietu 

 

Lidojuma tips Bagāžas standarta svars 

Iekšzemes 11 kg 

Eiropas robežās 13 kg 

Starpkontinentu 15 kg 

Visi pārējie 13 kg 
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g) Ja ekspluatants vēlas izmantot standarta svara vērtības, kas atšķiras no tām, kas ietvertas 1. – 

3. tabulā, viņam iepriekš jāinformē Iestāde par iemesliem un jāsaņem apstiprinājums. Viņam 

arī jāiesniedz apstiprināšanai sīks svēršanas izpētes plāns, un jāpiemēro statistikas analīzes 

metode, kas aprakstīta OPS 1.620 (g) 1. pielikumā. Pēc tam, kad svēršanas izpētes rezultātus 

ir pārbaudījusi un apstiprinājusi Iestāde, pārskatītie standarta svari ir piemērojami tikai 

attiecīgam ekspluatantam. Pārskatītos standarta svarus var izmantot tikai tādos apstākļos, kas 

saskan ar apstākļiem, kādos notikusi izpēte. Ja pārskatītais standarta svars pārsniedz svariem, 

kas minēti 1. tabulā – Nr. 3, tad jāizmanto lielākie skaitļi. 

 

h) Lidojumā, kurā pārvadā ievērojamu skaitu pasažieru, kuru svars, iekļaujot rokas bagāžu, 

varētu pārsniegt standarta pasažieru svaru, ekspluatantam ir jānosaka šādu pasažieru faktiskā 

svars, sverot vai pieskaitot atbilstošu svara pieaugumu. 

 

i) Ja izmanto standarta svari reģistrētai bagāžai, un ievērojams pasažieru skaits reģistrē bagāžu, 

kas varētu pārsniegt standarta bagāžas svaru, ekspluatantam ir jānosaka bagāžas faktiskais 

svars, sverot vai pieskaitot attiecīgu svara daudzumu. 

 

j) Ekspluatants nodrošina, ka kapteini informēts gadījumā, ja nestandarta metode ir izmantota 

kravas svara noteikšanai, un ka šī metode ir minēta svara un līdzsvara dokumentos. 
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OPS 1.625 

Svara un līdzsvara dokumentācija 

(Skat. OPS 1.625 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants pirms katra lidojuma sagatavo svara un līdzsvara dokumentus, precizējot kravu 

un tās izvietojumu. Izmantojot svara un līdzsvara dokumentus, kapteinim ir jāspēj noteikt, ka 

krava un tās izvietojums ir tāds, ka nav pārsniegti lidmašīnas svara un līdzsvara ierobežojumi. 

Dokumentā ir jābūt norādītai personai, kas sagatavo svara un līdzsvara dokumentus. Personai, 

kas uzrauga lidmašīnas iekraušanas darbus, ir jāapstiprina ar parakstu, ka krava un tās 

izvietojums ir saskaņā ar svara un līdzsvara dokumentiem. Šim dokumentam ir jābūt 

pieņemamam kapteinim, kas piekrišanu apliecina ar parakstu vai līdzvērtīgu apliecinājumu. 

(Skat. arī OPS 1.1055 (a)(12)). 

 

b) Ekspluatantam ir jāprecizē pēdējā mirklī notikušu pārmaiņu procedūras kravai. 

 

c) Saskaņā ar Iestādes apstiprinājumu ekspluatants var izmantot alternatīvu risinājumu 

procedūrām, kas noteiktas a) un b) punktā. 
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OPS 1.605 1. pielikums 

Svars un līdzsvars – vispārēja informācija 

(Skat. OPS 1.605) 

 

a) Lidmašīnas sausas ekspluatācijas svars 

 

(1) Lidmašīnas svēršana 

 

i) Jaunas lidmašīnas parasti nosver fabrikā, un tās drīkst laist ekspluatācijā bez 

atkārtotas svēršanas, ja masas un līdzsvara ieraksti ir koriģēti atbilstīgi pārmaiņām 

vai uzlabojumiem lidmašīnā. Lidmašīnas, ko viens ekspluatants ar apstiprinātu 

svara kontroles programmu nodod citam ekspluatantam ar apstiprinātu 

programmu, saņēmējam ekspluatantam nevajag svērt pirms to ekspluatācijas 

sākuma, izņemot gadījumus, ja kopš pēdējās svēršanas ir pagājuši vairāk nekā 4 

gadi. 

 

ii) Individuālu svara un smaguma centra (CG) izvietojumu regulāri un atkārtoti 

nosaka katrai lidmašīnai. Ekspluatantam ir jānosaka maksimālais intervāls starp 

divām svēršanas reizēm, un tam ir jāatbilst OPS 1.605 (b) prasībām. Turklāt 

katras lidmašīnas svars un CG ir atkārtoti jānosaka vai nu: 

 

A) sverot; vai 

 

B) aprēķinot, ja ekspluatants var sniegt vajadzīgo attaisnojumu, lai pierādītu 

izvēlētās aprēķināšanas metodes derīgumu ikreiz, kad kopīgās sausās 

ekspluatācijas svara pārmaiņas pārsniedz ± 0,5% no maksimālās 

piezemēšanās masas vai kopējās pārmaiņas CG izvietojumā pārsniedz 0,5% 

uz vidējās aerodinamiskās hordas. 
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(2) Lidmašīnu parka svars un CG izvietojums 

 

i) Lidmašīnu parkam vai grupai lidmašīnu, kam ir viens un tas pats modelis un 

konfigurācija, var izmantot vidējo sauso ekspluatācijas svaru un CG izvietojumu 

kā lidmašīnu parka svaru un CG izvietojumu, ja konkrētu lidmašīnu sausās 

ekspluatācijas svara un CG izvietojums atbilst pielaidēm, kas precizētas ii) 

apakšpunktā. Līdztekus piemēro kritērijus, kas aprakstīti iii), iv) un a)3) 

apakšpunktā. 

 

ii) Pielaides 

 

A) Ja svērtas lidmašīnas sausais ekspluatācijas svars vai aprēķinātais sausais 

ekspluatācijas svars jebkurai parka lidmašīnai atšķiras vairāk kā par ±0,5 % 

no maksimālā strukturālās piezemēšanās svara vai CG izvietojums no 

lidmašīnu parka CG atšķiras vairāk kā ±0,5 % no vidējās aerodinamiskās 

hordas, konkrēto lidmašīnu atskaita no attiecīgā lidmašīnu parka. Var 

izveidot vairākus lidmašīnu parkus ar atšķirīgu vidējo parka svaru. 

 

B) Ja lidmašīnas svars ir sausās ekspluatācijas svara pielaižu robežās, bet tās 

CG izvietojums ir ārpus parka pielaižu robežām, lidmašīnu joprojām var 

ekspluatēt saskaņā ar piemērojamo sauso ekspluatācijas parka svaru, tomēr 

ar individuālu CG izvietojumu. 
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C) Ja konkrētai lidmašīnai salīdzinājumā ar citām parka lidmašīnām ir fiziska, 

precīzi nosakāma atšķirība (piemēram, kambīzes telpas vai sēdvietu 

konfigurācija), kā dēļ ir pārsniegtas parka pielaides robežas, šo lidmašīnu 

var saglabāt parkā ar nosacījumu, ka šīs lidmašīnas svaram un/vai CG 

izvietojumam piemēro attiecīgas korekcijas. 

 

D) Lidmašīnas, par kurām nav publicēta vidējā aerodinamiskā horda, ir 

jāekspluatē saskaņā ar to individuālo svaru un CG izvietojumu vai tām 

jāpiemēro īpaša izpēte un apstiprinājums. 

 

iii) Parka lielumu izmantošana 

 

A) Pēc lidmašīnas svēršanas vai gadījumā, ja lidmašīnas iekārtās vai 

konfigurācijā rodas pārmaiņas, ekspluatantam ir jāpārbauda, vai lidmašīna 

atbilst (2)ii) apakšpunktā noteiktajām pielaidēm. 

 

B) Lidmašīnas, kas nav svērtas kopš pēdējās lidmašīnu parka svara 

novērtēšanas, joprojām var saglabāt lidmašīnu parkā un tās var ekspluatēt 

saskaņā ar parka lielumiem ar nosacījumu, ka individuālus lielumus 

pārskata, tos atkārtoti aprēķinot, un tie ir (2)ii) apakšpunktā noteikto 

pielaižu robežās. Ja individuālie lielumi vairs nav atļauto pielaižu robežās, 

ekspluatantam ir jānosaka jauni parka lielumi, kas atbilst (2)i) un (2)ii) 

apakšpunktam, vai ir jāekspluatē lidmašīnas, kuru individuālie 

raksturlielumi nav attiecīgās robežās. 
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C) Lai pievienotu lidmašīnu parkam tādu lidmašīnu, ko ekspluatē saskaņā ar 

parka lielumiem, ekspluatantam sverot vai skaitļojot ir jāpārbauda, ka tās 

faktiskie lielumi ir (2)ii) apakšpunktā būtu konkrētu pielaižu robežās. 

 

iv) Lai ievērotu (2)i) apakšpunktu, parka lielumi ir jāaktualizē vismaz katras 

lidmašīnu parka svara novērtējuma beigās. 

 

(3) Lidmašīnu skaits, kas jāsver, lai iegūtu lidmašīnu parka lielumus 

 

i) Ja "n" ir parkā izmantojamo lidmašīnu skaits, izmantojot parka lielumus, 

ekspluatantam laikā starp divām parka svara novērtējuma reizēm ir jānosver 

vismaz tāds lidmašīnu skaits, kas noteikts šajā tabulā: 

 

Lidmašīnu skaits 
parkā 

Minimālais sveramo 
lidmašīnu skaits 

2 vai 3 N 

4 līdz 9 (n +3)/2 

10 vai vairāk (n + 51)/10 

 

ii) Izvēloties lidmašīnas, kas jānosver, ir jāizvēlas tās flotes lidmašīnas, kuras nav 

svērtas visilgāko laiku. 

 

iii) Intervāls starp 2 parka svara vērtēšanas reizēm nedrīkst pārsniegt 48 mēnešus. 
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(4) Svēršanas procedūra 

 

i) Svēršana ir jāveic ražotājam vai apstiprinātai tehniskas apkopes organizācijai. 

 

ii) Ir jāveic piesardzības pasākumi atbilstīgi labai praksei, piemēram: 

 

A) jāpārbauda, vai lidmašīna un iekārtas ir pilnībā komplektētas; 

 

B) jānosaka, ka ir atbilstīgi ņemti vērā šķidrumi; 

 

C) jānodrošina, ka lidmašīna ir tīra; un 

 

D) jānodrošina, ka svēršana notiek norobežotā ēkā. 

 

iii) Iekārtām, ko izmanto sverot, ir jābūt attiecīgi kalibrētam, iestādītam uz nulli, un 

tas ir jāizmanto saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Katrai skalai jābūt ražotāja, 

civilās svēršanas un mērīšanas departamenta vai attiecīgi pilnvarotas organizācijas 

kalibrētai ne senāk kā pirms 2 gadiem vai laikā, ko noteicis svēršanas iekārtas 

ražotājs, izvēloties mazāko faktoru. Iekārtai ir jānodrošina precīza lidmašīnas 

svara noteikšana. 

 

b) Īpaši standartsvari kravai. Papildus standarta masām attiecībā uz pasažieriem un reģistrēto 

bagāžu ekspluatants var iesniegt Iestādei apstiprināšanai standarta masas citām kravas 

vienībām. 
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c) Lidmašīnas piekraušana 

 

(1) Ekspluatantam ir jānodrošina, ka lidmašīnu iekraušana notiek kvalificēta personāla 

uzraudzībā. 

 

(2) Ekspluatantam ir jānodrošina, ka kravas iekraušana notiek saskaņā ar datiem, ko 

izmanto lidmašīnas svara un līdzsvara aprēķināšanai. 

 

(3) Ekspluatantam ir jāievēro papildu strukturāli ierobežojumi, piemēram, grīdu izturības 

ierobežojumi, maksimālais noslogojums uz kvadrātmetru, maksimālā svara attiecībā uz 

kravas nodalījumu un/vai maksimālie sēdvietu ierobežojumi. 

 

d) Smaguma centra ierobežojumi 

 

(1) CG izvietojuma ekspluatācijas diapazons. Ja nepiemēro sēdvietu piešķiršanas principu 

un ja līdzsvara aprēķinos nav precīzi izskaitļota ietekme, ko rada pasažieru skaits 

sēdvietu rindā, krava atsevišķos kravas nodalījumos un degviela atsevišķās cisternās, 

smaguma centra izvietojuma diapazonam ir jāpiemēro ekspluatācijas robežas. Nosakot 

CG robežas, ir jāņem vērā iespējamās novirzes no pieņemtā kravas izvietojuma. Ja 

piemēro brīvas sēdvietu izvēles principu, ekspluatantam ir jāievieš procedūras, lai 

nodrošinātu korekcijas pasākumus, ko veic lidojuma vai pasažieru salona apkalpe 

gadījumā, ja pasažieri ir izvēlējušies sēdvietas izteikti nevienmērīgi attiecībā uz 

lidmašīnas garenasi. CG robežām un ar tām saistītām ekspluatācijas procedūrām, tostarp 

pieņēmumiem attiecībā uz pasažieru sēdvietu izvietojumu, ir jābūt pieņemamiem 

Iestādei. 
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(2) Smaguma centrs lidojuma laikā. Papildus (d)(1) apakšpunkta nosacījumiem 

ekspluatantam ir jādemonstrē, ka procedūru noteikšanā ir pilnībā ņemtas vērā ekstrēmas 

CG izvietojuma variācijas lidojuma laikā, ko rada pasažieru/kravas kustība un degvielas 

patēriņš/pārsūknēšana. 

 

OPS 1.620 (f) 1. pielikums 

Lidojumu zonas definīcija Eiropā 

 

OPS 1.620 (f) nozīmē lidojumi Eiropā, kas nav iekšzemes lidojumi, ir lidojumi, kas notiek gaisa 

zonā, ko ierobežo rumba līnijas starp punktiem ar šādām koordinātēm: 

 

− N7200 E04500 
 
− N4000 E04500 
 
− N3500 E03700 
 
− N3000 E03700 
 
− N3000 W00600 
 
− N2700 W00900 
 
− N2700 W03000 
 
− N6700 W03000 
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− N7200 W01000 
 
− N7200 E04500 
 

kā attēlots 1. zīmējumā: 

 

 
 

1. zīmējums 

Eiropa 
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OPS 1.620 (g) 1. pielikums 

Procedūra pārskatīto standarta svaru noteikšanai pasažieriem un bagāžai 

 

a) Pasažieri 

 

(1) Svēršanas parauga metode. Vidējā pasažieru un to rokas bagāžas masa ir jānosaka 

sverot, izvēloties nejaušus paraugus. Atlasot paraugus pēc nejaušības principa, ir jāņem 

vērā, lai tie pēc rakstura un apjoma būtu reprezentatīvi saistībā ar pasažieru daudzumu, 

ņemot vērā ekspluatācijas tipu, lidojumu biežumu dažādos maršrutos, 

ienākošus/izejošus lidojumus, piemērojamo sezonu un lidmašīnas sēdvietu skaitu. 

 

(2) Parauga izmērs. Izpētes plānā ir jāparedz nosvērt vismaz lielāko no šādiem faktoriem: 

 

i) pasažieru skaitu, kas aprēķināts no pilota parauga, izmantojot ierastās statistikas 

procedūras un pamatojoties uz relatīvu precizitātes pielaidi – 1 % attiecībā uz 

visiem pieaugušajiem un 2 % – atsevišķi vīriešu un sieviešu vidējam svaram; un 

 

ii) lidmašīnām: 

 

A) ar pasažieru sēdvietu skaitu 40 vai vairāk, kopsummā 2000 pasažieri; vai 

 

B) ar pasažieru sēdvietu skaitu mazāk par 40, kopsummā 50 x (pasažieru 

sēdvietu skaits). 
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(3) Pasažieru svars. Pasažieru svarā ir jāietver lidmašīnā līdzi pasažieru ņemto personisko 

mantu svars. Ņemot nejaušus pasažieru masu paraugus, zīdaiņi ir jāsver kopā ar 

pavadītāju pieaugušo (skat. arī OPS 1620 (c) (d) un (e) punktu. 

 

(4) Svēršanas vieta. Pasažieru svēršanas vieta tiek izvēlēta, cik tuvu vien iespējams 

lidmašīnai, punktā, kur nevarētu rasties izmaiņas pasažieru masā, tiem atbrīvojoties vai 

iegūstot vairāk personīgo mantu, pirms pasažieri iekāpj lidmašīnā. 

 

(5) Svēršanas iekārta. Svēršanas iekārtas, kas tiek izmantotas pasažieru svēršanai, 

kapacitāte ir vismaz 150 kg. Masa tiek parādīta minimālajās 500 g iedaļās. Svēršanas 

iekārtas precizitātei ir jābūt 05 % vai 200 g robežās, izvēloties lielāko faktoru. 

 

(6) Masas lielumu reģistrēšana. Katram lidojumam, kas ietverts pasažieru masas izpētē, ir 

jāreģistrē attiecīgā pasažieru kategorija (t.i., vīrieši/sievietes/bērni) un lidojuma numurs. 

 

b) Reģistrēta bagāža. Statistikas procedūra, lai noteiktu pārskatītos standarta bagāžas masas 

lielumus, pamatojoties uz vidējo bagāžas masu obligātam vajadzīgā parauga apjomam, 

pamatā ir tāda pati kā pasažieriem un kāda ir noteikta (a)(1) apakšpunktā. Attiecībā uz bagāžu 

relatīvā precizitātes pielaide ir 1 %. Ir jānosver vismaz 2000 reģistrētas bagāžas vienības. 
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c) Pārskatīto standarta svaru noteikšana attiecībā uz pasažieriem un reģistrēto bagāžu, 

 

(1) lai nodrošinātu to, ka priekšroku dodot faktiskam, sverot noteiktam svaram, pārskatīto 

standarta svaru izmantošana attiecībā uz pasažieriem un reģistrēto bagāžu, nelabvēlīgi 

neietekmētu ekspluatācijas drošību, ir jāveic statistiska analīze. Analīzē noteiks vidējos 

svarus pasažieriem un bagāžai, kā arī citus datus. 

 

(2) Lidmašīnās ar 20 vai vairāk pasažieru sēdvietām vidējos lielumus piemēro kā 

pārskatītus vīriešu un sieviešu svara standartlielumus. 

 

(3) Mazākās lidmašīnās, lai iegūtu pārskatītus standarta svara lielumus, pasažieru vidējam 

svaram ir jāpieskaita šādas svara vērtības: 

 

Pasažieru sēdvietu 
skaits 

Vajadzīgā svara 
palielinājuma 

vērtība 
1 –5 iesk. 16 kg 

6 –9 iesk. 8 kg 

10 –19 iesk. 4 kg 

 

Kā alternatīvu risinājumu lidmašīnām ar 30 vai vairāk pasažieru sēdvietām var piemērot visus 

pieaugušo pārskatītos (vidējos) svara standartlielumus. Lidmašīnām ar 20 vai vairāk pasažieru 

sēdvietām ir piemērojami pārskatītie (vidējie) reģistrētās bagāžas svara standartlielumi. 
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(4) Ekspluatantiem ir iespēja iesniegt Iestādei apstiprināšanai sīku izpētes plānu, lai 

apstiprinātu novirzi no pārskatītā svara standarta lieluma ar nosacījumu, ka novirzes 

lielumu nosaka, izmantojot procedūru, kas paskaidrota šajā pielikumā. Šādas novirzes ir 

jāpārskata intervālos, kas nepārsniedz 5 gadus. 

 

(5) Visi pieaugušo pārskatītie standarta masas lielumi ir jābalsta uz vīriešu/sieviešu 

proporciju 80/20 attiecībā uz visiem lidojumiem, izņemot brīvdienu čarterreisus, kur 

proporcija ir 50/50. Ja ekspluatants vēlas saņemt apstiprinājumu citas proporcijas 

izmantošanai īpašos maršrutos vai lidojumos, dati ir jāiesniedz Iestādei, demonstrējot, 

ka alternatīvā vīriešu/sieviešu proporcija ir pastāvīga un sasniedz vismaz 84 % no 

faktiskās vīriešu/sieviešu attiecības paraugā, kas ņemts vismaz 100 reprezentatīvos 

lidojumos. 

 

(6) Vidējos atklātos svara lielumus noapaļo līdz tuvākam apaļam skaitlim kilogramos. 

Reģistrētas bagāžas svarus tiek noapaļo līdz tuvākajam 0,5 kg skaitlim pēc vajadzības. 

 

OPS 1.625 1. pielikums 

Svara un līdzsvara dokumenti 

 

a) Svara un līdzsvara dokumentācija 

 

(1) Saturs 
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i) Svara un līdzsvara dokumentos ir jāietver šāda informācija: 

 

A) lidmašīnas reģistrācija un tips; 

 

B) lidojuma identifikācijas numurs un datums; 

 

C) kapteiņa identitāte; 

 

D) tās personas identitāte, kura sagatavojusi dokumentus; 

 

E) lidmašīnas sausais ekspluatācijas svars un atbilstošais CG; 

 

F) degvielas svars pacelšanās brīdī un lidojuma degvielas svars; 

 

G) patērējamo vielu svars, kuras nav degviela; 

 

H) kravas komponenti, ietverot pasažierus, bagāžu, kravu un balastu; 

 

I) pacelšanās svars, piezemēšanās svars un svars bez degvielas; 

 

J) kravas izvietojums; 

 

K) piemērojamie lidmašīnas CG izvietojumi; un 

 

L) svara un CG lielumu ierobežojumi. 

 

ii) Saskaņā ar Iestādes apstiprinājumu ekspluatants masas un līdzsvara dokumentos 

var neiekļaut dažus no šiem datiem. 
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(2) Pēdējābrīža pārmaiņas. Ja rodas pārmaiņas pēdējā brīdī pēc tam, kad ir aizpildīti svara 

un līdzsvara dokumenti, uz to jāvērš kapteiņa uzmanība, un pārmaiņas ir jāievada masas 

un līdzsvara dokumentos. Maksimāli pieļaujamās pārmaiņas pasažieru skaitā vai kravas 

telpu kravas ziņā, kas ir pieņemamas kā pārmaiņas pēdējā brīdī, ir jāprecizē 

ekspluatācijas rokasgrāmatā. Ja šis skaitlis ir pārsniegts, ir jāsagatavo jauni svara un 

līdzsvara dokumenti. 

 

b) Datorizētas sistēmas. Ja svara un līdzsvara dokumentus sagatavo datorizēta svara un līdzsvara 

sistēma, ekspluatantam ir jāpārbauda galīgo datu integritāte. Viņam ir jāizveido sistēma, lai 

pārbaudītu, ka grozījumi viņa izejas datos ir atbilstoši iestrādāti sistēmā, un sistēma darbojas 

pareizi un nepārtraukti, pārbaudot galīgos datus ik pēc sešiem mēnešiem. 

 

c) Svara un līdzsvara sistēmas lidmašīnā. Ekspluatantam ir jāsaņem Iestādes apstiprinājums, ja 

viņš vēlas izmantot datorizētu svara un līdzsvara sistēmu lidmašīnā kā primāro avotu. 

 

d) Datu pārraides tīkls. Ja svara un līdzsvara dokumentus nosūtīta uz lidmašīnām pa datu 

pārraides tīklu, lidlaukā ir jābūt pieejamai kapteiņa akceptēto galīgo svara un līdzsvara 

dokumentu kopijai. 
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K APAKŠSADAĻA 

 

INSTRUMENTI UN IEKĀRTAS 

 

OPS 1.630 

Vispārējs ievads 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidojumu sāk vienīgi tad, ja instrumenti un iekārtas saskaņā ar šīs 

apakšsadaļas prasībām: 

 

(1) ir apstiprinātas, izņemot c) punktā noteikto, un uzstādīts saskaņā ar tām piemērojamām 

prasībām, ietverot obligātus tehniskā raksturojuma standartus un ekspluatācijas un 

lidojuma derīguma prasības; un 

 

(2) ir darbaspējīgā, paredzamai ekspluatācijai vajadzīgā stāvoklī, izņemot MEL noteikto 

(OPS 1.030 atsauce). 

 

b) Instrumentu un iekārtu obligātie darbības standarti ir noteikti piemērojamā Eiropas tehnisko 

standartu instrukcijā (ETSO), kā uzskaitīts spēkā esošos Tehniskajos noteikumos par Eiropas 

tehnisko standartu instrukciju (CS – ETSO), ja vien darbības vai lidojuma derīguma 

noteikumos nav aprakstīti citādi tehniskā raksturojuma standarti. Instrumenti un iekārtas, kas 

OPS ieviešanas datumā atbilst citiem, nevis ETSO konstrukcijas un tehniskā raksturojuma 

noteikumiem, var izmantot vai uzstādīt, ja šajā apakšsadaļā nav noteiktas papildu prasības. 

Jau apstiprinātiem instrumentiem un aparatūrai nav jāatbilst pārstrādātajai ETSO vai 

pārstrādātiem tehniskiem noteikumiem, kas nav ETSO, ja nav noteiktas prasības ar 

atpakaļejošu datumu. 
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c) Iekārtu apstiprinājums nav vajadzīgs šādiem ierakstiem: 

 

(1) drošinātāji, saskaņā ar OPS 1.635; 

 

(2) elektriskie lukturīši, saskaņā ar OPS 1.640 (a)(4); 

 

(3) precīzie hronometri, saskaņā ar OPS 1.650 (b) un 1.652 (b); 

 

(4) karšu turētāji, saskaņā ar OPS 1.652 (n); 

 

(5) pirmās palīdzības komplekti, saskaņā ar OPS 1.745; 

 

(6) avārijas medicīniskās palīdzības komplekts, saskaņā ar OPS 1.755; 

 

(7) megafoni, saskaņā ar OPS 1.810; 

 

(8) izdzīvošanas un pirotehnikas signalizācijas ierīces, saskaņā ar OPS 1.835 (a) un (c); un 

 

(9) jūras enkuri un hidroplānu un amfībiju pietauvošanās, noenkurošanās un manevrēšanas 

ierīces, saskaņā ar OPS 1.840. 

 

d) Ja iekārtas darba vietā lidojuma laikā izmanto viens apkalpes loceklis, tam jābūt ērti 

ekspluatējumam no viņa darba vietas. Ja atsevišķu ierīci ir paredzēts darbināt vairāk nekā 

vienam lidmašīnas apkalpes loceklim, tā ir jāuzstāda tā, lai būtu ērti darbināma no jebkuras 

darba vietas, kur to paredzēts darbināt. 
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e) Instrumentiem, ko izmanto tikai viens apkalpes loceklis, jābūt izvietotiem tā, lai apkalpes 

loceklis no savas darba vietas varētu bez piepūles redzēt rādījumus, faktiski minimāli mainot 

stāvokli un redzes līniju, ko parasti ieņem, skatoties uz priekšu lidojuma virzienā. Ja kaut 

vienu instrumentu lidmašīnā jāizmanto vairāk nekā 1 apkalpes loceklim, tas jānovieto tā, lai 

instruments būtu redzams no katra apkalpes locekļa darba vietas. 

 

OPS 1.635 

Īssavienojuma aizsardzības ierīces 

 

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu, kurā lietoti drošinātāji, vienīgi tad, ja lidojuma laikā ir pieejami 

rezerves drošinātāji, kuru skaits ir vismaz 10% no katras jaudas drošinātājiem, vai arī ir trīs 

drošinātāji katrai jaudai, izvēloties lielāko faktoru. 

 

OPS 1.640 

Lidmašīnas ekspluatācijas gaismas 

 

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu tikai tad, ja tai ir uzstādīta: 

 

a) Lidojumam dienā: 

 

(1) pretsadursmes gaismu sistēma; 
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(2) apgaismojums, kas saņem enerģiju no lidmašīnas elektriskās sistēmas, lai visiem 

instrumentiem un iekārtām, kas ir būtisks drošai lidmašīnas ekspluatācijai, nodrošinātu 

atbilstošu apgaismojumu; 

 

(3) apgaismojumu, kas saņem enerģiju no lidmašīnas elektriskās sistēmas, lai nodrošinātu 

apgaismojumu visos pasažieru nodalījumos; un 

 

(4) elektrisku lukturīti katram apkalpes loceklim, kas būtu viegli sasniedzams, sēžot viņiem 

norādītajās darba vietās. 

 

b) Lidojumam naktī papildus iepriekš a) norādītajam aprīkojumam: 

 

(1) navigācijas/pozīcijas gaismas; un 

 

(2) divas piezemēšanās gaismas vai viena gaisma, kam ir divi atsevišķi barojami kvēldiegi; 

un 

 

(3) gaismām, kas atbilst starptautiskiem noteikumiem sadursmju novēršanai uz jūras, ja 

lidmašīna ir hidroplāns vai amfībija. 

 

OPS 1.645 

Vējstiklu tīrītāji 

 

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu ar maksimālo sertificēto pacelšanās svaru, lielāku par 5700 kg 

vienīgi, ja katrā pilota darba vietā tai ir vējstiklu tīrītājs vai līdzīga ierīce, lai nokrišņu laikā 

saglabātu skaidru vējstikla caurredzamību. 
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OPS 1.650 

Ekspluatācija saskaņā ar VFR dienā – lidojuma un navigācijas instrumenti 

un saistītas iekārtas 

 

Ekspluatants saskaņā ar Vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR) dienā ekspluatē lidmašīnu vienīgi 

tad, ja tai ir lidojuma un navigācijas instrumenti un attiecīgas iekārtas, un, ja vajadzīgs, ievērojot 

turpmākajos punktos dotos nosacījumus: 

 

a) magnētisks kompass; 

 

b) precīzs hronometrs, kas rāda laiku stundās, minūtēs un sekundēs; 

 

c) jūtīgs spiediena altimetrs, kalibrēts pēdās un ar papildu skalu, kalibrētu 

hektopaskālos/milibāros, ko var pielāgot jebkuram barometriskam spiedienam, kāds 

iespējams lidojuma laikā; 

 

d) mezglos kalibrēts gaisa ātruma indikators; 

 

e) vertikāla ātruma indikatoru; 

 

f) pagrieziena un slīdēšanas indikators vai pagrieziena koordinators ar iemontētu slīdēšanas 

indikatoru; 

 

g) telpiskā stāvokļa indikators; 

 

h) stabilizēts virziena indikators; un 
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i) lidojumu kabīnē uzstādītu ārējās gaisa temperatūras rādītāju, kalibrētu Celsija grādos. 

 

j) Lidojumiem, kuru ilgums nepārsniedz 60 minūtes un kuru pacelšanās un nosēšanās notiek 

vienā un tajā pašā lidlaukā, un kuru lidojumu attālums nepārsniedz 50 jūras jūdzes no šī 

lidlauka, visi iepriekš (f), (g) un (h) punktos un tālāk (k)(4), (k)(5) un (k)(6) apakšpunktos 

aprakstītie instrumenti var tikt aizstāti vai nu ar pagrieziena un slīdēšanas indikatoru vai 

pagrieziena koordinatoru, kurā ietverts slīdēšanas indikators, vai gan telpiskā stāvokļa, gan 

slīdēšanas indikatoru. 

 

(k) Ja nepieciešami divi piloti, otrā pilota darba vietā ir aprīkota ar šādiem atsevišķiem 

instrumentiem: 

 

(1) jūtīgu spiediena altimetru, kalibrētu pēdās un aprīkotu ar papildu skalu, kalibrētu 

hektopaskālos/milibāros, ko var pielāgot jebkuram barometriskam spiedienam, kas 

iespējams lidojuma laikā; 

 

(2) mezglos kalibrēts lidojuma ātruma indikators; 

 

(3) vertikāla ātruma indikators; 

 

(4) pagrieziena un slīdēšanas indikators vai pagrieziena koordinators ar iemontētu 

slīdēšanas indikatoru; 

 

(5) telpiskā stāvokļa indikatoru; un 

 

(6) stabilizēts virziena indikators. 
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l) Lai nepieļautu nepareizu darbību kondensācijas vai apledojuma dēļ, katrai gaisa ātrumu 

mērīšanas sistēmai jābūt ar apsildāmu pito caurulīti vai līdzīgām ierīcēm šādās lidmašīnās: 

 

(1) lidmašīnās ar sertificētu pacelšanās masu virs 5700 kg vai ar maksimālu apstiprināto 

sēdvietu konfigurāciju vairāk par 9 sēdvietām; 

 

(2) lidmašīnās, kuru sertifikāts par derīgumu lidojumiem pirmo reizi izsniegts 1999. gada 1. 

aprīlī vai vēlāk. 

 

m) Ja ir vajadzīgi dubulti instrumenti, ir jābūt atsevišķai ekrānpultij katram pilotam un 

atsevišķiem pārslēdzējiem vai citam atbilstošai saistītai iekārtai. 

 

n) Visās lidmašīnās jābūt iekārtai, kas uzrādītu, kad vajadzīgie lidojuma instrumenti nav 

atbilstoši apgādāti ar elektroenerģiju; un 

 

o) visas lidmašīnas ar gaisa saspiežamības ierobežojumiem, kurus citādi neuzrāda iekļautie gaisa 

ātruma rādītāji, katrā pilota atrašanās vietā aprīkotas ar Maha skaitļa rādītāju. 

 

(p) Ekspluatants veic VFR ekspluatāciju dienā vienīgi tad, ja lidmašīnā katram apkalpes loceklim, 

kas attiecīgā darba vietā pilda pienākumus, lidojumā ir austiņas ar mikrofonu vai līdzīgu 

iekārtu. 
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OPS 1.652 

Ekspluatācija saskaņā ar IFR vai naktī – lidojuma un navigācijas instrumenti un saistītas iekārtas 

 

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu saskaņā ar Instrumentālo lidojumu noteikumiem (IFR) vai naktī 

saskaņā Vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR) vienīgi tad, ja tai ir lidojuma un navigācijas 

instrumenti un saistītas iekārtas, un, ja vajadzīgs, saskaņā ar šādiem punktos noteiktiem 

nosacījumiem: 

 

a) magnētisks kompass; 

 

b) precīzs hronometrs, kas rāda laiku stundās, minūtēs un sekundēs; 

 

c) divi jūtīgi, pēdās kalibrēti spiediena altimetri, kam ir papildu skalas, kalibrētas hektopaskālos / 

milibāros, ko var pielāgot jebkuram barometriskam spiedienam, kāds iespējams lidojuma 

laikā; Altimetriem jābūt ar cilindrisku bultas rādītāju vai līdzīgu rādītāju. 

 

d) Lai nepieļautu nepareizu darbību kondensācijas vai apledojuma dēļ, katrai gaisa ātrumu 

mērīšanas sistēmai jābūt ar apsildāmu pito caurulīti vai līdzvērtīgu ierīci, ietverot arī 

brīdinājumu par darbības traucējumiem pito apsildē. Prasība par darbības traucējumu 

noteikšanu pito apsildē neattiecas uz lidmašīnām ar maksimālu apstiprināto sēdvietu 

konfigurāciju 9 un mazāk sēdvietām un sertificēto pacelšanās masu 5700 kg un mazāku, un 

kuru individuālā lidojumderīguma apliecība izdota pirms 1998. gada 1. aprīļa; 

 

e) vertikāla ātruma indikators; 
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f) pagrieziena un slīdēšanas indikators; 

 

g) telpiskā stāvokļa indikators; 

 

h) stabilizēta virziena indikators; 

 

i) lidojumu kabīnē uzstādīts ārējā gaisa temperatūras rādītājs, kalibrēts Celsija grādos; un 

 

j) divas neatkarīgas statiskā spiediena sistēmas – izņemot propelleru vilkmes lidmašīnas ar 

maksimālo pacelšanās masu 5700 kg vai mazāku, kurām ir pieļaujama viena statiskā 

spiediena sistēma un viens rezerves statiskā spiediena avots. 

 

k) Ja vajadzīgi divi piloti, otrā pilota darba vietā ir šādi atsevišķi instrumenti: 

 

(1) jūtīgs spiediena altimetrs, kalibrēts pēdās un ar papildu skalu, kalibrētu 

hektopaskālos/milibāros, ko var pielāgot jebkuram barometriskam spiedienam, kāds 

iespējams lidojuma laikā, un kas var būt viens no 2 iepriekš (c) punktā paredzētajiem 

altimetriem. Altimetriem jābūt ar cilindrisku bultas rādītāju vai līdzīgu rādītāju. 
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(2) Lai nepieļautu nepareizu darbību kondensācijas vai apledojuma dēļ, katrai gaisa ātruma 

mērīšanas sistēmai jābūt ar apsildāmu pito caurulīti vai līdzvērtīgu ierīci, ietverot arī 

brīdinājumu par darbības traucējumiem pito apsildē. Prasība par darbības traucējumu 

noteikšanu pito apsildē neattiecas uz lidmašīnām ar maksimālu apstiprinātu sēdvietu 

konfigurāciju 9 un mazāk sēdvietām un sertificētu pacelšanās masu 5700 kg un mazāku, 

un kuru individuālā lidojumderīguma apliecība izdota pirms 1998. gada 1. aprīļa; 

 

(3) vertikāla ātruma indikators; 

 

(4) pagrieziena un slīdēšanas indikators; 

 

(5) telpiskā stāvokļa indikators; un 

 

(6) stabilizēts virziena indikators. 

 

l) Lidmašīnām ar sertificēto pacelšanās masu virs 5700 kg vai ar maksimālo apstiprināto 

sēdvietu konfigurāciju vairāk par 9 sēdvietām jābūt ar papildu, rezerves telpiskā stāvokļa 

indikatoru (mākslīgais horizonts), pieejamu izmantošanai no jebkuras pilota darba vietas un 

kas: 

 

(1) normālas ekspluatācijas laikā nepārtraukti saņem enerģiju, un ko pēc elektrības 

ražošanas sistēmas pilnīgas atteices apgādā ar enerģiju no enerģijas avota, kas ir 

neatkarīgs no elektrības ražošanas sistēmas; 

 

(2) garantē drošu ekspluatāciju vismaz 30 minūtes pēc elektrības ražošanas sistēmas 

pilnīgas atteices, ņemot vērā citas slodzes avārijas elektroenerģijas padeves sistēmā un 

ekspluatācijas procesus; 
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(3) darbojas neatkarīgi no jebkuras citas stāvokļa indikācijas sistēmas; 

 

(4) pēc parastās elektrības ražošanas sistēmas pilnīgas atteices darbojas automātiski; un 

 

(5) ir pienācīgi apgaismots visos ekspluatācijas posmos,  

 

izņemot lidmašīnas ar maksimālo pacelšanās masu 5700 kg vai mazāku, kas 1995. gada 1. 

aprīlī jau bijušas reģistrētas dalībvalstī, un kam kreisās puses instrumentu panelī ir rezerves 

telpiskā stāvokļa indikators. 

 

m) Saskaņā ar iepriekš 1) apakšpunktā minēto, apkalpei ir jābūt skaidri zināmam, kad šajā punktā 

pieprasītais rezerves telpiskā stāvokļa indikatoru darbina ar avārijas enerģiju. Ja rezerves 

telpiskā stāvokļa indikatoram ir pašam sava īpaša enerģijas padeve, uz instrumenta vai uz 

instrumentu paneļa ir attiecīga indikācija, kas norāda, ka šī padeve darbojas. 

 

n) Karšu turētājs, uzstādīts informācijas nolasīšanai ērtā vietā, ko var apgaismot nakts 

ekspluatāciju laikā. 

 

o) Ja rezerves attāluma instrumentu sistēma ir sertificēta saskaņā ar CS 25.1303(b)(4) vai līdzīgi, 

pagriezienu un slīdēšanas indikatorus var aizvietot ar slīdēšanas indikatoriem. 

 

p) Ja vajadzīgi dubulti instrumenti, šī prasība katram pilotam paredz savus indikatorus un 

pārslēdzējus vai vajadzības gadījumā citas attiecīgas ierīces. 
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q) Visās lidmašīnās jābūt iekārtai, kas rāda, kad vajadzīgie lidojuma instrumenti nav atbilstoši 

apgādāti ar elektroenerģiju; un 

 

r) visās lidmašīnās ar gaisa saspiežamības ierobežojumiem, ko citādi neuzrāda iekļautie gaisa 

ātruma rādītāji, katrā pilota darba vietā ir Maha skaitļa rādītājs. 

 

s) Ekspluatants veic ekspluatāciju saskaņā ar IFR vai ekspluatāciju naktī vienīgi tad, ja 

lidmašīnā ir austiņas ar mikrofonu vai līdzvērtīgu ierīci katram apkalpes loceklim, kas pilda 

apkalpes pienākumus un attiecīgo pārraides pogu uz vadības stūres katram pilotam. 

 

OPS 1.655 

Papildu iekārtas viena pilota lidojumam saskaņā ar IFR vai naktī 

 

Ekspluatants veic lidmašīnas ekspluatāciju ar vienu pilotu vienīgi tad, ja lidmašīnai ir autopilots, 

kam ir vismaz augstuma un kursa noturēšanas režīms. 

 

OPS 1.660 

Augstuma brīdināšanas sistēma 

 

a) Ekspluatants ekspluatē turbo propelleru lidmašīnu ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu 

vairāk par 5700 kg vai maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju vairāk par 9 

sēdvietām vai turboreaktīvo lidmašīnu vienīgi tad, ja tajā ir augstuma brīdināšanas sistēma, 

kas spēj: 

 

(1) brīdināt apkalpi par tuvošanos iepriekš izvēlētam augstumam; un 
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(2) vismaz ar skaņas signālu brīdināt apkalpes komandu par iepriekš izvēlētā augstuma 

pārsniegšanu vai samazināšanu, 

 

izņemot lidmašīnas ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu 5700 kg vai mazāku vai 

maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju 9 vai mazāk sēdvietām, kuru 

individuālā lidojumderīguma apliecība izdota pirms 1972. gada 1. aprīļa un kuri 1995. gada 1. 

aprīlī jau ir reģistrēti dalībvalstī. 

 

OPS 1.665 

Zemes tuvošanās brīdināšanas sistēma un reljefa apzināšanās brīdināšanas sistēma 

 

a) Ekspluatants ekspluatē turbodzinēju lidmašīnu ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 

5 700 kg vai maksimālo apstiprināto pasažieru skaitu konfigurāciju vairāk par 9 sēdvietām 

vienīgi tad, ja tajā ir zemes tuvošanās brīdinājuma sistēma, kas brīdina, lai izvairītos no reljefa 

(Reljefa apzināšanās un brīdināšanas sistēma– TAWS). 

 

b) Zemes tuvošanās brīdināšanas sistēmai automātiski ar skaņu signāliem, k var papildināt ar 

vizuāliem signāliem, laicīgi un skaidri jābrīdina apkalpe par vertikālo ātrumu zemes virzienā, 

zemes tuvošanos, augstuma samazināšanos pēc pacelšanās vai aiziešanas uz otro riņķi, 

nepareizu nosēšanos konfigurāciju un novirzi lejup no planēšanas trajektorijas. 

 

c) Reljefa apzināšanās un brīdināšanas sistēmai automātiski ar skaņas un vizuālo signālu 

palīdzību un reljefa apzināšanās displeju jānodrošina apkalpe ar brīdinājumā laikā, lai 

kontrolētā lidojumā nepieļautu sadursmi ar zemi un nodrošinātu uz priekšu izvērstu šķēršļu 

pārvarēšanas iespēju un izvairīšanos no reljefa. 
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OPS 1.668 

Lidmašīnu sadursmes novēršanas sistēma 

 

Ekspluatants ekspluatē turbodzinēju lidmašīnu ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5700 

kg vai maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju vairāk par 19 sēdvietām vienīgi tad, 

ja tā ir aprīkota ar lidmašīnu sadursmes novēršanas sistēmu ar minimālo tehnisko raksturojuma 

līmeni vismaz ACAS II. 

 

OPS 1.670 

Lidmašīnas meteoroloģiskā radara iekārtas 

 

a) Ekspluatants neekspluatē: 

 

(1) hermetizējamu lidmašīnu; vai 

 

(2) nehermetizējamu lidmašīnu ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5700 kg; vai 

 

(3) nehermetizējamu lidmašīnu ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju 

vairāk par 9 sēdvietām vienīgi tad, ja tajā nav lidmašīnas meteoroloģiskā radara iekārta, 

neatkarīgi no tā, vai šo lidmašīnu ekspluatē naktī vai instrumentālos meteoroloģiskos 

apstākļos rajonos, kur lidojuma maršrutā iespējami pērkonu negaisi vai citi potenciāli 

bīstami laika apstākļi, kurus uzskata par uztveramiem ar lidmašīnas meteoroloģisko 

radaru. 
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b) Propelleru vilkmes hermetizējamām lidmašīnām ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu 

līdz 5700 kg un maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju ne vairāk par 9 

sēdvietām lidmašīnas meteoroloģiskā radara iekārtu var aizstāt ar citu iekārtu, kas spēj atklāt 

pērkona negaisus un citus potenciāli bīstamus laika apstākļus, ko uzskata par uztveramiem ar 

lidmašīnas meteoroloģisko radaru, šādam iekārtām ir vajadzīgs Iestādes apstiprinājums. 

 

OPS 1.675 

Aprīkojums ekspluatācijai apledošanas apstākļos 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu iespējamos vai esošos apledošanas apstākļos vienīgi tad, ja 

tā ir sertificēta un piemērota ekspluatācijai apledošanas apstākļos. 

 

b) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu iespējamos vai esošos apledošanas apstākļos naktī vienīgi 

tad, ja tai ir ierīci, kas izgaismo vai nosaka ledus veidošanos. Jebkuram izmantojamajam 

apgaismojumam jābūt tādam, kas nežilbina vai neatstaro, traucējot apkalpei tās pienākumu 

veikšanā. 

 

OPS 1.680 

Kosmiskā starojuma uztveršanas iekārtas 

 

Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīnās, kas paredzētas ekspluatācijai virs 15 000 m (49 000 pēdām) 

ir instruments nepārtrauktai saņemtās kopējās kosmiskā starojuma (t.i. galaktikas un saules 

izcelsmes kopējā jonizācijas un neitronu starojuma) devas mērīšanai un indikācijai un katra 

lidojuma kopējās devas mērīšanai un indikācijai. 
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OPS 1.685 

Lidojuma apkalpes iekšējā telefonu sistēma 

 

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu, kurai vajadzīgs vairāk nekā viens apkalpes loceklis, vienīgi tad, 

ja tajā ir apkalpes iekšējā telefona sistēma, kas ietver katram apkalpes loceklim domātas austiņas un 

mikrofonus, kas nav rokas mikrofons. 

 

OPS 1.690 

Apkalpes locekļu iekšējā telefonu sistēma 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 15000 kg vai 

maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju vairāk par 19 sēdvietām vienīgi tad, 

ja tā ir aprīkota ar apkalpes locekļu iekšēja telefona sistēmu, izņemot lidmašīnas, kurām pirmā 

individuālā lidojumderīguma apliecība izsniegta līdz 1965. gada 1. aprīlim, un kas 1995. gada 

1. aprīlī jau ir reģistrētas dalībvalstī. 

 

b) Šajā punktā noteiktajai apkalpes locekļu iekšējā telefonu sistēmai: 

 

(1) jādarbojas neatkarīgi no publiskās informācijas sistēmas, izņemot telefona aparātus, 

austiņas, mikrofonus, pārslēdzējus un signālierīces; 

 

(2) jānodrošina divpusējus sakarus starp apkalpes nodalījumu un: 

 

i) katru pasažieru nodalījumu; 
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ii) katru virtuvi, kura nav izvietota pasažieru salona līmenī; un 

 

iii) katru attālu apkalpes nodalījumu, kas neatrodas pasažieru salonā un nav viegli 

pieejams no pasažieru nodalījuma; 

 

(3) jābūt viegli pieejamai izmantošanai no katras nepieciešamās lidojuma apkalpes locekļa 

darba vietas apkalpes nodalījumā; 

 

(4) jābūt viegli pieejamai izmantošanai no katras nepieciešamās lidojuma apkalpes locekļa 

darba vietas tuvu katrai atsevišķai vai pārotai avārijas izejai grīdas līmenī; 

 

(5) jābūt aprīkotai ar brīdināšanas sistēmu, kura ietver skaņas vai vizuālos signālus 

lidojuma apkalpes locekļu izmantošanai, lai brīdinātu pasažieru salona apkalpi un 

pasažieru salona apkalpes locekļu izmantošanai, lai brīdinātu lidojuma apkalpi; 

 

(6) jābūt aprīkotai ar līdzekļiem izsaukuma saņēmējam, lai noteiktu, vai tas ir normāls 

izsaukums vai avārijas izsaukums; un 

 

(7) atrodoties uz zemes, jānodrošina divpusējus sakarus starp personālu uz zemes un vismaz 

diviem apkalpes locekļiem. 
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OPS 1.695 

Publiskās informācijas sistēma 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju 

vairāk par 19 sēdvietām vienīgi tad, ja ir uzstādīta publiskās informācijas sistēma. 

 

b) Šajā punktā noteiktajai publiskās informācijas sistēmai: 

 

(1) jādarbojas neatkarīgi no apkalpes locekļu iekšējās telefonu sistēmas, izņemot telefona 

aparātus, austiņas, mikrofonus, pārslēdzējus un signālierīces; 

 

(2) jābūt ērti sasniedzamai nekavējošai lietošanai no katras nepieciešamās apkalpes locekļa 

darba vietas; 

 

(3) jābūt uzstādītai tā, lai pie katras nepieciešamās grīdas līmeņa pasažieru izejas, kurai 

blakus atrodas pasažieru salona apkalpes sēdeklis, atrodas mikrofons, kas ir viegli 

pieejams sēdošam apkalpes loceklim, izņemot gadījumus, kad mikrofons var apkalpot 

vairāk kā vienu izeju, ja izejas tuvums ļauj sēdošiem apkalpes locekļiem savstarpēji 

mutiski sazināties bez starpnieku palīdzības; 

 

(4) jābūt izmantojamai 10 sekunžu laikā no jebkuras pasažieru salona apkalpes locekļu 

darba vietas nodalījumos, kuros tās izmantošana ir pieejama; un 

 

(5) jābūt sadzirdamai un saprotamai visos pasažieru sēdekļos, tualetēs un pasažieru salona 

apkalpes sēdekļos un darba vietās. 
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OPS 1.700 

Pilotu kabīnes skaņas reģistratori – 1 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu, kuras individuālā lidojumderīguma apliecība pirmo reizi 

izsniegta 1998. gada 1. aprīlī vai vēlāk un kura: 

 

(1) ir vairāku dzinēju turbo lidmašīna ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu 

konfigurāciju vairāk kā 9 sēdvietām; vai 

 

(2) kuras maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 5 700 kg, 

 

vienīgi tad, ja tā ir aprīkota ar pilotu kabīnes skaņas reģistratoru, kurš, fiksējot laiku, ieraksta: 

 

i) balss sakarus, kuri tiek pārraidīti vai uztverti pilotu kabīnē ar radio palīdzību; 

 

ii) akustisko vidi pilotu kabīnē, tostarp bez pārtraukuma audio signālus, kas saņemti 

no katra izmantotā piestiprinātā mikrofona un maskas mikrofona; 

 

iii) lidojuma apkalpes locekļu balss sakarus pilotu kabīnē, izmantojot lidmašīnas 

iekšējā telefona sistēmu; 

 

iv) balss vai audio signālus, identificējot austiņām vai skaļrunim pieslēgtos 

navigācijas vai pieejas līdzekļus; un 
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v) lidojuma apkalpes locekļu balss sakarus pilotu kabīnē, izmantojot publiskās 

informācijas sistēmu, ja tāda ir uzstādīta. 

 

b) Pilotu kabīnes skaņas reģistrators spēj saglabāt vismaz tā darbības laika pēdējās 2 stundās 

ierakstīto informāciju, izņemot lidmašīnām ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu 5700 kg 

vai mazāk, kurām šis periods var tikt samazināts līdz 30 minūtēm. 

 

c) Pilotu kabīnes skaņas reģistratoram automātiski jāuzsāk ierakstīšana pirms lidmašīna uzsāk 

kustību ar savu dzinējspēku un jāturpina ierakstīšana līdz lidojuma izbeigšanai, kad lidmašīna 

vairs nav spējīga pārvietoties ar savu dzinējspēku. Bez tam, atkarībā no apgādājamības ar 

elektroenerģiju, pilotu kabīnes skaņas reģistratoram pēc iespējas ātrāk jāuzsāk ieraksts pilota 

kabīnes pārbaužu laikā pirms dzinēja iedarbināšanas lidojuma sākumā līdz pat pilota kabīnes 

pārbaudēm pēc dzinēja izslēgšanas lidojuma beigās. 

 

d) Pilotu kabīnes skaņas reģistrētājam jābūt aprīkotam ar ierīci, kas palīdzētu atrast tā atrašanās 

vietu ūdenī. 

 

OPS 1.705 

Pilotu kabīnes skaņas reģistratori –2 

 

a) Ekspluatants ekspluatē vairāku dzinēju turbo lidmašīnu, kuras individuālā lidojumderīguma 

apliecība pirmo reizi izsniegta 1990. gada 1. janvārī vai vēlāk un kuras maksimālā sertificētā 

pacelšanās masa ir 5700 kg vai mazāk, un kuras apstiprinātā pasažieru sēdvietu konfigurācija 

vairāk par 9 sēdvietām, vienīgi tad, ja tā ir aprīkota ar pilotu kabīnes skaņas reģistratoru, kas 

ieraksta: 

 

(1) balss sakarus, kuri tiek pārraidīti vai uztverti pilotu kabīnē ar radio palīdzību; 
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(2) akustisko vidi pilotu kabīnē, tostarp bez pārtraukuma audio signālus, kas saņemti no 

katra izmantotā piestiprinātā mikrofona un maskas mikrofona; 

 

(3) lidojuma apkalpes locekļu balss sakarus pilotu kabīnē, izmantojot lidmašīnas iekšējā 

telefona sistēmu; 

 

(4) balss vai audio signālus, identificējot austiņām vai skaļrunim pieslēgtos navigācijas vai 

pieejas līdzekļus; un 

 

(5) lidojuma apkalpes locekļu balss sakarus pilotu kabīnē, izmantojot publiskās 

informācijas sistēmu, ja tāda ir uzstādīta. 

 

b) Pilotu kabīnes skaņas reģistrators spēj saglabāt vismaz tā darbības laika pēdējās 30 minūtēs 

ierakstīto informāciju. 

 

c) Pilotu kabīnes skaņas reģistratoram automātiski jāuzsāk ierakstīšana pirms lidmašīna uzsāk 

kustību ar savu dzinējspēku un jāturpina ierakstīšana līdz lidojuma izbeigšanai, kad lidmašīna 

vairs nav spējīga pārvietoties ar savu dzinējspēku. Bez tam, atkarībā no apgādājamības ar 

elektroenerģiju, pilotu kabīnes skaņas reģistratoram pēc iespējas ātrāk jāuzsāk ieraksts pilota 

kabīnes pārbaužu laikā pirms dzinēja iedarbināšanas lidojuma sākumā līdz pat pilotu kabīnes 

pārbaudēm pēc dzinēja izslēgšanas lidojuma beigās. 

 

d) Pilotu kabīnes skaņas reģistrētājam jābūt aprīkotam ar ierīci, kas palīdzētu atrast tā atrašanās 

vietu ūdenī. 
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OPS 1.710 

Pilotu kabīnes skaņas reģistratori –3 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5700 kg, 

kuras individuālā lidojumderīguma apliecība pirmo reizi izsniegta pirms 1998, gada 1. aprīļa, 

vienīgi tad, ja tā ir aprīkota ar pilotu kabīnes skaņas reģistratoru, kas ieraksta: 

 

(1) balss sakarus, kuri tiek pārraidīti vai uztverti pilotu kabīnē ar radio palīdzību; 

 

(2) akustisko vidi pilotu kabīnē; 

 

(3) lidojuma apkalpes locekļu balss sakarus pilotu kabīnē, izmantojot lidmašīnas iekšējā 

telefona sistēmu; 

 

(4) balss vai audio signālus, identificējot austiņām vai skaļrunim pieslēgtos navigācijas vai 

pieejas līdzekļus; un 

 

(5) lidojuma apkalpes locekļu balss sakarus pilotu kabīnē, izmantojot publiskās 

informācijas sistēmu, ja tāda ir uzstādīta. 

 

b) Pilotu kabīnes skaņas reģistrators spēj saglabāt vismaz tā darbības laika pēdējās 30 minūtēs 

ierakstīto informāciju. 
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c) Pilotu kabīnes skaņas reģistratoram automātiski jāuzsāk ierakstīšana pirms lidmašīna uzsāk 

kustību ar savu dzinējspēku un jāturpina ierakstīšana līdz lidojuma izbeigšanai, kad lidmašīna 

vairs nav spējīga pārvietoties ar savu dzinējspēku. 

 

d) Pilotu kabīnes skaņas reģistrētājam jābūt aprīkotam ar ierīci, kas palīdzētu atrast tā atrašanās 

vietu ūdenī. 

 

OPS 1.715 

Lidojuma parametru reģistratori – 1 

(Skat. OPS 1.715 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu, kuras individuālā lidojumderīguma apliecība pirmo reizi 

izsniegta 1998. gada 1. aprīlī vai vēlāk un kura: 

 

(1) ir vairāku dzinēju turbo lidmašīna ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu 

konfigurāciju vairāk kā 9 sēdvietām; vai 

 

(2) kuras maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 5 700 kg, 

 

vienīgi tad, ja tā ir aprīkota ar lidojuma parametru reģistratoru, kurā pielietota datu 

ierakstīšanas un uzglabāšanas ciparu metode un ir pieejama metode ērtai šo datu iegūšanai no 

uzglabāšanas līdzekļa. 

 

b) Lidojuma parametru reģistrators spēj saglabāt vismaz tā darbības laika pēdējās 25 stundās 

ierakstīto informāciju, izņemot lidmašīnām ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu 5700 kg 

vai mazāk, kurām šis periods var tikt samazināts līdz 10 stundām. 
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c) Lidojuma parametru reģistrators, fiksējot laiku, ieraksta: 

 

(1) OPS 1.715 1. pielikuma A1 un A2 tabulā uzskaitītos piemērojamos parametrus; 

 

(2) lidmašīnām ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 27 000 kg papildu parametri 

uzskaitīti OPS 1.715 1. pielikuma B tabulā; 

 

(3) iepriekš (a) punktā noteiktajām lidmašīnām lidojuma parametru reģistratoram jāieraksta 

jebkurus raksturojošus parametrus, kas attiecas uz jaunu vai unikālu konstrukciju vai 

lidmašīnas ekspluatācijas raksturojumiem, kā to tipa sertifikācijas vai papildu tipa 

sertifikācijas laikā noteikusi Iestāde; un 

 

(4) lidmašīnām, kas aprīkotas ar elektroniskajām indikācijas sistēmām – parametrus, 

uzskaitītus OPS 1.715 1. pielikuma C tabulā, izņemot lidmašīnām, kuru individuālā 

lidojumderīguma apliecība pirmo reizi izsniegta pirms 2002. gada 20. augusta, tos 

parametrus, kuriem: 

 

i) nav pieejams sensors; vai 

 

ii) lidmašīnas datus ģenerējošo sistēmu vai aprīkojumu nepieciešams modificēt; vai 

 

iii) signāli nav savietojami ar ierakstu sistēmu; 

 

nav nepieciešams ierakstīt, ja to pieļauj Iestāde. 
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d) Datiem jābūt iegūtiem no lidmašīnas avotiem, kas nodrošina precīzu korelāciju ar 

informāciju, kura tiek uzrādīta apkalpei. 

 

e) Lidojuma parametru reģistratoram jāsāk automātiski ierakstīt datus pirms lidmašīna ir spējīga 

uzsākt kustību ar savu dzinējspēku un automātiski jāapstājas, kad lidmašīna vairs nav spējīga 

pārvietoties ar savu dzinējspēku. 

 

f) Lidojuma parametru reģistratoram jābūt aprīkotam ar ierīci, kas palīdzētu atrast tā atrašanās 

vietu ūdenī. 

 

g) Lidmašīnas, kuru individuālā lidojumderīguma apliecība pirmo reizi izsniegta pēc 1998. gada 

1. aprīļa, bet ne vēlāk par 2001. gada 1. aprīli, var neatbilst OPS 1.715(c) punkta 

noteikumiem, ja to apstiprinājusi Iestāde, paredzot, ka: 

 

(1) atbilstību OPS 1.715(c) punkta noteikumiem nevar sasniegt bez ievērojamas lidmašīnas 

sistēmu un tāda aprīkojuma nomaiņas, kas nav lidojuma parametru reģistrācijas sistēma; 

un 

 

(2) lidmašīna atbilst OPS 1.715(c) punkta noteikumiem, izņemot, ka OPS 1.720 1. 

pielikuma A tabulas 15b parametru nav nepieciešams ierakstīt. 
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OPS 1.720 

Lidojuma parametru reģistratori –2 

(Skat. OPS 1.720 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu, kuras individuālā lidojumderīguma apliecība izsniegta 

1990. gada 1. jūnijā vai vēlāk, bet līdz 1998. gada 31. martam ieskaitot un kuras maksimālā 

sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 5700 kg, vienīgi tad, ja tajā ir lidojuma parametru 

reģistrators, kurā lietota digitāla datu ierakstīšanas un uzglabāšanas metode, un ir pieejama 

metode ērtai datu iegūšanai no glabāšanas līdzekļa. 

 

b) Lidojuma parametru reģistrators spēj saglabāt vismaz tā darbības pēdējās 25 stundās ierakstīto 

informāciju. 

 

c) Lidojuma parametru reģistrators, fiksējot laiku, ieraksta: 

 

(1) parametrus, kas uzskaitīti OPS 1.720 1. pielikuma A tabulā; un 

 

(2) lidmašīnām ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 27 000 kg – papildu 

parametrus, kas uzskaitīti OPS 1.720 1. pielikuma B tabulā . 

 

d) Tām lidmašīnām, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 27 000 kg vai mazāka, ja to 

pieļauj Iestāde, nav nepieciešams ierakstīt OPS 1.720 1. pielikuma A tabulas 14. un 15.b 

parametru, ja tiek ievērots jebkurš no šiem nosacījumiem: 

 

(1) sensors nav ērti pieejams, 
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