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h) Pardaregistraator peab hakkama automaatselt andmeid salvestama enne, kui lennuk hakkab 

oma mootori jõul liikuma ning lõpetama salvestamise automaatselt pärast seda, kui lennuk 

on lõpetanud mootori jõul liikumise. 

i) Pardaregistraatoril peab olema seade, mille abil saab teha kindlaks registraatori asukoha 

vee all. 

 

OPS 1.725 

Pardaregistraatorid -3 

(Vt OPS 1.725 1. liide) 

a) Käitaja tohib käitada turboreaktiivmootoriga lennukeid, millele anti esimene individuaalne 

lennukõlblikkussertifikaat enne 1. juunit 1990 ning mille maksimaalne sertifitseeritud 

stardimass on üle 5700 kg üksnes juhul, kui lennukil on pardaregistraator, mis salvestab ja 

säilitab teabe digitaalselt ja kui on olemas vahendid nende salvestuste hõlpsaks 

kättesaamiseks mälust. 

b) Pardaregistraator peab säilitama salvestusi vähemalt viimase 25 tunni töö kohta. 

c) Pardaregistraator peab ajalises järjestuses salvestama järgmisi andmeid: 

1) parameetrid, mis on loetletud OPS 1.725 1. liite tabelis A; 
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2) Lennukitel maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 27 000 kg, millele anti 

esmane tüübisertifikaat pärast 30. septembrit 1969, peab pardaregistraator täiendavalt 

salvestama OPS 1.725 1. liite tabelis B toodud parameetrid  

6 -15B. Kui see on lennuametile vastuvõetav, ei ole vaja salvestada OPS 1.725 

1. liite tabelis B toodud parameetreid 13, 14 ja 15B, kui selleks on mis tahes allpool 

loetletud põhjus: 

i) andur ei ole hõlpsasti kättesaadav; 

ii) pardaregistraatori süsteemi maht ei ole piisav; 

iii) muuta tuleb seadmeid, mis andmeid genereerivad ning 

3) kui pardaregistraatori süsteemil on küllaldaselt mahtu, andur on hõlpsasti kättesaadav 

ning andmeid genereerivaid seadmeid ei ole vaja muuta, siis: 

i) lennukitel, mis millele anti esimene individuaalne lennukõlblikkussertifikaat 

1. jaanuaril 1989 või hiljem ja mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on 

üle 5700 kg, kuid mitte üle 27 000 kg, peab pardaregistraator salvestama ja 

registreerima OPS 1.725 1. liite tabelis B toodud parameetreid 6-15b ning 

ii) lennukitel, millele anti esimene individuaalne lennukõlblikkussertifikaat 

1. jaanuaril 1987 või hiljem ja mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on 

üle 27 000 kg, peab pardaregistraator salvestama ja registreerima OPS 1.725 

1. liite tabelis B toodud ülejäänud parameetreid. 
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d) Kui see on lennuametile vastuvõetav, ei ole vaja salvestada neid üksikuid parameetreid, 

mida arvutamisega saab tuletada teistest salvestatud parameetritest. 

e) Andmed peavad põhinema nendel õhusõiduki allikatel, mis võimaldavad taastada 

konkreetset korrelatsiooni lennumeeskonnale näha olnud teabega. 

f) Pardaregistraator peab hakkama automaatselt andmeid salvestama enne, kui lennuk hakkab 

oma mootori jõul liikuma ning lõpetama salvestamise automaatselt pärast seda, kui lennuk 

on lõpetanud mootori jõul liikumise. 

g) Pardaregistraatoril peab olema varustus, mille abil saab teha kindlaks registraatori asukoha 

vee all. 

 

OPS 1.727 

Kombineeritud salvesti 

a) Piloodikabiini helisalvestusseadmetele ja pardaregistraatorile kehtivate nõuete täitmiseks 

võib: 

1) kasutada ühte kombineeritud salvestit juhul, kui lennukil peavad olema ainult 

piloodikabiini helisalvestusseadmed või pardaregistraator või 

2) kasutada ühte kombineeritud salvestit, kui 5700 kg või väiksema maksimaalse 

sertifitseeritud stardimassiga lennukil peavad olema piloodikabiini 

helisalvestusseadmed ja pardaregistraator või 
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3) kasutada kahte kombineeritud salvestit juhul, kui lennukil maksimaalse stardimassiga 

üle 5700 kg peavad olema piloodikabiini helisalvestusseadmed ja pardaregistraator. 

b) Kombineeritud salvestiks loetakse pardaregistraatorit, mis salvestab: 

1) kõik suusõnalised vestlused ja helikeskkonna, mille salvestamist nõutakse vastavas 

piloodikabiini helisalvestusseadmeid puudutavas jaotises ja 

2) kõik parameetrid, mille salvestamist nõutakse vastavas pardaregistraatorit 

puudutavas jaotises nii nagu on neis jaotistes ette nähtud. 

 

OPS 1.730 

Istmed, istmete turvavööd, ohutusrihmad ja laste turvavahendid 

a) Käitaja tohib käitada ainult lennukeid, millel on: 

1) istmed või kohad kõigile isikutele vanuses üle kahe aasta; 

2) turvavööd koos diagonaalse õlarihmaga või ilma selleta või ohutusrihmad istmetel, 

mis on mõeldud kõikidele üle 2-aastastele isikutele; 

3) täiendavad turvavööd või muud kinnitusvahendid kõikidele väikelastele; 
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4) iga lennumeeskonna liikme istmel ning kõikidel piloodiistme kõrval asuvatel istmetel 

turvavöö koos õlarihmaga, mille juurde kuulub seade, mis järsu pidurdamise korral 

fikseerib automaatselt istuja keha, välja arvatud allpool olevas lõikes b nimetatud 

olukorrad; 

5) kõikide salongipersonali liikmete ja vaatlejate istmetel ohutusrihm koos õlarihmaga, 

välja arvatud allpool olevas lõikes b nimetatud olukorrad; see nõue ei keela 

salongipersonali liikmetel kasutada reisijate istmeid, kui on tegemist salongipersonali 

täiendavate liikmetega ning 

6) salongipersonali liikmete istmed, mis asetsevad põranda tasandil olevate 

avariiväljapääsude juures; lubatud on ka teistsugune istmete paigutus, kui reisijate 

evakueerimine ohuolukorras oleks tõhusam, kui salongipersonali liikmete istmed 

asetseksid mujal; istmed peavad olema näoga või seljaga lennusuunas, lennuki 

pikitelje suhtes 15 kraadise nurga all. 

b) Kõik õlarihmadega turvavööd peavad olema ühest kohast avatavad. 

c) Lennukitel, mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass ei ületa 5700 kg, lubatakse 

kasutada turvavöid koos diagonaalsete õlarihmadega või lennukitel, mille maksimaalne 

sertifitseeritud stardimass ei ületa 2730 kg, lubatakse kasutada turvavöid ohutusrihmadega 

turvavöö asemel, kui viimaste paigaldamine ei ole praktiliselt võimalik. 
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OPS 1.731 

Tablood “Kinnitage turvavööd!” ja ”Suitsetamine keelatud!” 

Käitaja tohib käitada lennukit, milles kõik reisijate istmed pole kabiinist nähtavad üksnes juhul, kui 

lennukil on seadmed, mille abil saab kõiki reisijaid ja salongipersonali liikmeid teavitada, millal 

tuleb istmete turvavööd kinnitada ja millal ei ole suitsetamine lubatud. 

 

OPS 1.735 

Siseuksed ja kardinad 

Käitaja tohib käitada lennukit üksnes juhul, kui: 

a) 19-st suurema maksimaalse lubatud reisijakohtade arvuga lennukil on reisijate salongi ja 

meeskonnaruumi vahel lukustatav uks sildiga “Ainult meeskonnaliikmetele” (“crew 

only”), mille lukustusseadmed ei võimalda reisijatel seda avada ilma lennumeeskonna 

liikme loata; 

b) lennukil on vahendid kõikide uste avamiseks, mis eraldavad reisijatesalongi mingist teisest 

ruumist, kus asuvad avariiväljapääsud; uste avamisvahendid peavad olema kergesti 

kättesaadavad; 
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c) reisijaistmelt avariiväljapääsuni jõudmiseks läbitaval ja reisijate salongi teistest ruumidest 

eraldaval ukseaval või kardinal on vahendid, mis hoiavad neid vajadusel avatuna; 

d) lennuki igal siseuksel ja kardinate kõrval, kust pääseb avariiväljapääsuni, on silt, mis 

näitab, et need peavad olema avatud stardi ja maandumise ajal ning 

e) lennukil on kõikide meeskonnaliikmete jaoks vahendid, millega nad saavad lukust lahti 

teha kõik uksed, mida tavaliselt kasutavad reisijad ja mida reisijad saavad lukustada. 

 

OPS 1.745 

Esmaabivahendite komplektid 

a) Käitaja tohib käitada lennukit üksnes juhul, kui lennuk on varustatud kergesti 

kättesaadavate esmaabivahendite komplektidega, mille arv vastab allpool toodule: 

Reisijakohtade rv Nõutud smaabivahendite  
omplektide arv 

0–99 1 

100–199 2 

200–299 3 

300 ja enam 4 
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b) Käitaja tagab, et esmaabivahendite komplekte: 

1) kontrollitakse regulaarselt ja võimalikult ulatuslikult ning veendutakse, kas nende 

komplektide sisu hoitakse eesmärgipäraseks kasutamiseks vajalikes tingimustes ning 

2) täiendatakse regulaarsetelt vastavalt komplektide etikettidel olevatele 

instruktsioonidele või vastavalt tekkinud olukorrale. 

 

OPS 1.755 

Vältimatu meditsiiniabi vahendite komplekt 

a) Käitaja tohib 30-st suurema maksimaalse lubatud reisijakohtade arvuga lennukit käitada 

lennul, mille ettenähtud marsruudi mõni punkt asub rohkem kui 60 minuti (normaalse 

reisilennukiirusega) lennu kaugusel lennujaamast, kus on võimalik saada kvalifitseeritud 

arstiabi, üksnes juhul, kui lennuki pardal on vältimatu meditsiiniabi vahendite komplekt. 

b) Õhusõiduki kapten tagab, et ravimeid annavad ainult kvalifitseeritud arstid, õed või muu 

samaväärse kvalifikatsiooniga personal. 

c) Nõuded vältimatu meditsiiniabi vahendite komplektile 

1) Vältimatu meditsiiniabi komplekt peab olema tolmu- ja niiskusekindel ning teda 

tuleb transportida turvaliselt, võimaluse korral meeskonna kabiinis ning 
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2) käitaja tagab, et vältimatu meditsiiniabi komplekte: 

i) kontrollitakse regulaarselt ja võimalikult ulatuslikult ning veendutakse, kas 

nende komplektide sisu hoitakse eesmärgipäraseks kasutamiseks vajalikes 

tingimustes ning 

ii) täiendatakse regulaarsetelt vastavalt komplektide etikettidel olevatele 

instruktsioonidele või vastavalt tekkinud olukorrale. 

 

OPS 1.760 

Esmaabi hapnik 

a) Käitaja tohib kõrgemal kui 25 000 jalga käitada survestatud lennukit, mida nõuete järgi 

peab teenindama salongipersonal, üksnes juhul, kui õhusõidukil on 100-protsendilise 

hapniku varu nende reisijate jaoks, kes salongi survestuse kadumise järel võivad 

füsioloogilistel põhjustel vajada hapnikku. Ühes minutis 1 inimese jaoks vajaliku hapniku 

koguse arvutamiseks tuleb aluseks võtta vähemalt 3 liitri hapniku keskmine voolamiskiirus 

rahvusvahelise standardatmosfääri (standardse temperatuuri, rõhu ja kuivuse – STPD) 

juures. Hapnikukogusest peab piisama vähemalt 2% pardalolevatele reisijatele (kuid mitte 

vähem kui ühele inimesele) kogu ülejäänud lennuks pärast salongi survestuse kadumist 

juhul, kui salongi kõrgus on üle 8 000 jala. Õhusõidukis peab olema piisav arv 

hapnikuballoone (kuid mitte vähem kui 2) koos salongipersonalile hapniku kasutamiseks 

mõeldud vahenditega. 

b) Igaks konkreetseks lennuks nõutud esmaabihapniku vajadus määratakse kindlaks selleks 

lennuks ja marsruudiks ettenähtud protseduuride järgi salongi rõhkkõrguste ja lennu 

kestvuse põhjal. 
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c) Kasutatavad hapnikuseadmed peavad standardsetes tingimustes (STPD) iga kasutaja jaoks 

andma vähemalt 4 liitrit hapnikku minutis. Võib kasutada seadmeid, mis vähendavad 

hapnikuvoolu, kuid mitte alla 2 liitri minutis standardsetes tingimustes (STPD) mis tahes 

kõrgusel. 

 

OPS 1.770 

Lisahapnik – survestatud lennukid 

(Vt OPS 1.770 1. liidet) 

a) Üldnõuded 

1) Käitaja võib survestatud lennukit käitada rõhkkõrgusel üle 10 000 jala merepinnast 

üksnes juhul, kui lennukil on lisahapniku seadmed, mille abil on võimalik tagada 

käesolevas jaotises nõutud hapnikuvaru hoidmine ja jaotamine. 

2) Nõutud lisahapniku kogus määratakse kindlaks salongi rõhkkõrguse ja lennu 

kestvuse põhjal, eeldades, et salongi survestuse kadumine toimub sellisel 

rõhkkõrgusel või niisuguses lennu punktis, mis on hapniku vajaduse seisukohalt 

kõige kriitilisem ning eeldades, et pärast survestuse kadumist laskub lennuki- 

käsiraamatus ettenähtud hädaolukorra protseduuride järgi lennataval marsruudil 

sellisele ohutule kõrgusele, mis võimaldab lennu ohutut jätkamist ja maandumist. 
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3) Pärast salongi survestuse kadumist tuleb salongi rõhkkõrgus lugeda võrdseks lennuki 

rõhkkõrgusega juhul, kui lennuametile ei ole demonstreeritud, et ükski arvatav 

salongi või survestussüsteemi rike ei saa muuta salongi rõhkkõrgust võrdseks lennuki 

rõhkkõrgusega. Sellisel juhul võib vajaliku hapnikuvaru määrata kindlaks 

demonstreeritud maksimaalse salongi rõhkkõrguse alusel. 

b) Hapnikusüsteem ja nõutud hapnikuvaru 

1) Lennumeeskonna liikmed 

i) Kõigi kabiinis töökohustusi täitvate lennumeeskonna liikmete jaoks peab 

olema lisahapnik vastavalt 1. liite nõuetele. Kui kõigile kabiini istmetel 

istuvatele isikutele antakse hapnikku lennumeeskonna hapnikuvarudest, 

loetakse neid hapnikuvaru seisukohast töökohustusi täitvateks lennumeeskonna 

liikmeteks. Neid isikuid, kes istuvad kabiini istmetel, kuid kellele ei anta 

hapnikku lennumeeskonna hapnikuvarudest, tuleb hapniku andmise 

seisukohast lugeda reisijateks. 

ii) Eespool lõike b punkti 1 alalõikes i nimetamata lennumeeskonna liikmeid 

loetakse hapniku andmise seisukohalt reisijateks. 

iii) Hapnikumaskid peavad asuma kohas, kus nad on oma ettenähtud töökohal 

olevatele lennumeeskonna liikmetele koheselt kättesaadavad. 
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iv) Lennumeeskondade liikmetel, kes lendavad survestatud lennukitel kõrgemal 

kui 25 000 jalga, peavad olema otsevooluga kausitüüpi hapnikumaskid. 

2) Salongipersonali liikmed, meeskonna lisaliikmed ja reisijad 

i) Salongipersonali liikmetele ja reisijatele tuleb lisahapnikku anda 1. liite nõuete 

järgi, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse allpool oleva alalõike v nõudeid. 

Lisaks nõutud minimaalsele arvule salongipersonali liikmetele loetakse 

lennukis olevat salongipersonali ja meeskonna lisaliikmeid hapniku andmise 

seisukohalt reisijateks. 

ii) Lennukitel, mis on ette nähtud lendudeks rõhkkõrgusel üle 25 000 jala, peab 

olema piisav arv varuotsikuid ja tagavara hapnikumaske ja/või piisav arv 

kaasaskantavaid hapnikuaparaate koos maskidega kõikide salongipersonali 

liikmete jaoks, kellelt nende kasutamist nõutakse. Hapniku varuotsikud ja/või 

kaasaskantavad hapnikuaparaadid tuleb jagada võrdselt kogu salongi ulatuses, 

et tagada hapniku kohene kättesaadavus kõikidele ettenähtud salongipersonali 

liikmetele sõltumata nende liikmete asukohast salongi survestuse kadumisel. 

iii) Lennukitel, mis on ette nähtud lendudeks rõhkkõrgustel üle 25 000 jala, peavad 

hapnikusüsteemid olema ühendatud hapniku jaotusvahenditega, mis on 

koheselt kättesaadavad kõikidele lennukis viibijatele sõltumata sellest, kus nad 

istuvad. Hapniku jaotusvahendite ja -otsikute arv peab vähemalt 10% võrra 

olema suurem istekohtade arvust. Hapniku andmise lisaseadmed peavad olema 

jaotatud ühtlaselt kogu salongi ulatuses. 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 273 
LISA DG C III  ET 

iv) Lennukid, mis on ette nähtud lendudeks rõhkkõrgustel üle 25 000 jala või 

millega lendamisel 25 000 jala kõrgusel või allpool ei saa 4 minuti jooksul 

ohutult laskuda 13 000 jala kõrgusele ning mille esmane individuaalne 

lennukõlblikkussertifikaat anti välja 9. novembril 1998 või hiljem, peavad 

olema varustatud automaatselt käivituva hapnikusüsteemiga, mis on koheselt 

kättesaadav kõikidele lennukis viibijatele sõltumata nende istmete asukohast. 

Hapniku jaotusvahendite ja -otsikute arv peab vähemalt 10% võrra olema 

suurem istekohtade arvust. Hapniku andmise lisaseadmed peavad olema 

jaotatud ühtlaselt kogu salongi ulatuses. 

v) Hapniku andmise nõudeid, mis on sätestatud 1. liites, võib vähendada 

lennukitel, mis ei ole sertifitseeritud lendamiseks kõrgusel üle 25 000 jala, 

kõigi nõutud salongipersonali liikmete ning vähemalt 10% reisijate jaoks kogu 

lennuaja kestel, mis sooritatakse salongi rõhkkõrgustel vahemikus 10 000 ja 

13 000 jalga juhul, kui lennataval marsruudil on lennukil igas punktis võimalik 

ohutult 4 minuti jooksul laskuda salongi rõhkkõrguseni 13 000 jalga. 

 

OPS 1.775 

Lisahapnik – survestamata lennukid 

(Vt OPS 1.775 1. liide) 

a) Üldnõuded 

1) Käitaja tohib käitada survestamata lennukit rõhkkõrgusel üle 10 000 jala merepinnast 

üksnes juhul, kui lennukil on lisahapniku seadmed, mille abil saab hoida ja jaotada 

käesolevas alajaos nõutud hapnikuvaru. 
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2) Konkreetseks lennuks vajalik lisahapniku kogus tuleb määrata kindlaks lennu 

kõrguse ja kestvuse põhjal, kooskõlas lennatavate marsruutide jaoks 

lennutegevuskäsiraamatus konkreetsetele lendudele ettenähtud 

käitamisprotseduuridega ja lennutegevuskäsiraamatus toodud hädaolukorra 

protseduuridega. 

3) Lennukil, mis on ette nähtud lendudeks rõhkkõrgusel üle 10 000 jala, peavad olema 

seadmed, mille abil saab hoida ja jaotada nõutud hapnikuvaru. 

b) Nõutud hapnikuvaru 

1) Lennumeeskonna liikmed. Kõigi kabiinis töökohustusi täitvate lennumeeskonna 

liikmete jaoks peab olema lisahapnik vastavalt 1. liite nõuetele. Kui kõigile kabiini 

istmetel istuvatele isikutele antakse hapnikku lennumeeskonna hapnikuvarudest, 

loetakse neid hapnikuvaru seisukohast töökohustusi täitvateks lennumeeskonna 

liikmeteks. 

2) Salongipersonali liikmed, meeskonna lisaliikmed ja reisijad. Salongipersonali 

liikmete ja reisijate jaoks peab olema tagatud hapnikuvaru vastavalt 1. liite nõuetele. 

Lisaks nõutud minimaalsele arvule salongipersonali liikmetele loetakse lennukis 

olevat salongipersonali ja meeskonna lisaliikmeid hapniku andmise seisukohalt 

reisijateks. 
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OPS 1.780 

Hingamisteede kaitsevahendid meeskonna jaoks 

a) Käitaja tohib käitada survestatud lennukit või survestamata lennukit maksimaalse 

sertifitseeritud stardimassiga üle 5700 kg või suurima lubatud reisijakohtade arvuga üle 19 

üksnes juhul, kui: 

1) lennukis on kõigi kabiinis tööülesandeid täitvate lennumeeskonnaliikme jaoks 

silmade, nina ja suu kaitsevahendid ning vahendid neile vähemalt 15 minutiks 

hapniku andmiseks. Hingamisteede kaitsevahendid (PBE-Protective Breathing 

Equipment) võivad olla koos OPS 1.770 lõike b punktis 1 või OPS 1.775 lõike b 

punktis 1 nõutud lisahapniku varuga. Kui lennumeeskond koosneb rohkem kui ühest 

liikmest ja salongipersonali liikmeid ei ole, peavad lennuki pardal olema 

kaasaskantavad hingamisteede kaitsevahendid (PBE), mille abil saab kaitsta lennuki 

ühe lennumeeskonna liikme silmi, nina ja suud ning anda vähemalt 15 minuti jooksul 

hingamisgaasi ning 

2) lennukis on piisavalt kaasaskantavaid hingamisteede kaitsevahendeid (PBE), mille 

abil kaitsta kõigi nõutud salongipersonali liikmete silmi, nina ja suud ning anda 

vähemalt 15 minuti jooksul hingamisgaasi. 

b) Lennumeeskonnale kasutamiseks ettenähtud hingamisteede kaitsevahendid (PBE) peavad 

kabiinis olema käepäraselt paigutatud ning kergesti kättesaadavad kõigile ettenähtud 

töökohtadel olevatele lennumeeskonna liikmetele. 

c) Lennuki salongipersonalile kasutamiseks ettenähtud hingamisteede kaitsevahendid (PBE) 

tuleb paigutada kõigi salongipersonali liikmete töökohtade vahetusse lähedusse. 
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d) Kõikide OPS 1.790 lõigetes c ja d nõutud käsitulekustutite juures või nende vahetus 

läheduses peab olema täiendav kaasaskantav hingamisteede kaitsevahend (PBE). Juhul kui 

tulekustuti asub lastiruumis, peab kaitsevahend (PBE) olema väljaspool lastiruumi vahetult 

lastiruumi sissepääsu juures. 

e) Hingamisteede kaitsevahendid (PBE) ei tohi kasutamise ajal takistada OPS 1.685, 

OPS 1.690, OPS 810 ja OPS 1.850 nõutud sidepidamist. 

 

OPS 1.790 

Käsitulekustutid 

Käitaja tohib käitada lennukit üksnes juhul, kui lennukil on käsitulekustutid, mida saab kasutada 

meeskonna-, reisijate- ja lastiruumides ning vahekäikudes vastavalt järgmistele nõuetele: 

a) kustutusvahendi liik ja kustutusvahendite arv peavad vastama tulekahju liikidele, mis 

võivad tekkida ruumis, kus on ette nähtud tulekustutit kasutada ning vähendama seal 

miinimumini toksiliste gaaside kontsentratsiooni ohu meeskonna ruumides; 

b) vähemalt üks tulekustuti, mis kustutusvahendina sisaldab Halon 1211 

(broomkloriiddikloormetaani CBrCIF), või sellega võrdväärset vahendit, peab asetsema 

meeskonnale kasutamiseks kättesaadavas kohas kabiinis; 

c) kõikides lennukisektsioonides, mis ei ole reisijate põhisalongis, peab olema või seal 

kasutamiseks olema kergesti kättesaadav vähemalt üks käsitulekustuti; 
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d) kõikides A või B klassi lasti- või pagasiruumides ja kõikides E klassi lastiruumides, kuhu 

meeskonnaliikmetel on lennu ajal juurdepääs, peab olema vähemalt üks kergesti 

kättesaadav käsitulekustuti ning 

e) reisijate salongis (salongides) peab olema kättesaadavalt paigutatud vähemalt järgmine arv 

käsitulekustuteid: 

Suurim lubatud 
reisijakohtade arv 

Tulekustutite arv 

7–30 1 

31–60 2 

61–200 3 

201–300 4 

301–400 5 

401–500 6 

501–600 7 

601 või enam 8 

 ui ette on nähtud kaks või rohkem tulekustutit, tuleb need paigutamisel jaotada ühtlaselt 

kogu reisijatesalongi ulatuses. 
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f) Lennukil suurima lubatud reisijakohtade arvuga vähemalt 31, kuid mitte üle 60, peab 

vähemalt üks, ning lennukil suurima lubatud reisijakohtade arvuga 61 või enam, vähemalt 

kaks reisijate salongi nõutavatest tulekustutitest sisaldama kustutusvahendina Halon 1211 

(broomkloriiddikloormetaan CBrCIF) või sellega samaväärset vahendit. 

 

OPS 1.795 

Kirved ja raudkangid 

a) Käitaja tohib käitada lennukit maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 5700 kg või 

suurima lubatud reisijakohtade arvuga üle 9 üksnes juhul, kui lennuki kabiinis on vähemalt 

üks kirves või raudkang. Kui suurim lubatud reisijakohtade arv on üle 200, peab lennuki 

tagumises sektsioonis või selle vahetus läheduses olema lisaks veel üks kirves või 

raudkang. 

b) Reisijate salongis olevad kirved ja raudkangid ei tohi olla reisijatele nähtavad. 
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OPS 1.800 

Hädaolukorras sissemurdmise kohtade tähistamine 

Kui lennuki kerel tuleb märkida piirkonnad, kust päästemeeskonnad võivad hädaolukorras 

lennukisse sisse murda, tagab käitaja, et nimetatud piirkonnad tähistatakse allpool näidatud viisil. 

Piirkonnad tuleb tähistada punase või kollase värviga ning üldise taustaga kontrasti saavutamiseks 

ümbritseda need vajaduse korral valge joonega. Kui tähistuse nurgad on üksteisest kaugemal kui 

2 m, tuleb vahejooned mõõtmetega 9 cm ×3 cm paigutada nii, et kõrvuti olevate üksikute tähistuste 

vahe ei oleks üle 2 meetri. 

 

 

OPS 1.805 

Hädaolukorras evakueerimise vahendid 

a) Käitaja tohib käitada lennukit, mille reisijate avariiväljapääsude läve kõrgus: 

1) on suurem kui 1,83 meetrit (6 jalga) maapinnast, kui lennuk on maas ja telik väljas 

või 
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2) oleks suurem kui 1,83 meetrit (6 jalga) maapinnast pärast teliku ühe või mitme ratta 

purunemist või mitteväljatulekut ning kui lennuki tüübisertifikaati kohaldati 

esmakordselt 1. aprillil 2000 või hiljem, 

 üsnes juhul, kui lennuki kõikide väljapääsude, mille suhtes kohaldatakse punkti 1 

või 2, juures on seadmed või vahendeid, mille abil reisijad ja meeskond saavad 

hädaolukorras lennukist ohutult maapinnale laskuda. 

b) Tiiva kohal asetsevate väljapääsude juures ei pea sellist varustust või vahendeid olema 

juhul, kui evakueerimistee lõpu kindlaksmääratud kohast lennuki keres on maapinnani 

vähem kui 1,83 meetrit (6 jalga), kui lennuk on maas, telik välja lastud ja tagatiivad on 

vastavalt kas stardi- või maandumisasendis, sõltuvalt sellest, milline tagatiibade asend on 

maapinnast kõrgemal. 

c) Lennukitel, millel peab olema eraldi avariiväljapääs lennumeeskonnale, ja: 

1) mille avariiväljapääsu kõige madalam punkt on väljalastud telikuga kõrgemal kui 

1,83 meetrit (6 jalga) või 

2) mille tüübisertifikaati kohaldati esmakordselt 1. aprillil 2000 või pärast seda, oleks 

avariipääsu kõige madalama punkti kõrgus maapinnast pärast teliku ühe või mitme 

ratta purunemist või mitteväljatulekut üle 1,83 meetri (6 jalga), peavad olema 

vahendid, mille abil lennumeeskonna kõik liikmed saavad hädaolukorras ohutult 

maapinnale laskuda. 

 

 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 281 
LISA DG C III  ET 

OPS 1.810 

Megafonid 

a) Käitaja tohib käitada lennukit suurima lubatud reisijakohtade arvuga üle 60, mille pardal 

on 1 või enam reisijat, üksnes juhul, kui lennuk on varustatud kaasaskantavate patareidel 

töötavate megafonidega, mis on meeskonnaliikmetele evakuatsiooni korral kasutamiseks 

kergesti kättesaadavad. Megafonide arv määratakse järgmiselt: 

1) Kõikides reisijatesalongides: 

 

Reisijate 
istekohtade arv 

Nõutav 
megafonide arv 

61–99 1 

100 või enam 2 

2) Rohkem kui ühe reisijatesalongiga lennukitel, mille reisijaistmete koguarv on suurem 

kui 60, peab olema vähemalt 1 megafon. 
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OPS 1.815 

Avariivalgustus 

a) Käitaja tohib käitada reisilennukit, mille suurim lubatud reisijakohtade arv on üle 9, üksnes 

juhul, kui lennukil on evakueerimise hõlbustamiseks avariivalgustuse süsteem, millel on 

autonoomne toide. Avariivalgustuse süsteemi peavad kuuluma: 

1) lennukitel suurima lubatud reisijakohtade arvuga üle 19: 

i) salongi üldvalgustus; 

ii) sisevalgustus põranda tasandil asuvate avariiväljapääsude piirkonnas ja 

iii) avariiväljapääsu tähistuste ja asukoha valgustus; 

iv) lennukitel, mille tüübisertifikaadi või samaväärse dokumendi taotlus 

registreeriti enne 1. maid 1972, peab öistel lendudel olema väline 

avariivalgustus kõigil tiiva kohal asetsevatel väljapääsudel ning väljapääsudel, 

mille juures on ette nähtud abivahendid maapinnale laskumiseks; 

v) lennukitel, mille tüübisertifikaadi või samaväärse dokumendi taotlus 

registreeriti 1. mail 1972 või pärast seda, peab öistel lendudel olema väline 

avariivalgustus kõigil reisijate avariiväljapääsudel; 
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vi) lennukitel, mille tüübisertifikaat anti esmakordselt välja 1. jaanuaril 1958 või 

pärast seda, peab reisijate salongi(de) põrandal olema avariiväljapääsuni juhtiv 

tähistus. 

2) Lennukitel suurima lubatud reisijakohtade arvuga 19 või vähem, mis on 

sertifitseeritud sertifitseerimisnõuete CS-25 või CS-23 kohaselt, peab olema: 

i) salongi üldvalgustus; 

ii) sisevalgustus avariiväljapääsude juures ja 

iii) avariiväljapääsu tähistuste ja asukoha valgustus; 

3) lennukitel suurima lubatud reisijakohtade arvuga 19 või vähem, mis ei ole 

sertifitseeritud sertifitseerimisnõuete CS-25 või CS-23 kohaselt, peab olema salongi 

üldvalgustus. 

b) Käitaja võib öösel käitada reisilennukit suurima lubatud reisijaistekohtade arvuga 9 või 

vähem üksnes juhul, kui lennuki salongi üldvalgustusel on vooluallikas, mis võimaldab 

lennukist evakueerimist. Selles süsteemis võib kasutada sisevalgusteid või teisi lennukile 

juba paigutatud valgustusallikaid, mis töötavad ka siis, kui lennuki aku on välja lülitatud. 
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OPS 1.820 

Automaatne avariimajakas 

a) Käitaja tohib käitada lennukit, mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti 

välja 1. jaanuaril 2002 või pärast seda üksnes juhul, kui lennukil on automaatne 

avariimajakas (Emergency Locator Transmitter – ELT), mis töötab sagedustel 121,5 MHz 

ja 406 MHz. 

b) Käitaja tohib käitada lennukit, mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti 

välja enne 1. jaanuari 2002, üksnes juhul, kui lennukil on mis tahes tüüpi avariimajakas 

(ELT), mis töötab sagedustel 121,5 MHz ja 406 MHz. 

c) Käitaja tagab, et kõik avariimajakad (ELT), mis töötavad sagedusel 406 MHz, on 

kodeeritud vastavalt ICAO 10. lisale ja registreeritud riigiasutuses, mis vastutab otsimis- ja 

päästetööde eest, või mõnes teises selleks määratud asutuses. 

 

OPS 1.825 

Päästevestid 

a) Maalennukid. Käitaja ei või käitada maalennukit: 

1) vee kohal lendamiseks kaldast kaugemal kui 50 meremiili ega 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 285 
LISA DG C III  ET 

2) mis startimisel või maandumisel lennuväljal, kus stardi- või lähenemistrajektoor 

paikneb vee kohal selliselt, et ebaõnnestunud stardi või maandumise korral on 

võimalik vette maanduda, 

, kui lennukil ei ole kõikide pardalolevate isikute jaoks päästeveste, millel on signaallamp 

päästetava asukoha leidmiseks. Päästevestid peavad asuma kergesti juurdepääsetavas 

kohas ja olema istmetelt või kohtadelt kergesti kättesaadavad isikutele, kellele need 

on kasutamiseks mõeldud. Laste päästevestide asemel võivad olla muud lubatud 

ujuvvahendid, millel on signaallamp päästetava asukoha leidmiseks. 

b) Vesilennukid ja amfiiblennukid. Käitaja võib käitada vesilennukit või amfiiblennukit vee 

kohal üksnes juhul, kui lennukil on kõigi pardal olevate isikute jaoks päästevestid, millel 

on signaallamp päästetava asukoha leidmiseks. Päästevestid peavad asuma kergesti 

juurdepääsetavas kohas ja olema istmetelt või kohtadelt kergesti kättesaadavad isikutele, 

kellele need on kasutamiseks mõeldud. Laste päästevestide asemel võivad olla muud 

lubatud ujuvvahendid, millel on signaallamp päästetava asukoha leidmiseks. 

 

OPS 1.830 

Päästeparved ja avariimajakad kauglendudeks veekogu kohal 

a) Lendudel veekogu kohal tohib käitaja lennukit käitada kaldast kaugemal kui 

hädamaandumiseks ettenähtud vahemaa juhul, kui kaugus kaldast on suurem kui: 

1) 120 minutit lendu reisilennukiirusel või 400 meremiili (sõltuvalt sellest, kumb on 

väiksem) lennukitel, millega saab jätkata lendu lennuväljani juhul, kui 

kriitiline/kriitilised jõuallikas/jõuallikad on seiskunud marsruudi või plaanijärgselt 

muudetud marsruudi mis tahes punktis või 
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2) 30 minutit lendu reisilennukiirusel või 100 meremiili, sõltuvalt sellest kumb on 

väiksem, kõikidel teistel lennukitel üksnes juhul, kui lennuki pardal on lõigetes b ja c 

nimetatud varustus. 

b) Piisav arv päästeparvi kõigi pardal olevate isikute jaoks. Kui varustuse hulka ei kuulu 

piisava mahutavusega lisaparved, peab päästeparvede kandevõime ja istekohtade arv 

ületama nende arvestuslikku mahutavust nii palju, et kõige suurema arvestusliku 

mahutavusega päästeparve kaotuse korral mahuksid parvedesse kõik lennuki pardal olevad 

isikud. Päästeparved peavad olema varustatud: 

1) valgustusega (tulega) päästetava asukoha kindlaksmääramiseks ja 

2) päästevahenditega, sealhulgas kavandatud lennule vastavate elujäämisvahenditega ja 

c) vähemalt kahe avariimajakaga (ELT), mis töötavad avariisagedustel vastavalt ICAO 

10. lisa V köite 2. peatüki nõuetele. 

 

OPS 1.835 

Pääste- ja avariivarustus 

Käitaja tohib käitada lennukit piirkondade kohal, kus otsimis- ja päästetööd on eriti raskendatud 

üksnes juhul, kui lennukil on järgmine varustus: 

a) signaliseerimisvahendid pürotehniliste hädasignaalide edastamiseks, mis on ette nähtud 

ICAO 2. lisas; 
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b) vähemalt üks avariimajakas (ELT), mis töötab avariisagedustel ICAO 10. lisa V köite 

2. peatüki nõuetele ja 

c) lennatavale marsruudile vastav täiendav pääste- ja avariivarustus olenevalt pardal olevate 

isikute arvust; 

 lõikes c nimetatud varustust ei ole vaja, kui lennuk kas: 

1) jääb lennu ajal sellest piirkonnast, kus otsingu- ja päästetööd ei ole eriti raskendatud, 

kaugusele, mis vastab: 

i) 120 minutile lennuajale ühe mittetöötava mootoriga reisilennukiirusel sellisel 

lennukil, millega saab jätkata lendu lennuväljani mittetöötava(te) kriitilis(t)e 

jõuallika(te)ga, mis on seiskunud marsruudi mis tahes punktis või plaani järgi 

muudetud marsruudil; või 

ii) 30 minutile lennuajale reisilennukiirusel kõikidel teistel lennukitel; 

või 

2) lennukitel, mis on sertifitseeritud sertifitseerimisnõuete CS-25 või samaväärsete 

nõuete kohaselt kaugusele, mis ei ole suurem kui 90 minuti lennuaeg reisilennu 

kiirusel piirkonnast, mis sobib hädamaandumiseks. 

 

 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 288 
LISA DG C III  ET 

OPS 1.840 

Vesilennukid ja amfiiblennukid – mitmesugused seadmed 

a) Käitaja tohib käitada vee kohal vesi- või amfiiblennukit üksnes juhul, kui lennukil on 

järgmine varustus: 

1) ankur ja muu lennuki suurusele, kaalule ja käitamiskarakteristikutele vastav varustus, 

mida lennukil on vaja vees randumiseks, ankurdamiseks või manööverdamiseks ja 

2) vajaduse korral rahvusvaheliste eeskirjadega ettenähtud helisignaalide tekitamise 

vahendid kokkupõrgete vältimiseks merel. 

 

OPS 1.715 1. liide 

Pardaregistraatorid-1 – Loetelu parameetritest, mida tuleb salvestada 

Tabel A1 – Lennukid maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 5700 kg. 

Märkus: tabeli vasakpoolses veerus olevad numbrid on EUROCAE dokumendis ED55 kasutatud 

seerianumbrid. 

 

NR NÄITAJA 

1 AJA VÕI SUHTELISE AJA MÕÕTMINE 

2 RÕHKKÕRGUS MEREPINNAST 
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3 INDIKAATORKIIRUS 

4 KURSS 

5 VERTIKAALKIIRENDUS (ÜLEKOORMUS) 

6 TANGAAŽINURK 

7 KALLAK 

8 RAADIOSAATESSE KÄSITSI MINEK 

9 IGA MOOTORI TÕMME / VÕIMSUS NING VAJADUSEL IGA MOOTORI 
JUHTHOOVA ASEND PILOODIKABIINIS 

10 TAGATIIVA VÕI SELLE LÜLITI ASEND PILOODIKABIINIS 

11 EESTIIVA VÕI SELLE LÜLITI ASEND PILOODIKABIINIS 

12 REEVERSI ASETUS 

13 MAAPEALSETE INTERTSEPTORITE ASEND JA/VÕI ÕHKPIDURITE 
SEADMINE 

14 ÜLDINE- VÕI VÄLISÕHU TEMPERATUUR 

15 AUTOPILOOT, TÕMBEAUTOMAAT JA LENNU AUTOMAATSE 
JUHTIMISSÜSTEEMI (AFCS) REŽIIM 

16 PIKIKIIRENDUS (PIKITELJE SUUNALINE) 

17 KÜLGKIIRENDUS 
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Tabel A2 – 5700 kg või väiksema maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga lennukid 

Märkus: tabeli vasakpoolses veerus olevad numbrid on EUROCAE dokumendis ED55 kasutatud 

seerianumbrid. 

 

NR NÄITAJA 

1 AJA VÕI SUHTELISE AJA MÕÕTMINE 

2 RÕHKKÕRGUS MEREPINNAST 

3 INDIKAATORKIIRUS 

4 KURSS 

5 VERTIKAALKIIRENDUS (ÜLEKOORMUS) 

6 TANGAAŽINURK 

7 KALLAK 

8 RAADIOSAATESSE KÄSITSI MINEK 

9 IGA MOOTORI TÕMME / VÕIMSUS NING VAJADUSEL IGA MOOTORI 
JUHTHOOVA ASEND PILOODIKABIINIS 
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10 TAGATIIVA VÕI SELLE LÜLITI ASEND PILOODIKABIINIS 

11 EESTIIVA VÕI SELLE LÜLITI ASEND PILOODIKABIINIS 

12 REEVERSI ASETUS 

13 MAAPEALSETE INTERTSEPTORITE ASEND JA/VÕI ÕHKPIDURITE 
SEADMINE 

14 ÜLDINE- VÕI VÄLISÕHU TEMPERATUUR 

15 AUTOPILOODI/ TÕMBEAUTOMAADI ASETUS 

16 KOHTUMISNURK (KUI VASTAV ANDUR ON OLEMAS) 

17 PIKIKIIRENDUS (PIKITELJE SUUNALINE) 
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Tabel B – Täiendavad parameetrid suurema kui 27 000 kg maksimaalse sertifitseeritud 

stardimassiga lennukitele. 

Märkus: tabeli vasakpoolses veerus olevad numbrid on EUROCAE dokumendis ED55 kasutatud 

seerianumbrid. 

 

NR NÄITAJA 

18 PÕHIJUHISED – JUHTPINDADE ASEND JA/VÕI JUHISTE LIIGUTAMINE 
PILOODI POOLT (TANGAAŽ, KALLAK, LENGERDUS) 

19 KÕRGUSTÜÜRI TRIMMERI ASEND 

20 RAADIOKÕRGUS 

21 VERTIKAALKIIRE HÄLBED (INSTRUMENTAALMAANDUMISSÜSTEEMI (ILS) 
GLISSAADIST VÕI MIKROLAINE MAANDUMISSÜSTEEMI (MLS) 
KÕRGUSTASANDIST) 

22 HORISONTAALKIIRE HÄLBED (ILS KURSIMAJAKAST VÕI MLS 
ASIMUUDIST) 

23 ÜLELEND MARKERMAJAKAST 

24 HOIATUSED 
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25 RESERVEERITUD (SOOVITUS: NAVIGATSIOONISÜSTEEMI VASTUVÕTJA 
SAGEDUSTE VALIMINE) 

26 RESERVEERITUD (SOOVITUS: DME-KAUGUS) 

27 TELIKU LÕPPLÜLITI SEISUND VÕI ASEND (ÕHK/MAA) 

28 MAAPINNA OHTLIKU LÄHEDUSE HOIATUSSÜSTEEM 

29 KOHTUMISNURK 

30 ALARÕHU HOIATUS (HÜDRAULILINE JA PNEUMAATILINE SURVE) 

31 TEEKONNAKIIRUS 

32 TELIKU VÕI TELIKU LÜLITI/JUHTHOOVA ASEND 
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Tabel C – elektrooniliste näidikutega lennukid 

Märkus: tabeli keskmises veerus olevad numbrid on EUROCAE dokumendi ED55 tabelis A1.5 

kasutatud seerianumbrid. 

 

NR NR NÄITAJA 

33 6 VALITUD BAROMEETRILINE SEADE (IGA PILOODIKOHA JUURES) 

34 7 VALITUD KÕRGUS MEREPINNAST 

35 8 VALITUD KIIRUS 

36 9 VALITUD MACH’I ARV 

37 10 VALITUD VERTIKAALKIIRUS 

38 11 VALITUD KURSS 

39 12 VALITUD LENNUTRAJEKTOOR 

40 13 VALITUD OTSUSEKÕRGUS 

41 14 ELEKTROONILISTE MÕÕTERIISTADE (EFIS) NÄIDIKUTE FORMAAT 

42 15 HÄIRETE / MOOTORI / HOIATUSTE KUVAMISE FORMEERING 
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OPS 1.720 1. liide 

Pardaregistraatorid-2 – Loetelu parameetritest, mida tuleb salvestada 

Tabel A – Lennukid maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 5700 kg 

 

NR NÄITAJA 

1 AJA VÕI SUHTELISE AJA MÕÕTMINE 

2 RÕHKKÕRGUS MEREPINNAST 

3 INDIKAATORKIIRUS 

4 KURSS 

5 VERTIKAALKIIRENDUS (ÜLEKOORMUS) 

6 TANGAAŽINURK 

7 KALLAK 

8 RAADIOSAATESSE KÄSITSI MINEK JUHUL, KUI EI OLE ALTERNATIIVSEID 
VAHENDEID PARDAREGISTRAATORI JA KABIINI 
HELISALVESTUSSEDAMETE SALVESTUSTE SÜNKRONISEERIMISEKS 

9 IGA MOOTORI VÕIMSUS 
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10 TAGATIIVA VÕI SELLE LÜLITI ASEND PILOODIKABIINIS 

11 EESTIIVA VÕI SELLE LÜLITI ASEND PILOODIKABIINIS 

12 REEVERSI ASEND (AINULT TURBOREAKTIIVLENNUKITE PUHUL) 

13 MAAPEALSETE INTERTSEPTORITE ASEND JA/VÕI ÕHKPIDURITE SEADMINE 

14 ÜLDINE- VÕI VÄLISÕHU TEMPERATUUR 

15a AUTOPILOODI ASEND 

15b AUTOPILOODI TÖÖREŽIIMID, TÕMBEAUTOMAADI NING AUTOMAATSETE 
LENNUJUHTIMISSÜSTEEMIDE (AFCS) ASEND JA REŽIIMID 
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Tabel B – Täiendavad parameetrid lennukitele, mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on 

suurem kui 27 000 kg 

 

NR NÄITAJA 

16 PIKIKIIRENDUS 

17 KÜLGKIIRENDUS 

18 PÕHIJUHISED – JUHTPINDADE ASEND JA/VÕI JUHISTE LIIGUTAMINE 
PILOODI POOLT (TANGAAŽ, KALLAK, LENGERDUS) 

19 KÕRGUSTÜÜRI TRIMMERI ASEND 

20 RAADIOKÕRGUS 

21 HÄLVE GLISSAADIST 

22 HÄLVE KURSIMAJAKAST 

23 ÜLELEND MARKERMAJAKAST 

24 PEAMISED HOIATUSSIGNAALID 

25 NAV 1 JA NAV 2 SAGEDUSTE VALIMINE 
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26 DME 1- JA DME 2 KAUGUS 

27 TELIKU LÕPPLÜLITI ASEND 

28 MAAPINNA OHTLIKU LÄHEDUSE HOIATUSSÜSTEEM 

29 KOHTUMISNURK 

30 KÕIK HÜDRAULIKASÜSTEEMID (MADAL SURVE) 

31 NAVIGATSIOONIANDMED 

32 TELIKU VÕI TELIKU LÜLITI ASEND 
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OPS 1.725 1. liide 

Pardaregistraatorid-3 – Loetelu parameetritest, mida tuleb salvestada 

Tabel A – Lennukid maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 5700 kg 

 

NR NÄITAJA 

1 AJA VÕI SUHTELISE AJA MÕÕTMINE 

2 RÕHKKÕRGUS MEREPINNAST 

3 INDIKAATORKIIRUS 

4 KURSS 

5 VERTIKAALKIIRENDUS (ÜLEKOORMUS) 
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Tabel B – Täiendavad parameetrid lennukitele, mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on 

suurem kui 27 000 kg 

 

NR NÄITAJA 

6 TANGAAŽINURK 

7 KALLAK 

8 RAADIOSAATESSE KÄSITSI MINEK JUHUL, KUI EI OLE ALTERNATIIVSEID 
VAHENDEID PARDAREGISTRAATORI JA KABIINI HELISALVESTI 
SALVESTUSTE SÜNKRONISEERIMISEKS 

9 IGA MOOTORI VÕIMSUS 

10 TAGATIIVA VÕI SELLE LÜLITI ASEND KABIINIS 

11 EESTIIVA VÕI SELLE LÜLITI ASEND KABIINIS 

12 REEVERSI ASEND (AINULT TURBOREAKTIIVLENNUKITE PUHUL) 

13 MAAPEALSETE INTERTSEPTORITE ASEND JA/VÕI ÕHKPIDURITE SEADMINE 

14 ÜLDINE- VÕI VÄLISÕHU TEMPERATUUR 

15a AUTOPILOODI ASEND 
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15b AUTOPILOODI REŽIIMID, TÕMBEAUTOMAADI NING LENNU 
AUTOMAATSETE JUHTIMISSÜSTEEMIDE (AFCS) ASEND JA REŽIIMID 

16 PIKIKIIRENDUS 

17 KÜLGKIIRENDUS 

18 PÕHIJUHISED – JUHTPINDADE ASEND JA/VÕI JUHISTE LIIGUTAMINE 
PILOODI POOLT (TANGAAŽ, KALLAK, LENGERDUS) 

19 KÕRGUSTÜÜRI TRIMMERI ASEND 

20 RAADIOKÕRGUS 

21 HÄLVE GLISSAADIST 

22 HÄLVE KURSIMAJAKAST 

23 ÜLELEND MARKERMAJAKAST 

24 PEAMISED HOIATUSSIGNAALID 

25 NAV 1 JA NAV 2 SAGEDUSTE VALIMINE 

26 DME 1- JA DME 2 KAUGUS 
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27 TELIKU LÕPPLÜLITI ASEND 

28 MAAPINNA OHTLIKU LÄHEDUSE HOIATUSSÜSTEEM 

29 KOHTUMISNURK 

30 KÕIK HÜDRAULIKASÜSTEEMID (MADAL SURVE) 

31 NAVIGATSIOONIANDMED (LAIUS, PIKKUS, TEEKONNAKIIRUS JA 
TRIIVIMISNURK) 

32 TELIKU VÕI TELIKU LÜLITI ASEND 
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OPS 1.770 1. liide 

Hapnik – miinimumnõuded lisahapniku andmiseks survestatud  

lennukitel avariilaskumise ajal ja pärast seda 

Tabel 1 

a) b) 

KELLELE: KESTVUS JA KABIINI RÕHKKÕRGUS 

1. Kõikidele 
isikutele, kes 
täidavad 
töökohustusi 
kabiinis oma 
istmetel 

Kogu lennuaja kestel, mil salongi rõhkkõrgus on üle 13 000 jala ja 
kogu lennuaja kestel, mil salongi rõhkkõrgus on üle 10 000 jala, kuid 
mitte suurem kui 13 000 jalga, pärast esimese 30 minuti möödumist 
nendel kõrgustel, kuid mitte mingil juhul vähem kui: 

i) 30 minutit lennukitel, mis on sertifitseeritud lendamiseks 
kõrgustel kuni 25 000 jalga (märkus 2); 

ii) 2 tundi lennukitel, mis on sertifitseeritud lendamiseks kõrgustel 
üle 25 000 jala (märkus 3). 

2. Kõigile 
ettenähtud 
salongiperso-nali 
liikmetele 

Kogu lennuaja kestel, mil salongi rõhkkõrgus ületab 13 000 jalga, kuid 
mitte vähem kui 30 minutit (märkus 2) ja kogu lennuaja kestel, mil 
salongi rõhkkõrgus on suurem kui 10 000 jalga, kuid ei ületa 13 000 
jalga, pärast 30 minuti möödumist sellel kõrgusel. 

3. 100%-le reisijatest 
(märkus 5) 

Kogu lennuaja kestel, mil salongi rõhkkõrgus ületab 15 000 jalga, kuid 
mitte mingil juhul vähem kui 10 minutit (märkus 4) 

4. 30%-le reisijatest 
(märkus 5) 

Kogu lennuaja kestel, mil salongi rõhkkõrgus on suurem kui 14 000 
jalga, kuid ei ületa 15 000 jalga. 

5. 10%-le reisijatest 
(märkus 5) 

Kogu lennuaja kestel, mil salongi rõhkkõrgus on suurem kui 
10 000 jalga, kuid mitte üle 14 000 jala pärast 30 minuti möödumist 
sellel kõrgusel. 
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Märkus 1: Hapnikuvaru puhul tuleb arvese võtta salongi rõhkkõrgust ja laskumise profiili 

vastavatel marsruutidel. 

Märkus 2: Nõutav minimaalne hapnikuvaru on hapnikukogus, mida konstantse laskumiskiiruse 

juures on vaja laskumiseks 10 minuti jooksul lennuki suurimast sertifitseeritud 

käitamiskõrgusest 10 000 jalani ja seejärel 20 minutiliseks lennuks 10 000 jala 

kõrgusel. 

Märkus 3: Nõutav minimaalne hapnikuvaru on hapnikukogus, mida konstantse laskumiskiiruse 

juures on vaja laskumiseks 10 minuti jooksul lennuki suurimast sertifitseeritud 

käitamiskõrgusest 10 000 jalani ja seejärel 110 minutiliseks lennuks 10 000 jala 

kõrgusel. OPS 1.780 lõike a punkti 1 kohaselt ettenähtud hapniku võib nõutud 

hapnikuvaru määramisel arvestada nõutava hapnikuvaru hulka. 

Märkus 4: Nõutav minimaalne hapnikuvaru on hapnikukogus, mida konstantse laskumiskiiruse 

juures on vaja laskumiseks 10 minuti jooksul lennuki suurimast sertifitseeritud 

käitamiskõrgusest 15 000 jalani. 

Märkus 5: Reisija tähendab selles tabelis neid reisijaid, sealhulgas lapsi, keda tegelikult 

veetakse lennuki pardal. 
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OPS 1.775 1. liide 

Survestamata lennukitele ettenähtud lisahapnik 

 

Tabel 1 

a) b) 

KELLELE: KESTVUS JA RÕHKKÕRGUS 

1. Kõikidele isikutele, 
kes täidavad 
töökohustusi kabiinis 
oma istmetel 

Kogu lennuaja kestel rõhukõrgusel üle 10 000 jala. 

2. Kõigile ettenähtud 
salongipersonali-
liikmetele 

Kogu lennuaja kestel rõhkkõrgusel üle 13 000 jala ja kogu 30 
minutit ületava aja jooksul, mis lennatakse rõhkkõrgusel üle 10 
000 jala, kuid mitte kõrgemal kui 13 000 jalga. 

3. 100%-le reisijatest 
(vt märkus) 

Kogu lennuaja kestel rõhkkõrgusel üle 13 000 jala. 

4. 10%-le reisijatest 
(vt märkus) 

Kogu 30 minutit ületava lennuaja jooksul, mis lennatakse 
rõhukõrgusel üle 10 000 jala, kuid mitte kõrgemal kui 13 000 
jalga. 

 

Märkus: Reisija tähendab selles tabelis neid reisijaid, sealhulgas ka alla 2-aastasi lapsi, kes on 

tegelikult lennuki pardal. 
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L ALAJAGU   

SIDE- JA NAVIGATSIOONISEADMED 

 

OPS 1.845 

Sissejuhatus 

a) Käitaja tagab, et lendu alustatakse üksnes juhul, kui käesolevas alajaos nõutud side- ja 

navigatsiooniseadmed: 

1) on sertifitseeritud ja paigaldatud vastavalt kehtivatele nõuetele, sealhulgas vastavalt 

minimaalsetele lennutehnilistele normidele ning käitamise ja lennukõlblikkuse 

nõuetele; 

2) on paigaldatud nii, et ühe kas sidepidamiseks või navigatsiooniks või mõlemaks 

ettenähtud seadme rikkega ei kaasne mõne teise side- või navigatsiooniseadme riket; 

3) on konkreetse lennu liigi jaoks töökorras, välja arvatud see, mis on toodud 

minimaalvarustuse loetelus (MEL) (vt OPS 1.030) ja 

4) on niimoodi paigutatud, et kui üks lennumeeskonna liige peab oma töökohal 

varustust kasutama, saab ta seda oma istmelt hõlpsasti teha. Kui ühte üksikut seadet 

tuleb lennu ajal kasutada rohkem kui ühel meeskonnaliikmel, peab see olema 

paigutatud nii, et seda on hõlbus kasutada igalt töökohalt, kus see on ette nähtud. 
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b) Side- ja navigatsiooniseadmete minimaalsed töönormatiivid on määratletud kehtivates 

Euroopa tehnilistes normatiivides (European Technical Standrad Orders – ETSO), välja 

arvatud juhul, kui käitamis- või lennukõlblikkuse eeskirjades ei ole sätestatud teistsuguseid 

normatiive. Side- ja navigatsiooniseadmed, mis OPSi kehtimahakkamise kuupäeval 

vastavad Euroopa tehnilistest normatiividest erinevatele konstruktsiooni- ja 

töönormatiividele, võivad jääda kasutusele juhul, kui käesolevas alajaos ei ole sätestatud 

täiendavaid nõudeid. 

 Side- ja navigatsiooniseadmed, mis on juba sertifitseeritud, ei pea vastama muudetud ja 

täiendatud Euroopa tehnilistele normatiividele või täiendatud normatiividele, mis erinevad 

ühtsetest tehnilistest normatiividest, välja arvatud juhul, kui nende kohta on sätestatud 

tagasiulatuvuse nõue. 

 

OPS 1.850 

Raadioseadmed 

a) Käitaja tohib käitada lennukit üksnes juhul, kui lennukil on antud liiki lennuks vajalikud 

raadioseadmed. 

b) Kui käesolevas alajaos nõutakse kahte teineteisest sõltumatut raadiosüsteemi, peab 

kummalegi süsteemile olema paigaldatud eraldi antenn; juhul kui kasutatakse jäigalt 

kinnitatud traadita antenne või teisi samaväärse töökindlusega antenne, peab olema ainult 

üks antenn. 

c) Eespool oleva lõike a nõuete täitmiseks vajalikud raadiosideseadmed peavad töötama ka 

lennunduse avariisagedusel 121,5 MHz. 
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OPS 1.855 

Helikanalite ümberlülitamise plokk – selektor 

Käitaja tohib instrumentaallennureeglite (IFR) järgi lennukit käitada üksnes juhul, kui lennukil on 

kõikidele lennumeeskonna liikmetele ligipääsetav helikanalite ümberlülitamise plokk. 

 

OPS 1.860 

Raadioseadmed lendudeks visuaallennureeglite (VFR) järgi  

marsruutidel, kus navigeeritakse visuaalsete orientiiride järgi 

Käitaja tohib käitada lennukit lendamiseks visuaallennureeglite (VFR) järgi marsruutidel, kus saab 

navigeerida visuaalsete orientiiride järgi, üksnes juhul, kui lennukil on raadioside seadmed, mis on 

tavalistes käitamistingimustes vajalikud: 

a) sidepidamiseks vastavate maapealsete teenistustega; 

b) sidepidamiseks vastava lennujuhtimisel kasutatava rajatisega mis tahes punktist 

kontrollitavas õhuruumis, kus plaanijärgselt hakatakse lende sooritama ja 

c) meteoroloogilise teabe vastuvõtmiseks. 
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OPS 1.865 

Side- ja navigatsiooniseadmed lendudeks instrumentaallennureeglite (IFR) 

 või visuaallennureeglite (VFR) järgi marsruutidel, 

 kus ei navigeerita visuaalsete orientiiride järgi 

a) Käitaja tohib käitada lennukit instrumentaallennureeglite (IFR) või visuaallennureeglite 

(VFR) järgi marsruutidel, kus ei saa navigeerida visuaalsete orientiiride järgi üksnes juhul, 

kui lennukil on raadioside ja SSR transponder ning navigatsiooniseadmed, mis vastavad 

käitamispiirkondade lennuliiklusteenistuste nõuetele. 

b) Raadioseadmed. Käitajal tuleb tagada, et raadioseadmed koosnevad vähemalt: 

1) kahest teineteisest sõltumatust raadiosidesüsteemist, mida on vaja sidepidamiseks 

tavatingimustes vastava maapealse teenistusega marsruudi mis tahes punktis, 

sealhulgas ka marsruudist kõrvalekaldumiste korral ja 

2) sekundaarseireradari transponderseadmest, mida nõutakse lennataval marsruudil. 

c) Navigatsiooniseadmed. Käitaja tagab, et navigatsiooniseadmed 

1) koosnevad vähemalt: 

i) ühest VHF ringsuunalise raadioseadme (VOR) vastuvõtjast, ühest 

raadiokompassi (ADF) süsteemist, ühest kaugusmõõturist (DME) selle 

erandiga, et raadiokompassi (ADF) süsteem ei pea olema paigaldatud juhul, kui 

raadiokompassi kasutamist ei nõuta kavandatud lennu ühelgi etapil; 
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ii) ühest instrumentaalmaandumis-süsteemist (ILS) või mikrolaine-

maandumissüsteemist (MLS), kui need on lähenemisel vajalikud; 

iii) ühest markermajaka vastuvõtjast, kui markermajakas on vajalik 

navigeerimiseks lähenemisel; 

iv) areaalnavigatsiooni süsteemist, kui lennataval marsruudil nõutakse selle 

kasutamist; 

v) kaugusemõõturi (DME) lisasüsteemist marsruutidel või marsruutide osadel, 

kus lennujuhtimine toimub ainult kaugusemõõturi (DME) signaalide alusel; 

vi) VHF ringsuunalise raadioseadme (VOR) täiendavast vastuvõtusüsteemist 

marsruutidel või marsruutide osadel, kus lennujuhtimine toimub ainult VHF 

ringsuunalise raadioseadme (VOR) signaalide alusel; 

vii) raadiokompassi (ADF) süsteemist marsruutidel või marsruutide osadel, kus 

navigeerimine toimub ainult ringsuunalise raadiomajaka (NDB) signaalide 

alusel või 

2) vastavad asjassepuutuvas õhuruumis konkreetse lennu liigi jaoks nõutud 

navigatsioonitäpsusele (RNP). 

d) Käitaja võib käitada lennukit ilma raadiokompassi (ADF) süsteemita või lõike c punkti 1 

alalõikes vi ja/või lõike c punkti 1 alalõikes vii nõutud navigatsiooniseadmeteta tingimusel, 

et lennukil on lennatava marsruudi jaoks lennuameti poolt lubatud alternatiivsed seadmed. 

Alternatiivsete seadmete töökindlus ja täpsus peavad võimaldama ohutut navigatsiooni 

kavandatud marsruudil. 
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e) Käitaja tagab, et instrumentaallennureeglite (IFR) järgi käitatavate lennukite 

VHF sidepidamisseadmete, instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS) kursimajakas ja 

VHF ringsuunalise raadioseadme (VOR) vastvõtjate tüübid on sertifitseeritud vastavalt 

FM häirekindluse standarditele. 

 

OPS 1.866 

Transpondriseadmed 

a) Käitaja tohib lennukit käitada üksnes juhul, kui lennukil on: 

1) rõhkkõrgust mõõtev sekundaarseireradari transponder ja 

2) muud sekundaarseireradari transpondri võimalused, mida lennataval marsruudil 

nõutakse. 

 

OPS 1.870 

Täiendavad navigatsiooniseadmed käitamisteks MNPS õhuruumis 

a) Käitaja tohib lennukit käitada MNPS õhuruumis üksnes juhul, kui lennukil on 

navigatsiooniseadmed, mis vastavad ICAO dokumendis 7030 “Regionaalsed 

lisaprotseduurid” (Regional Supplementary Procedures) navigatsiooni tehnilistele 

karakteristikutele sätestatud minimaalsetele tingimustele. 

b) Käesolevas jaotises nõutud navigatsiooniseadmed peavad olema mõlemale piloodile 

nähtavad ja kasutatavad mõlema piloodi istmelt. 

c) MNPS-õhuruumis piiranguteta lendamiseks peavad lennukil olema kaks teineteisest 

sõltumatut suure tegevusraadiusega navigatsioonisüsteemi (LRNS – Long Range 

Navigation Systems). 
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d) MNPS-õhuruumis teatud erimarsruutidel lendamiseks peab lennukil olema üks suure 

tegevusraadiusega navigatsioonisüsteem (LRNS), kui ei ole teisiti sätestatud. 

 

OPS 1.872 

Seadmed lendamiseks vähendatud 

 kõrgushajutusmiinimumiga (RSVM) õhuruumis 

a) Käitaja tagab, et vähendatud kõrgushajutusmiinimumiga (RVSM) õhuruumis käitatavatel 

lennukitel on: 

1) kaks teineteisest sõltumatut kõrguse mõõtmise süsteemi; 

2) kõrguse häiresüsteem; 

3) automaatne kõrgusehoidmise süsteem ja 

4) sekundaarseireradari (SSR) transponder, millel on niisugune kõrgusest teatamise 

süsteem, mida saab kõrguse hoidmiseks ühendada kasutuseloleva kõrguse mõõtmise 

süsteemiga. 
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M ALAJAGU   

LENNUKITE HOOLDUS 

 

OPS 1.875 

Üldnõuded 

a) Käitaja tohib lennukit käitada üksnes juhul, kui seda hooldab ja sellele väljastab 

hooldustõendeid niisugune ettevõte, mis on tegevusloa saanud vastavalt osa 145 nõuetele. 

Lennueelseid ülevaatusi ei pea tingimata tegema osa 145 nõuetele vastav ettevõte. 

b) Lennukite hooldusnõuded, mida tuleb täita OPS 1.180 sätestatud käitaja sertifitseerimise 

nõuetele vastamiseks, on sätestatud M osas. 
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N ALAJAGU   

LENNUMEESKOND 

 

OPS 1.940 

Lennumeeskonna koosseis 

(Vt OPS 1.940 1. ja 2. liide) 

a) Käitaja tagab, et: 

1) lennumeeskonna koosseis ja lennumeeskonna liikmete arv kindlaksmääratud 

töökohtadel vastab lennukikäsiraamatus (AFM) ettenähtule ega ole väiksem kui 

lennukikäsiraamatus ettenähtud alammäär; 

2) kui seda nõuab lennutegevuse liik, kuuluvad lennumeeskonda täiendavad liikmed 

ning lennumeeskonna liikmete arv ei ole väiksem lennutegevuskäsiraamatus 

ettenähtust; 

3) kõigil lennumeeskonna liikmetel on nõuetekohased ja kehtivad, lennuametile 

vastuvõetavad lennundusload ning nad on sobiva kvalifikatsiooniga ja pädevad 

täitma neile määratud ülesandeid; 

4) kehtestatakse lennuametile vastuvõetavad protseduurid, mis välistavad kogenematute 

liikmete määramise ühte lennumeeskonda; 
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5) õhusõiduki kapteniks määratakse lennumeeskonna lubasid puudutavatele nõuetele 

vastava kapteni kvalifikatsiooniga piloot lennumeeskonna liikmete hulgast, kes võib 

lennu juhtimise delegeerida mõnele teisele sobiva kvalifikatsiooniga piloodile ja 

6) kui lennukikäsiraamatu järgi on lennumeeskonnas ette nähtud süsteemi 

paneelioperaator, peab lennumeeskonda kuuluma üks pardainseneri lennundusloaga 

või sobiva kvalifikatsiooniga liige, kes on lennuametile vastuvõetav. 

7) Kui kasutatakse füüsilisest isikutest ettevõtjate, vabakutseliste või osalise tööajaga 

lennumeeskonna liikmete teenuseid, tuleb täita alajaos N sätestatud nõudeid. Selles 

suhtes tuleb erilist tähelepanu pöörata õhusõiduki tüüpide ja variantide koguarvule, 

millel meeskonnaliige võib ärilises lennutranspordis lennata; see arv ei tohi ületada 

OPS 1.980 ja OPS 1.981 ettenähtud tüüpide ja variantide arvu ka siis mitte, kui selle 

lennumeeskonna liikme teenuseid kasutab veel teine käitaja. Käitaja juures 

õhusõiduki kaptenina töötavad meeskonnaliikmed peavad enne järelevalveta 

liinilendude alustamist tegema läbi käitajapoolse meeskonna koostöövõime 

algkoolituse (Crew Resource Management – CRM), välja arvatud juhul, kui nad on 

varem käitajapoolse meeskonna koostöövõime algkursuse lõpetanud. 

b) Minimaalne lennumeeskonna koosseis lendudeks instrumentaallennureeglite (IRF) järgi 

või öösel. Käitaja tagab, et lendudel instrumentaallennureeglite (IFR) järgi või öösel: 

1) on kõigis 9-st suurema maksimaalse lubatud reisijakohtade arvuga 

turbopropellermootoriga lennukite ja kõigi turboreaktiivmootoriga lennukite 

lennumeeskonnas vähemalt 2 pilooti või 
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2) piloteerib kõiki teisi eespool oleva lõike b punktis 1 nimetamata lennukeid üks 

piloot, tingimusel et OPS 1.940 2. liite nõuded on täidetud. Kui 2. liite nõudeid ei 

täideta, peab lennumeeskonnas olema vähemalt 2 pilooti. 

 

JAR-OPS 1.943 

Käitajapoolne meeskonna koostöövõime (CRM) algkoolitus 

a) Kui lennumeeskonna liige ei ole varem käitajapoolset meeskonna koostöövõime (Crew 

Resource Management – CRM) algkoolitust läbi teinud (uued töötajad või olemasoleva 

personali liikmed), tuleb käitajal tagada, et selline meeskonnaliige lõpetab käitajapoolse 

meeskonna koostöövõime (CRM) algkoolituse kursuse. Uutel töötajatel tuleb lõpetada 

käitajapoolne CRM algkursus ühe aasta jooksul pärast tööle asumist. 

b) Kui lennumeeskonna liige ei ole varem läbinud inimfaktoreid käsitlevat koolitust, siis tuleb 

tal enne käitajapoolset CRM algkoolitust lõpetada liinipiloodiloa (ATPL) omistamiseks 

ettenähtud teooriakursus, mis põhineb liinipiloodiloa (ATPL) väljaandmiseks nõutud 

inimvõimete ja nendest tulenevate piirangute programmil (vaata lennumeeskonna lubade 

väljaandmisele kehtivaid nõudeid) või ühendada inimfaktoreid käsitlev koolitus 

käitajapoolse meeskonna koostöövõime algkoolitusega. 

c) Meeskonna koostöövõime algkoolituse viib läbi vähemalt üks lennuametile vastuvõetav 

meeskonna koostöövõime (CRM) koolitaja, keda võivad spetsiifiliste valdkondade 

käsitlemisel abistada eksperdid. 

d) Meeskonna koostöövõime algkoolitus viiakse läbi lennutegevuskäsiraamatus toodud 

üksikasjaliku õppekava alusel. 
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OPS 1.945 

Ümberõpe ja kontroll 

(Vt OPS 1.945 1. liide) 

a) Käitaja tagab, et: 

1) enne ühelt lennuki tüübilt või klassilt teisele tüübile/klassile üleminekut, kui selleks 

nõutakse uue tüübi-/klassipädevuse omandamist, teeb lennumeeskonna liige läbi 

tüübipädevuse kursuse, mis vastab lennumeeskonna liikmete lubade väljaandmise 

suhtes kohaldatavatele nõuetele; 

2) enne iseseisvate liinilendude alustamist läbib lennumeekonna liige käitajapoolse 

ümberõppekursuse, kui: 

i) ta hakkab lendama lennukil, mille puhul nõutakse uut tüübi- või klassipädevust 

või 

ii) ta hakkab tööle teise käitaja juures; 

3) ümberõppekoolituse viib lennutegevuskäsiraamatus ettenähtud kursuse üksikasjaliku 

õppekava järgi läbi sobiva kvalifikatsiooniga personal. Käitaja tagab, et ümberõpet ja 

meeskonna koostöövõime (CRM) koolituse elemente koolituses ühendaval personalil 

on vajalik kvalifikatsioon; 
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4) käitajapoolsel ümberõppekursusel ettenähtud koolituse mahu määramisel 

arvestatakse lennumeeskonna liikme varasemaid koolitusi, mis on nõuete järgi 

registreeritud tema OPS 1.985 nõuetes ettenähtud koolitusdokumentides; 

5) kvalifikatsiooni ja lennukogemuse miinimumnõuded, mida lennumeeskonnaliikmel 

tuleb enne ümberõppekoolitust täita, on määratletud lennutegevuskäsiraamatus; 

6) kõiki lennumeeskonna liikmeid kontrollitakse OPS 1.965 lõike b nõuete kohaselt ja 

nad teevad läbi koolituse ja neid kontrollitakse JAR-OPS 1.965 lõike d kohaselt enne 

järelevalve all liinilendude alustamist; 

7) järelevalve all sooritatud liinilendude lõpetamisel kontrollitakse neid vastavalt 

OPS 1.965 lõike c nõuetele; 

8) kui lennumeeskonna liige on juba alustanud käitaja ümberõppekursust, ei täida ta 

lennuülesandeid uuel lennukitüübil või -klassil enne, kui nimetatud kursus on 

lõppenud või lõpetatud ning 

9) meeskonna koostöövõime (CRM) koolituse teemad liidetakse ümberõppekursusega. 

b) Kui vahetatakse lennuki tüüpi või klassi, võib 1.965 lõikes b nõutud kontrolliga ühendada 

tüübi- või klassipädevuse lennuoskustesti, mis viiakse läbi vastavalt lennumeeskonna 

lubade väljaandmise suhtes kohaldatavate nõuetega. 
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c) Omavahel võib liita käitaja ümberõppekursuse ning lennumeeskonna liikmetele lubade 

saamiseks nõutava tüübi- ja klassipädevuse kursuse. 

 

OPS 1.950 

Erinevuste koolitus ja tutvumisõpe 

a) Käitajal tagab, et lennumeeskonna liige teeb läbi: 

1) erinevuste koolituse, mille puhul omandatakse täiendavaid teadmisi ning läbitakse 

koolitus asjakohasel õppevahendil või lennukil, kui: 

i) ta samaaegselt käitatavat tüüpi lennukiga lendab veel ka sama lennukitüübi 

teisel variandil või sama lennukiklassi teist tüüpi lennukil või 

ii) käitatavatel lennukitüüpidel või –variantidel muudetakse seadmeid ja/või 

protseduure; 

2) tutvumisõppe, mille kestel omandatakse täiendavaid teadmisi, juhul kui: 

i) ta hakkab lendama samasse tüüpi või varianti kuuluval teisel lennukil või 

ii) käitatavatel lennukitüüpidel või –variantidel muudetakse seadmeid ja/või 

protseduure. 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 320 
LISA DG C III  ET 

b) Käitaja määrab lennutegevuskäsiraamatus kindlaks, millal erinevuste koolitust ja 

tutvumisõpet nõutakse. 

 

OPS 1.955 

Õhusõiduki kapteni määramine 

a) Käitaja tagab, et teise piloodi määramiseks õhusõiduki kapteniks ja tema õhusõiduki 

kaptenina tööle asumiseks: 

1) määratakse lennutegevuskäsiraamatus kindlaks lennuametile vastuvõetav 

minimaalne lennukogemus ja 

2) mitmeliikmelises meeskonnas lendamiseks lõpetab piloot nõuetekohase meeskonna 

juhtimiskursuse (command course). 

b) Eespool oleva lõike a punktis 2 nõutud meeskonna juhtimiskursuse sisu peab olema 

kindlaks määratud lennutegevuskäsiraamatus ning sellesse peab kuuluma vähemalt: 

1) koolitus õhusõidukit jäljendaval koolitusvahendil (STD) (kaasa arvatud 

liinilennuõpe) ja/või lennuõpe; 

2) käitajapoolne lennuoskuste tasemekontroll õhusõiduki kapteni ülesannetes; 

3) õhusõiduki kapteni kohustused; 

4) liinilennuõpe õhusõiduki kaptenina järelevalve all. Piloodid, kellel juba on 

kvalifikatsioon vastavat tüüpi lennukil lendamiseks, peavad lendama vähemalt 10 

arvestuslikku marsruutlendu; 
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5) õhusõiduki kapteni liinilennu kontroll vastavalt OPS 1.965 lõike c nõuetele ning 

marsruudi- ja lennuvälja kvalifikatsioon vastavalt OPS 1.975 nõuetele ning 

6) meeskonna koostöövõime koolituse teemad. 

 

OPS 1.960 

Õhusõiduki kaptenid, kellel on ametpiloodi luba 

 

a) Käitaja tagab, et: 

1) ametpiloodiloa (CPL) omanik tegutseb õhusõiduki kaptenina lennukil, mis lennuki- 

käsiraamatu kohaselt on sertifitseeritud ühe piloodiga käitamisteks, ainult siis, kui: 

i) reisijateveo lendudel visuaallennureeglite (VFR) järgi lähtelennuväljast 

kaugemal kui 50 meremiili on piloodil vähemalt 500 tundi üldlennuaega 

lennukitel või tal on kehtiv instrumentaallennupädevus või 
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ii) lendudel mitmemootorilisel lennukitüübil instrumentaallennureeglite (IFR) 

järgi on piloodil vähemalt 700 tundi üldlennuaega lennukitel, sealhulgas 

400 tundi kaptenina (vastavalt lennumeeskonna lubade väljaandmist 

reguleerivatele nõuetele), millest 100 on lennatud instrumentaallennureeglite 

(IFR) järgi, millest omakorda 40 tundi on lennatud mitme mootoriga lennukil. 

400 kapteni lennutundi võib asendada teise piloodina lennatud tundidega 

järgmistelt: 

 kaks teise piloodi lennutundi võrdub ühe kaptenina lennatud tunniga, 

tingimusel et need tunnid lennati kehtivas lennutegevuskäsiraamatus ettenähtud 

mitme piloodiga meeskonna süsteemi järgi; 

2) lendudel instrumentaallennureeglite (IFR) järgi ühe piloodiga meeskonnas on 

täidetud lisaks eespool lõike a punkti 1 alalõikes ii sätestatule ka OPS 1.940 2. liite 

nõuded ning 

3) lendudel mitme piloodiga meeskonnas on piloodil lisaks eespool lõike a punktis 1 

sätestatule enne õhusõiduki kapteniks saamist lõpetatud meeskonna juhtimiskursus 

vastavalt OPS 1.955 lõike a punkti 2 nõuetele. 
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OPS 1.965 

Regulaarne korduvkoolitus ja kontrollimine 

(Vt OPS 1.965 1. ja 2. liide) 

a) Üldnõuded. Käitaja tagab, et: 

1) kõik lennumeeskonna liikmed teevad läbi regulaarsed korduvkoolitused ja kontrollid 

vastavalt konkreetsele lennuki tüübile või variandile, millel see lennumeeskonna 

liige lendab; 

2) lennutegevuskäsiraamatus avaldatakse lennuameti poolt heakskiidetud regulaarse 

korduvkoolituse ja kontrollimise kava; 

3) regulaarse korduvkoolituse viib läbi allpool toodud personal: 

i) maapealne- ja täiendkoolitus – sobiva kvalifikatsiooniga personal; 

ii) koolitus lennukil/ õhusõidukit jäljendaval koolitusseadmel (STD) – 

tüübipädevuse lennuõpetaja (TRI), klassipädevuse lennuõpetaja (CRI) või, 

õhusõiduki lendu jäljendava õppevahendi (STD) puhul – lennuõpetaja 

õhusõiduki lendu jäljendavatel vahenditel (SFI) tingimusel, et TRI, CRI või 

SFI kogemused ja teadmised vastavad käitaja nõuetele ja on piisavad JAR-

OPS 1.965 1. liite lõike a punkti 1 alalõike i alapunktides A ja B loetletud 

teemade õpetamiseks; 

iii) avarii- ja päästevarustuse koolitus – sobiva kvalifikatsiooniga personal ja 
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iv) Meeskonna koostöövõime koolitus (CRM). 

A) kogu regulaarset korduvkoolitust läbiviiv personal integreerib meeskonna 

koostöövõime (CRM) koolituse teemad kõikidesse regulaarse 

korduvkoolituse etappidesse. Käitaja tagab, et kogu regulaarset 

korduvkoolitust läbiviiv personal on sobiva kvalifikatsiooniga 

ühendamaks meeskonna koostöövõime koolituse teemasid selle 

koolitusega; 

B) meeskonna koostöövõime (CRM) moodulõpet viib läbi vähemalt üks 

lennuametile vastuvõetav meeskonna koostöövõime (CRM) koolitaja, 

keda võivad spetsiifiliste valdkondade õpetamisel abistada eksperdid. 

4) regulaarset korduvkontrolli viib läbi allpool toodud personal: 

i) käitajapoolne lennuoskuste tasemekontroll – tüübipädevuse kontrollpiloot 

(TRE), klassipädevuse kontrollpiloot (CRE) või, juhul kui kontroll viiakse läbi 

õhusõidukit jäljendaval koolitusseadmel (STD, kontrollpiloot lennusimulaatoril 

(SFE), kes on saanud koolituse meeskonna koostöövõime (CRM) ja vastavate 

oskuste hindamise alal; 

ii) liinilennu kontrollid – käitaja poolt määratud sobiva kvalifikatsiooniga 

õhusõiduki kaptenid, kes on lennuametile vastuvõetavad; 

iii) avarii- ja päästevarustuse kontrollid – sobiva kvalifikatsiooniga personal. 
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b) Käitajapoolne lennuoskuste tasemekontroll 

1) Käitaja tagab, et: 

i) kõik lennumeeskonna liikmed teevad läbi käitajapoolsed lennuoskuse 

tasemekontrollid, et näidata oma pädevust tava-, ebatavaliste- ja hädaolukorra 

protseduuride sooritamisel ning 

ii) kontroll viiakse läbi ilma väliste visuaalsete orientiirideta juhul, kui 

lennumeeskonna liige hakkab lennukil lendama instrumentaallennureeglite 

(IFR) järgi; 

iii) kõik lennumeeskonna liikmed teevad läbi käitaja lennuoskuse tasemekontrollid 

tavalise lennumeeskonna koosseisus; 

2) Käitajapoolne lennuoskuse tasemekontroll kehtib 6 kuud alates selle sooritamise 

kuule järgnevast kuust, millele lisanduvad tasemekontrolli läbimise kuu järelejäänud 

päevad. Juhul, kui lennuoskuse tasemekontroll sooritatakse eelmise käitajapoolse 

kontrolli kehtimise viimase 3 kuu jooksul, hakkab see kehtima alates kontrolli 

sooritamise päevast ning kehtib 6 kuud alates eelmise käitajapoolse tasemekontrolli 

aegumiskuupäevast. 

c) Liinilennu kontroll. Käitaja tagab, et kõik lennumeeskonna liikmed teevad läbi liinilennu 

kontrolli lennukil, et näidata oma oskusi lennutegevusraamatus kirjeldatud tavalistel 

liinilendudel. Liinilennu kontrolli tulemus kehtib 12 kuud lisaks sooritamise kuu ülejäänud 

päevadele. Juhul, kui liinilennu kontroll tehakse eelmise liinilennu kontrolli kehtimise 

viimase 3 kuu jooksul, kehtib selle tulemus alates selle sooritamise päevast ning kehtib 

kuni 12 kuu möödumiseni eelmise liinilennu kontrolli tulemuse aegumiskuupäevast. 
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d) Avarii- ja päästevarustuse koolitus ning kontroll. Käitaja tagab, et kõik lennumeeskonna 

liikmed teevad läbi koolituse ja kontrolli pardaloleva avarii- ja päästevarustuse asukoha ja 

kasutamise kohta. Avarii- ja päästevarustuse kontrolli tulemus kehtib 12 kuud, millele 

lisanduvad selle sooritamise kuu järelejäänud päevad. 

 Juhul, kui kontroll sooritatakse eelmise avarii- ja päästevarustuse kontrolli kehtimise 

3 viimase kuu jooksul, hakkab selle tulemus kehtima alates selle sooritamise päevast ning 

kestab kuni 12 kuu möödumiseni eelmise kontrolli tulemuse aegumiskuupäevast. 

e) Meeskonna koostöövõime koolitus (CRM). Käitaja tagab, et: 

1) meeskonna koostöövõime koolituse teemad lisatakse regulaarse korduvkoolituse 

kõikidesse asjakohastesse etappidesse ning 

2) kõik lennumeeskonna liikmed teevad läbi spetsiaalse meeskonna koostöövõime 

(CRM) moodulkoolituse. Kõik meeskonna koostöövõime (CRM) koolituse peamised 

teemad tuleb läbi võtta kuni kolme aasta jooksul. 

f) Maapealne koolitus ja täiendkoolitus. Käitaja tagab, et kõik meeskonnaliikmed teevad läbi 

maapealse koolituse ja täiendkoolituse vähemalt iga 12 kuu järel. Juhul, kui koolitus 

toimub 3 kalendrikuu jooksul enne 12 kuu möödumist, tuleb järgmine maapealne koolitus 

ja täiendkoolitus läbida eelmise koolituse kehtivuse lõppemise tähtajast arvates 12 kuu 

jooksul. 
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g) Koolitus lennukil / õhusõidukit jäljendaval koolitusseadmel. Käitaja tagab, et kõik 

lennumeeskonna liikmed teevad vähemalt iga 12 kuu järel läbi koolituse lennukil / 

õhusõidukit jäljendaval koolitusseadmel (STD). Kui koolitus toimub 3 kalendrikuu jooksul 

enne 12 kuu möödumist eelmisest koolitusest, peab järgmine koolitus lennukil / 

õhusõidukit jäljendaval koolitusseadmel (STD) toimuma 12 kuu jooksul arvates eelmise 

koolituse kehtivuse lõppemise kuupäevast. 

 

OPS 1.968 

Piloodi kvalifikatsioon tegutsemiseks ükskõik kummalt piloodikohalt 

(Vt OPS 1.968 1. liide) 

a) Käitaja tagab, et: 

1) piloot, keda võib määrata täitma tööülesandeid ükskõik kummalt piloodikohalt, teeb 

läbi asjakohase koolituse ja kontrolli ning 

2) koolituse ja kontrollimise kava määratakse kindlaks lennutegevuskäsiraamatus ning 

see on lennuametile vastuvõetav. 
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OPS 1.970 

Hiljutine lennukogemus 

a) Käitaja tagab, et: 

1) Piloot määratakse minimaalse sertifitseeritud lennumeeskonna koosseisu kas 

piloteerivaks piloodiks või mitte-piloteerivaks piloodiks üksnes juhul, kui ta on 

eelneva 90 päeva jooksul sooritanud sama tüüpi või klassi lennukil või 

lennusimulaatoril piloteeriva piloodina kolm starti ja kolm maandumist. 

2) Piloot, kellel ei ole kehtivat instrumentaallennupädevust, määratakse õhusõiduki 

kapteniks öisel lennul üksnes juhul, kui ta on eelneva 90 päeva jooksul sooritanud 

ühe maandumise öösel kas sama tüüpi või klassi lennukil või lennusimulaatoril 

piloteeriva piloodina. 

b) Lõike a punktides 1 ja 2 sätestatud 90-päevast ajavahemikku võib tüübipädevuse 

lennuõpetaja või kontrollpiloodi järelevalve all lennatavate liinilendude puhul pikendada 

kuni 120 päevani. 120 päevast pikema aja puhul loetakse hiljutise lennukogemuse nõue 

täidetuks, kui piloot teeb õppelennu või kasutab lennusimulaatorit või käitatavat tüüpi 

lennukit. 
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OPS 1.975 

Marsruutide ja lennuväljade kvalifikatsioon 

a) Käitaja tagab, et enne kui piloot määratakse õhusõiduki kapteniks või piloodiks, kellele 

õhusõiduki kapten võib lennu juhtimise delegeerida, on ta omandanud küllaldased 

teadmised lennatava marsruudi ja lennuvälja (kaasa arvatud varulennuväljade) ning 

lennuväljade seadmete ja protseduuride kohta. 

b) Marsruutide ja lennuväljade kvalifikatsioon kehtib 12 kalendrikuud lisaks: 

1) kvalifikatsiooni omistamise kuu lõpuni jäänud päevadele või 

2) sellele kuule, mil piloot viimati lendas antud marsruudil või lennuväljal. 

c) Marsruudi ja lennuvälja kvalifikatsiooni pikendatakse, kui eespool lõikes b toodud 

kehtivusaja jooksul lennatakse antud marsruudil või antud lennuväljale. 

d) Kui kvalifikatsiooni pikendatakse eelmise marsruudi ja lennuvälja kvalifikatsiooni 

kehtivuse viimase 3 kuu jooksul, algab kvalifikatsiooni kehtivusaeg selle pikendamise 

päevast ning kehtib 12 kuud alates eelmise kvalifikatsiooni kehtivuse aegumiskuupäevast. 
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OPS 1.978 

Täiustatud kvalifikatsiooniprogramm 

a) OPS 1.965 ja 1.970 sätestatud kehtivusaegu võib pikendada, kui lennuamet on heaks 

kiitnud käitaja poolt kehtestatud täiustatud kvalifikatsiooniprogrammi. 

b) Täiustatud kvalifikatsiooniprogrammi peab kuuluma koolitus ja kontrollimine, mis 

kindlustab piloodi kompetentsuse taseme ja säilitab seda taset, mis ei tohi olla madalam 

OPS 1.945, 1.965 ja 1.970 sätestatust. 

 

OPS 1.980 

Lendamine rohkem kui ühel tüübil või variandil 

(Vt OPS 1.980 1. liide) 

a) Käitaja tagab, et lennumeeskonna liige lendab enam kui ühte tüüpi või varianti õhusõidukil 

üksnes juhul, kui ta on pädev seda tegema. 

b) Kaaludes lendamise lubamist enam kui ühel tüübil või variandil tuleb käitajal tagada, et 

selline lendamine on põhjendatud, võttes arvesse asjassepuutuvate lennukite erinevusi 

ja/või sarnasust ning järgmisi asjaolusid: 

1) tehnoloogiline tase; 

2) käitamisprotseduurid; 
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3) käitamisomadused. 

c) Käitaja tagab, et enam kui ühel tüübil või variandil lendav lennumeeskonna liige täidab 

kõiki alajaos N nende tüüpide või variantide kohta sätestatud nõudeid, välja arvatud juhul 

kui lennuamet on heaks kiitnud koolituse, kontrollimise ja hiljutise lennukogemusega 

seotud lennutundide ülekandmise/arvestamise korda. 

d) Käitajal määrab lennutegevuskäsiraamatus kindlaks asjakohased protseduurid ja/või 

käitamispiirangud lendamiseks enam kui ühel tüübil või variandil. Need protseduurid ja 

piirangud kiidab heaks lennuamet ning need hõlmavad: 

1) lennumeeskonna liikmete minimaalset kogemust; 

2) minimaalse lennukogemuse nõudeid ühel tüübil või variandil enne koolituse 

alustamist uuel tüübil või variandil lendamiseks; 

3) korda, mille alusel ühele tüübile või variandile kvalifitseerunud lennumeeskond 

koolitatakse ümber ja talle antakse kvalifikatsioon teisel tüübil või variandil 

lendamiseks; 

4) kõiki iga tüübi ja variandi suhtes kehtivaid hiljutise lennukogemuse nõudeid. 
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OPS 1.981 

Lendamine kopteril ja lennukil 

a) Kui lennumeeskonna liige lendab nii kopteritel kui ka lennukitel: 

1) tagab käitaja, et lende teostatakse ainult ühel lennukitüübil ja ühel kopteritüübil; 

2) määrab käitaja lennutegevuskäsiraamatus kindlaks lennuameti poolt heaks kiidetud 

asjakohased protseduurid ja/või käitamispiirangud. 

 

OPS 1.985 

Koolitusdokumendid 

a) Käitaja: 

1) säilitab dokumendid kõikide lennumeeskonna liikmete poolt läbitud OPS 1.945, 

1.955, 1.965, 1.968 ja 1.975 nõuetes sätestatud koolituste, kontrollimiste ja 

omandatud kvalifikatsioonide kohta ning 

2) teeb asjaomase lennumeeskonna liikme palvel talle kättesaadavaks kõik teda (seda 

lennumeeskonna liiget) puudutavad dokumendid ümberõppekursuste ja 

plaanijärgsete regulaarsete koolituste ning kontrollimiste kohta. 
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OPS 1.940 1. liide 

Lennumeeskonna liikmete asendamine lennu ajal 

a) Lennumeeskonna liikme ülesanded juhiste taga võib lennu ajal üle võtta mõni teine sobiva 

kvalifikatsiooniga meeskonnaliige. 

b) Õhusõiduki kapteni asendamine 

1) Õhusõiduki kapten võib lennu juhtimise delegeerida: 

i) teisele kvalifitseeritud õhusõiduki kaptenile või 

ii) lendudel ainult lennutasandist FL 200 kõrgemal – piloodile, kes on 

kvalifitseeritud vastavalt lõikele c. 

c) Miinimumnõuded piloodile, kes asendab õhusõiduki kaptenit: 

1) kehtiv liinipiloodi luba; 

2) OPS 1.945 ette nähtud ümberõppekoolitus ja kontroll (sealhulgas tüübipädevuse 

koolitus); 

3) kogu OPS 1.965 ja OPS 1.968 ette nähtud regulaarne korduvkoolitus ja kontroll ning 

4) marsruudi kvalifikatsioon vastavalt OPS 1.975 nõuetele. 
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d) Teise piloodi asendamine 

1) Teist pilooti võib asendada: 

i) teine sobiva kvalifikatsiooniga piloot või 

ii) teise piloodi asenduspiloot, kes on kvalifitseeritud vastavalt lõikele e. 

e) Miinimumnõuded teise piloodi asenduspiloodile: 

1) kehtiv ametpiloodiluba koos instrumentaallennupädevusega; 

2) ümberõppe koolitus ja kontroll, sealhulgas tüübipädevuse koolitus vastavalt 

OPS 1.945 nõuetele, välja arvatud stardi- ja maandumiskoolitus; 

3) kogu OPS 1.965 nõuetes sätestatud regulaarne korduvkoolitus ja -kontroll, välja 

arvatud stardi- ja maandumiskoolitus ning 

4) tegutsemine teise piloodi rollis ainult reisilennul ja mitte allpool lennutasandit 

FL 200. 

5) OPS 1.970 sätestatud hiljutist lennukogemust ei nõuta. Piloodil tuleb siiski täita 

hiljutist lennusimulaatori ja lennuoskuse täiendkoolituse nõuet vähemalt iga 90 päeva 

järel. Selle täiendkoolituse võib ühendada OPS 1.965 nõuetes ette nähtud 

koolitusega. 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 335 
LISA DG C III  ET 

f) Süsteemi paneelioperaatori asendamine. Süsteemi paneelioperaatorit võib lennu ajal 

asendada pardainseneri lennundusloaga meeskonnaliige või lennuametile vastuvõetava 

kvalifikatsiooniga lennumeeskonna liige. 

 

OPS 1.940 2. liide 

Ühest piloodist koosneva meeskonna lennud  

instrumentaallennureeglite (IFR) järgi või öösel 

a) OPS 1.940 lõike b punktis 2 nimetatud lennukeid võib instrumentaallennureeglite (IFR) 

järgi või öösel käitada ühest piloodist koosnev meeskond, kui on täidetud järgmised 

nõuded: 

1) käitajal peab lennutegevuskäsiraamatus olema piloodi ümberõppe ja regulaarse 

korduvkoolituse programm, milles on täiendavad nõuded ühe piloodiga lendudeks; 

2) piloodikabiini protseduuride hulka peavad eelkõige kuuluma: 

i) mootori töö juhtimine ja mootori käitamine hädaolukordades; 

ii) tava-, ebaharilikes ja hädaolukordades ettenähtud kontroll-kaartide kasutamine; 

iii) sidepidamine lennujuhtimiskeskusega (ATC); 

iv) väljumis- ja lähenemisprotseduurid; 
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v) autopiloodi kasutamine ning 

vi) lihtsustatud lennudokumentide kasutamine. 

3) OPS 1.965 kohaselt nõutavad regulaarsed kontrollid tuleb ühe piloodiga 

lennumeeskonnal läbi viia vastaval lennukitüübil või -klassil tingimustes, mis on 

sarnased lennu läbiviimise tingimustega; 

4) piloot peab olema konkreetsel lennukitüübil või -klassil instrumentaallennureeglite 

(IFR) järgi lennanud vähemalt 50 tundi, millest 10 tundi peab olema lennatud 

õhusõiduki kaptenina ning 

5) minimaalne nõutav hiljutine lennukogemus piloodile, kes moodustab ühe piloodiga 

meeskonna, on instrumentaallennureeglite (IFR) järgi või öösel lendamisel 5 lendu 

instrumentaallennureeglite (IFR) järgi, kaasa arvatud 3 instrumentaallähenemist 

90 eelneva päeva jooksul vastaval lennukitüübil või -klassil ühe piloodiga 

meeskonnas. Selle võib asendada instrumentaallennureeglite (IFR) järgi 

instrumentaallähenemise kontrolliga konkreetset tüüpi või klassi lennukil. 

 

OPS 1.945 1. liide 

Käitaja ümberõppekursus 

a) Käitaja ümberõppekursus hõlmab järgmist: 

1) maapealne koolitus ja kontroll, sealhulgas lennuki süsteemide käitamine, 

protseduurid tava-, ebaharilikes ja hädaolukordades; 
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2) avarii- ja päästevarustuse koolitus ja kontroll, mis tuleb läbi viia enne, kui algab 

koolitus lennukil; 

3) koolitus ja kontroll lennukil/ õhusõidukit jäljendaval koolitusseadmel ning 

4) liinilennud järelevalve all ja liinilennu kontroll. 

b) Ümberõppekursus viiakse läbi eespool lõikes a toodud järjekorras. 

c) Pärast simulaatorõppel põhinevat ümberõppekursust tuleb piloodil: 

1) alustada 15 päeva jooksul liinilende järelevalve all ning 

2) sooritada esimesed neli starti ja maandumist lennuki tüübipädevuse lennuõpetaja 

(TRI(A)) järelevalve all, kes on lennu ajal piloodi istmel. 

d) Ümberõppekursusega tuleb liita meeskonna koostöövõime koolituse (CRM) teemad, mida 

peab õpetama sobiva kvalifikatsiooniga personal. 

e) Kui lennumeeskonna liige ei ole varem läbinud käitaja ümberõppe kursust, tagab käitaja, et 

lisaks eespool olevas lõikes a toodule teeb lennumeeskonna liige läbi esmaabi-alase 

üldkoolituse ja vajaduse korral ka vette sooritatava hädamaandumise protseduure 

puudutava koolituse, kasutades selleks vastavat varustust vees. 
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OPS 1.965 1. liide 

Regulaarne korduvkoolitus ja kontroll – piloodid 

a) Regulaarne korduvkoolitus – regulaarne korduvkoolitus peab koosnema järgmisest: 

1) Maapealne koolitus ja täiendkoolitus 

i) Maapealse koolituse ja täiendkoolituse programm peab koosnema järgmisest: 

A) lennuki süsteemid; 

B) käitamisprotseduurid ja -nõuded, sealhulgas jäätõrje ja jäätamisvastased 

protseduurid maa peal ning 

C) ülevaade õnnetustest / intsidentidest ja juhtumitest. 

ii) Maapealsel koolitusel ja täiendkoolitusel omandatud teadmisi kontrollitakse 

küsimustikega või teiste sobivate meetoditega. 

2) Koolitus lennukil / lennukit jäljendaval õppevahendil 

i) Lennukil / lennukit jäljendaval õppevahendil läbiviidava koolituse programmi 

järgi peab käsitlema kõiki lennuki süsteemide peamisi rikkeid ja nendega 

seotud protseduure 3 üksteisele järgneva aasta jooksul. 
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ii) Kui mittetöötava mootoriga manöövreid harjutatakse lennukil, tuleb 

mootoririket jäljendada. 

iii) Koolituse lennukil / lennukit jäljendaval õppevahendil võib ühendada käitaja 

lennuoskuste tasemekontrolliga. 

3) Avarii- ja päästevarustuse koolitus 

i) Avarii- ja päästevarustuse koolituse võib ühendada avarii- ja päästevarustuse 

kontrolliga ning see tuleb läbi viia lennukil või mõnel sobival koolitusvahendil. 

ii) Iga-aastane avarii- ja päästevarustuse koolitusprogramm koosnema järgmisest: 

A) päästevesti selgapanemise harjutamine, kui lennuk on nendega 

varustatud; 

B) hingamisteede kaitsevahendite kasutamise harjutamine, kui lennuk on 

nendega varustatud; 

C) tulekustutite kasutamise harjutamine; 

D) lennukis oleva avarii- ja päästevahendite asukoha ja kasutamise koolitus; 

E) igat liiki väljapääsude paiknemise ja kasutamise koolitus ning 

F) julgestusprotseduurid. 
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iii) Iga kolme aasta järel peavad koolitusprogrammi kuuluma järgmised teemad: 

A) igat liiki väljapääsude kasutamise harjutamine; 

B) evakueerimisliugraja kasutamise demonstreerimine, kui see kuulub 

lennuki varustuse hulka; 

C) tegeliku või simuleeritud tulekahju kustutamine vahenditega, mis 

kuuluvad lennuki varustuse hulka. Haloon-tulekustutite asemel võib 

kasutada mõnda teist lennuametile vastuvõetavat meetodit; 

D) suitsu mõju suletud alas ning kogu asjakohase varustuse kasutamise 

harjutamine suitsuga täidetud jäljendatud keskkonnas; 

E) tegelike või jäljendatud pürotehniliste vahendite kasutamise harjutamine, 

kui need kuuluvad lennuki varustuse hulka ning 

F) päästeparvede kasutamise demonstreerimine, kui päästeparv kuulub 

lennuki varustuse hulka. 

4) Meeskonna koostöövõime koolitus (CRM). 

i) Regulaarse korduvkoolituse kõikidesse etappidesse integreeritakse meeskonna 

koostöövõime (CRM) teemad ning 
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ii) koostatakse meeskonna koostöövõime (CRM) moodulõppe programm, mille 

kohaselt kõik meeskonna koostöövõime (CRM) peamisi järgnevalt nimetatud 

teemasid käsitletakse ajavahemiku jooksul, mis ei ületa 3 aastat: 

A) inimlik eksimine ja usaldusväärsus, eksimuste ahel, eksimiste vältimine 

ja ärahoidmine; 

B) ohutusalane kultuur ettevõttes, ohutusprotseduurid, organisatsioonilised 

tegurid; 

C) stress, stressiga toimetulek, väsimus ja reageerimisvõime; 

D) teabe vastuvõtmine ja töötlemine, olukorra teadvustamine, 

töökoormusega toimetulemine; 

E) otsuste langetamine; 

F) sidepidamine ja töö koordineerimine piloodikabiinis ja väljaspool seda; 

G) juhtimisoskus ja käitumine meeskonnas, sünergia; 

H) automaatika ja automaatika kasutamise filosoofia (kui see on antud tüübi 

puhul asjakohane);. 

I) spetsiifilised tüübile omased erinevused; 

J) juhtumitel põhinevad analüüsid; 
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K) erilist tähelepanu nõudvad täiendavad valdkonnad, mis on kindlaks 

määratud õnnetuste ärahoidmise ja lennuohutuse programmis (vt 

OPS 1.037). 

b) Regulaarne kontrollimine. Regulaarne korduvkontroll peab koosnema: 

1) käitajapoolsetest lennuoskuse tasemekontrollidest; 

i) käitaja lennuoskuse tasemekontrollide hulka peavad vajaduse korral kuuluma 

järgmised manöövrid: 

A) katkestatud start, kui on olemas lennusimulaator, vastasel korral ainult 

jäljendatud tegevus; 

B) start mootoririkkega kiiruste V1 ja V2 vahel või kohe, kui see on ohutuse 

seisukohast võimalik; 

C) täppis- instrumentaallähenemine miinimumideni, mitme mootoriga 

lennukite puhul ühe mittetöötava mootoriga; 

D) mitte-täppislähenemine miinimumideni; 

E) katkestatud instrumentaallähenemine miinimumkõrguselt, mitme 

mootoriga lennukite puhul ühe mittetöötava mootoriga ning 
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F) maandumine ühe mittetöötava mootoriga. Ühe mootoriga lennukite puhul 

tuleb harjutada hädamaandumist. 

ii) Kui manöövreid mittetöötava mootoriga harjutatakse lennukil, peab 

mootoririket jäljendama. 

iii) Lisaks eespool olevates punktides alalõike i punktides A1−F ettenähtud 

kontrollidele tuleb iga 12 kuu tagant täita lennumeeskonna liikmete lubade 

väljaandmist reguleerivaid nõudeid, mille võib ühendada käitajapoolse 

lennuoskuse tasemekontrolliga; 

iv) ainult visuaallennureeglite (VFR) järgi lendaval piloodil võib eespool olevates 

alalõike i punktides C−E ettenähtud kontrollid ära jätta, välja arvatud 

lähenemine ja kordusringile minek mitmemootorilisel lennukil ühe töötava 

mootoriga; 

v) käitajapoolsed lennuoskuste tasemekontrollid peab läbi viima tüübipädevuse 

kontrollpiloot. 

2) Avarii- ja päästevarustuse kontrollid. Kontrollida tuleb neid valdkondi, mille kohta 

on eespool oleva lõike a punkti 3 kohaselt läbi viidud koolitus. 

3) Liinilennu kontrollid 

i) Liinilennu kontrollide käigus tehakse kindlaks, kas piloot on võimeline 

sooritama kogu liinilendu, sealhulgas lennueelseid ja lennujärgseid protseduure 

ning kasutama ettenähtud seadmeid/varustust nii nagu on 

lennutegevuskäsiraamatus ette nähtud. 
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ii) Lennumeeskonda tuleb hinnata meeskonnaliikmete koostöövõime (CRM) 

oskuste osas, kasutades hindamiseks lennuametile vastvõetavat ja 

lennutegevuskäsiraamatus avaldatud metoodikat. Sellise hindamise eesmärgiks 

on: 

A) anda kogu meeskonnale ja individuaalselt meeskonnaliikmetele 

tagasisidet ja määrata uue koolituse vajadus ning 

B) kasutada hindamistulemusi meeskonna koostöövõime (CRM) 

koolitussüsteemi parandamiseks. 

iii) Kui piloodid tegutsevad nii piloteerivate kui ka mitte-piloteerivate pilootidena, 

tuleb neid kontrollida mõlemates kohustes. 

iv) Liinilennu kontrollid tuleb läbi viia lennukil. 

v) Liinilennu kontrollid tuleb läbi viia käitaja poolt määratud ja lennuametile 

vastuvõetavate õhusõiduki kaptenitega. Liinilendude kontrolli läbiviival isikul, 

kelle kohta on nõuded sätestatud OPS 1.965 lõike a punkti 4 alalõikes ii, peab 

olema koolitatud meeskonna koostöövõime ja vastavate oskuste hindamise 

osas ning tal tuleb istuda vaatleja kohal, kui see on lennukisse paigaldatud. 

Pikkade lendude korral, kui pardal on ka lennumeeskonna lisaliikmed, võib see 

isik täita asenduspiloodi ülesandeid, kuid stardi, väljumise, esmase reisilennu, 

laskumise, lähenemise ja maandumise ajal ei istu ta kummalgi piloodi istmel. 

Tema meeskonna koostöövõime (CRM) hinnangud põhinevad vaid 

tähelepanekutel, mida ta tegi lennu esmase ettevalmistuse (briefing), salongi 

ettevalmistuse (cabin briefing), piloodikabiini ettevalmistuse (cocpit briefing) 

ajal ning nende lennu etappide ajal, kui ta istub vaatleja kohal. 
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OPS 1.965 2. liide 

Regulaarne korduvkoolitus ja kontroll – süsteemi paneelioperaatorid 

a) Süsteemi paneelioperaatorite regulaarne korduvkoolitus ja kontrollimine peab vastama 

pilootidele kehtestatud nõuetele ja süsteemi paneelioperaatoritele kehtivatele täiendavatele 

nõuetele, välja arvatud need teemad, mis paneelioperaatoreid ei puuduta. 

b) Kui võimalik, peab süsteemi paneelioperaatorite regulaarne korduvkoolitus ja 

kontrollimine toimuma koos piloodi regulaarse korduvkoolituse ja kontrollimisega. 

c) Liinilennu kontrolli viib läbi käitaja poolt määratud ja lennuametile vastuvõetav 

õhusõiduki kapten või süsteemi paneelioperaatori tüübipädevuse lennuõpetaja või 

kontrollpiloot. 

 

OPS 1.968 1. liide 

Piloodi kvalifikatsioon tegutsemiseks ükskõik kummalt piloodikohalt 

a) Õhusõiduki kaptenid, kelle kohustuste hulka kuulub ka töötamine parempoolsel istmel ja 

teise piloodi ülesannete täitmine, või õhusõiduki kaptenid, kes koolitust ja kontrolle läbi 

viies istuvad parempoolsel istmel, peavad läbima lennutegevuskäsiraamatus ette nähtud 

täiendava koolituse ja kontrolli koos käitajapoolsete lennuoskuse tasemekontrollidega, mis 

on sätestatud OPS 1.965 lõikes b. Selle täiendava koolituse hulka peavad kuuluma 

vähemalt järgmised teemad: 

1) mootoririke stardi ajal; 

2) lähenemine ja kordusringile minek ühe mittetöötava mootoriga ning 
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3) maandumine ühe mittetöötava mootoriga. 

b) Kui manöövreid mittetöötava mootoriga sooritatakse lennukil, tuleb mootoririket 

jäljendada. 

c) Parempoolsel istmel töötamiseks peavad olema sooritatud ja kehtima ka kontrollid, mida 

OPS kohaselt nõutakse töötamiseks vasakul istmel. 

d) Piloot, kes asendab õhusõiduki kaptenit, peab olema OPS 1.965 lõikes b sätestatud 

käitajapoolse lennuoskuste tasemekontrolli ajal näidanud nende harjutuste ja protseduuride 

sooritamist, mis tavaliselt ei kuulu asenduspiloodi kohustuste hulka. Juhul, kui vasak- ja 

parempoolsel istmel töötamise vahel ei ole olulisi erinevusi (näiteks autopiloodi tõttu), 

võib neid harjutusi ja protseduure sooritada ükskõik kummal istmel. 

e) Vasakul istmel tegutseval piloodil, kes ei ole õhusõiduki kapten, tuleb käitajapoolse 

lennuoskuse tasemekontrolli käigus näidata OPS 1.965 lõikes b nõuetes sätestatud 

harjutuste ja protseduuride sooritamist, mis on tavaliselt mittepiloteeriva piloodina 

tegutseva õhusõiduki kapteni kohustused. Juhul, kui vasak- ja parempoolsel istmel 

töötamise vahel ei ole olulisi erinevusi (näiteks autopiloodi tõttu), võib neid harjutusi ja 

protseduure sooritada ükskõik kummal istmel. 
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OPS 1.980 1. liide 

Lendamine rohkem kui ühel tüübil või variandil 

a) Kui lennumeeskonna liige lendab rohkem kui ühel lennukiklassil, -tüübil või variandil, mis 

on loetletud kehtivates lennumeeskonna lubade väljaandmist reguleerivates nõuetes ning 

mille kohta ei ole tema lennundusloal ühist kannet, tuleb käitajal täita järgmised nõuded: 

1) lennumeeskonna liige ei tohi lennata rohkem kui: 

i) kolmel kolbmootoriga lennukitüübil või variandil või 

ii) kolmel turbopropellermootoriga lennukitüübil või variandil või 

iii) ühel turbopropellermootoriga lennuki tüübil või variandil ja ühel 

kolbmootoriga lennuki tüübil või variandil või 

vi) ühel turbopropellermootoriga lennukitüübil või variandil ja mis tahes sama 

klassi lennukil; 

2) käitaja peab täitma kõiki OPS 1.965 tema poolt käitatavatele lennukitüüpidele või -

variantidele sätestatud nõudeid, kui ta ei ole demonstreerinud lennuametile 

vastuvõetavaid eriprotseduure ja/või käitamispiiranguid. 
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b) Kui lennumeeskonna liige lendab rohkem kui ühel lennukitüübil või -variandil, mille kohta 

on tema lennundusloal üks või enam lennumeeskonna liikmete lubasid käsitlevates nõuetes 

(mitme piloodiga lennukitüüp) määratletud kannet, tagab käitaja, et: 

1) lennutegevuskäsiraamatus kindlaks määratud minimaalne lennumeeskonna liikmete 

arv on kõikide tüüpide või variantide korral sama; 

2) lennumeeskonna liige ei lenda enam kui kahel lennukitüübil või -variandil, mille 

kohta nõutakse eraldi kandeid lennundusloal ning 

3) ühe lennuaja jooksul lennatakse ainult lennundusloa ühe kande all märgitud 

lennukitel juhul, kui käitaja ei ole piisava ettevalmistusaja tagamiseks kehtestanud 

protseduure. 

Märkus: Kui lennatakse lennukitel, mille kohta on lennundusoal rohkem kui üks kanne, 

siis vaata allpool olevaid lõikeid c ja d. 

c) Kui lennumeeskonna liige lendab rohkem kui ühel lennumeeskonna liikmete lubasid 

käsitlevates nõuetes loetletud lennukitüübil või variandil (ühe piloodiga tüübid ja mitme 

piloodiga tüübid), kuid mitte ühise lennundusloa kande alusel, tuleb käitajal täita: 

1) eespool oleva lõike b punktide 1, 2 ja 3 nõudeid; 

2) allpool toodud punkti d) nõudeid. 
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d) Kui lennumeeskonna liige lendab rohkem kui ühel lennumeeskonna liikmete lubasid 

käsitlevates nõuetes loetletud lennukitüübil või variandil (mitme piloodiga tüübid), kuid 

mitte ühise lennundusloa kande alusel, tuleb käitajal täita järgmisi nõudeid: 

1) eespool oleva lõike b punktide 1, 2 ja 3 nõudeid; 

2) enne lennundusloal oleva kahe kandega kaasnevate õiguste kasutamist: 

i) peab lennumeeskonna liige olema sooritanud kaks järjestikkust käitajapoolset 

lennuoskuste tasemekontrolli ning peab olema lennanud 500 tundi asjakohase 

lennumeeskonna liikme kohustustes ärilise lennutranspordi lendudel sama 

käitaja juures; 

ii) peab piloodil, kellel on lennukogemus käitaja juures ja kes kasutab 

lennundusloal oleva kahe kandega kaasnevaid õigusi ning kes seejärel 

määratakse õhusõiduki kapteniks ühel nendest lennukitüüpidest, olema 

minimaalne lennukogemus vähemalt 6 kuud ja 300 päeva õhusõiduki kaptenina 

ning ta peab olema sooritanud kaks järjestikkust käitajapoolset lennuoskuste 

tasemekontrolli enne seda, kui ta saab jälle kasutada kahe lennundusloa 

kandega kaasnevaid õigusi; 

3) enne uuel lennukitüübil või -variandil koolituse või lennu alustamist peab 

lennumeeskonna liikmetel olema lennuki põhitüübil 3 kuu ja 150 tunnine 

lennukogemus ja sealjuures sooritatud vähemalt üks lennuoskuste tasemekontroll; 

4) pärast esimest liinilennu kontrolli uuel lennukitüübil peab olema lennatud 50 tundi 

või 20 arvestuslikku marsruutlendu ainult seda tüüpi lennukil; 
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5) OPS 1.970 nõuded kõikide tüüpide osas, kui lennuamet ei ole lubanud lennutundide 

arvestamist vastavalt punktile 7; 

6) lennutegevuskäsiraamatus peab olema kindlaks määratud, kui pikaajalist liinilennu 

kogemust iga lennukitüübi puhul nõutakse; 

7) kui soovitakse ühe tüübi koolituse ja kontrolli ning hiljutise lennukogemuse 

arvestamist teise lennukitüübi puhul, tuleb käitajal lennuametile demonstreerida, 

milliseid teemasid ei ole sarnasuste tõttu tarvis iga tüübi või variandi puhul korrata. 

i) OPS 1.965 lõike b kohaselt peab igal aastal tegema kaks käitajapoolset 

lennuoskuste tasemekontrolli. Kui vastavalt punktile 7 arvestatakse ühe tüübi 

lennuoskuse tasemekontrolli tulemustest kahe tüübi jaoks, siis pikendavad kõik 

käitaja lennuoskuste tasemekontrollid ka teise tüübi jaoks käitaja lennuoskuste 

tasemekontrolli tulemust. Kui aeg tüübipädevuse pikendamiseks või 

uuendamiseks tehtavate lennuoskuse tasemekontrollide vahel ei ole pikem 

ajast, mis on igale tüübile lennumeeskonna liikmete lubasid käsitlevate nõuete 

kohaselt ette nähtud, siis on sellega lennumeeskonna liikmete lubasid 

käsitlevad nõuded täidetud. Lisaks sellele peab lennutegevuskäsiraamatus 

olema kindlaks määratud ka asjakohane ja heakskiidetud regulaarne 

korduvkoolitus. 

ii) OPS 1.965 lõike c kohaselt peab igal aastal tegema ühe liinilennu kontrolli. Kui 

vastavalt punktile 7 arvestatakse ühe tüübi või variandi liinilennu kontrolli 

tulemusi mitme tüübi või variandi jaoks, siis pikendavad kõik käitaja liinilennu 

kontrollid ka teise tüübi või variandi jaoks käitaja liinilennu kontrolli tulemust. 
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iii) Iga-aastane avarii- ja päästevarustuse koolitus ja kontroll peab hõlmama iga 

tüübi kohta kehtestatud kõiki nõudeid. 

8) OPS 1.965 nõuded kõikide tüüpide või variantide osas, juhul kui lennuamet ei ole 

lubanud koolituse ja kogemuste arvestamist vastavalt punktile 7. 

e) Kui lennumeeskonna liige lendab mitmel lennukitüübil või -variandil, mis on määratletud 

lennumeeskonna liikmete lubasid käsitlevates nõuetes (ühe piloodiga klass ja mitme 

piloodiga tüüp), tuleb käitajal demonstreerida, et eriprotseduurid ja/või käitamispiirangud 

on heaks kiidetud vastavalt OPS 1.980 lõike d nõuetele. 
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O ALAJAGU   

SALONGIPERSONAL 

OPS 1.988 

Kohaldatavus 

Käitaja tagab, et kõik salongipersonali liikmed vastavad käesoleva alajao nõuetele ja kõikidele 

teistele salongipersonali liikmeid puudutavatele ohutusnõuetele. 

Käesolevas määruses tähendab salongipersonali liige lennumeeskonda mittekuuluvat meeskonna 

liiget, kes reisijate ohutuse huvides täidab talle käitaja või õhusõiduki kapteni poolt määratud 

ülesandeid lennuki reisijatesalongis. 

 

OPS 1.989 

Identimine 

a) Käitaja tagab, et kõik salongipersonali liikmed kannavad käitaja salongipersonali vormi ja 

on reisijatele selgesti salongipersonali liikmena äratuntavad. 

b) Teised salongis tööülesandeid täitvad personali liikmed, näiteks meditsiinipersonal, 

julgestuspersonal, lapsehoidjad, saatjad, tehniline personal, meelelahutuspersonal ja tõlgid 

ei kanna vormi, mille järgi reisijad võiksid eristada neid kui salongipersonali liikmeid, 

välja arvatud juhul kui nad vastavad käesoleva alajao nõuetele ja teistele käesoleva 

määruse asjakohastele nõuetele. 
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OPS 1.990 

Salongipersonali suurus ja koosseis 

a) Käitaja ei või käitada lennukit, mille suurim lubatud reisijakohtade arv on üle 19 ja millel 

on üks või enam reisijat, üksnes juhul, kui meeskonnas on vähemalt üks salongipersonali 

liige, kes täidab reisijate ohutuse huvides lennutegevuskäsiraamatus kindlaksmääratud 

ülesandeid. 

b) Eespool toodud lõike a nõuete täitmisel tuleb käitajal tagada, et minimaalne 

salongipersonali liikmete arv oleks suurem kui: 

1) üks salongipersonali liige iga lennukis samale tasandile paigutatud 50 reisijakoha või 

50 reisijakoha osa kohta või 

2) salongipersonali liikmete arv, kes aktiivselt osalevad lennuki salongi näitlikus 

evakueerimises või kes asjakohase analüüsi põhjal selles eeldatavasti osaleksid, välja 

arvatud kui suurim lubatud reisijakohtade arv on vähemalt 50 võrra väiksem 

evakueeritavate arvust näitlikul evakueerimisel, võib salongipersonali liikmete arvu 

vähendada 1 võrra iga 50 istekoha kohta, mille võrra suurim lubatud reisijakohtade 

arv on väiksem maksimaalsest sertifitseeritud reisijaistmete arvust. 

c) Erandolukordades võib lennuamet käitajalt nõuda täiendavate salongipersonali liikmete 

määramist meeskonda. 
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d) Ettenägematute asjaolude korral võib nõutud minimaalset salongipersonali liikmete arvu 

vähendada, tingimusel et: 

1) reisijate arvu on vähendatud lennutegevuskäsiraamatus kehtestatud korra kohaselt ja 

2) pärast lendu esitatakse selle kohta lennuametile aruanne. 

e) Kui käitaja kasutab füüsilisest isikust ettevõtjate ja/või vabakutseliste või osalise tööajaga 

salongipersonali liikmete teenuseid, tuleb tal tagada, et järgitakse alajao O nõudeid. 

Sellistel juhtudel tuleb erilist tähelepanu pöörata õhusõidukite tüüpide või variantide 

koguarvule, millel salongipersonali liige võib ärilises lennutranspordis lennata. See arv ei 

tohi ületada OPS 1.1030 nõuetes sätestatut ka siis, kui tema teenuseid kasutab veel teine 

käitaja. 

 

OPS 1.995 

Miinimumnõuded 

Käitaja tagab, et salongipersonali liikmed: 

a) on vähemalt 18-aastased; 

b) on läbinud korrapäraste ajavahemike järel lennuameti poolt nõutava tervisekontrolli või 

terviseseisundi hindamise, et kontrollida nende terviseseisundi sobivust oma ülesannete 

täitmiseks; 
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c) salongipersonal on edukalt läbinud algkoolituse vastavalt OPS 1.1005 nõuetele ja omab 

ohutusalase koolituse läbimise tunnistust; 

d) salongipersonal on läbinud asjakohase ümberõppe ja/või erinevuste koolituse, mis hõlmab 

vähemalt OPS 1.1010 loetletud teemasid; 

e) salongipersonal on läbinud regulaarse korduvkoolituse vastavalt OPS 1.1015 nõuetele; 

f) salongipersonal on pädev täitma oma ülesandeid vastavalt lennutegevuskäsiraamatus 

toodud korrale. 

 

OPS 1.1000 

Salongipersonali vanemliikmed 

a) Kui salongipersonali koosseisu on tööle määratud rohkem kui üks liige, tuleb käitajal 

määrata salongipersonali vanem. Lendudel rohkem kui ühe salongipersonali liikmega, kus 

nõuete kohaselt on vaja vaid üht, määrab käitaja ühe salongipersonali liikme vastutavaks 

õhusõiduki kapteni ees. 

b) Salongipersonali vanem vastutab õhusõiduki kapteni ees lennutegevuskäsiraamatus 

ettenähtud reisijatesalongi tavaprotseduuride ja hädaolukorra protseduuride läbiviimise ja 

koordineerimise eest. Turbulentsuse ajal olukorras, kui lennumeeskonnalt ei ole edastatud 

mingeid juhiseid, on salongipersonali vanemal õigus katkestada kõik ohutusega mitte 

seotud tegevused ning teatada lennumeeskonnale, milline on tekkinud turbulentsi tase ja 

kas on vaja lülitada sisse tabloo turvavööde kinnitamise nõudega. Seejärel tuleks 

salongipersonalil julgestada reisijatesalong ja muud vajalikud alad. 
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c) Kui OPS 1.990 nõuete järgi peab meeskonnas olema rohkem kui üks salongipersonali liige, 

määrab käitaja salongipersonali vanemaks üksnes sellise isiku, kellel on vähemalt 

üheaastane töökogemus salongipersonali liikmena ja kes on lõpetanud vastava kursuse, mis 

hõlmab vähemalt järgmist: 

1) lennueelne ettevalmistus: 

i) töö meeskonnana, 

ii) salongipersonali töökohtade ja ülesannete jaotus, 

iii) konkreetse lennuga seotud asjaolud, sealhulgas lennuki tüüp, seadmed, 

lennuliik ja piirkond, reisijate kategooriad, pöörates erilist tähelepanu puuetega 

inimestele, lastele ja kanderaamidele, ja 

2) meeskonnasisene koostöö: 

i) distsipliin, ülesanded ja käsuliin, 

ii) koordineerimise ja sidepidamise tähtsus, 

iii) piloodi teovõimetus, ja 
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3) ülevaade käitaja nõuetest ja õigusaktide nõuetest: 

i) reisijate ohutusalane informeerimine, ohutuskaardid; 

ii) lennukiköökide kindlustamine, 

iii) salongi võetava pagasi kinnitamine; 

iv) elektroonilised seadmed, 

v) tankimise protseduurid, kui reisijad on lennukis, 

vi) turbulents, 

vii) dokumendid ning 

4) inimfaktorid ja meeskonna koostöövõime ning 

5) õnnetustest ja intsidentidest teatamine ning 

6) lennu- ja tööaja piirangud ning puhkeaja nõuded. 
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d) Käitaja kehtestab protseduurid, mille järgi salongipersonali vanema kohale valitakse 

järgmine kõige sobivama kvalifikatsiooniga salongipersonali liige juhul, kui ametisolev 

salongipersonali vanem ei ole võimeline edasi töötama. Need protseduurid peavad olema 

lennuametile vastuvõetavad ja nende kehtestamisel tuleb arvesse võtta salongipersonali 

liikme töökogemust. 

e) Meeskonna koostöövõime (CRM) koolitus: käitaja tagab, et koolituses hõlmab kõiki 

teemasid, mis on toodud OPS 1.1005/ 1.1010/ 1.1015 2. liite tabeli 1 veerus a, ning neid 

käsitletakse salongipersonali vanema kursusel veerus f nõutud tasemel. 

 

OPS 1.1002 

Lennud ühe salongipersonali liikmega 

a) Käitaja tagab, et kõik uued salongipersonali liikmed, kellel ei ole eelnevat võrdväärset 

töötamise kogemust, läbivad enne ainsa salongipersonali liikmena tööleasumist: 

1) lisaks OPS 1.1005 ja OPS 1.1010 nõutule koolituse, milles pööratakse erilist 

tähelepanu järgmistele nõuetele ainsa salongipersonali liikmega lendudel: 

i) vastutus õhusõiduki kapteni ees lennutegevuskäsiraamatus kindlaksmääratud 

salongi ohutus- ja hädaolukorra protseduuri(de) täitmise eest; 

ii) koostöö ja sidepidamise tähtsus lennumeeskonnaga, kordarikkuvate või 

potentsiaalset ohtu kujutavate reisijatega toimetulek; 
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iii) ülevaade käitaja nõuetest ja õigusaktide nõuetest; 

iv) dokumendid; 

v) õnnetustest ja intsidentidest teatamine; 

vi) lennu- ja tööaja piirangud. 

2) vähemalt 20 tunnist ja 15 arvestuslikust marsruutlennust koosnevad tutvumislennud. 

Tutvumislennud viiakse läbi vastava kogemusega salongipersonali liikme järelevalve 

all lennukitüübil, millel lende teostatakse. 

b) Enne kui salongipersonali liige määratakse ainsa salongipersonali liikmena õhusõidukile 

tööle, tuleb käitajal tagada, et see salongipersonali liige on pädev täitma oma ülesandeid 

vastavalt lennutegevuskäsiraamatus toodud korrale. Sobilikkus tööks ainsa 

salongipersonali liikmena määratletakse salongipersonali valiku, töölevõtmise, koolituse ja 

nende pädevuse hindamise kriteeriumitega. 

 

OPS 1.1005 

Ohutusalane algkoolitus 

(Vt OPS 1.1005 1. liide) 

a) Käitaja tagab, et enne ümberõppe alustamist on kõik salongipersonali liikmed edukalt 

läbinud ohutusalase algkoolituse, mis hõlmab vähemalt OPS 1.1005 1. liites loetletud 

teemasid. 
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b) Koolituskursuse viib läbi lennuameti otsusel ja tingimusel, et kursuse on lennuamet heaks 

kiitnud  

 kas: 

1) käitaja 

– otseselt või 

– kaudselt koolitusorganisatsiooni kaudu, kes tegutseb käitaja nimel; 

või 

2) sertifitseeritud koolitusorganisatsioon. 

c) Algkoolituse kursuste programm ja ülesehitus peavad vastama kehtivatele nõuetele ja need 

peab lennuamet eelnevalt heaks kiitma. 

d) Vastavalt lennuameti otsusele annab kas lennuamet, käitaja või kursust läbi viiv 

sertifitseeritud koolitusorganisatsioon ohutusalase koolituse läbimise tunnistuse 

salongipersonali liikmele, kes on läbinud ohutusalase algkoolituse ning teinud edukalt läbi 

OPS 1.1025 nimetatud kontrolli. 

e) Kui lennuamet delegeerib käitajat või sertifitseeritud koolitusorganisatsiooni andma 

salongipersonali liikmele ohutusalase koolituse läbimise tunnistuse, peab tunnistustel 

olema selge viide lennuameti heakskiidule. 
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OPS 1.1010 

Ümberõpe ja erinevuste koolitus 

(Vt OPS 1.1010 1. liide) 

a) Käitaja tagab, et kõik salongipersonali liikmed on läbinud vastavalt kehtivatele 

eeskirjadele asjakohase ümberõppe ja erinevuste koolituse, mis hõlmavad vähemalt 

OPS 1.1010 1. liites loetletud teemasid. Koolituskursus peab olema kirjeldatud 

lennutegevuskäsiraamatus. Lennuamet peab koolituskursuse programmi ja ülesehituse 

eelnevalt heaks kiitma. 

1) Ümberõpe: ümberõppekursus tuleb lõpetada enne: 

i) kui käitaja määrab salongipersonali liikme esmakordset tööle või 

ii) teisele lennukitüübile tööle määramist; ja 

2) Erinevuste koolitus: erinevuste koolitus tuleb lõpetada enne tööleasumist: 

i) käitatava lennukitüübi mõnele teisele variandile või 

ii) samale lennukitüübile või -variandile, millel on erinev ohutusvarustus või mille 

ohutusvarustus asub teises kohas või millel on erinevad tava- ja ohuolukorra 

ohutusprotseduurid. 
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b) Käitajal tuleb kindlaks määrata ümberõppe ja erinevuste koolituse sisu, võttes arvesse 

salongipersonali varasemat töökogemust, mis on OPS 1.1035 nõuete kohaselt kantud 

salongipersonali koolitusdokumentidesse. 

c) Ilma et see piiraks OPS 1.995 lõike c kohaldamist, võib algkoolitust (OPS 1.1005) ning 

ümberõppe ja erinevuste koolitust (OPS 1.1010) omavahel kombineerida. 

d) Käitaja tagab, et: 

1) struktureeritud ja reaalsetele oludele vastav ümberõpe viiakse läbi vastavalt 

OPS 1.1010 1. liite nõuetele; 

2) erinevuste koolitus viiakse läbi struktureeritult ja 

3) ümberõppe- ja vajaduse korral ka erinevuste koolitusprogramm sisaldab kogu 

ohutusvarustuse kasutamist ning kõiki konkreetsele lennukitüübile või –variandile 

kohaldatavaid tava- ja hädaolukordade protseduure ning koolitust ja praktikat kas 

konkreetset lennukit esindaval koolitusvahendil või tõelisel lennukil. 

e) Käitaja tagab, et kõik salongipersonali liikmed teevad enne esmakordset töölemääramist 

läbi käitaja meeskonna koostöövõime koolituse ja lennukitüübi kohase meeskonna 

koostöövõime koolituse vastavalt OPS 1.1010 lõike j 1. liite nõuetele. Sellel osal 

salongipersonalist, kes juba töötavad käitaja juures salongipersonali liikmetena, kuid ei ole 

varem käitaja meeskonna koostöövõime koolitust läbi teinud, tuleb see koolitus lõpetada 

järgmise nõutava regulaarse korduvkoolituse ja kontrollimise ajaks vastavalt OPS 1.1010 

lõike j 1. liite nõuetele, kaasa arvatud lennukitüübi kohane meeskonna koostöövõime 

koolitus, kui see on asjakohane. 
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OPS 1.1012 

Tutvumislennud 

Käitaja tagab, et pärast ümberõpet tutvuvad kõik salongipersonali liikmed lennukiga enne kui nad 

asuvad tööle OPS 1.990 kohaselt nõutud minimaalse salongipersonali arvuga meeskonna 

koosseisus. 

 

OPS 1.1015 

Regulaarne korduvkoolitus 

(Vt OPS 1.1015 1. liide) 

a) Käitaja tagab, et kõik salongipersonali liikmed läbivad vastavalt OPS 1.1015 1. liite 

nõuetele regulaarse korduvkoolituse, mis hõlmab kõikidele salongipersonali liikmetele 

määratud tegevusi tava- ja hädaolukordade protseduurides, ning 

b) et lennuameti kinnitatud regulaarne korduvkoolituse ja kontrollimise kava sisaldab 

teoreetilist õpet ja praktilist koolitust koos individuaalse praktikaga, nagu on kirjeldatud 

OPS 1.1015 1. liites. 

c) OPS 1.1025 nõuetes ette nähtud regulaarse korduvkoolituse ja sellega seotud kontrolli 

kehtivusaeg on 12 kuud, sellele lisanduvad koolituse või kontrolli sooritamise kuu 

ülejäänud päevad. Kui kontroll tehakse eelmise kontrolli kehtivuse 3 viimase kuu jooksul, 

kehtib uue kontrolli tulemus alates kontrolli läbimise päevast ning kestab kuni 12 kuu 

möödumiseni eelmise kontrolli aegumiskuupäevast. 

 

 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 364 
LISA DG C III  ET 

OPS 1.1020 

Täiendkoolitus 

(Vt OPS 1.1020 1. liide) 

a) Käitaja tagab, et kõik salongipersonali liikmed, kes ei ole rohkem kui 6 kuu jooksul täitnud 

ühtegi lendudega seotud tööülesannet, kuid kelle eelmine OPS 1.1025 lõike b punktis 3 

ettenähtud kontrolli tulemus on veel kehtiv, teevad läbi lennutegevuskäsiraamatus 

kirjeldatud täiendkoolituse vastavalt OPS 1.1020 1. liite nõuetele. 

b) Käitaja tagab, et kui salongipersonali liige, kes ei ole viimase 6 kuu jooksul töötanud 

OPS 1.990 lõike b kohaselt nõutava salongipersonali liikmena, kuid ei ole puudunud 

kõikidelt lennuga seotud ülesannete täitmiselt, teeb see salongipersonali liige enne 

konkreetsel lennukitüübil salongipersonali liikmena tööle asumist läbi kas: 

1) täiendkoolituse vastaval lennukitüübil või 

2) kaks tutvumislendu ärilistel lendudel sellel lennukitüübil. 
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OPS 1.1025 

Kontrollid 

a) Vastavalt lennuameti otsusele tagab kas lennuamet, käitaja või koolituskursust läbi viiv 

sertifitseeritud koolitusorganisatsioon, et OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 ja1.1020 nõutud 

koolituse ajal või selle järel kontrollitakse kõiki salongipersonali liikmeid läbitud koolituse 

ulatuses selleks, et veenduda nende oskuses täita ohutusalaseid tööülesandeid tava- ja 

hädaolukordades. 

 Vastavalt lennuameti otsusele tagab kas lennuamet, käitaja või koolituskursust läbi viiv 

sertifitseeritud koolitusorganisatsioon, et neid kontrolle viivad läbi sobiva 

kvalifikatsiooniga töötajad. 

b) Käitaja tagab, et kõik salongipersonali liikmed teevad läbi järgmised kontrollid: 

1) ohutusalane algkoolitus. OPS 1.1005 1. liites loetletud teemad; 

2) ümberõpe ja erinevuste koolitus; OPS 1.1010 1. liites loetletud teemad; 

3) regulaarne korduvkoolitus. OPS 1.1015 1. liites loetletud teemad; ja 

4) täiendkoolitus. OPS 1.1020 1. liites loetletud teemad. 
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OPS 1.1030 

Lendamine rohkem kui ühel tüübil või variandil 

a) Käitaja tagab, et salongipersonali liige töötab kuni kolmel lennukitüübil; neljal 

lennukitüübil võib salongipersonali liige töötada lennuameti loal, tingimusel et nendest 

vähemalt kahel tüübil: 

1) on tüübist sõltumatud tava- ja hädaolukorra protseduurid ühesugused ning 

2) avariivarustus ja tüübi-kohased tava- ja hädaolukorra protseduurid sarnased. 

b) Lõike a kohaldamisel loetakse lennukitüübi variante erinevateks tüüpideks juhul, kui nad ei 

ole sarnased kõikides allpool loetletud aspektides: 

1) avariiväljapääsu kasutamine; 

2) portatiivse avariivarustuse asukoht ja tüüp; 

3) tüübikohased hädaolukorra protseduurid. 
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OPS 1.1035 

Koolitusdokumendid 

Käitaja: 

1) dokumenteerib kõik OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 ja 1.1025 alusel nõutavad 

koolitused ja kontrollid; 

2) säilitab ohutuskoolituse läbimise tunnistusi; 

3) hoiab ajakohasena koolitusdokumente ja tervisekontrolli või -hindamise dokumente, 

näidates koolitusdokumentide puhul ära ümberõppe, erinevuste koolituse ja regulaarse 

korduvkoolituse kuupäevad ja sisu; 

4) teeb salongipersonali liikme palvel talle kättesaadavaks kõik teda puudutavad dokumendid 

algkoolituse, ümberõppe ning regulaarse korduvkoolituse ja kontrollide kohta. 

 

 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 368 
LISA DG C III  ET 

OPS 1.1005 1. liide 

Ohutusalane algkoolitus 

OPS 1.1005 nimetatud ohutusalase algkoolituse kursuse raames tuleb läbi võtta vähemalt järgmised 

teemad: 

a) Tule- ja suitsutõrje koolitus: 

1) Rõhutatakse salongipersonali kohustust tegutseda kiiresti nendes hädaolukordades, 

millega kaasnevad tuli ja suits, erilist tähelepanu pööratakse tegeliku tulekolde 

kindlakstegemise tähtsusele; 

2) lennumeeskonna viivitamatu informeerimise ning konkreetsete koordineerimis- ja 

abistavate tegevuste tähtsus tulekahju või suitsu avastamisel; 

3) potentsiaalselt tulekahjuohtlike piirkondade, sealhulgas tualettide ja nendega seotud 

suitsudetektorite sagedase kontrollimise vajalikkus; 

4) erinevad tulekahjude liigid ja igale tulekahju liigile sobivad kustutusvahendid ning 

vastavad protseduurid, kustutusvahendite kasutamise tehnikad, nende väärkasutamise 

tagajärjed ja kasutamine piiratud ruumis.; 

5) lennuväljade maapealsete avarii- ja päästeteenistuste põhimenetlused; 
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b) Päästeõppus vees: 

 Isikliku päästevarustuse vees selgapanemise ja ujuvvahendite kasutamise harjutamine; 

enne, kui salongipersonali liikmed asuvad esmakordselt tööle päästeparvedega või teiste 

sarnaste päästevahenditega varustatud lennukil, tuleb neile õpetada selle varustuse 

kasutamist ning lasta neil selle kasutamist vees harjutada; 

c) Päästeõppus: 

 Ellujäämiskoolitus vastavalt käitamispiirkonna tingimustele (näiteks polaaralad, kõrb, 

džungel või meri); 

d) Meditsiinilised aspektid ja esmaabi: 

1) esmaabi andmise ja esmaabi komplektide kasutamise koolitus; 

2) päästeõppusega seotud esmaabi ja vastav hügieen; 

3) lendamise füsioloogiline mõju, pöörates erilist tähelepanu hapnikuvaegusele 

(hüpoksiale); 

e) Reisijate kohtlemine: 

1) nõuanded, kuidas tunda ära ja tulla toime reisijatega, kes on (või jäävad) 

alkoholijoobes(se), narkootikumide mõju all(a) või on agressiivsed; 
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2) meetodid, kuidas evakueerimise kergendamiseks motiveerida reisijaid ja juhtida 

inimesi; 

3) eeskirjad salongi kaasavõetud pagasi (ka salongiteeninduseks vajalike esemete) 

ohutuks paigutamiseks ning oht, et see pagas võib muutuda ohtlikuks salongis 

viibijatele, kahjustada avarii- ja päästevarustust või takistada lennuki väljapääsude 

kasutamist; 

4) reisijate õige istekohtadele paigutamise tähtsus lennuki massi ja tasakaalu 

seisukohast. erilist tähelepanu pöörata puuetega inimeste paigutamisele ning 

vajadusele paigutada järelevalveta väljapääsude juures olevatele istmetele puueteta 

reisijad; 

5) ülesanded, mida tuleb täita turbulentsuse korral, sealhulgas salongi turvalisuse 

kindlustamine; 

6) ettevaatusabinõud, mis tuleb tarvitusele võtta, kui salongis veetakse elusaid loomi; 

7) koolitus ohtlike kaupade kohta, sealhulgas alajao R nõuded; 

8) lennundusjulgestuse menetlused, sealhulgas alajao S nõuded; 

f) Sidepidamine: 

 Koolitusel rõhutatakse salongipersonali ja lennumeeskonna vahelise efektiivse 

sidepidamise tähtsust, sealhulgas käsitletakse sidevahendite, ühise suhtlemiskeele ja 

terminoloogia kasutamist. 
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g) Distsipliin ja kohustused: 

1) salongipersonali liikmete tööülesannete täitmise tähtsus vastavalt 

lennutegevuskäsiraamatule; 

2) jätkuv pädevus ja sobivus salongipersonali liikmena töötamiseks erilise tähelepanuga 

lennu- ja tööaja piirangutel ning puhkeaja nõuetel; 

3) salongipersonali tegevust ja lennuameti rolli määratlevate lennunduseeskirjade 

tundmine; 

4) üldteadmised asjakohasest lennundusterminoloogiast, lennuteooriast, reisijate 

paigutamisest, meteoroloogiast ja käitamispiirkondadest; 

5) salongipersonali lennueelne ettevalmistus ja konkreetsete tööülesannete täitmiseks 

vajaliku ohutusinformatsiooni saamine; 

6) asjaomaste dokumentide ja käsiraamatute ajakohastena hoidmise ja käitaja 

muudatuste sisseviimise tähtsus; 

7) olulisus teha kindlaks situatsioonid, mil salongipersonali liikmetel on õigus ja 

kohustus alustada evakueerimist ja teisi hädaolukorra protseduure; 

8) ohutusalaste ülesannete ja kohustuste tähtsus ning vajadus reageerida 

hädaolukordadele kohe ja efektiivselt; 
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h) Meeskonna koostöövõime: 

1) Sissejuhatav meeskonna koostöövõime (CRM) kursus: 

i) enne kui salongipersonali liige määratakse esmakordselt täitma 

salongipersonali liikme tööülesandeid, lõpetab ta sissejuhatava meeskonna 

koostöövõime kursuse; ärilises lennutranspordis juba salongipersonali 

liikmetena töötaval salongipersonalil, kes ei ole eelnevalt nimetatud 

sissejuhatavat kursust lõpetanud, tuleb meeskonna koostöövõime sissejuhatav 

kursus lõpetada järgmiseks nõutud regulaarse korduvkoolituse ja/või kontrolli 

ajaks; 

ii) OPS 1.1005/ 1.1010/ 1.1015 2. liite tabeli 1 veerus a toodud koolitusteemasid 

tuleb käsitleda tasemel, mida nõutakse veerus b, meeskonna koostöövõime 

sissejuhatav kursus; 

iii) meeskonna koostöövõime sissejuhatava kursuse peab läbi viima vähemalt üks 

salongipersonali meeskonna koostöövõime õpetaja. 

 

OPS 1.1010 1. liide 

Ümberõpe ja erinevuste koolitus 

a) Üldnõuded 

 Käitaja tagab, et: 

1) ümberõppe ja erinevuste koolituse viivad läbi sobiva kvalifikatsiooniga isikud ja 
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2) ümberõppe ja erinevuste koolitusel õpetatakse, kus asuvad lennukil ohutusvarustus ja 

kõik päästevahendid, kuidas neid kätte saada ja kasutada, samuti kõiki 

lennukitüübile, variandile ja konfiguratsioonile vastavaid tava- ja ohuolukorra 

menetlusi. 

b) Tule- ja suitsutõrjealane koolitus 

 Käitaja tagab, et koolitusel: 

1) saavad kõik salongipersonali liikmed tegelikule olukorrale vastava ja praktilise 

koolituse kõikide konkreetsel lennukil olevate tulekustutusvahendite ja kaitseriietuse 

kasutamise kohta. Selline koolitus peab hõlmama: 

i) tüüpilise lennukisisese tulekahju kustutamist, välja arvatud, et 

haloontulekustutite korral võib kasutada teisi kustutusained, ja 

ii) hingamisteede kaitsevahendite kasutamise harjutamist suletud ja suitsuga 

täidetud jäljendatud keskkonnas. 

c) Uste ja väljapääsude kasutamine 

 Käitaja tagab, et: 

1) kõik salongipersonali liikmed kasutavad reisijate evakueerimiseks ettenähtud kõikide 

tava- ja avariiväljapääsude avamist ja harjutavad nende avamist kas lennukil või seda 

jäljendaval õppevahendil; ja 
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2) näidatakse kõikide teiste väljapääsude, näiteks lennuki kabiini akende kasutamist. 

d) Evakueerimise liugraja kasutamise koolitus 

 Käitaja tagab, et: 

1) kõik salongipersonali liikmed laskuvad evakueerimise liugrada mööda alla kõrguselt, 

mis vastab lennuki peaparda läve kõrgusele maast; 

2) liugrada kinnitatakse lennukile või seda jäljendavale õppevahendile; ja 

3) kui salongipersonali liiget valmistatakse ette töötamiseks lennukitüübil, mille 

peaparda väljapääsu läve kõrgus on oluliselt erinev lennukitüüpide omast, millel ta 

enne töötas, tuleb sooritada uus laskumine mööda evakueerimise liugrada. 

e) Evakueerimise ja muude hädaolukordade protseduurid 

 Käitaja tagab, et: 

1) ohuolukorras evakueerimise koolituses õpetatakse ära tundma planeeritud või 

planeerimata evakueerimisi maal või vees. Selle koolituse ajal tuleb õpetada 

salongipersonali ära tundma, millal ei saa väljapääse kasutada ja millal on 

evakueerimisvahendid kasutamiskõlbmatud; ja 
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2) kõikidele salongipersonali liikmetele õpetatakse, kuidas toimida: 

i) tulekahju korral lennu ajal erilise tähelepanuga sellel, kuidas teha kindlaks 

tegelikku tulekollet; 

ii) tugeva turbulentsuse korral; 

iii) rõhu järsu alanemise korral, sealjuures harjutavad kõik salongipersonali 

liikmed portatiivsete hapnikuaparaatide tegelikku kasutamist; ja 

iv) muude lennu ajal esineda võivate hädaolukordade korral. 

f) Inimeste juhendamine 

 Käitaja tagab et õpetatakse, kuidas vastavalt lennukitüübile inimesi erinevates 

hädaolukordades tegelikult juhendada. 

g) Piloodi teovõimetus 

 Kui lennumeeskonna minimaalne koosseis on kuni kaks liiget, tagab käitaja, et kõigile 

salongipersonali liikmetele õpetatakse lennumeeskonna liikme teovõimetuse protseduure 

ning kuidas tuleb kasutada istmete turvavöösid ja kinnitusrihmade mehhanisme. 

Lennumeeskonna liikmete hapnikusüsteemide kasutamise koolitus ja lennumeeskonna 

liikmete kontroll-nimekirjade kasutamise koolitus, kui seda nõutakse käitaja standardsetes 

käitamisprotseduurides (SOP), tuleb korraldada näitliku praktilise demonstratsioonina. 
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h) Ohutusvarustus 

 Käitaja tagab, et kõikidele salongipersonali liikmetele õpetatakse ja näidatakse, kus 

tegelikult asub ohutusvarustus ja kuidas seda kasutada, sealhulgas: 

1) liugrajad ja juhul, kui lennukil ei ole isekandvaid liugradasid, siis ka nende juurde 

kuuluvad köied; 

2) päästeparved ja liugteed, kaasa arvatud parve juurde kuuluvad ja/või sellel olevad 

seadmed ja varustus; 

3) päästevestid, laste päästevestid ja ujuvkoid; 

4) automaatselt rakenduvad hapnikusüsteemid; 

5) esmaabi hapnik; 

6) tulekustutid; 

7) tuletõrjekirves või raudkang; 

8) avariituled, sealhulgas taskulambid; 

9) sidevahendid, sealhulgas megafonid; 

10) pakid päästevahenditega, sealhulgas nende sisu; 
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11) pürotehnilised vahendid (tegelikud või jäljendatud); 

12) esmaabivahendite komplektid, nende sisu ja vältimatu arstiabi komplektid; ja 

13) vajaduse korral muud salongi ohutusvahendid või -süsteemid. 

i) Reisijate informeerimine / ohutusvõtete demonstratsioon 

 Käitaja tagab, et salongipersonali koolitatakse OPS 1.285 nõuete järgi reisijate 

informeerimiseks ja juhendamiseks nii tava- kui hädaolukordades. 

j) Meeskonna koostöövõime (CRM) Käitaja tagab, et: 

1) enne järgmise lennukitüübi kohase meeskonna koostöövõime (CRM) ja/või 

regulaarse meeskonna koostöövõime koolituse alustamist on kõik salongipersonali 

liikmed läbinud käitaja meeskonna koostöövõime (CRM) koolituse, milles 

käsitletakse OPS 1.1005/ 1.1010/ 1.1015 2. liite tabeli 1 veerus (a) toodud 

koolitusteemasid veerus (c) nõutud tasemel; 

2) kui salongipersonali liige läbib ümberõppe kursuse mingil teisel lennukitüübil, 

käsitletakse OPS 1.1005/ 1.1010/ 1.1015 2. liite tabeli 1 veerus a toodud 

koolitusteemasid veerus d (lennukitüübi kohane meeskonna koostöövõime koolitus) 

nõutud tasemel; 

3) käitaja meeskonna koostöövõime (CRM) koolituse ja lennukitüübi kohase 

meeskonna koostöövõime kursuse viib läbi vähemalt üks salongipersonali 

meeskonna koostöövõime õpetaja. 

 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 378 
LISA DG C III  ET 

OPS 1.1015 1. liide 

Regulaarne korduvkoolitus 

a) Käitaja tagab, et regulaarse korduvkoolituse viivad läbi sobiva kvalifikatsiooniga isikud. 

b) Käitaja tagab, et iga 12 kuu järel toimuva praktilise koolituse kavasse kuuluvad: 

1) hädaolukorra protseduurid, sealhulgas piloodi teovõimetuse korral; 

2) evakueerimise protseduurid, sealhulgas rahvahulga juhendamise võtted; 

3) reisijate evakueerimiseks tava- ja avariiväljapääsude avamise harjutamine kõikide 

salongipersonali liikmete poolt; 

4) ohutusvarustuse asukoht ja kasutamine, sealhulgas hapnikusüsteemide asukoht ja 

kasutamine ning päästevestide selgapanek, portatiivsete hapnikuaparaatide ja 

hingamisteede portatiivsete kaitsevahendite (PBE) kasutamine kõikide 

salongipersonali liikmete poolt; 

5) esmaabi ja esmaabivahendite komplektide sisu; 

6) esemete paigutamine salongis; 

7) julgestusprotseduurid; 

8) ülevaade intsidentidest ja õnnetustest; ja 
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9) Meeskonna koostöövõime (CRM) Käitaja tagab, et meeskonna koostöövõime 

koolitus vastaks järgmistele nõuetele: 

i) OPS 1.1005/ 1.1010/ 1.1015 2. liite tabeli 1 veerus a toodud koolitusteemad 

tuleb igaaastase regulaarse meeskonna koostöövõime koolituse kolmeaastase 

tsükli jooksul võtta läbi kuni veerus e nõutud tasemeni; 

ii) koolituse õppekava koostamist ja läbiviimist korraldab salongipersonali 

meeskonna koostöövõime õpetaja; 

iii) Kui meeskonna koostöövõime koolitust viiakse läbi üksikute moodulite kaupa, 

peab selle läbi viima vähemalt üks salongipersonali meeskonna koostöövõime 

õpetaja. 

c) Käitaja tagab, et ajavahemike järel, mis ei ületa kolme aastat, kuuluvad regulaarse 

korduskoolituse kavasse ka: 

1) reisijate evakueerimiseks kõikide tava- ja avariiväljapääsude kasutamine ja avamine 

lennukil või seda jäljendaval õppevahendil; 

2) kõikide teiste väljapääsude toimimise demonstreerimine; 

3) kõikide konkreetse lennuki varustuse hulka kuuluvate tuletõrjevahendite, sealhulgas 

kaitseriietuse kasutamise praktiline õpetamine tegelikkusele vastavas olukorras. 
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 Selline koolitus peab hõlmama: 

i) tüüpilise lennukisisese tulekahju kustutamist; haloontulekustutite korral võib 

kasutada teisi kustutusained; ja 

ii) hingamisteede kaitsevahendite kasutamise harjutamist suletud ja suitsuga 

täidetud jäljendatud keskkonnas. 

4) pürotehniliste vahendite (tegelike või jäljendatud) kasutamine ja 

5) päästeparvede või liugteede (kui lennuk on nendega varustatud) kasutamise 

demonstreerimine. 

6) Kui lennumeeskonna minimaalne koosseis on kuni kaks liiget, tagab käitaja, et 

kõigile salongipersonali liikmetele õpetatakse lennumeeskonna liikme teovõimetuse 

protseduure ning istmete turvavööde ja kinnitusrihmade kasutamise mehhanisme. 

Lennumeeskonna liikmete hapnikusüsteemide kasutamise koolitus ja 

lennumeeskonna liikmete kontroll-nimekirjade kasutamise koolitus, kui seda 

nõutakse käitaja standardsetes käitamisprotseduurides (SOP), tuleb korraldada 

näitliku praktilise demonstratsioonina; 

d) Käitaja tagab, et salongipersonali liikmete koolitusse kuuluvad kõik asjakohased OPS 1 

lisa III nõuded. 
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OPS 1.1020 1. liide 

Täiendkoolitus 

Käitaja tagab, et täiendkoolituse viivad läbi sobiva kvalifikatsiooniga isikud ja selle läbivad kõik 

salongipersonali liikmed ning see hõlmab vähemalt järgmist: 

1) hädaolukorra protseduurid, sealhulgas piloodi teovõimetuse korral; 

2) evakueerimise protseduurid, sealhulgas rahvahulga juhendamise võtted; 

3) reisijate evakueerimiseks kõikide tava- ja avariiväljapääsude kasutamine ja avamine 

lennukil või seda jäljendaval õppevahendil; 

4) kõikide teiste väljapääsude, sealhulgas kabiini akende toimimise demonstreerimine ja 

5) ohutusvarustuse, sealhulgas hapnikusüsteemide, asukoht ja kasutamine ning päästevestide 

selgapanek, portatiivsete hapnikuaparaatide ja hingamisteede portatiivsete kaitsevahendite 

kasutamine. 
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OPS 1.1005/1.1010/1.1015 2. liide 

Koolitus 

1) Meeskonna koostöövõime (CRM) koolituse kava koos meeskonna koostöövõime 

metoodika ja mõistetega peab olema toodud lennutegevuskäsiraamatus. 

2) Tabelis 1 on toodud meeskonna koostöövõime koolitusteemasid, mida tuleb erinevat liiki 

koolitustel käsitleda. 

Tabel 1. Meeskonna koostöövõime (CRM) koolitus  

Koolituse teemad Sissejuhatav 
CRM kursus 

Käitaja CRM 
koolitus 

Lennuki tüübi 
kohane CRM 

koolitus) 

Iga-aastane 
regulaarne 

CRM koolitus 

Salongipersonali 
vanema kursus 

a) b) c) d) e) f) 

Üldpõhimõtted 

Inimfaktorid lennunduses Ei nõuta 

Üldised juhised CRM 
põhimõtete ja eesmärkide 
kohta 

Süvendatult Ei nõuta 
Ei nõuta 

Ülevaade  

Inimtegevus ja selle 
piiratus      

Iga üksiku salongipersonali liikme seisukohast 

Teadlikkus oma 
isiksusest, inimlik viga ja 
usaldatavus, suhtumised 
ja hoiakud, enesehinnang 

     

Stress ja sellega 
toimetulek      

Väsimus ja 
reageerimisvõime 

Süvendatult 

Ei nõuta 
Ei nõuta Ülevaade (3-aastane 

tsükkel) Ei nõuta 
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Koolituse teemad Sissejuhatav 
CRM kursus 

Käitaja CRM 
koolitus 

Lennuki tüübi 
kohane CRM 

koolitus) 

Iga-aastane 
regulaarne 

CRM koolitus 

Salongipersonali 
vanema kursus 

a) b) c) d) e) f) 

Veenvus 

Teadlikkus olukorrast, 
info omandamine ja 
töötlemine 

     

Kogu lennuki meeskonna seisukohast 

Vigade ärahoidmine ja 
avastamine      

Ühine teadlikkus 
olukorrast, info 
omandamine ja 
töötlemine 

   Ülevaade  

Töökoormuse jagamine    (3-aastane 
tsükkel)  

Tõhus suhtlemine ja 
koostöö 
meeskonnaliikmete vahel, 
sealhulgas ka 
lennumeeskonna ja 
vähekogenud 
salongitöötajatega, 
kultuurilised erinevused 

Ei nõuta Süvendatult 
Sõltuvalt 
tüübist 

(tüüpidest) 
 

Tugevdamine 
(sõltuvalt 

salongipersonali 
vanematööülesan

netest) 
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Koolituse teemad Sissejuhatav 
CRM kursus 

Käitaja CRM 
koolitus 

Lennuki tüübi 
kohane CRM 

koolitus) 

Iga-aastane 
regulaarne 

CRM koolitus 

Salongipersonali 
vanema kursus 

a) b) c) d) e) f) 

Juhioskused, koostöö, 
sünergia, otsuste 
langetamine, 
delegeerimine 

     

Individuaalsed ja 
meeskondlikud 
kohustused, otsused ja 
tegevus 

     

Reisijatega soetud 
inimfaktorite (inimeste 
juhendamine, reisijate 
stress, konfliktide 
haldamine, meditsiinilised 
tegurid) tuvastamine ja 
juhtimine 
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Koolituse teemad Sissejuhatav 
CRM kursus 

Käitaja CRM 
koolitus 

Lennuki tüübi 
kohane CRM 

koolitus) 

Iga-aastane 
regulaarne 

CRM koolitus 

Salongipersonali 
vanema kursus 

a) b) c) d) e) f) 

Lennukitüübiga seotud 
üksikasjad (kitsas/lai kere, 
ühe-/mitmetasandiline 
salong), lennumeeskonna 
ja salongipersonali 
koosseis ja reisijate arv 

 

Ei nõuta Süvendatult 

  

Käitaja ja ettevõtte seisukohast 

Ettevõtte ohutuskultuur, 
töökord (SOP), 
organisatsioonilised 
tegurid ja tegevuse liik 

    

Tõhus suhtlemine ja 
koostööülejäänud 
käitamispersonaligaja 
maapealsete teenistustega 

Ei nõuta Süvendatult Sõltuvalt 
tüübist 

(tüüpidest) 

Ülevaade (3-
aastane 
tsükkel) 

 

Osalemine salongi 
ohutust 
puudutavateintsidentide ja 
õnnetuste ettekannete 
koostamises 

     

Juhtumitel põhinevad 
analüüsid (vt märkust) 

 Nõutav  Nõutav  

Märkus: Veerg d – kui vastavat tüüpi lennukiga toimunud juhtumi uuringuid ei ole võimalik saada, 

tuleb kaaluda sarnase lennutegevuse mahu ja ulatusega juhtumitel põhinevaid analüüse 
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P ALAJAGU   

KÄSIRAAMATUD, TEHNILISED PÄEVIKUD JA DOKUMENDID 

 

OPS 1.1040 

Üldnõuded lennutegevuskäsiraamatule 

a) Käitaja tagab, et lennutegevuskäsiraamat sisaldab kõiki juhendeid ja teavet, mis on vajalik 

käitavale personalile oma kohustuste täitmiseks. 

b) Käitaja tagab, et lennutegevuskäsiraamatu sisu, sealhulgas kõikide selle muudatuste ja 

paranduste sisu ei oleks vastuolus lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) tingimuste ega ühegi 

kehtiva eeskirjaga ning oleks vastuvõetav lennuametile või vajaduse korral lennuameti 

poolt heaks kiidetud. 

c) Kui lennuamet ei ole teisiti lubanud või kui siseriiklike õigusaktidega ei ole teisiti 

sätestatud, peab käitaja koostama oma lennutegevuskäsiraamatu inglise keeles. Lisaks 

sellele võib käitaja nimetatud käsiraamatu või selle osad tõlkida mingisse teise keelde ja 

kasutada neid selles keeles. 

d) Kui käitajal peaks tekkima vajadus uue lennutegevuskäsiraamatu koostamiseks või selle 

peamiste osade / üksikute köidete uuendamiseks, peab ta täitma eelpooltoodud lõike c 

nõudeid. 

e) Käitaja lennutegevuskäsiraamat võib koosneda mitmest eraldi köitest. 
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f) Käitaja tagab, et kogu käitavale personalile on kergesti kättesaadavad 

lennutegevuskäsiraamatu kõik need osad, mis puudutavad nende tööülesandeid. Lisaks 

sellele peab käitaja vastavalt vajadusele andma meeskonnaliikmetele 

lennutegevuskäsiraamatu A ja B osade või nende alajagude koopiad isiklikuks 

kasutamiseks. 

g) Käitaja tagab, et lennutegevuskäsiraamatut muudetaks ja täiendataks nii, et selles 

sisalduvad juhendid ja teave oleksid ajakohased. Käitaja tagab, et kogu käitavat personali 

teavitatakse muudatustest, mis puudutavad nende töökohustusi. 

h) Kõikidel isikutel, kellel on lennutegevuskäsiraamat või selle mingi osa, tuleb hoida seda 

ajakohasena, täiendades seda käitaja poolt tehtud muudatuste ja täiendustega. 

i) Käitajal tuleb kavandatavad muudatused ja täiendused enne nende kehtimahakkamist 

esitada lennuametile. Kui muudatus puudutab ükskõik millist lennutegevuskäsiraamatu 

osa, mis vastavalt OPS nõuetele peab olema heaks kiidetud, tuleb heakskiit saada enne 

muudatuse jõustumist. Kui muudatusi või täiendusi on ohutuse huvides vaja teha otsekohe, 

võib need kohe avaldada ja rakendada juhul, kui nõutava heakskiidu saamiseks on taotlus 

esitatud. 

j) Käitaja viib lennutegevuskäsiraamatusse sisse kõik lennuameti poolt nõutud muudatused ja 

täiendused. 

k) Käitaja peab tagama, et kogu heakskiidetud dokumentidest võetud informatsioon ning kõik 

heakskiidetud dokumentidesse tehtud muudatused kajastuvad lennutegevuskäsiraamatus 

õigesti ning et lennutegevuskäsiraamatus olev informatsioon ei ole vastuolus ühegi 

heakskiidetud dokumendiga. See nõue ei takista siiski käitajal rangemate andmete ja 

protseduuride kasutamist. 
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l) Käitaja peab tagama, et lennutegevuskäsiraamatu sisu on esitatud kujul, mida on lihtne 

kasutada. Lennutegevuskäsiraamatu ülesehituse kavandamisel tuleb järgida inimfaktori 

põhimõtteid. 

m) Paberkandjal oleva lennutegevuskäsiraamatu asemel võib lennuamet lubada käitajal esitada 

oma lennutegevuskäsiraamatut või selle osasid ka mingil teisel kujul. Sellisel juhul tuleb 

lennutegevuskäsiraamatule tagada vastuvõetava tasemega juurdepääs, kasutatavus ning 

usaldatavus. 

n) Lennutegevuskäsiraamatu kasutamine lühendatud kujul ei vabasta käitajat OPS 1.130 

nõuete täitmisest. 

 

OPS 1.1045 

Lennutegevuskäsiraamatu ülesehitus ja sisu 

(Vt OPS 1.1045 1. liide) 

a) Käitaja tagab, et lennutegevuskäsiraamatu põhiline ülesehitus on järgmine: 

–  A osa: Üldosa/põhiosa (General/basic). 

 Selles osas on toodud kõik lennuki tüübist sõltumatud ja ohutuks käitamiseks 

vajalikud käitamistavad, juhendid ja protseduurid. 
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–  B osa: Lennukite käitamine (Aeroplane Operating Matters) 

 See osa sisaldab kõiki lennuki tüübiga seotud juhendeid ja protseduure, mida on vaja 

ohutuks käitamiseks. Selles osas tuleb arvesse võtta kõiki erinevusi käitaja poolt 

kasutatavate lennukitüüpide, variantide ja üksikute lennukite vahel. 

–  C osa: Marsruutide ja lennuväljade juhendid ja teave (Route and Aerodrome 

Instructions and Information) 

 See osa koosneb kõigist lennutegevuse piirkonnas vajaminevatest juhenditest ja 

informatsioonist. 

–  D osa: Koolitus (Training) 

 Selles osas on kõik juhendid personali koolituse kohta, mille läbimist lendamise ohutuse 

eesmärgil nõutakse. 

b) Käitaja tagab, et lennutegevuskäsiraamatu sisu vastab OPS 1.1045 1. liite nõuetele ning on 

kooskõlas lennutegevuse piirkonna ja liigiga. 

c) Käitaja tagab, et lennutegevuskäsiraamatu üksikasjalik ülesehitus on lennuametile 

vastuvõetav. 

 

OPS 1.1050 

Lennukikäsiraamat 

Kõikide lennukite kohta, mida käitaja käitab, tuleb tal pidada kehtivat ja heakskiidetud lennuki- 

käsiraamatut või sellega võrdväärset dokumenti. 
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OPS 1.1055 

Lennupäevik 

a) Käitaja säilitab iga sooritatud lennu kohta lennupäeviku vormis järgmise teabe: 

1) lennuki registreerimistunnus; 

2) kuupäev; 

3) meeskonnaliikme(te) nimi (nimed); 

4) meeskonnaliikme(te) tööülesanded; 

5) väljalennu koht; 

6) saabumiskoht; 

7) väljumisaeg (blokkaja algus); 

8) saabumisaeg (blokkaja lõpp); 

9) lennuaeg tundides; 

10) lennu iseloom/liik; 
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11) lennuintsidendid, tähelepanekud (kui on) ja 

12) õhusõiduki kapteni allkiri (või sellega samaväärne kinnitus). 

b) Lennuamet võib lubada käitajal lennuki lennupäevikut või selle osasid mitte pidada juhul, 

kui asjakohane teave on kättesaadav teistes dokumentides. 

c) Käitaja tagab, et kõik sissekanded tehakse koheselt, õiges ajalises järjestuses ning 

püsivatena. 

 

OPS 1.1060 

Operatsiooniline lennuplaan 

a) Käitaja peab tagama, et operatsiooniline lennuplaan ja lennu ajal tehtavad kanded 

sisaldavad järgmist teavet: 

1) lennuki registreerimistunnus; 

2) lennuki tüüp ja variant; 

3) lennu sooritamise kuupäev; 

4) lennu tunnus; 

5) lennumeeskonna liikmete nimed; 
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6) lennumeeskonna liikmete tööülesanded; 

7) väljalennu koht; 

8) väljalennu aeg (tegelik blokkaja algus, stardiaeg); 

9) saabumise koht (planeeritud ja tegelik); 

10) saabumise aeg (tegeliku maandumise ja blokkaja lõpu järgi); 

11) lennu liik (ETOPS, VFR, ülelend jne); 

12) marsruut ja selle osad koos kontrollpunktidega/teekonnapunk-tidega, vahemaad, aeg 

ja trassid; 

13) planeeritav reisikiirus ja lennuajad kontrollpunktide/teekonnapunktide vahel. 

Arvestuslikud ja tegelikud ülelennuajad; 

14) ohutud kõrgused ja minimaalsed lennutasandid; 

15) planeeritud kõrgused ja lennutasandid; 

16) kütusekulu arvestamine (registreeritud andmed lennu ajal tehtud kütusekontrollide 

kohta); 

17) pardal oleva kütuse kogus mootorite käivitamisel; 
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18) sihtlennuvälja varulennuväli/-väljad ja vajaduse korral ka stardilennuvälja 

varulennuväljad ja varulennuväljad marsruudil, kaasa arvatud eespool punktides 12, 

13, 14 ja 15 nõutud teave; 

19) ATS lennuplaani esialgne luba ja järgnevad load; 

20) lennu ajal tehtud ümberplaneerimiste arvestused ja 

21) asjakohane meteoroloogiline info. 

b) Operatsioonilisest lennuplaanist võib välja jätta punktid, mis on hõlpsasti kättesaadavad 

teistest dokumentidest, mõnest teisest vastuvõetavast allikast või mis ei ole antud lennu 

liigi puhul asjassepuutuvad. 

c) Käitaja peab tagama, et operatsiooniline lennuplaan ja selle kasutamine oleksid kirjeldatud 

käitaja lennutegevuskäsiraamatus. 

d) Käitaja tagab, et kõik kanded operatsioonilisse lennuplaani tehakse seostatult, õiges 

ajalises järjestuses ning püsivatena. 

 

OPS 1.1065 

Dokumentide säilitamise aeg 

Käitaja tagab, et kõiki dokumente ning kogu asjakohast käitamisalast ja tehnilist teavet iga üksiku 

lennu kohta säilitatakse OPS 1.0165 1. liites ettenähtud aja jooksul. 
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OPS 1.1070 

Käitaja jätkuva lennukõlblikkuse korraldamise käsiraamat 

Käitajal tuleb pidada kehtivat ja heaks kiidetud jätkuva lennukõlblikkuse korraldamise käsiraamatut 

vastavalt M osa jaotise M.A.704 nõuetele. 

 

OPS 1.1071 

Lennuki tehniline päevik 

Käitajal tuleb pidada lennuki tehnilist päevikut vastavalt OPS 1.915 nõuetele. 

 

OPS 1.1045 1. liide 

Lennutegevuskäsiraamatu sisu 

Käitaja tagab, et lennutegevuskäsiraamatus on allpool loetletud osad. 

A. ÜLDOSA 

0. LENNUTEGEVUSKÄSIRAAMATU HOIDMINE JA KONTROLLIMINE 

0.1. Sissejuhatus 

a) Kinnitus, et lennutegevuskäsiraamat vastab kõigi kehtivate õigusaktide nõuetele ning 

lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) tingimustele. 
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b) Kinnitus, et lennutegevuskäsiraamatus sisalduvad käitamisjuhendid, mida peab 

täitma asjaomane personal. 

c) Lennutegevuskäsiraamatu osade loetelu, nende sisu, rakendamise ja kasutamise 

lühikirjeldus. 

d) Lennutegevuskäsiraamatu kasutamiseks vajalike mõistete ja terminite selgitused ja 

definitsioonid. 

0.2. Muudatuste ja täienduste tegemise kord 

a) Isiku(te) andmed, kes vastutavad muudatuste ja täienduste väljaandmise ja 

sisseviimise eest. 

b) Muudatuste ja täienduste register koos nende sisseviimise ja jõustumise 

kuupäevadega. 

c) Kinnitus, et käsitsi kirjutatud muudatused ja täiendused ei ole lubatud, välja arvatud 

olukordades, mis nõuavad koheseid muudatusi või täiendusi lennuohutuse huvides. 

d) Lehekülgede tähistamise ja lehekülgede jõustumiskuupäevade süsteemi kirjeldus. 

e) Kehtivate lehekülgede loetelu. 

f) Muudatuste tähistamine (tekstiga lehekülgedel ja vastavalt vajadusele ka kaartidel 

ning diagrammidel). 

g) Ajutised täiendused. 

 Käsiraamatute, muudatuste ja paranduste levitamise süsteemi kirjeldus. 
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1. ETTEVÕTTE STRUKTUUR JA PERSONALI VASTUTUS 

1.1. Ettevõtte struktuur. Ettevõtte organisatsioonilise struktuuri kirjeldus, sealhulgas ettevõtte 

üldine struktuuriskeem ning lennutegevusosakonna struktuuriskeem. Ettevõtte 

struktuuriskeem peab kajastama suhteid lennutegevusosakonna ja ettevõtte teiste 

osakondade vahel. Eelkõige tuleb esile tuua kõikide nende üksuste, osakondade jne 

lennutegevuse ohutust puudutavad alluvus- ja aruandlussuhted. 

1.2. Tegevusvaldkondade juhid. Tegevusvaldkondade juhtide nimed, kes vastutavad 

lennutegevuse, hooldustööde süsteemi, meeskonna koolituse ja maapealse tegevuse eest, 

nii nagu see on ette nähtud OPS 1.175 lõikes i, kaasa arvatud nende tööülesannete ja 

vastutusala kirjeldus. 

1.3. Lennutegevust juhtiva personali vastutus ja kohustused. Lennutegevust juhtiva personali 

lennutegevuse ohutuse ja kehtivate eeskirjade täitmisega seotud tööülesannete, vastutuse ja 

volituste kirjeldus. 

1.4. Õhusõiduki kapteni õigused, kohustused ja vastutus. Õhusõiduki kapteni kindlaksmääratud 

õigused, kohustused ja vastutus. 

1.5. Meeskonnaliikmete (v.a õhusõiduki kapten) kohustused ja vastutus. 
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2. LENNUTEGEVUSE KONTROLLIMINE JA JÄRELEVALVE 

2.1. Käitajapoolne lennutegevuse järelevalve. Käitaja järelevalve süsteemi kirjeldus 

 (vt OPS 1.175 lõiget g), kus peab olema näidatud, kuidas teostatakse lennutegevuse 

ohutuse ja personali kvalifikatsiooni järelevalvet. Eelkõige tuleb kirjeldada protseduure, 

mis on seotud järgmiste valdkondadega: 

a) lennunduslubade ja kvalifikatsioonide kehtivus; 

b) käitava personali pädevus ja 

c) dokumentide, lennudokumentide, lisainformatsiooni ja täiendavate andmete 

kontrollimine, analüüsimine ja säilitamine. 

2.2. Täiendavate käitamisjuhendite kehtestamise ja informatsiooni edastamise kord. Igasuguse 

informatsiooni, mis sisaldab käitamiseks vajalikku teavet, kuid ei kuulu 

lennutegevuskäsiraamatusse, kasutuselevõtmise süsteemi kirjeldus, kaasa arvatud 

nimetatud informatsiooni rakendamine ja vastutus selle kehtestamise eest. 

2.3. Õnnetuste vältimise ja lennuohutuse tagamise programm. Lennuohutuse programmi 

põhiküsimuste kirjeldus. 

2.4. Lennutegevuse kontrollimine. Protseduuride ja vastutuse kirjeldus, mis on vajalikud 

lennuohutust tagava käitamiskontrolli läbiviimiseks. 
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2.5. Lennuameti õigused. Lennuameti õiguste kirjeldus ja juhendid personalile, kuidas 

hõlbustada lennuameti töötajate poolt tehtavaid inspekteerimisi. 

3. KVALITEEDISÜSTEEM 

 Vastuvõetud kvaliteedisüsteemi kirjeldus, sealhulgas vähemalt: 

a) kvaliteedipoliitika; 

b) ettevõtte kvaliteedisüsteemi kirjeldus ja 

c) kohustuste ja vastutuse jaotus. 

4. MEESKONNA KOOSSEIS 

4.1. Meeskonna koosseis. Selgitus metoodika kohta, mille järgi määratakse meeskonna 

koosseis, arvestades järgmist: 

a) kasutatava lennuki tüüp; 

b) planeeritava lennutegevuse piirkonna ja lennu liik; 

c) lennuetapp; 

d) meeskonna miinimumkoosseis ja planeeritud lennuaja kestus; 
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