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h)  Skrydžio duomenų savirašis turi pradėti daryti duomenų įrašus prieš lėktuvui pradedant 

riedėti savo galia ir baigti po to, kai lėktuvas nebegali judėti sava galia. 

 

i)  Skrydžio duomenų savirašyje privalo būti įmontuotas prietaisas, padedantis nustatyti to 

savirašio vietą vandenyje. 

 

OPS 1.725 

Skrydžio duomenų savirašiai. 3 dalis 

(Žr. OPS 1.725 punkto 1 priedėlį) 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo su turbininiu varikliu, kuriam pirmas individualus tinkamumo 

skraidyti pažymėjimas išduotas iki 1990 m. birželio 1 d., o jo maksimali sertifikuota kilimo 

masė yra didesnė nei 5700 kg, jeigu jame nėra sumontuotas skrydžio duomenų savirašis, 

kuris duomenis įrašo ir saugo skaitmeniniu būdu, ir jeigu šių duomenų negalima nedelsiant 

paimti iš saugojimo priemonės. 

 

b) Skrydžio duomenų savirašis turi išsaugoti informaciją, įrašytą mažiausiai per paskutines 

25 jo naudojimo valandas. 

 

c) Skrydžio duomenų savirašis pagal laiko skalę privalo įrašyti: 

 

1)  OPS 1.725 punkto 1 priedėlio A lentelėje nustatytus parametrus, 
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2)  lėktuvuose, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė viršija 27 000 kg ir kurių tipas 

pirmą kartą buvo sertifikuotas po 1969 m. rugsėjo 30 d. – OPS 1.725 punkto 

1 priedėlio B lentelėje nustatytus papildomus 6–15b parametrus. OPS 1.725 punkto 

1 priedėlio B lentelėje nustatytų 13, 14 ir 15b parametrų nereikia įrašyti, jeigu 

įgaliotajai institucijai tai priimtina, bet kuriuo iš šių atvejų: 

  

i) nėra duomenų daviklio,  

 

ii)  nėra pakankama skrydžio duomenų savirašio talpa, 

 

iii) reikalingi įrangos, teikiančios duomenis, pakeitimai; ir 

 

3) kai skrydžio duomenų savirašio talpa pakankama, yra duomenų davikliai ir 

nereikalingi įrangos, teikiančios duomenis, pakeitimai: 

 

i)  lėktuvuose, kuriems pirmas individualus tinkamumo skraidyti pažymėjimas 

buvo išduotas 1989 m. sausio 1 d. ar vėliau, o jų maksimali sertifikuota kilimo 

masė viršija 5700 kg, bet yra ne didesnė nei 27 000 kg – OPS 1.725 punkto 

1 priedėlio B lentelėje nustatytus 6–15b parametrus, 

 

ii) lėktuvuose, kuriems pirmas individualus tinkamumo skraidyti pažymėjimas 

išduotas 1987 m. sausio 1 d. ar vėliau, o jų maksimali sertifikuota kilimo masė 

viršija 27 000 kg – likusiuosius parametrus, nustatytus OPS 1.725 punkto 

1 priedėlio B lentelėje. 
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d) Atskirų parametrų, kurie gali būti gaunami apskaičiuojant kitus įrašomus parametrus, įrašyti 

nebūtina, jeigu tai priimtina įgaliotajai institucijai. 

 

e) Duomenys turi būti gaunami iš orlaivio šaltinių, kuriais naudojantis galima atlikti tikslią 

koreliaciją su skrydžio įgulai rodoma informacija. 

 

f) Skrydžio duomenų savirašis turi pradėti daryti duomenų įrašus prieš lėktuvui pradedant 

riedėti savo galia ir baigti po to, kai lėktuvas nebegali judėti sava galia. 

 

g) Skrydžio duomenų savirašyje privalo būti įmontuotas prietaisas, padedantis nustatyti to 

savirašio vietą vandenyje. 

 

OPS 1.727 

Kombinuotasis savirašis 

 

a) Kabinos pokalbių savirašio ir skrydžio duomenų savirašio reikalavimų atitiktis gali būti 

užtikrinta: 

 

1) vienu kombinuotuoju savirašiu, jeigu lėktuve turi būti tik kabinos pokalbių savirašio 

arba skrydžio duomenų savirašio įranga; arba 

 

2)  vienu kombinuotuoju savirašiu, jeigu lėktuve, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė 

yra 5700 kg arba mažesnė, turi būti kabinos pokalbių savirašio ir skrydžio duomenų 

savirašio įranga; arba 
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3)  dviem kombinuotaisiais savirašiais, jeigu lėktuve, kurio maksimali sertifikuota kilimo 

masė yra didesnė nei 5700 kg, turi būti kabinos pokalbių savirašio ir skrydžio duomenų 

savirašio įranga. 

 

b)  Kombinuotasis savirašis yra skrydžio savirašis, kuris registruoja: 

 

1)  visus balso pranešimus ir garsus pagal atitinkamą kabinos pokalbių savirašiui keliamų 

reikalavimų punktą; ir 

 

2)  visus parametrus pagal atitinkamą skrydžio duomenų savirašiui keliamų reikalavimų 

punktą ir pagal minėtus punktus reikalaujamas specifikacijas. 

 

OPS 1.730 

Krėslai, saugos diržai, saugos diržų kompleksai ir vaikų tvirtinimo įtaisai 

 

a) Naudotojas lėktuvą gali naudoti tik tada, jeigu jame yra ši įranga: 

 

1) krėslas arba miegamoji vieta asmeniui, sulaukusiam dvejų metų amžiaus; 

 

2) saugos diržas su įstrižu diržu per pečius arba be jo, arba saugos diržų kompleksas prie 

kiekvieno keleivio krėslo kiekvienam asmeniui, sulaukusiam dvejų metų amžiaus; 

 

3) papildomas kilpinis diržas ar kitas tvirtinimo įtaisas kiekvienam kūdikiui; 
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4) išskyrus atvejus, numatytus b papunktyje, saugos diržas su pririšamuoju diržu prie 

kiekvieno skrydžio įgulos krėslo ir kiekvieno krėslo šalia piloto krėslo, turintis įtaisą, 

automatiškai prilaikantį sėdinčiojo juosmenį staigaus stabdymo metu; 

 

5) išskyrus atvejus, numatytus b papunktyje, saugos diržas su pririšamuoju diržu prie 

kiekvieno keleivių salono įgulos krėslo ir stebėtojo krėslo. Tačiau šis reikalavimas 

nedraudžia papildomai vežamiems salono įgulos nariams naudoti keleivių vietas; ir 

 

6) krėslai keleivių salono įgulos nariams, esantys šalia grindų lygio avarinių angų, 

išskyrus tuos atvejus, kai keleivių avarinė evakuacija pagerėtų, jei salono įgulos nariai 

sėdėtų kitur. Tokie krėslai turi būti pasukti į priekį ar atgal per 15° nuo lėktuvo išilginės 

ašies. 

 

b) Visi saugos diržai su pririšamuoju diržu privalo turėti vieną atsegimą. 

 

c) Lėktuvuose, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė neviršija 5700 kg, arba lėktuvuose, 

kurių maksimali sertifikuota kilimo masė neviršija 2730 kg, vietoj saugos diržų su 

pririšamuoju diržu, jei jų naudojimas būtų nepraktiškas, galima atitinkamai naudoti saugos 

diržus su įstrižu diržu ir saugos diržus. 
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OPS 1.731 

Ženklai „prisisekite saugos diržus“ ir „rūkyti draudžiama“ 

 

Naudotojas negali naudoti lėktuvo, kuriame iš įgulos kabinos nėra matomos visos keleivių vietos, 

jeigu jame nėra įrangos, visiems keleiviams ir salono įgulai parodančios, kada reikia prisisegti 

saugos diržus ir kada draudžiama rūkyti. 

 

OPS 1.735 

Vidinės durys ir užuolaidos 

 

Naudotojas gali naudoti lėktuvą tik tada, jeigu jame yra sumontuota ši įranga: 

 

a) lėktuvuose, kurių maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija viršija 19 – durys tarp 

keleivių salono ir įgulos kabinos su užrašu „Tik įgulai” bei užraktu, neleidžiančiu jų atidaryti 

be skrydžio įgulos nario leidimo; 

 

b) kiekvienų durų, skiriančių keleivių saloną nuo kitų skyrių, kuriuose yra avariniai išėjimai, 

atidarymo įranga. Atidarymo įranga turi būti lengvai pasiekiama; 
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c) tuo atveju, jei, norint pasiekti reikiamą avarinį išėjimą iš keleivio krėslo, būtina eiti pro duris ar 

užuolaidą, skiriančią keleivių saloną nuo kitų skyrių, durys ar užuolaida privalo turėti įtaisą, 

užfiksuojantį jas atidarytoje padėtyje; 

 

d) užrašas ant kiekvienų vidinių durų ar šalia užuolaidų, pro kurias patenkama prie keleivių 

avarinio išėjimo, nurodantis, kad jos privalo būti atidarytos ir užfiksuotos kilimo ir tūpimo 

metu; ir 

 

e) priemonė, kuria įgulos nariai gali atrakinti duris, prie kurių keleiviai paprastai gali patekti ir jas 

užtrenkti. 

 

OPS 1.745 

Pirmosios pagalbos vaistinėlės 

a) Naudotojas gali naudoti lėktuvą tik tada, jeigu jame yra toliau nurodytas skaičius parengtu 

naudoti pirmosios pagalbos vaistinėlių: 

 

Keleivių krėslų 

skaičius 

Būtinas pirmosios pagalbos 

vaistinėlių skaičius 

nuo 0 iki 99 1 

nuo 100 iki 199 2 

nuo 200 iki 299 3 

300 ir daugiau 4 
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b) Naudotojas užtikrina, kad pirmosios pagalbos vaistinėlės būtų: 

 

1) periodiškai tikrinamos, siekiant patvirtinti, kad jų turinys atitiktų jų paskirtį; ir 

 

2) reguliariai atnaujinamos pagal etiketėse pateikiamas instrukcijas arba susidarius tam 

tikroms aplinkybėms. 

 

OPS 1.755 

Skubios pagalbos medicininė vaistinėlė 

 

a) Jei nors vienas planuojamo maršruto taškas yra toliau negu 60 minučių skrydžio laiko (įprastu 

kreiseriniu greičiu) nuo aerodromo, kuriame galima tikėtis kvalifikuotos medicininės pagalbos, 

naudotojas gali naudoti lėktuvą, kurio maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija 

viršija 30, tik tada, jeigu jame yra skubios pagalbos medicininė vaistinėlė. 

 

b) Įgulos vadas užtikrina, kad vaistus skirtų tik kvalifikuoti gydytojai, slaugės arba panašią 

kvalifikaciją turintis personalas. 

 

c) Vežimo sąlygos 

 

1) Skubios pagalbos medicininė vaistinėlė turi būti atspari dulkėms bei drėgmei ir turi būti 

vežama saugiai, jei įmanoma – įgulos kabinoje; ir 
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2) naudotojas turi užtikrinti, kad skubios pagalbos medicininės vaistinėlės būtų: 

 

i) periodiškai tikrinamos, siekiant patvirtinti, kad jų turinys atitiktų jų paskirtį; ir 

 

ii) reguliariai atnaujinamos pagal etiketėse pateikiamas instrukcijas arba susidarius tam 

tikroms aplinkybėms. 

 

OPS 1.760 

Deguonis pirmajai pagalbai 

 

a) Naudotojas nenaudoja hermetiško lėktuvo didesniame nei 25000 pėdų aukštyje, kai reikia 

vežti keleivių salono įgulos narius, jeigu lėktuve nėra gryno deguonio tiekimo įrangos 

keleiviams, kuriems dėl fiziologinių priežasčių gali jo prireikti išsihermetinus keleivių 

salonui. Deguonies kiekis apskaičiuojamas taikant vidutinį, ne mažiau kaip 3 litrų sauso, 

standartinės temperatūros ir slėgio (STPD) deguonies tekėjimo greitį per minutę vienam 

asmeniui, ir jo turi pakakti visam skrydžiui išsihermetinus salonui didesniuose nei 8000 pėdų 

barometriniuose aukščiuose ne mažiau kaip 2 % vežamų keleivių, bet jokiu būdu ne mažiau 

nei vienam asmeniui. Deguonies padavimo įtaisų turi pakakti, bet jų niekada negali būti 

mažiau nei du, ir keleivių salono įgulai turi būti užtikrinta galimybė jį naudoti. 

 

b) Deguonies, skirto pirmajai pagalbai, kiekis, kurio reikia konkrečiam skrydžiui, nustatomas 

pagal salono barometrinius aukščius ir skrydžio trukmę, laikantis kiekvienam skrydžiui ir 

maršrutui nustatytos skrydžio tvarkos. 
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c) Esama deguonies įranga turi būti pajėgi užtikrinti ne mažiau kaip 4 litrų per minutę STPD 

srovės tekėjimą visiems asmenims, kuriems tiekiamas deguonis. Gali būti sumontuota įranga 

tekėjimui sumažinti iki ne mažiau nei 2 litrų per minutę STPD bet kuriame aukštyje. 

 

OPS 1.770 

Papildomas deguonis: hermetiški lėktuvai 

(Žr. OPS 1.770 punkto 1 priedėlį) 

 

a) Bendrosios nuostatos 

 

1) Naudotojas nenaudoja hermetiško lėktuvo didesniame nei 10000 pėdų barometriniame 

aukštyje, jeigu jame nėra papildomo deguonies tiekimo įrangos, pajėgios išlaikyti ir 

paduoti deguonį, kaip numatyta šiame punkte. 

 

2) Reikiamas papildomo deguonies kiekis nustatomas pagal salono barometrinį aukštį, 

skrydžio trukmę ir darant prielaidą, kad salono hermetiškumo gedimas įvyks 

deguonies poreikio požiūriu kritiškiausiame barometriniame aukštyje ar skrydžio 

taške ir po gedimo lėktuvas pagal lėktuvo pilotavimo taisyklėse nurodytas avarines 

procedūras žemės iki saugaus aukščio skrendamame maršrute, kuriame tęstų saugų 

skrydį ir sėkmingai tūptų. 
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3) Išsihermetinus keleivių salonui, salono barometrinis aukštis laikomas tokiu pačiu, 

kaip ir lėktuvo barometrinis aukštis, išskyrus atvejus, kai įgaliotajai institucijai 

įrodoma, kad dėl jokio galimo keleivių salono ar slėgio sistemos gedimo keleivių 

salono barometrinis aukštis nebus lygus lėktuvo barometriniam aukščiui. Tokiomis 

aplinkybėmis parodytas maksimalus keleivių salono barometrinis aukštis gali būti 

naudojamas kaip pagrindas deguonies atsargoms apskaičiuoti. 

 

b) Deguonies įrangos ir tiekimo reikalavimai 

 

1) Skrydžio įgulos nariai 

 

i) Kiekvienam įgulos kabinoje pareigas atliekančiam įgulos nariui papildomas 

deguonis tiekiamas pagal 1 priedėlį. Jei visiems įgulos kabinos krėslus 

užimantiems asmenims deguonis tiekiamas iš skrydžio įgulai skirto deguonies 

šaltinio, deguonies tiekimo tikslais laikoma, kad minėti asmenys yra įgulos 

kabinoje pareigas atliekantys skrydžio įgulos nariai. Įgulos kabinos krėslus 

užimantys asmenys, kuriems deguonis iš skrydžio įgulai skirto deguonies šaltinio 

netiekiamas, deguonies tiekimo tikslais laikomi keleiviais. 

 

ii) Skrydžio įgulos nariai, kuriems b papunkčio 1 dalies i pastraipos nuostatos 

netaikomos, deguonies tiekimo tikslais laikomi keleiviais. 

 

iii) Deguonies kaukės turi būti padėtos taip, kad skrydžio įgulos nariai jas galėtų 

lengvai pasiekti iš savo darbo vietos. 
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iv) Deguonies kaukės, kurios skirtos hermetiškų lėktuvų, skraidančių didesniame nei 

25000 pėdų aukštyje, skrydžio įgulos nariams, turi būti greitai uždedamų kaukių 

tipo. 

 

2) Keleivių salono įgulos nariai, papildomi įgulos nariai ir keleiviai 

 

i) Keleivių salono įgulos nariams ir keleiviams papildomas deguonis tiekiamas 

pagal 1 priedėlį, išskyrus atvejus, kai taikoma toliau nurodyta v pastraipa. 

Keleivių salono įgulos nariai, vežami papildomai prie minimalaus reikiamo 

keleivių salono įgulos narių skaičiaus, ir papildomi įgulos nariai deguonies 

tiekimo tikslais laikomi keleiviais. 
 

ii) Lėktuvuose, skirtuose skraidyti didesniame nei 25000 pėdų barometriniame 

aukštyje, turi būti pakankamai atsarginių išėjimo angų ir kaukių, ir (arba) 

pakankamai nešiojamųjų deguonies įtaisų su kaukėmis, skirtų naudoti visiems 

keleivių salono įgulos nariams. Atsarginės išėjimo angos ir (arba) nešiojamieji 

deguonies įtaisai turi būti tolygiai išdėstyti po visą saloną, siekiant užtikrinti, kad 

kiekvienas keleivių salono įgulos narys, kuriam to reikia, tuo metu, kai 

išsihermetina keleivių salonas, galėtų lengvai pasiekti deguonies šaltinį. 

 

iii) Lėktuvuose, skirtuose skraidyti didesniame nei 25000 pėdų barometriniame 

aukštyje, turi būti įrengtas deguonies padavimo įtaisas, sujungtas su deguonies 

tiekimo terminalais, kuriuos visi skrendantys asmenys, nesvarbu, kur jie sėdėtų, 

galėtų lengvai pasiekti. Bendras deguonies padavimo įtaisų ir išėjimo angų 

skaičius ne mažiau kaip 10 % viršija krėslų skaičių. Papildomi įtaisai turi būti 

tolygiai paskirstyti keleivių salone. 
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iv) Lėktuvuose, skirtuose skraidyti didesniame nei 25000 pėdų barometriniame 

aukštyje, arba lėktuvuose, kurie skrisdami 25000 pėdų aukštyje ar žemiau negali 

per 4 minutes saugiai žemėti iki 13000 pėdų, o jų individualus tinkamumo 

skraidyti pažymėjimas pirmą kartą buvo išduotas 1998 m. lapkričio 9 d. arba 

vėliau, turi būti sumontuota automatinio veikimo deguonies įranga, kuria 

kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo to, kur jis sėdi, gali nedelsdamas 

pasinaudoti. Bendras deguonies padavimo įtaisų ir išėjimo angų skaičius ne 

mažiau kaip 10 % viršija krėslų skaičių. Papildomi įtaisai turi būti tolygiai 

paskirstyti keleivių salone. 

 

v) 1 priedėlyje nustatyti deguonies tiekimo reikalavimai lėktuvams, 

nesertifikuotiems skristi didesniame nei 25000 pėdų aukštyje, gali būti sumažinti 

visam skrydžio laikui iki 10000 − 13000 pėdų keleivių salono barometrinio 

aukščio visiems būtiniems keleivių salono įgulos nariams ir ne mažiau kaip 

10 % keleivių, jei visuose maršruto taškuose lėktuvas gali saugiai per 4 minutes 

žemėti iki 13000 pėdų keleivių salono barometrinio aukščio. 

 

OPS 1.775 

Papildomas deguonis. Nehermetiški lėktuvai 

(Žr. OPS 1.775 punkto 1 priedėlį) 

 

a) Bendrosios nuostatos 

 

1) Naudotojas negali naudoti nehermetiško lėktuvo didesniame nei 10000 pėdų aukštyje, 

jeigu jame nėra papildomo deguonies tiekimo įrangos, pajėgios laikyti ir paduoti 

reikiamas deguonies atsargas. 
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2) Reikiamas papildomo deguonies kiekis konkrečiam skrydžiui nustatomas remiantis 

skrydžio aukščiu ir skrydžio trukme pagal Skrydžių vykdymo vadove nustatytas 

skrydžio procedūras, skristinus maršrutus bei avarines procedūras. 

 

3) Lėktuvuose, skirtuose skraidyti didesniame nei 10000 pėdų barometriniame aukštyje, 

turi būti sumontuota būtinų deguonies atsargų laikymo ir padavimo įranga. 

 

b) Deguonies tiekimo reikalavimai 

 

1) Skrydžio įgulos nariai. Kiekvienam įgulos kabinoje pareigas atliekančiam skrydžio 

įgulos nariui papildomas deguonis tiekiamas pagal 1 priedėlį. Jei visiems įgulos 

kabinos krėslus užimantiems asmenims deguonis tiekiamas iš skrydžio įgulai skirto 

deguonies šaltinio, deguonies tiekimo tikslais laikoma, kad minėti asmenys yra įgulos 

kabinoje dirbantys skrydžio įgulos nariai. 

 

2) Keleivių salono įgulos nariai, papildomi įgulos nariai ir keleiviai Keleivių salono įgulos 

nariams ir keleiviams deguonis tiekiamas pagal 1 priedėlį. Keleivių salono įgulos 

nariai, vežami papildomai prie minimalaus reikiamo keleivių salono įgulos narių 

skaičiaus, ir papildomi įgulos nariai deguonies tiekimo tikslais laikomi keleiviais. 
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OPS 1.780 

Įgulos apsauginė kvėpavimo įranga 

 

a) Naudotojas nenaudoja hermetiško arba nehermetiško lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota 

kilimo masė yra didesnė nei 5700 kg arba maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija 

viršija 19, jeigu: 

 

1) jame nėra įrangos, skirtos apsaugoti visų įgulos kabinoje pareigas atliekančių skrydžio 

įgulos narių akis, nosį ir burną bei tiekti deguonį ne trumpiau nei 15 minučių. 

Apsauginė kvėpavimo įranga (PBE) gali būti maitinama iš papildomo deguonies, 

būtino pagal OPS 1.770 punkto b papunkčio 1 dalį ar OPS 1.775 punkto b papunkčio 1 

dalį, šaltinio. Be to, kai skrydžio įgulą sudaro daugiau nei 1 narys, o keleivių salono 

įgulos nariai nėra vežami, būtina turėti nešiojamąją PBE, skirtą apsaugoti vieno 

skrydžio įgulos nario akis, nosį ir burną bei tiekti kvėpavimo dujas ne trumpiau nei 15 

minučių; ir 

 

2) jame nėra pakankamai nešiojamųjų PBE, skirtų apsaugoti visų reikiamų keleivių salono 

įgulos narių akis, nosis ir burnas bei tiekti kvėpavimo dujas ne trumpiau nei 15 

minučių. 

 
b) Skrydžio įgulai skirta PBE turi būti padėta lengvai pasiekiamoje įgulos kabinos vietoje, ir 

kiekvienam reikalingam skrydžio įgulos nariui turi būti sudaryta galimybė ja pasinaudoti jo 

darbo vietoje. 

 

c) Keleivių salono įgulai skirta PBE turi būti sumontuota šalia visų reikiamų keleivių salono 

įgulos narių darbo vietų. 
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d) Papildoma, lengvai pasiekiama nešiojamoji PBE turi būti toje pačioje vietoje, kurioje yra 

pagal OPS 1.790 punkto c ir d papunkčius reikalaujami rankiniai gesintuvai arba šalia jų, o 

tais atvejais, kai gesintuvas yra krovinių skyriuje, PBE turi būti už durų, bet šalia įėjimo į 

minėtą skyrių. 

 

e) Naudojama PBE turi netrukdyti ryšiui, būtinam pagal OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 ir 

OPS 1.850 punktus. 

 

OPS 1.790 

Rankiniai gesintuvai 

 

Naudotojas negali naudoti lėktuvo, jeigu įgulos, keleivių ir, kur tai taikytina, krovinių skyriuose bei 

virtuvėse nėra tinkamų naudoti rankinių gesintuvų, atitinkančių šias nuostatas: 

 

a) gesinimo medžiagos rūšis turi būti tinkama labiausiai tikėtiniems gaisrams tame skyriuje, 

kuriame gesintuvas skirtas naudoti, gesinti ir šios medžiagos kiekio turi pakakti; be to, 

personalo patalpoms skirta gesinimo medžiaga turi mažinti toksiškų dujų koncentracijos 

pavojų; 

 

b) įgulos kabinoje turi būti ne mažiau kaip vienas skrydžio įgulai skirtas lengvai pasiekiamas 

rankinis gesintuvas su Halon 1211 (bromchlorodifluorometanu, CBrCIF2) ar lygiavertės 

rūšies gesinimo medžiaga; 

 

c) ne mažiau kaip vienas rankinis gesintuvas turi būti kiekvienoje virtuvėje, kuri nėra 

pagrindiniame keleivių denyje, arba iš jos turi būti lengvai pasiekiamas; 
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d) ne mažiau kaip vienas lengvai pasiekiamas rankinis gesintuvas privalo būti kiekviename A ir 

B klasės krovinių ar bagažo skyriuje ir kiekviename E klasės krovinių skyriuje, į kuriuos 

įgulos nariai gali patekti skrydžio metu; ir 

 

e) keleivių skyriuje (skyriuose) esančių lengvai pasiekiamų rankinių gesintuvų skaičius turi būti 

ne mažesnis nei nurodyta šioje lentelėje: 

 

Maksimali patvirtinta 

keleivių krėslų 

konfigūracija 

Gesintuvų 

skaičius 

nuo 7 iki 30 1 

nuo 31 iki 60 2 

nuo 61 iki 200 3 

nuo 201 iki 300 4 

nuo 301 iki 400 5 

nuo 401 iki 500 6 

nuo 501 iki 600 7 

601 arba daugiau 8 

 

Kai būtina turėti du ar daugiau gesintuvų, jie keleivių skyriuje turi būti išdėstyti tolygiai. 
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f) ne mažiau kaip vienas iš gesintuvų, būtinų lėktuvo, kurio maksimali patvirtinta keleivių 

krėslų konfigūracija yra ne mažiau kaip 31, bet ne daugiau kaip 60, keleivių salone, ir ne 

mažiau kaip du iš gesintuvų, esančių lėktuvo, kurio maksimali patvirtinta keleivių krėslų 

konfigūracija yra 61 arba daugiau, keleivių salone, turi būti užpildyti Halon 

1211 (bromchlorodifluorometanu, CBrCIF2) arba lygiaverte gesinimo medžiaga. 
 

OPS 1.795 

Avariniai kirviai ir laužtuvai 

 

a) Naudotojas negali naudoti lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 

5700 kg arba maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra didesnė nei 9, jeigu jo 

įgulos kabinoje nėra bent vieno avarinio kirvio arba laužtuvo. Jei maksimali patvirtinta 

keleivių krėslų konfigūracija viršija 200, tolimiausioje lėktuvo virtuvės dalyje arba šalia jos 

turi būti vežamas papildomas avarinis kirvis arba laužtuvas. 

 

b) Keleivių skyriuje esančių avarinių kirvių ir laužtuvų keleiviai neturi matyti. 
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OPS 1.800 

Įsilaužimo vietų ženklinimas 

 

Jeigu avarinės situacijos metu gelbėjimo komandai įsilaužti tinkamos lėktuvo liemens vietos yra 

ženklinamos ant lėktuvo, naudotojas užtikrina, kad jos būtų ženklinamos taip, kaip nurodyta toliau. 

Ženklinama raudona ar geltona spalva ir, jei būtina sudaryti kontrastą fonui, ženklai apvedami 

baltai. Jeigu tarpas tarp kampinių ženklų yra didesnis nei 2 metrai, tarp jų įterpiamos 9 cm x 3 cm 

tarpinės linijos taip, kad tarp gretimų ženklų nesusidarytų didesnis nei 2 metrų tarpas. 

 

 
 

OPS 1.805 

Avarinės evakuacijos priemonės 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, kurio keleiviams skirto avarinio išėjimo slenkstis: 

 

1) yra aukščiau nei 1,83 metro (6 pėdos) virš žemės, kai lėktuvas stovi ant žemės ir jo 

važiuoklė išleista; arba 
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2) būtų aukščiau nei 1,83 metro (6 pėdos) virš žemės, nulūžus arba neišsitiesus vienai ar 

daugiau važiuoklės atramų, ir kuriam tipo pažymėjimas buvo pirmą kartą išduotas 

2000 m. balandžio 1 d. arba vėliau, 

 

jeigu jame prie kiekvieno išėjimo, kai taikomos 1 ir 2 dalys, nėra įrangos ar prietaisų, 

padedančių keleiviams ir įgulai saugiai pasiekti žemę avarinės situacijos atveju. 

 

b) Tokia įranga ar prietaisai neturi būti įrengti išėjimuose virš sparnų, jei lėktuvo konstrukcijoje 

nustatyta vieta, kurioje baigiasi gelbėjimosi takas, yra mažiau nei 1,83 metro (6 pėdos) virš 

žemės, kai lėktuvas stovi ant žemės, jo važiuoklė yra išleista, o užsparniai – kilimo ar tūpimo 

padėtyje, priklausomai nuo to, kuri užsparnių padėtis yra aukščiau virš žemės. 

 

c) Lėktuvuose, kuriuose būtinas atskiras avarinis išėjimas skrydžio įgulai ir: 

 

1) kurių avarinio išėjimo žemiausias taškas yra daugiau nei 1,83 metro (6 pėdos) virš 

žemės, kai važiuoklė išleista; arba 

 

2) kurių tipo pažymėjimas pirmą kartą buvo išduotas 2000 m. balandžio 1 d. arba vėliau, – 

daugiau nei 1,83 metro (6 pėdos) virš žemės, nulūžus ar neišsitiesus vienai ar daugiau 

važiuoklės kojų, 

 

privalo būti įtaisas, padedantis visiems išlipantiems skrydžio įgulos nariams saugiai 

pasiekti žemę avarinės situacijos atveju. 
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OPS 1.810 

Garsiakalbiai 

 

a) Naudotojas negali naudoti lėktuvo, kurio maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija 

viršija 60 ir kuriuo vežamas vienas ar daugiau keleivių, jeigu jame nėra nešiojamųjų 

garsiakalbių su akumuliatoriais, kuriais įgulos nariai avarinės evakuacijos atveju galėtų 

lengvai pasinaudoti; garsiakalbių skaičius turi būti toks: 

 

1) Kiekviename keleivių denyje: 

 

Keleivių krėslų 

konfigūracija 

Būtinas garsiakalbių skaičius 

61 to 99 1 

100 ar daugiau 2 

 

2) Lėktuvuose, kuriuose yra daugiau nei vienas keleivių denis, visais atvejais, kai bendra 

keleivių krėslų konfigūracija viršija 60, turi būti ne mažiau kaip 1 garsiakalbis. 
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OPS 1.815 

Avarinis apšvietimas 

 

a) Naudotojas keleiviams vežti nenaudoja lėktuvo, kurio maksimali patvirtinta keleivių krėslų 

konfigūracija viršija 9, jeigu jame nėra nepriklausomą elektros energijos tiekimą turinčios 

avarinio apšvietimo sistemos, palengvinančios evakuaciją iš lėktuvo. Avarinę apšvietimo 

sistemą turi sudaryti: 

 

1) Lėktuvuose, kurių maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija viršija 19: 

 

i) bendrojo keleivių salono apšvietimo šaltiniai; 

 

ii) vidaus apšvietimas grindų lygyje avarinių išėjimų vietose; ir 

 

iii) apšviestas avarinių išėjimų žymėjimas ir nukreipiantys ženklai. 

 

iv) Lėktuvuose, kuriems prašymas gauti tipo pažymėjimą ar jį atitinkantį dokumentą 

buvo pateiktas iki 1972 m. gegužės 1 d., ir kurie skraido naktį – išorinis avarinis 

apšvietimas visuose išėjimuose virš sparnų ir išėjimuose, kuriuose reikalingos 

nusileidimo pagalbos priemonės. 

 

v) Lėktuvuose, kuriems prašymas gauti tipo pažymėjimą ar jį atitinkantį dokumentą 

buvo pateiktas 1972 m. gegužės 1 d. arba vėliau, ir kurie skraido naktį – išorinis 

avarinis apšvietimas visuose keleivių avariniuose išėjimuose. 
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vi) Lėktuvuose, kuriems tipo pažymėjimas pirmą kartą buvo išduotas 1958 m. 

sausio 1 d. arba vėliau, – grindų avarinio gelbėjimosi tako ženklinimo sistema 

keleivių salone (salonuose). 

 

2) Lėktuvuose, kurių maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra 19 ar mažiau, 

ir kurie yra sertifikuoti pagal CS-25 ar CS-23 sertifikavimo reikalavimus: 

 

i) bendrojo keleivių salono apšvietimo šaltiniai; 

 

ii) vidaus apšvietimas avarinių išėjimų vietose; ir 

 

iii) apšviestas avarinių išėjimų žymėjimas ir nukreipiantys ženklai. 

 

3) Lėktuvuose, kurių maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra 19 arba 

mažiau ir kurie nėra sertifikuoti pagal pagal CS-25 ar CS-23 sertifikavimo reikalavimus 

– bendrojo keleivių salono apšvietimo šaltiniai. 

 

b) Keleiviams vežti naktį naudotojas nenaudoja lėktuvo, kurio maksimali patvirtinta keleivių 

krėslų konfigūracija yra 9 arba mažiau, jeigu jame nėra bendrojo keleivių salono apšvietimo 

šaltinio, palengvinančio evakuaciją iš lėktuvo. Sistemoje gali būti naudojami skliautiniai 

žiburiai ar kiti lėktuve jau sumontuoti apšvietimo šaltiniai, kurie gali veikti po to, kai lėktuvo 

akumuliatorius yra išjungiamas. 
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OPS 1.820 

Automatinis avarinis kreipiamasis siųstuvas 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, kuriam individualus tinkamumo skraidyti pažymėjimas pirmą 

kartą buvo išduotas 2002 m. sausio 1 d. arba vėliau, jeigu jame nėra automatinio avarinio 

kreipiamojo siųstuvo (ELT), galinčio perduoti signalą 121,5 MHz ir 406 MHz dažnių 

juostoje. 

 

b) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, kuriam individualus tinkamumo skraidyti pažymėjimas pirmą 

kartą buvo išduotas iki 2002 m. sausio 1 d., jeigu jame nėra bet kurio tipo ELT, galinčio 

perduoti signalą 121,5 MHz ir 406 MHz dažnių juostoje. 

 

c) Naudotojas užtikrina, kad visi ELT, galintys perduoti signalą 406 MHz dažnių juostoje, būtų 

koduoti pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) patvirtintą 10 priedą ir 

registruoti nacionalinėje agentūroje, atsakingoje už paieškos ir gelbėjimo procedūrų 

inicijavimą, ar kitoje įgaliotoje agentūroje. 

 

OPS 1.825 

Gelbėjimosi liemenės 

 

a) Sausumos lėktuvai. Naudotojas nenaudoja sausumos lėktuvo: 

 

1) skrydžiams virš vandens, kai lėktuvas nutolęs nuo kranto daugiau nei 50 jūrmylių 

atstumu; arba 
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2) kilimui arba tūpimui aerodrome, kuriame kilimo ar artėjimo tūpti trajektorija virš 

vandens eina taip, kad nelaimingo nutikimo atveju atsirastų tūpimo ant vandens 

tikimybė,  

 

 jeigu jame nėra gelbėjimosi liemenės su kreipiamuoju žiburiu kiekvienam lėktuve 

esančiam asmeniui. Kiekviena gelbėjimosi liemenė turi būti padėta taip, kad asmuo, 

kuriam ji skirta, galėtų ją lengvai pasiekti iš savo krėslo ar miegamosios vietos. 

Gelbėjimosi liemenes kūdikiams galima pakeisti kitais patvirtintais laikymosi 

paviršiuje prietaisais, turinčiais kreipiamąjį žiburį. 

 

b) Vandens lėktuvai ir amfibijos. Naudotojas nenaudoja vandens lėktuvo ar amfibijos virš 

vandens, jeigu jame nėra gelbėjimosi liemenių su kreipiamuoju žiburiu visiems lėktuve 

esantiems asmenims. Kiekviena gelbėjimosi liemenė turi būti padėta taip, kad asmuo, kuriam 

ji skirta, galėtų ją lengvai pasiekti iš savo krėslo ar miegamosios vietos. Gelbėjimosi liemenes 

kūdikiams galima pakeisti kitais patvirtintais laikymosi paviršiuje prietaisais, turinčiais 

kreipiamąjį žiburį. 

 

OPS 1.830 

Gelbėjimosi plaustai ir gelbėjimo ELT ilgiems skrydžiams virš vandens 

 

a) Skrydžiams virš vandens naudotojas nenaudoja lėktuvo, jeigu jis nuo avariniam tūpimui 

tinkamos vietos yra nutolęs didesniu nei toliau nurodytu atstumu: 

 

1) 120 minučių skrydžio kreiseriniu greičiu arba 400 jūrmylių, priklausomai nuo to, kuris 

iš šių atstumų yra mažesnis – lėktuvams, galintiems tęsti skrydį iki aerodromo, kai 

kritinė (-s) jėgainė(-s) pradeda gesti bet kuriame maršruto ar planuoto nukrypimo taške; 

arba 
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2) 30 minučių skrydžio kreiseriniu greičiu ar 100 jūrmylių, priklausomai nuo to, kuris iš 

šių atstumų yra mažesnis, – kitiems lėktuvams, jeigu juose nėra vežama šio punkto b ir 

c papunkčiuose nurodyta įranga. 

 

b) Gelbėjimosi plaustų visiems lėktuve esantiems asmenims turi pakakti. Jeigu nėra papildomų 

pakankamos talpos plaustų, plaustų plūdrumas ir nominalią talpą viršijančių plaustų talpa turi 

būti tokie, kad būtų galima sutalpinti visus lėktuvu vykusius asmenis tuo atveju, kai 

netenkama vieno didžiausios nominalios talpos plausto. Gelbėjimosi plaustuose turi būti ši 

įranga: 

 

1) gelbėjimo kreipiamasis žiburys; ir 

 

2) gelbėjimosi įranga, įskaitant gyvybės palaikymo priemones, atitinkančias vykdytiną 

skrydį; ir 

 

c) ne mažiau kaip du avariniai gelbėjimo kreipiamieji siųstuvai (ELT (S)), galintys perduoti 

signalą ICAO 10 priedo V tomo 2 skyriuje nurodytais nelaimės dažniais. 

 

OPS 1.835 

Gelbėjimosi įranga 

 

Naudotojas negali naudoti lėktuvo virš teritorijų, kuriose paieška ir gelbėjimas būtų ypatingai 

sunkūs, jeigu jame nėra šios įrangos: 

 

a) signalinės įrangos, skirtos duoti ICAO 2 priede nurodytus pirotechninius nelaimės signalus; 
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b) ne mažiau kaip vieno ELT(S), galinčio perduoti signalą ICAO 10 priedo V tomo 2 skyriuje 

nurodytais nelaimės dažniais; ir 

 

c) papildomos gelbėjimosi įrangos skristinam maršrutui, atsižvelgiant į lėktuve esančių asmenų 

skaičių. 

 

c papunktyje nurodyta įranga nereikalinga, jei lėktuvas: 

 

1) nuo teritorijos, kurioje paieška ir gelbėjimas nėra ypatingai sunkūs, yra nutolęs ne 

didesniu atstumu nei: 

 

i) 120 minučių skrydžio, kai vienas variklis neveikia, kreiseriniu greičiu lėktuvams, 

galintiems tęsti skrydį iki aerodromo su pradedančia gesti kritine jėgaine bet 

kuriame maršruto ar planuojamo nukrypimo taške; arba 

 

ii) 30 minučių skrydžio kreiseriniu greičiu kitiems lėktuvams; 

 

arba 

 

2) pagal CS-25 arba lygiaverčio dokumento sertifikavimo reikalavimus sertifikuotiems 

lėktuvams – kai nuo avariniam tūpimui tinkančios vietovės skrenda ne didesniu 

atstumu, nei atitinkančiu 90 minučių skrydį kreiseriniu greičiu. 
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OPS 1.840 

Vandens lėktuvai ir amfibijos. Kita įranga 

 

a) Naudotojas nenaudoja vandens lėktuvo ar amfibijos vandenyje, jeigu lėktuve nėra šios 

įrangos: 

 

1) jūrinio (plūdriojo) inkaro ir kitos įrangos, palengvinančios lėktuvo švartavimą, 

prisitvirtinimą ar manevravimą vandenyje, atitinkančios lėktuvo dydį, masę ir valdymo 

charakteristikas; ir 

2) įrangos, skleidžiančios garso signalus, nurodytus, kai taikoma, tarptautinėse taisyklėse 

dėl susidūrimų jūroje prevencijos. 

 

OPS 1.715 punkto 1 priedėlis 

Skrydžio duomenų savirašiai. 1.- Įrašytinų parametrų sąrašas 

 

A1 lentelė. Lėktuvai, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 5700 kg 

 

Pastaba: Numeris kairiajame stulpelyje sutampa su EUROCAE ED55 dokumente nurodytu serijos 

numeriu 

 

NR. PARAMETRAS 

1 LAIKAS ARBA RELIATYVAUS LAIKO SKAIČIAVIMAS 

2 BAROMETRINIS AUKŠTIS 
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3 PRIETAISO GREITIS 

4 KURSAS 

5 NORMALUS PAGREITIS 

6 POLINKIS (TANGAŽAS) 

7 POSVYRIS 

8 MANIPULIAVIMAS RADIOTRANSLIACIJOS METU 

9 
KIEKVIENO VARIKLIO VAROMOJI TRAUKA/GALINGUMAS IR 

TRAUKOS/GALIOS SVIRTIES PADĖTIS LAKŪNŲ KABINOJE, JEI TAIKOMA 

10 
UŽSPARNIŲ PADĖTIES PARINKIMAS ARBA JŲ VALDYMO PRIEMONĖS 

LAKŪNŲ KABINOJE 

11 
PRIEŠSPARNIŲ PADĖTIES PARINKIMASI ARBA JŲ VALDYMO PRIEMONĖS 

LAKŪNŲ KABINOJE 

12 TRAUKOS REVERSINIO MECHANIZMO SVIRTIES PADĖTIS 

13 
ANTŽEMINIŲ SPOILERIŲ PADĖTIS IR (ARBA) ORO STABDŽIŲ PADĖTIES 

PARINKIMAS 

14 BENDROJI ARBA IŠORĖS TEMPERATŪRA 

15 
AUTOPILOTO, TRAUKOS AUTOMATO IR AUTOMATINĖS VALDYMO 

SISTEMOS AFCS REŽIMO ĮJUNGIMAS ARBA IŠJUNGIMAS 

16 IŠILGINIS PAGREITIS 

17 SKERSINIS PAGREITIS 
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A2 lentelė. Lėktuvai, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra 5700 kg arba mažesnė 

 

Pastaba:    Numeris kairiajame stulpelyje sutampa su EUROCAE ED55 dokumente nurodytu serijos 

numeriu 

 

NR. PARAMETRAS 

1 LAIKAS ARBA RELIATYVAUS LAIKO SKAIČIAVIMAS 

2 BAROMETRINIS AUKŠTIS 

3 PRIETAISO GREITIS 

4 KURSAS 

5 NORMALUS PAGREITIS 

6 POLINKIS (TANGAŽAS) 

7 POSVYRIS 

8 MANIPULIAVIMAS RADIOTRANSLIACIJOS METU 

9 KIEKVIENO VARIKLIO VAROMOJI TRAUKA/GALINGUMAS IR 

TRAUKOS/GALIOS SVIRTIES PADĖTIS LAKŪNŲ KABINOJE, JEI TAIKOMA 
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10 UŽSPARNIŲ PADĖTIES PARINKIMAS ARBA JŲ VALDYMO PRIEMONĖS 

LAKŪNŲ KABINOJE 

11 PRIEŠSPARNIŲ PADĖTIES PARINKIMAS ARBA JŲ VALDYMO PRIEMONĖS 

LAKŪNŲ KABINOJE 

12 TRAUKOS REVERSINIO MECHANIZMO SVIRTIES PADĖTIS 

13 ANTŽEMINIŲ SPOILERIŲ PADĖTIS IR/ARBA ORO STABDŽIŲ PADĖTIES 

PARINKIMAS 

14 BENDROJI ARBA IŠORĖS TEMPERATŪRA 

15 AUTOPILOTO, TRAUKOS AUTOMATO ĮJUNGIMAS ARBA IŠJUNGIMAS 

16 ATAKOS KAMPAS (JEI YRA TINKAMAS DAVIKLIS) 

17 IŠILGINIS PAGREITIS  
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B lentelė. Papildomi lėktuvų, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 27000 kg, 

parametrai 

 

Pastaba: Numeris kairiajame stulpelyje sutampa su EUROCAE ED55 dokumente nurodytu serijos 

numeriu 

 

NR. PARAMETRAS 

18 PAGRINDINĖS SKRYDŽIO VALDYMO ĮRANGOS – VALDOMŲJŲ PAVIRŠIŲ 

PADĖTIS IR (ARBA) PILOTO VEIKSMAI (TANGAŽAS, POSVYRIS, 

KRYPAVIMAS) 

19 AUKŠČIO VAIRO POVAIRIO (TRIMERIO) PADĖTIS 

20 AUKŠTIS PAGAL RADIJO AUKŠČIAMATĮ 

21 VERTIKALUS SPINDULIO NUKRYPIMAS (ILS TŪPTINĖ ARBA MLS AUKŠTIS) 

22 HORIZONTALUS SPINDULIO NUKRYPIMAS (ILS KURSINIS SIGNALAS ARBA 

MLS AZIMUTAS) 

23 PRASKRIDIMAS PRO ŽENKLINAMUOSIUS RADIJO ŠVYTURIUS 

24 SIGNALIZAVIMO SISTEMOS 
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25 ATIDĖTAS (REKOMENDUOJAMA PASIRINKTI NAVIGACIJOS PRIETAISŲ 

DAŽNIUS) 

26 ATIDĖTAS (REKOMENDUOJAMA NURODYTI DME ATSTUMĄ) 

27 PAGRINDINĖS VAŽIUOKLĖS APKROVOS DAVIKLIO JUNGIKLIO BŪKLĖ 

ARBA ORAS/ŽEMĖ PADĖTIS 

28 ŽEMĖS ARTUMO ĮSPĖJIMO SISTEMA 

29 ATAKOS KAMPAS 

30 ŽEMO SLĖGIO ĮSPĖJIMO SISTEMA (HIDRAULINĖ IR PNEUMATINĖ SISTEMA) 

31 KELIO GREITIS 

32 VAŽIUOKLĖS PADĖTIS ARBA VAŽIUOKLĖS VALDYMO PEDALAS 
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C lentelė. Lėktuvai, turintys elektronines indikacijos sistemas 

 

Pastaba:  Pastaba: numeris viduriniajame stulpelyje sutampa su EUROCAE ED55 dokumento 

A1.5 lentelėje nurodytu serijos numeriu 

 

NR. NR. PARAMETRAS 

33 6 PASIRINKTAS BAROMETRINIS SLĖGIS (KIEKVIENO PILOTO DARBO 

VIETOJE) 

34  7 PASIRINKTAS ABSOLIUTUSIS AUKŠTIS 

35  8 PASIRINKTAS GREITIS 

36 9 PASIRINKTAS MACHO SKAIČIUS 

37  10 PASIRINKTAS VERTIKALUSIS GREITIS 

38  11 PASIRINKTAS KURSAS 

39  12 PASIRINKTA SKRYDŽIO TRAJEKTORIJA 

40  13 PASIRINKTAS APSISPRENDIMO AUKŠTIS 

41  14 EFIS INDIKACIJOS SISTEMOS FORMATAS 

42  15 DAUGIAFUNKCINIO /VARIKLIO/ PAVOJŲ ĮSPĖJIMO SISTEMOS FORMATAS 
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OPS 1.720 punkto 1 priedėlis 

Skrydžio duomenų savirašiai. 2. Įrašytinų parametrų sąrašas 

 

A lentelė. Lėktuvai, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 5700 kg 

 

NR. PARAMETRAS 

1 LAIKAS ARBA RELIATYVAUS LAIKO SKAIČIAVIMAS 

2 BAROMETRINIS AUKŠTIS 

3 PRIETAISO GREITIS 

4 KURSAS 

5 NORMALUS PAGREITIS. 

6 POLINKIS (TANGAŽAS) 

7 POSVYRIS 

8 MANIPULIAVIMAS RADIOTRANSLIACIJOS METU, JEIGU NĖRA 

ALTERNATYVIŲ FDR IR CVR ĮRAŠŲ SINCHRONIZAVIMO PRIEMONIŲ 

9 KIEKVIENO VARIKLIO GALINGUMAS 
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10 UŽSPARNIŲ PADĖTIES PARINKIMAS ARBA JŲ VALDYMO PRIEMONĖS 

LAKŪNŲ KABINOJE 

11 PRIEŠSPARNIŲ PADĖTIES PARINKIMAS ARBA JŲ VALDYMO PRIEMONĖS 

LAKŪNŲ KABINOJE 

12 TRAUKOS REVERSINIO MECHANIZMO SVIRTIES PADĖTIS (TIK LĖKTUVAMS 

SU TURBOREAKTYVINIAIS VARIKLIAIS) 

13 ANTŽEMINIŲ SPOILERIŲ PADĖTIS IR (ARBA) ORO STABDŽIŲ PADĖTIES 

PARINKIMAS 

14 BENDROJI ARBA IŠORĖS TEMPERATŪRA 

15a AUTOPILOTO ĮJUNGIMAS ARBA IŠJUNGIMAS 

15b AUTOPILOTO DARBO REŽIMAS, TRAUKOS AUTOMATO IR AFCS SISTEMŲ 

ĮJUNGIMAS ARBA IŠJUNGIMAS IR DARBO REŽIMAS 
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B lentelė. Papildomi lėktuvų, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 27000 kg, 

parametrai 

 

NR. PARAMETRAS 

16 IŠILGINIS PAGREITIS 

17 SKERSINIS PAGREITIS 

18 PAGRINDINĖS SKRYDŽIO VALDYMO ĮRANGOS – VALDOMŲJŲ PAVIRŠIŲ 

PADĖTIS IR (ARBA) PILOTO VEIKSMAI (POLINKIS, POSVYRIS, KRYPAVIMAS) 

19 AUKŠČIO VAIRO POVAIRIO (TRIMERIO) PADĖTIS 

20 AUKŠTIS PAGAL RADIJO AUKŠČIAMATĮ 

21 NUKRYPIMAS NUO TŪPTINĖS 

22 NUKRYPIMAS NUO KURSO RADIJO ŠVYTURIO 

23 PRASKRIDIMAS PRO ŽENKLINAMUOSIUS RADIJO ŠVYTURIUS 

24 CENTRALIZUOTOS SIGNALIZAVIMO SISTEMOS 

25 1 IR 2 NAVIGACIJOS PRIETAISŲ DAŽNIO PARINKIMAS 
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26 1 IR 2 DME ATSTUMAS 

27 VAŽIUOKLĖS APKROVOS DAVIKLIO JUNGIKLIO BŪKLĖ 

28 ŽEMĖS ARTUMO ĮSPĖJIMO SISTEMA 

29 ATAKOS KAMPAS 

30 KIEKVIENA HIDRAULINĖ SISTEMA (ŽEMAS SLĖGIS) 

31 NAVIGACIJOS DUOMENYS 

32 VAŽIUOKLĖS ARBA VAŽIUOKLĖS VALDYMO PEDALAS 
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OPS 1.725 punkto 1 priedėlis 

 

Skrydžio duomenų savirašiai. 3.Įrašytinų parametrų sąrašas 

 

A lentelė. Lėktuvai, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 5700 kg 

 

NR. PARAMETRAS 

1 LAIKAS ARBA RELIATYVAUS LAIKO SKAIČIAVIMAS 

2 BAROMETRINIS AUKŠTIS 

3 PRIETAISO GREITIS 

4 KURSAS 

5 NORMALUS PAGREITIS 
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B lentelė. Papildomi lėktuvų, kurių maksimali sertifikuota kilimo masė yra didesnė nei 27000 kg, 

parametrai 

 

NR. PARAMETRAS 

6 POLINKIS (TANGAŽAS) 

7 POSVYRIS 

8 MANIPULIAVIMAS RADIOTRANSLIACIJOS METU, JEIGU NĖRA 

ALTERNATYVIŲ FDR IR CVR ĮRAŠŲ SINCHRONIZAVIMO PRIEMONIŲ 

9 KIEKVIENO VARIKLIO GALINGUMAS 

10 UŽSPARNIŲ PADĖTIES PARINKIMAS ARBA JŲ VALDYMO PRIEMONĖS 

LAKŪNŲ KABINOJE 

11 PRIEŠSPARNIŲ PADĖTIES PARINKIMAS ARBA JŲ VALDYMO PRIEMONĖS 

LAKŪNŲ KABINOJE 

12 TRAUKOS REVERSINIO MECHANIZMO SVIRTIES PADĖTIS (TIK LĖKTUVAMS 

SU TURBOREAKTYVINIAIS VARIKLIAIS) 

13 ANTŽEMINIŲ SPOILERIŲ PADĖTIS IR (ARBA) ORO STABDŽIŲ PADĖTIES 

PARINKIMAS 

14 BENDROJI ARBA IŠORĖS TEMPERATŪRA 

15a AUTOPILOTO ĮJUNGIMAS ARBA IŠJUNGIMAS 
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15b AUTOPILOTO DARBO REŽIMAS, TRAUKOS AUTOMATO IR AFCS SISTEMŲ 

ĮJUNGIMAS ARBA IŠJUNGIMAS IR DARBO REŽIMAS 

16 IŠILGINIS PAGREITIS 

17 SKERSINIS PAGREITIS 

18 PAGRINDINĖS SKRYDŽIO VALDYMO ĮRANGOS – VALDOMŲJŲ PAVIRŠIŲ 

PADĖTIS IR (ARBA) PILOTO VEIKSMAI (POLINKIS, POSVYRIS, KRYPAVIMAS) 

19 AUKŠČIO VAIRO POVAIRIO (TRIMERIO) PADĖTIS 

20 AUKŠTIS PAGAL RADIJO AUKŠČIAMATĮ 

21 NUKRYPIMAS NUO TŪPTINĖS 

22 NUKRYPIMAS NUO KURSO RADIJO ŠVYTURIO 

23 PRASKRIDIMAS PRO ŽENKLINAMUOSIUS RADIJO ŠVYTURIUS 

24 CENTRALIZUOTOS SIGNALIZAVIMO SISTEMOS 

25 1 IR 2 NAVIGACIJOS PRIETAISŲ DAŽNIO PARINKIMAS 

26 1 IR 2 DME ATSTUMAS 
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27 VAŽIUOKLĖS APKROVOS DAVIKLIO JUNGIKLIO BŪKLĖ 

28 ŽEMĖS ARTUMO ĮSPĖJIMO SISTEMA 

29 ATAKOS KAMPAS 

30 KIEKVIENA HIDRAULINĖ SISTEMA (ŽEMAS SLĖGIS) 

31 NAVIGACIJOS DUOMENYS (PLATUMA, ILGUMA, KELIO GREITIS IR 

NUONAŠOS KAMPAS) 

32 VAŽIUOKLĖS PADĖTIS ARBA VAŽIUOKLĖS VALDYMO PEDALAS 
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OPS 1.770 punkto 1 priedėlis 

 

Deguonis. Papildomo deguonies hermetiškuose lėktuvuose tiekimo šiais avarinio žemėjimo atvejais 

būtiniausi reikalavimai 

 

1 lentelė 

a) b) 

TIEKIMAS: TRUKMĖ IR SALONO BAROMETRINIS AUKŠTIS 

1. Visiems įgulos kabinoje 

pareigas atliekantiems 

asmenims, užimantiems 

įgulos kabinos krėslus 

Visas skrydžio laikas, kai salono barometrinis aukštis viršija 13000 

pėdų, ir visas skrydžio laikas, kai salono barometrinis aukštis viršija 

10000 pėdų, bet neviršija 13000 pėdų po pirmųjų 30 minučių tuose 

aukščiuose, bet visais atvejais ne trumpiau nei: 

i) 30 minučių lėktuvuose, sertifikuotuose skristi ne didesniame nei 

25000 pėdų absoliučiame aukštyje (2 pastaba) 

ii) 2 valandos lėktuvuose, sertifikuotuose skristi didesniame nei 25000 

pėdų absoliučiame aukštyje (3 pastaba). 

2. Visiems reikiamiems keleivių 

salono įgulos nariams 

Visas skrydžio laikas, kai salono barometrinis aukštis viršija 13000 

pėdų, bet ne trumpiau nei 30 minučių (2 pastaba) ir visas skrydžio 

laikas, kai salono barometrinis aukštis viršija 10000 pėdų, bet neviršija 

13000 pėdų po pirmųjų 30 minučių tuose aukščiuose 

3. 100 % keleivių (5 pastaba) Visas skrydžio laikas, kai salono barometrinis aukštis viršija 15000 

pėdų, bet visais atvejais ne trumpiau nei 10 minučių (4 pastaba). 

4. 30 % keleivių (5 pastaba) Visas skrydžio laikas, kai salono barometrinis aukštis viršija 14000 

pėdų, bet neviršija 15000 pėdų 

5. 10 % keleivių (5 pastaba) Visas skrydžio laikas, kai salono barometrinis aukštis viršija 10000 

pėdų, bet neviršija 14000 pėdų po pirmųjų 30 minučių šiuose 

aukščiuose 
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1 pastaba: Numatant deguonies atsargas reikia atsižvelgti į salono barometrinį aukštį ir žemėjimo 

profilį konkrečiuose maršrutuose. 

 

2 pastaba: Būtinos minimalios deguonies atsargos yra toks deguonies kiekis, kurio reikia 

nuolatinei žemėjimo spartai nuo lėktuvo maksimalaus sertifikuoto skrydžio aukščio iki 

10000 pėdų per 10 minučių ir vėlesnių 20 minučių 10000 pėdų aukštyje. 

 

3 pastaba: Būtinos minimalios deguonies atsargos yra toks deguonies kiekis, kurio reikia 

nuolatinei žemėjimo spartai nuo lėktuvo maksimalaus sertifikuoto skrydžio aukščio iki 

10000 pėdų per 10 minučių ir vėlesnių 110 minučių 10000 pėdų aukštyje. 

Apskaičiuojant būtinas deguonies atsargas galima įtraukti deguonį, kuris būtinas pagal 

OPS punkto a papunkčio 1 dalį. 

 

4 pastaba: Būtinos minimalios deguonies atsargos yra toks deguonies kiekis, kurio reikia 

nuolatinei žemėjimo spartai nuo lėktuvo maksimalaus sertifikuoto skrydžio aukščio iki 

15 000 pėdų per 10 minučių. 

 

5 pastaba: Šioje lentelėje „keleiviai” – tai faktiškai vežami keleiviai, įskaitant kūdikius. 
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OPS 1.775 punkto 1 priedėlis 

Papildomas deguonis nehermetiškiems lėktuvams 

 

1 lentelė 

 

a) b) 

TIEKIMAS: TRUKMĖ IR BAROMETRINIS AUKŠTIS 

1. Visiems asmenims įgulos 

kabinos krėsluose, 

atliekantiems pareigas 

įgulos kabinoje 

Visas skrydžio laikas didesniame nei 10000 pėdų barometriniame 

aukštyje 

2. Visiems reikiamiems 

keleivių salono įgulos 

nariams 

Visas skrydžio laikas didesniame nei 13000 pėdų barometriniame 

aukštyje ir ilgesnis nei 30 minučių skrydžio laikas didesniame nei 

10000 pėdų, bet ne didesniame kaip 13000 pėdų barometriniame 

aukštyje 

3. 100 % keleivių (žr. pastabą) Visas skrydžio laikas didesniame kaip 13000 pėdų 

barometriniame aukštyje 

4. 10 % keleivių (žr. pastabą) Visas ilgesnis nei 30 minučių skrydžio laikas didesniame nei 

10000 pėdų, bet ne didesniame nei 13000 pėdų barometriniame 

aukštyje 

 

Pastaba: šioje lentelėje „keleiviai” – faktiškai vežami keleiviai, įskaitant kūdikius iki 2 metų amžiaus. 
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L SKIRSNIS 

RYŠIO IR NAVIGACIJOS ĮRANGA 

 

OPS 1.845 

Bendroji įžanga 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad skrydis būtų pradedamas tik tada, kai šiame skirsnyje nurodyta 

ryšio ir navigacijos įranga yra: 

 

1) patvirtinta ir sumontuota pagal jai taikomus reikalavimus, taip pat minimalius veikimo 

standartus bei skrydžio ir tinkamumo skraidyti reikalavimus, 

 

2) sumontuota tokia, kad sugedus vienam prietaisui, kuris yra reikalingas ryšiui ar 

navigacijai, arba sugedus abiems prietaisams, nesuges kitas ryšio ar navigacijos 

prietaisas, 

 

3) veikianti ir pritaikyta atitinkamai vykdytino skrydžio rūšiai, išskyrus kaip numatyta 

MEL (žr. OPS 1.030 punktą), ir 

 

4) taip išdėstyta, kad jei įranga skirta skrydžio metu naudoti vienam skrydžio įgulos nariui 

jo darbo vietoje, ji turi būti parengta iš karto naudoti jo darbo vietoje. Kai vienu įrangos 

vienetu turi naudotis daugiau nei vienas skrydžio įgulos narys, jis turi būti sumontuotas 

taip, kad įranga būtų parengta naudoti visose darbo vietose, kuriose ją būtina naudoti. 
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b) Minimalūs ryšio ir navigacijos įrangos veikimo standartai – tai standartai, nurodyti 

galiojančiuose Europos techninių standartų reikalavimuose (ETSO), išvardytuose Europos 

techninių standartų reikalavimams taikomose specifikacijose (CS-TSO), nebent skrydžių ar 

tinkamumo naudoti reikalavimai numato kitus veikimo standartus. Ryšio ir navigacijos 

įranga, atitinkanti kitas nei ETSO projektavimo ir veikimo specifikacijas, OPS įsigaliojimo 

metu gali būti toliau naudojama ar montuojama, jeigu šiame skirsnyje nenumatyti papildomi 

reikalavimai. Jei nenustatytas atgaline data taikomas reikalavimas, nebūtina, kad jau 

patvirtinta ryšio ir navigacijos įranga atitiktų peržiūrėtus ETSO ar kitas nei ETSO 

specifikacijas. 

 

OPS 1.850 

Radijo įranga 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, jeigu jame nėra sumontuotos vykdomų skrydžių rūšiai 

būtinos radijo įrangos. 

 

b) Jeigu pagal šį skirsnį reikalaujama turėti dvi nepriklausomas (atskirą ir visą) radijo sistemas, 

kiekviena sistema privalo turėti nepriklausomą antenos įrenginį, tačiau kai yra naudojamos 

kietai įtvirtintos nevielinės antenos ar kiti lygiaverčio patikimumo antenos įrenginiai, būtina 

tik viena antena. 

 

c) Radijo ryšio įranga, kurios reikia pagal a papunktį, taip pat turi užtikrinti ryšį aviacijos 

avariniu 121,5 MHz dažniu. 
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OPS 1.855 

Garso selektoriaus skydelis 

 

Naudotojas nenaudoja lėktuvo pagal IFR, jeigu jame nėra sumontuoto garso selektoriaus skydelio, 

prireikus pasiekiamo visiems skrydžio įgulos nariams. 

 

OPS 1.860 

Radijo įranga skraidyti maršrutais pagal VFR, kai navigacija vykdoma pagal vizualiuosius 

antžeminius orientyrus 

 

Naudotojas nenaudoja lėktuvo pagal VFR maršrutais, kurių navigacija vyksta pagal vizualiuosius 

antžeminius orientyrus, jeigu jame nėra sumontuotos įprastoms skrydžio sąlygoms būtinos radijo 

ryšio įrangos, pritaikytos: 

 

a) palaikyti ryšį su atitinkamomis antžeminėmis stotimis, 

 

b) palaikyti ryšį su atitinkamais oro eismo valdymo įrenginiais visuose taškuose, esančiuose 

valdomoje oro erdvėje, kuria numatoma skristi, ir 

 

c) gauti meteorologinę informaciją. 
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OPS 1.865 

Ryšio ir navigacijos įranga skrydžiams pagal IFR ar VFR maršrutais, kurių navigacija nevykdoma 

pagal vizualiuosius antžeminius orientyrus 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo pagal IFR ar VFR maršrutais, kuriuose navigacija pagal 

vizualiuosius antžeminius orientyrus negalima, jeigu lėktuve nėra sumontuotos radijo ryšio, 

SSR atsakiklio ir navigacijos įrangos, kuri atitinka skrydžio zonoje (-se) taikomus oro eismo 

paslaugų reikalavimus. 

 

b) Radijo įranga. Naudotojas užtikrina, kad radijo įrangą sudarytų ne mažiau kaip: 

 

1) dvi nepriklausomos radijo ryšio sistemos, kurios normaliomis skrydžio sąlygomis yra 

būtinos ryšiui su atitinkama antžemine stotimi visuose maršruto taškuose bei tarp jų, 

įskaitant ir nukrypimus, palaikyti, ir 

 

2) SSR atsakiklio įranga, reikalinga maršrutui, kuriuo skrendama. 

 

c) Navigacijos įranga. Naudotojas užtikrina, kad navigacijos įranga: 

 

1) būtų sudaryta iš ne mažiau kaip: 

 

i) vienos VOR priėmimo sistemos, vienos ADF sistemos, vienos DME sistemos, 

tačiau ADF sistemos nebūtina montuoti tuo atveju, kai ADF nėra reikalinga nė 

viename planuojamo skrydžio etape, 
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ii) vienos ILS arba MLS, jei ILS ar MLS reikalingos artėjimo tūpti navigacijai, 

 

iii) vienos ženklinamojo radijo švyturio priėmimo sistemos, jei ženklinamasis radijo 

švyturys reikalingas artėjimo tūpti navigacijai, 

 

iv) zonos navigacijos sistemos, jei zonos navigacija reikalinga maršrutui, kuriuo 

skrendama, 

 

v) papildomos DME sistemos visuose maršrutuose ar jų dalyse, jei navigacija 

grindžiama tik DME signalais, 

 

vi) papildomos VOR priėmimo sistemos visuose maršrutuose ar jų dalyse, jei 

navigacija grindžiama tik VOR signalais, ir 

 

vii) ADF sistemos visuose maršrutuose ar jų dalyse, jei navigacija grindžiama tik 

NDB signalais, ar 

 

2) atitinka reikalaujamą navigacijos charakteristikų (RNP) tipą, taikomą skrydžiams 

atitinkamoje oro erdvėje. 

 

d) Naudotojas gali naudoti lėktuvą, kuriame nėra ADF ar šio punkto c papunkčio 1 dalies vi ir 

(arba) c papunkčio 1 dalies vii pastraipose nurodytos navigacijos įrangos, jeigu jame yra 

sumontuota alternatyvi įranga, įgaliotos institucijos patvirtinta maršrutui, kuriuo skrendama. 

Alternatyvios įrangos patikimumas ir tikslumas turi būti tokie, kad būtų galima saugi 

navigacija numatomu maršrutu. 
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e) Naudotojas užtikrina, kad VHF ryšio įranga, ILS kurso radijo švyturiai ir VOR imtuvai, kurie 

sumontuoti lėktuvuose ir naudojami IFR skrydžiams, būtų patvirtinto tipo, atitinkančio FM 

dažnių apsaugos standartus. 

 

OPS 1.866 

Atsakiklio įranga 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, jeigu jame nėra: 

 

1) SSR atsakiklio su barometrinio aukščio pranešimo sistema ir 

 

2) bet kokios kitos SSR atsakiklio, funkcijos, reikalingos skrendant tuo maršrutu. 

 

OPS 1.870 

Papildoma navigacijos įranga, skirta skrydžiams MNPS oro erdvėje 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo MNPS oro erdvėje, jeigu jame nėra navigacijos įrangos, 

atitinkančios minimalius navigacijos charakteristikų reikalavimus, nurodytus ICAO 

Dokumento Nr. 7030 regioninėse papildomosiose procedūrose. 

 

b) Pagal šį punktą būtina navigacijos įranga turi būti matoma ir naudojama kiekvienam pilotui 

sėdint savo darbo vietoje. 

 

c) Skrydžiams be apribojimų MNPS oro erdvėje lėktuve privalo būti įrengtos dvi 

nepriklausomos tolimo veikimo navigacijos sistemos (LRNS). 
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d) Skrydžiams MNPS oro erdvėje nustatytais specialiais maršrutais lėktuve privalo būti įrengta 

viena tolimo veikimo navigacijos sistema (LRNS), nebent būtų nurodyta kitaip. 

 

OPS 1.872 

Įranga skrydžiams nustatytoje oro erdvėje su sumažintu vertikaliojo skirstymo minimumu (RVSM) 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad RVSM oro erdve skraidančiuose lėktuvuose būtų įrengta: 

 

1) dvi nepriklausomos aukščio matavimo sistemos, 

 

2) aukščio įspėjamoji sistema, 

 

3) automatinė aukščio kontrolės sistema ir 

 

4) antrinio stebėjimo radiolokatoriaus (SSR) atsakiklis su aukščio pranešimo sistema, 

kurią galima prijungti prie naudojamos aukščio matavimo sistemos aukščiui palaikyti. 
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M SKIRSNIS 

LĖKTUVŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 

OPS 1.875 

Bendrosios nuostatos 

 

a) Naudotojas nenaudoja lėktuvo, jeigu jis nėra techniškai prižiūrimas ir atiduodamas naudoti 

organizacijos, atitinkamai patvirtintos/priimtinos pagal 145 dalį, tačiau šiuos tikrinimus prieš 

skrydį nebūtinai turi atlikti organizacija pagal 145 dalį. 

 

b) Lėktuvo techninės priežiūros reikalavimai, kurių reikia, kad būtų įvykdyti OPS 1.180 punkte 

nurodyti naudotojo sertifikavimo reikalavimus yra išdėstyti M dalyje. 
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N SKIRSNIS 

SKRYDŽIO ĮGULA 

 

OPS 1.940 

Skrydžio įgulos sudėtis 

(Žr. OPS 1.940 punkto 1 ir 2 priedėlius) 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) skrydžio įgulos sudėtis ir skrydžio įgulos narių skaičius paskirtose darbo vietose 

atitiktų Lėktuvo pilotavimo taisyklėse (AFM) nustatytus reikalavimus ir būtų ne 

mažesnis nei jame nurodytas minimalus skaičius; 

 

2) jei reikia dėl skrydžio pobūdžio, į skrydžio įgulą būtų įtraukiami papildomi skrydžio 

įgulos nariai, ir jų skaičius nebūtų mažesnis nei nustatyta Skrydžių vykdymo vadove, 

 

3) visi skrydžio įgulos nariai turėtų įgaliotosios institucijos nustatyto pavyzdžio 

galiojančias licencijas bei būtų reikiamai kvalifikuoti ir kompetentingi vykdyti jiems 

pavestas pareigas, 

 

4) būtų nustatytos įgaliotajai institucijai priimtinos procedūros, kad įguloje nesusiburtų 

nepatyrę skrydžio įgulos nariai, 
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5) vienas skrydžio įgulos pilotas, turintis vado kvalifikaciją pagal skrydžio įgulos 

licencijoms taikomus reikalavimus, būtų paskirtas įgulos vadu, galinčiu perduoti teisę 

vykdyti skrydį kitam tinkamai kvalifikuotam pilotui, ir 

 

6) kai AFM numato, kad būtinas specialus sistemos skydelio operatorius, į skrydžio įgulą 

būtų įtrauktas vienas įgulos narys, kuris turi skrydžio inžinieriaus licenciją arba yra 

tinkamai kvalifikuotas skrydžio įgulos narys, priimtinas įgaliotajai institucijai. 

 

7) Kai naudojamasi įgulos skrydžio narių, kurie dirba savarankiškai ir (arba) yra laisvai 

samdomi ar dirba ne visą darbo dieną, paslaugomis, laikomasi N skirsnyje nustatytų 

reikalavimų. Šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi būti skiriamas orlaivių tipų ar 

modifikacijų, kuriais skrydžio įgulos narys gali skraidyti komercinio oro vežimo 

tikslais, bendram skaičiui neviršijant OPS 1.980 ir OPS 1.981 punktuose nustatytų 

reikalavimų, įskaitant atvejus, kai jo paslaugomis naudojasi kitas naudotojas. Įgulos 

nariai, teikiantys naudotojui įgulos vado paslaugas, prieš pradėdami savarankiškai 

skraidyti maršrutais, privalo baigti pirminį naudotojo įgulos galimybių valdymo kursą 

(CRM), išskyrus atvejus, kai įgulos narys jau anksčiau yra baigęs pirminį naudotojo 

CRM kursą. 

 

b) Minimali skrydžio įgula skrydžiams pagal IFR arba naktį. Skrydžių pagal IFR arba naktį 

atveju naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) visuose turbosraigtiniuose lėktuvuose, kurių maksimali patvirtinta keleivių krėslų 

konfigūracija yra didesnė nei 9 krėslai, ir visuose turboreaktyviniuose lėktuvuose 

minimali skrydžio įgula būtų 2 pilotai, arba 
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2) kiti lėktuvai, kuriems netaikoma šio punkto b papunkčio 1 dalis, būtų valdomi vieno 

piloto, jei yra įvykdytos OPS 1.940 punkto 2 priedėlio sąlygos. Jei 2 priedėlio sąlygos 

nėra įvykdytos, minimali skrydžio įgula yra 2 pilotai. 

 

JAR-OPS 1.943 

Pirminis naudotojo įgulos galimybių valdymo (CRM) mokymas 

 

a) Kai skrydžio įgulos nariai nėra anksčiau baigę pirminio naudotojo CRM kurso (nauji 

darbuotojai arba esamas personalas), naudotojas užtikrina, kad visi skrydžio įgulos nariai 

baigtų pirminį CRM mokymo kursą. Nauji darbuotojai pirminį naudotojo CRM kursą baigia 

pirmaisiais metais po to, kai juos įdarbina naudotojas.  

 

b) Jeigu skrydžio įgulos nariai anksčiau nebaigė mokymo apie žmogiškuosius veiksnius, tuomet, 

prieš pirminį naudotojo CRM mokymą arba kartu su pirminiu naudotojo CRM mokymo 

kursu, jie baigia teorinį kursą, grindžiamą žmogaus galimybėmis ir ribotumais skristi pagal 

programą, skirtą ATPL (žr. skrydžio įgulos narių licencijų išdavimui taikomus reikalavimus). 

 

c) Pirminį CRM mokymą veda bent vienas įgaliotajai institucijai priimtinas CRM dėstytojas, 

kuriam nagrinėjant konkrečias sritis gali padėti ekspertai. 

 

d) Pirminis CRM mokymas vedamas pagal Skrydžių vykdymo vadove numatytą išsamią 

mokymo programą. 
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OPS 1.945 

Permokymas ir tikrinimas 

(Žr. OPS 1.945 punkto 1 priedėlį) 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) kai vienas lėktuvo tipas keičiamas kitu tipu ar klase, kuriems būtina nauja tipo ar klasės 

kvalifikacija, skrydžio įgulos nariai baigtų atitinkamo tipo kvalifikacijos kursus, kurie 

atitinka įgulos narių licencijų išdavimui taikomus reikalavimus, 

 

2) iki savarankiškų skrydžių maršrutais pradžios skrydžio įgulos narys baigtų naudotojo 

atitinkamo tipo permokymo kursus, kai: 

 

i) pradeda skraidyti kitu lėktuvu, kuriam reikalinga naujo tipo ar klasės 

kvalifikacija arba 

 

ii) keičiasi naudotojas; 

 

3) pagal į Skrydžių vykdymo vadovą įtrauktą išsamią kursų programą permokymui 

vadovautų tinkamai kvalifikuotas personalas. Naudotojas užtikrina, kad CRM 

elementus į permokymą integruojantis personalas būtų tinkamai kvalifikuotas, 
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4) naudotojo atitinkamo tipo permokymo kursuose reikiama mokymo apimtis būtų 

nustatoma atsižvelgiant į skrydžio įgulos narių ankstesnį mokymą, įrašytą jų mokymo 

bylose, minimose OPS 1.985 punkte, 

 

5) minimalūs kvalifikacijos ir patirties standartai, reikalingi skrydžio įgulos nariams iki 

permokymo, keičiant lėktuvo tipą, būtų nurodyti Skrydžių vykdymo vadove, 

 

6) iki skrydžių maršrutu su priežiūra pradžios visi skrydžio įgulos nariai būtų tikrinami 

pagal OPS 1.965 punkto b papunktį bei mokomi ir tikrinami pagal OPS 1.965 punkto 

d papunktį, 

 

7) baigus skrydžius maršrutu su priežiūra, būtų atliekamas tikrinimas pagal OPS 

1.965 punkto c papunktį, 

 

8) naudotojo permokymo kursui prasidėjus, skrydžio įgulos narys nepradėtų tarnybinių 

skrydžių kito tipo ar klasės lėktuvu tol, kol kursai bus baigti ar nutraukti, ir 

 

9)  į permokymo kursą būtų įtraukiami CRM mokymo elementai. 

 

b) Tuo atveju, kai keičiamas lėktuvo tipas ar klasė, OPS 1.965 punkto b papunktyje numatytą 

tikrinimą galima derinti su atitinkamo tipo ar klasės praktinių įgūdžių tikrinimu pagal 

skrydžio įgulos licencijų išdavimui taikomus reikalavimus. 
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c) Naudotojo permokymo kursas ir tipo ar klasės kvalifikacijos kursas, būtini skrydžio įgulos 

licencijoms išduoti, gali būti sujungiami. 

 

OPS 1.950 

Mokymas apie skirtumus ir supažindinamasis mokymas 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad skrydžio įgulos narys baigtų: 

 

1) mokymą apie skirtumus, skirtą papildomoms žinioms ir mokymui naudojant atitinkamą 

lėktuvo treniruoklį: 

 

i) kai skraidoma to paties tipo lėktuvo kitu variantu ar tuo metu naudojamos tos 

pačios klasės kitu tipu, arba 

 

ii) kai keičiama įranga ir (arba) procedūros tuo metu naudojamuose lėktuvų tipuose 

ar variantuose; 

 

2) supažindinamąjį mokymą, skirtą papildomoms žinioms įgyti, kai: 

 

i) skraidoma kitu to paties tipo ar varianto lėktuvu arba 

 

ii) kai keičiama įranga ir (arba) procedūros tuo metu naudojamuose lėktuvų tipuose 

ar variantuose; 
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b) Skrydžių vykdymo vadove naudotojas nurodo, kada turi būti vykdomas mokymas apie 

skirtumus ar supažindinamasis mokymas. 

 

OPS 1.955 

Paskyrimas įgulos vadu 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad paaukštinant antrąjį pilotą įgulos vadu ir pradedantiesiems dirbti 

įgulos vadais: 

 

1) Skrydžių vykdymo vadove būtų nustatytas įgaliotajai institucijai priimtinas minimalus 

patirties lygis ir 

 

2) daugianarių įgulų skrydžių atveju pilotas būtų baigęs atitinkamus vadovavimo kursus. 

 

b) a papunkčio 2 dalyje nurodyti įgulos vadovavimo kursai turi būti nurodyti Skrydžių vykdymo 

vadove ir apimti bent: 

 

1) mokymą STD treniruokliu (taip pat skrydžio mokymą maršrutu) ir (arba) skrydžio 

mokymą, 

 

2) naudotojo kvalifikacijos patikrinimą vykdant įgulos vado pareigas, 

 

3) įgulos vado pareigas, 

 

4) mokymą maršrutu einant įgulos vado pareigas su priežiūra. Pilotams, jau turintiems 

kvalifikaciją skristi atitinkamo tipo lėktuvu, būtina atlikti skrydžius mažiausiai 

10 sektorių, 
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5) įgulos vado skrydžio maršrutu tikrinimą, kaip nustatyta OPS 1.965 punkto c papunktyje 

ir žinias apie maršrutą bei aerodromą, kaip nustatyta OPS 1.975 punkte, ir 

 

6) Įgulos galimybių valdymo elementus. 

 

OPS 1.960 

Vadai, turintys komercinės aviacijos piloto licenciją 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) turėtojas neskrenda kaip įgulos vadas 

lėktuvu, Lėktuvo pilotavimo taisyklėse vadove sertifikuotu valdyti vienam pilotui, 

išskyrus tuomet: 

 

i) kai vykdomos keleivių vežimo operacijos pagal vizualaus skrydžio taisykles 

(VFR) 50 jūrmylių spinduliu nuo išskridimo aerodromo ir piloto bendroji skrida 

lėktuvais yra ne mažiau kaip 500 valandų arba jis turi galiojančią skrydžių pagal 

prietaisus kvalifikaciją, arba 
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ii) kai skrendama kelių variklių tipo lėktuvu pagal skrydžių pagal prietaisus 

taisykles (IFR) ir piloto bendroji skrida lėktuvais yra ne mažiau kaip 

700 valandų, iš kurių 400 valandų skrendant įgulos vadu (pagal skrydžio įgulos 

licencijoms taikomus reikalavimus), iš jų 100 valandų pagal IFR, įskaitant 

40 valandų skrydžių kelių variklių lėktuvu. 400 valandų, skristų įgulos vadu gali 

atitikti valandos, skristos antruoju pilotu, dvi skrydžio antruoju pilotu valandas 

prilyginant vienai skrydžio įgulos vadu valandai, jeigu šios valandos buvo 

sukauptos pagal Skrydžių vykdymo vadove nurodytą nustatytą daugiapilotės 

įgulos sistemą; 

 

2) skrydį vykdant vienam pilotui pagal IFR, be a papunkčio 1 dalies ii pastraipoje 

 numatytų nuostatų, būtų laikomasi OPS 1.940 punkto 2 priedėlyje nurodytų 

 reikalavimų, ir 

 

3) skrendant daugiapilotėse įgulose, be a papunkčio 1 dalyje numatytų nuostatų ir prieš 

pilotui vykdant vado pareigas, būtų baigti OPS 1.955 punkto a papunkčio 2 dalyje 

nurodyti vadovavimo kursai. 
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OPS 1.965 

Periodinis mokymas ir tikrinimas 

(Žr. OPS 1.965 punkto 1 ir 2 priedėlius) 

 

a) Bendrosios nuostatos Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) kiekvienas skrydžio įgulos narys dalyvautų periodiniame mokyme bei būtų 

organizuotas jo patikrinimas, ir visi tokie mokymai bei patikrinimai atitiktų lėktuvo tipą 

ar variantą, kuriais skraido skrydžio įgulos narys, 

 

2) periodinio mokymo ir tikrinimo programa būtų išdėstyta Skrydžių vykdymo vadove ir 

patvirtinta įgaliotosios institucijos, 

 

3) periodinį mokymą vestų šie darbuotojai: 

 

 

i) antžeminį mokymą ir kvalifikacijos kėlimo kursus – tinkamai kvalifikuoti 

darbuotojai, 

 

ii) mokymą lėktuvu/STD – tipo kvalifikacijos instruktorius (TRI), klasės 

kvalifikacijos instruktorius (CRI) arba skrydžio treniruoklio (STD) atveju – 

skrydžių treniruoklio instruktorius (SFI), jei TRI, CRI ar SFI atitinka naudotojo 

patirties ir žinių reikalavimus, kurių pakanka instruktuoti visais klausimais, 

nurodytais OPS 1.965 punkto 1 priedėlio a papunkčio 1 dalies i pastraipos A ir 

B dalyse, 

 

iii) mokymą apie avarinę ir saugos įrangą – tinkamai kvalifikuoti darbuotojai ir 
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iv) įgulos galimybių valdymą (CRM): 

 

(A)  CRM elementų integravimą į visus periodinio mokymo etapus – visi 

darbuotojai, vedantys periodinį mokymą. Naudotojas užtikrina, kad periodinį 

mokymą vedantys darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją į šį mokymą 

integruoti CRM elementus. 

 

(B)  Modulinį CRM mokymą – bent vienas įgaliotajai institucijai priimtinas CRM 

dėstytojas, kuriam nagrinėjant konkrečias sritis gali padėti ekspertai. 

 

4) periodinį tikrinimą vykdytų šie darbuotojai: 

 

i) Naudotojo kvalifikacijos patikrinimą – tipo kvalifikacijos egzaminuotojas (TRE), 

klasės kvalifikacijos egzaminuotojas (CRE) arba, jei tikrinama skrydžio 

treniruokliu STD, – TRE, CRE arba skrydžio treniruoklių egzaminuotojas (SFE), 

išmanantis CRM sąvokas ir CFM įgūdžių įvertinimą, 

 

ii) Skrydžio maršruto tikrinimus – naudotojo paskirti ir įgaliotajai institucijai 

priimtini tinkamą kvalifikaciją turintys įgulos vadai, 

 

iii) Avarinės ir saugos įrangos tikrinimą – tinkamai kvalifikuoti darbuotojai. 
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b) Naudotojo kvalifikacijos pa tikrinimas. 

 

1) Naudotojas užtikrina, kad: 

 

i) būtų atliekamas naudotojo visų skrydžio įgulos narių kvalifikacijos patikrinimas, 

kad parodytų savo kompetenciją atliekant įprastas, neįprastas ir avarines 

procedūras, ir 

 

ii) tikrinimas būtų atliekamas be išorinių vizualiųjų orientyrų, kai skrydžio įgulos 

narių prašoma skristi pagal IFR, 

 

iii) būtų atliekamas naudotojo visų skrydžio įgulos narių, kaip įprastos skrydžio įgulos 

sudėties dalies, kvalifikacijos patikrinimas. 

 

2) Naudotojo kvalifikacijos tikrinimo galiojimo trukmė yra 6 kalendoriniai mėnesiai, 

pridedant laiką, likusį iki mėnesio, kurį vykdomas patikrinimas, pabaigos. Jei 

tikrinimas atliekamas per ankstesnio naudotojo kvalifikacijos tikrinimo galiojimo 

laikotarpio 3 paskutinius kalendorinius mėnesius, galiojimo laikotarpis pratęsiamas nuo 

tikrinimo datos iki 6 kalendorinių mėnesių nuo ankstesnio naudotojo kvalifikacijos 

tikrinimo galiojimo laikotarpio pabaigos. 

 

c) Skrydžio maršrutu tikrinimas. Naudotojas užtikrina, kad visiems skrydžio įgulos nariams būtų 

surengtas skrydžio maršrutu tikrinimas lėktuve, kad jie parodytų savo kompetenciją skrisdami 

maršrutu ir vykdydami įprastas operacijas, aprašytas Skrydžių vykdymo vadove. Skrydžio 

maršrutu tikrinimo galiojimo trukmė yra 12 kalendorinių mėnesių, pridedant laiką, likusį iki 

mėnesio, kurį vykdomas tikrinimas, pabaigos. Jei tikrinimas atliekamas per ankstesnio 

skrydžio maršrutu tikrinimo galiojimo laikotarpio 3 paskutinius kalendorinius mėnesius, 

galiojimo laikotarpis pratęsiamas nuo tikrinimo datos iki 12 kalendorinių mėnesių nuo 

ankstesnio skrydžio maršrutu tikrinimo galiojimo laikotarpio pabaigos. 
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d) Mokymas apie avarinę ir saugos įrangą bei išmanymo tikrinimas. Naudotojas užtikrina, kad 

visi skrydžio įgulos nariai dalyvautų mokyme ir būtų organizuojamas patikrinimas, susijęs su 

visos turimos avarinės ir saugos įrangos vietos bei naudojimo išmanymu. Avarinės ir saugos 

įrangos išmanymo tikrinimo galiojimo trukmė yra 12 kalendorinių mėnesių, pridedant laiką, 

likusį iki mėnesio, kurį vykdomas tikrinimas, pabaigos. Jei tikrinimas atliekamas per 

ankstesnio avarinės ir saugos įrangos išmanymo tikrinimo galiojimo laikotarpio 3 paskutinius 

kalendorinius mėnesius, galiojimo laikotarpis pratęsiamas nuo tikrinimo datos iki 12 mėnesių 

nuo ankstesnio avarinės ir saugos įrangos išmanymo tikrinimo galiojimo laikotarpio 

pabaigos. 

 

e) CRM. Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) CRM elementai būtų integruojami į visus atitinkamus kartojimo mokymo etapus, ir 

 

2) visi skrydžio įgulos nariai dalyvautų specifiniame moduliniame CRM mokyme. Visų 

pagrindinių CRM mokymo temų nagrinėjimas turi trukti ne ilgiau kaip 3 metus. 

 

f) Antžeminio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursai. Naudotojas užtikrina, kad mažiausiai 

kas 12 kalendorinių mėnesių visi skrydžio įgulos nariai dalyvautų antžeminio mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo kursuose. Jeigu mokymas vyko per 3 kalendorinius mėnesius, likusius 

iki 12 mėnesių termino pabaigos, kiti antžeminio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursai turi 

būti baigiami per 12 kalendorinių mėnesių skaičiuojant nuo ankstesnių antžeminio mokymo ir 

kvalifikacijos kursų galiojimo laikotarpio pabaigos. 
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g) Mokymas lėktuvu/STD. Naudotojas užtikrina, kad visi skrydžio įgulos nariai būtų mokomi 

lėktuvu/ STD mažiausiai kas 12 kalendorinių mėnesių. Jeigu mokymas vyko per 

3 kalendorinius mėnesius, likusius iki 12 mėnesių termino pabaigos, kitas mokymas lėktuvu/ 

STD turi būti baigtas per 12 kalendorinių mėnesių skaičiuojant nuo ankstesnio mokymo 

lėktuvu/ STD galiojimo laikotarpio pabaigos. 

 

OPS 1.968 

Piloto kvalifikacija skristi bet kurio piloto krėsle 

(Žr. OPS 1.968 punkto 1 priedėlį) 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) pilotas, kuris gali būti paskirtas skristi bet kurio piloto krėsle, būtų baigęs atitinkamą 

mokymą ir jam būtų surengtas patikrinimas ir 

 

2) mokymo ir tikrinimo programa būtų išdėstyta Skrydžių vykdymo vadove ir būtų 

priimtina įgaliotajai institucijai. 
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OPS 1.970 

Naujausia patirtis 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) pilotas nebūtų skiriamas skraidyti lėktuvu minimalios sertifikuotos įgulos sudėtyje 

skraidančiu ar neskraidančiu pilotu, išskyrus tuomet, kai jis per pastarąsias 90 dienų 

atliko mažiausiai 3 kilimus ir tūpimus kaip pilotas, skrisdamas to paties tipo/klasės 

lėktuvu arba realaus skrydžio treniruokliu, 

 

2) galiojančios skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijos neturintis pilotas nebūtų skiriamas 

skristi lėktuvu naktį įgulos vadu išskyrus tuomet, kai per pastarąsias 90 dienų jis atliko 

bent vieną tūpimą naktį kaip lėktuvo pilotas, skrisdamas to paties tipo/klasės lėktuvu 

arba realaus skrydžio treniruokliu. 

 

b) a papunkčio 1 ir 2 dalyse nurodytas 90 dienų laikotarpis gali būti pratęsiamas ne ilgesniam 

kaip 120 dienų laikotarpiui, kai skrendama maršrutu prižiūrint tipo kvalifikacijos instruktoriui 

ar egzaminuotojui. Pasibaigus 120 dienų laikotarpiui, laikantis reikalavimo dėl patirties 

naujumo atliekamas mokomasis skrydis arba naudojamas atitinkamo tipo realaus skrydžio 

treniruoklis ar lėktuvas. 
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OPS 1.975 

Žinios apie maršrutą ir aerodromą 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad pilotas, prieš jį paskiriant įgulos vadu ar pilotu, kuriam įgulos 

vadas galėtų perduoti skrydžio vykdymą, įgytų reikiamų žinių apie skristiną maršrutą ir 

naudotinus aerodromus (taip pat atsarginius), įrangą bei procedūras. 

 

b) Žinių apie maršrutą ir aerodromą galiojimo laikotarpis yra 12 kalendorinių mėnesių, 

pridedant laikotarpį, likusį: 

 

1) iki žinių įgijimo mėnesio pabaigos ar 

 

2) paskutinio skrydžio maršrutu ar į aerodromą mėnesio pabaigos. 

 

c) Žinių apie maršrutą ir aerodromą galiojimas atnaujinamas, jeigu skrendama maršrutu ar į 

aerodromą b papunktyje nurodytu galiojimo laikotarpiu. 

 

d) Jei žinių galiojimas atnaujinamas per ankstesnių žinių apie maršrutą ir aerodromą galiojimo 

laikotarpio paskutinius 3 kalendorinius mėnesius, jų galiojimo trukmė pratęsiama 

12 kalendorinių mėnesių nuo tos dienos, kai turėjo pasibaigti ankstesnis žinių apie maršrutą ir 

aerodromą galiojimo laikotarpis. 
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OPS 1.978 

Kvalifikacijos tobulinimo programa 

 

a) OPS 1.965 ir 1.970 punktuose nurodyti galiojimo laikotarpiai gali būti pratęsiami, kai 

įgaliotoji institucija patvirtina naudotojo parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą. 

 

b) Kvalifikacijos tobulinimo programoje turi būti nurodytas mokymas ir tikrinimas, kuriuo 

nustatoma ir palaikoma ne žemesnė nei OPS 1.945, 1.965 ir 1.970 punktų nuostatose 

nurodyta kvalifikacija. 

 

OPS 1.980 

Skrydžiai daugiau negu vieno tipo ar varianto lėktuvu 

(Žr. OPS 1.980 punkto 1 priedėlį) 
 

a) Naudotojas užtikrina, kad daugiau nei vieno tipo ar varianto lėktuvu skraidytų tik tie įgulos 

nariai, kurie yra kompetentingi tai daryti. 

 

b) Kai svarstomas daugiau nei vieno tipo arba varianto lėktuvo naudojimas, naudotojas 

užtikrina, kad atitinkamų lėktuvų skirtumai ir (arba) panašumai pateisintų tokį lėktuvo 

naudojimą, atsižvelgiant į: 

 

1) technologijos lygį, 

 

2) skrydžių procedūras, 
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3) valdymo charakteristikas. 

 

c) Naudotojas užtikrina, kad daugiau negu vieno tipo ar varianto lėktuvu skraidantis skrydžio 

įgulos narys laikytųsi visų N skirsnyje nurodytų kiekvieno tipo ar varianto reikalavimų, 

išskyrus tuomet, kai įgaliotoji institucija yra patvirtinusi lengvatų, susijusių su mokymo, 

tikrinimo ir naujausios patirties reikalavimais, taikymą. 

 

d) Skrydžių vykdymo vadove naudotojas nustato įgaliotosios institucijos patvirtintas atitinkamas 

procedūras ir (arba) skrydžių apribojimus, susijusius su daugiau nei vieno tipo ar varianto 

lėktuvo naudojimu, apimančius: 

 

1) skrydžio įgulos narių minimalios patirties lygį, 

 

2) minimalią skraidymo patirtį vieno tipo ar varianto lėktuvu prieš pradedant mokymą 

skraidyti kitu tipo ar varianto lėktuvu, 

 

3) procesą, kurio metu skrydžio įgula, turinti kvalifikaciją skristi vieno tipo ar varianto 

lėktuvu, bus mokoma ir įgys kvalifikaciją skristi kito tipo ar varianto lėktuvu, ir 

 

4) visus kiekvieno tipo ar varianto lėktuvams taikomus naujausios patirties reikalavimus. 
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OPS 1.981 

Sraigtasparnių ir lėktuvų skrydžiai 

 

a) Kai skrydžio įgulos narys skraido ir sraigtasparniais, ir lėktuvais: 

 

1) naudotojas užtikrina, kad būtų skraidoma tik vieno tipo sraigtasparniu ir vieno tipo 

lėktuvu. 

 

2) Skrydžių vykdymo vadove naudotojas nustato atitinkamas įgaliotos institucijos 

patvirtintas procedūras ir (arba) skrydžių apribojimus. 

 

OPS 1.985 

Mokymo bylos 

 

a) Naudotojas: 

 

1) saugo visas bylas apie OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 ir 1.975 punktuose nustatytą 

skrydžio įgulos nario mokymą, tikrinimą ir kvalifikaciją ir 

 

2) atitinkamo skrydžio įgulos nario prašymu jam pateikia visų permokymo kursų, 

periodinio mokymo ir tikrinimų bylas. 
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OPS 1.940 punkto 1 priedėlis 

Įgulos narių pakeitimas skrydžio metu 

 

a) Skrydžio metu lėktuvą pilotuojantis skrydžio įgulos narys gali būti pakeičiamas kitu tinkamai 

kvalifikuotu skrydžio įgulos nariu. 

 

b) Įgulos vado pakeitimas: 

 

1) įgulos vadas gali perduoti vadovavimą skrydžiui: 

 

i) kitam kvalifikuotam vadui arba 

 

ii) skrendant tik virš FL 200 – pilotui, atitinkančiam c papunktyje numatytus 

reikalavimus. 

 

c) Būtiniausi reikalavimai įgulos vadą keičiančiam pilotui: 

 

1) galiojanti oro transporto piloto licencija, 

 

2) OPS 1.945 papunktyje numatytas permokymas ir tikrinimas (įskaitant atitinkamo tipo 

kvalifikacijos mokymą), 

 

3) visi OPS 1.965 ir OPS 1.968 punktuose nustatyti periodiniai mokymai ir tikrinimai ir 

 

4) OPS 1.975 papunktyje nurodytos žinios apie maršrutą. 
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d) Antrojo piloto pakeitimas: 

 

1) antrąjį pilotą gali pakeisti: 

 

i) kitas tinkamai kvalifikuotas pilotas arba 

 

ii) kreiserinio skrydžio rezervinis antrasis pilotas, atitinkantis e papunktyje nurodytus 

reikalavimus. 

 

e) Būtiniausi reikalavimai kreiserinio skrydžio rezerviniam antrajam pilotui: 

 

1) galiojanti komercinės aviacijos piloto licencija su skrydžių pagal prietaisus kvalifikacija, 

 

2) OPS 1.945 punkte numatytas permokymas ir tikrinimas, įskaitant tipo kvalifikacijos 

mokymą, išskyrus reikalavimą mokytis kilti ir tūpti, 

 

3) visi OPS 1.965 punkte nustatyti periodiniai mokymai ir tikrinimai, išskyrus reikalavimą 

mokytis kilti ir tūpti, ir 

 

4) skristi antruoju pilotu tik kreiserinio skrydžio metu ir ne žemiau FL 200. 

 

5) OPS 1.970 papunktyje nurodyta naujausia patirtis yra nebūtina. Tačiau pilotas dalyvauja 

skrydžio įgūdžių atnaujinimo mokyme realaus skrydžio treniruokliu ir kvalifikacijos 

kėlimo mokyme ne rečiau kaip kas 90 dienų. Šį kvalifikacijos kėlimo mokymą galima 

sujungti su OPS 1.965 punkte nurodytu mokymu.
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f) Sistemos operatoriaus pakeitimas. Sistemos operatorių skrydžio metu gali pakeisti įgulos 

narys, turintis skraidančiojo inžinieriaus licenciją, arba kitas įgaliotajai institucijai priimtinos 

kvalifikacijos skrydžio įgulos narys. 

 

OPS 1.940 punkto 2 priedėlis 

Vieno piloto vykdomi skrydžiai pagal IFR arba naktį 

 

a) Vienas pilotas gali vykdyti skrydžius OPS 1.940 punkto b papunkčio 2 dalyje nurodytais 

lėktuvais pagal IFR arba naktį, jeigu yra įvykdyti šie reikalavimai: 

 

1) Į Skrydžių vykdymo vadovą naudotojas įtraukia piloto permokymo ir periodinio 

mokymo programą, kurioje būtų numatyti papildomi reikalavimai vieno piloto 

vykdomiems skrydžiams, 

 

2) visų pirma kabinos procedūros turi apimti: 

 

i) variklio ir avarinės padėties valdymą, 

 

ii) įprastų, neįprastų ir avarijos kontrolinių sąrašų naudojimą, 

 

iii) ryšį su ATC, 

 

iv) išskridimo ir artėjimo tūpti procedūras, 
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v) autopiloto valdymą ir 

 

vi) supaprastintų skrydžio dokumentų naudojimą. 

 

3) pagal OPS 1.965 punktą būtini periodiniai tikrinimai atliekami vienam pilotui valdant 

tam tikro tipo ar klasės lėktuvą skrydį atitinkančioje aplinkoje, 

 

4) piloto skrida turi būti mažiausiai 50 valandų pagal IFR konkretaus tipo ar klasės lėktuvu, 

iš kurių 10 valandų turi būti skrista įgulos vadu, ir 

 

5) minimali būtina naujausia piloto, skraidančio vieno piloto vykdomais skrydžiais pagal 

IFR arba naktį, patirtis turi būti 5 IFR skrydžiai, įskaitant 3 artėjimus tūpti pagal 

prietaisus, atlikti per pastarąsias 90 dienų atitinkamo tipo ar klasės lėktuvu skrydį 

vykdant vienam pilotui. Šį reikalavimą galima pakeisti artėjimo tūpti pagal prietaisus 

pagal IFR tikrinimu atitinkamo tipo ar klasės lėktuvu. 

 

OPS 1.945 punkto 1 priedėlis 

Naudotojo permokymo kursai 

 

a) Naudotojo permokymo kursai apima: 

 

1) antžeminį mokymą ir tikrinimą, įskaitant lėktuvo sistemas, įprastas, neįprastas ir 

avarines procedūras, 
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2) mokymą apie avarinę ir saugos įrangą ir tikrinimą, kuris turi būti baigtas iki skraidymo 

lėktuvu mokymo pradžios, 

 

3) mokymą lėktuvu/realaus skrydžio treniruokliu ir tikrinimą ir 

 

4) skrydžius maršrutu su priežiūra ir skrydžio maršrutu tikrinimus. 

 

b) Permokymo kursai organizuojami a papunktyje nustatyta tvarka. 

 

c) Baigę pilotų, kurių skrida yra nulis valandų, permokymo kursą pilotai: 

 

1) per 15 dienų pradeda skrydžius maršrutu su priežiūra ir 

 

2) atlieka savo pirmus keturis pakilimus ir tūpimus lėktuvu, prižiūrint piloto krėsle 

sėdinčiam TRI(A). 

 

d) Įgulos galimybių valdymo elementai yra integruojami į permokymo kursus, o juos veda 

tinkamos kvalifikacijos personalas. 

 

e) Jei skrydžio įgulos narys nėra anksčiau baigęs naudotojo permokymo kursų, naudotojas 

užtikrina, kad, be a papunktyje nurodytų permokymo kursų elementų, skrydžio įgulos narys 

papildomai būtų mokomas teikti bendrą pirmąją pagalbą ir, prireikus, tūpti ant vandens 

avarijos atveju, naudojant įrangą vandenyje. 
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OPS 1.965 punkto 1 priedėlis 

Periodinis mokymas ir tikrinimas. Pilotai 

 

a) Periodinis mokymas. Šį mokymą sudaro: 

 

1) Antžeminio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursai. 

 

i) Antžeminio ir kvalifikacijos kėlimo mokymo programa apima: 

 

A) lėktuvo sistemas, 

 

B) skrydžių procedūras ir reikalavimus, įskaitant antžeminį ledo 

šalinimą/priešledį bei piloto nepajėgumą, ir 

 

C) avarijų/incidentų ir įvykių apžvalgą. 

 

ii) Antžeminio ir kvalifikacijos kėlimo mokymo žinios tikrinamos naudojant 

klausimynus ar kitus tinkamus metodus. 

 

2) Mokymas lėktuvu/STD 

 

i) Mokymo lėktuvu/ STD programa sudaroma taip, kad visi pagrindiniai lėktuvo 

sistemų gedimai ir atitinkamos procedūros būtų nagrinėjami per ankstesnį 3 metų 

laikotarpį. 
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ii) Kai manevrai neveikiant varikliui atliekami lėktuve, variklio gedimai imituojami. 

 

iii) Mokymą lėktuvu/STD galima sujungti su naudotojo kvalifikacijos tikrinimu. 

 

3) Mokymas apie avarinę ir saugos įrangą. 

 

i) Mokymo apie avarinę ir saugos įrangą programą galima sujungti su avarinės ir 

saugos įrangos išmanymo tikrinimu, kuris atliekamas lėktuve arba naudojant kitą 

atitinkamą mokymo įrenginį, 

 

ii) Mokymo apie avarinę ir saugos įrangą programa kiekvienais metais turi apimti: 

 

A) gelbėjimosi liemenės praktinį apsivilkimą, jei ji naudojama, 

 

B) kvėpavimo apsauginės įrangos praktinį užsidėjimą, jei ji naudojama, 

 

C) gesintuvų praktinį naudojimą, 

 

D) instruktavimą apie visos lėktuvo avarinės ir saugos įrangos buvimo vietą ir 

naudojimą, 

 

E) instruktavimą apie visų tipų išėjimų vietą ir naudojimąsi jais, ir 

 

F) saugumo procedūras. 
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iii) Kas 3 metai mokymo programa turi apimti: 

 

A) praktinį naudojimąsi visų tipų išėjimais, 

 

B) gelbėjimosi slydei ištiesti naudojamo metodo demonstravimą, jei ji 

naudojama, 

 

C) gaisro gesinimą naudojant įrangą, atitinkančią turimą lėktuve, tikro ar 

imituojamo gaisro metu, išskyrus tuos atvejus, kai esant „Halon“ 

gesintuvams gali būti taikomas kitas įgaliotajai institucijai priimtinas 

metodas, 

 

D) dūmų poveikį uždaroje patalpoje ir visos atitinkamos įrangos praktinį 

naudojimą patalpoje, kai imituojama, kad ji pripildyta dūmų, 

 

E) tikros ar imituojamosios pirotechnikos praktinį naudojimą, jei ji naudojama, 

ir 

 

F) gelbėjimosi plausto (-ų) naudojimo demonstravimą, jei jis (-ie)  

 naudojamas (-i). 

 

4) Įgulos galimybių valdymo mokymas: 

 

i) CRM elementai integruojami į visus atitinkamus periodinio mokymo etapus ir 
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ii) konkreti modulinė CRM mokymo programa parengiama taip, kad visos 

pagrindinės CRM temos būtų išnagrinėtos per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį ir 

apimtų: 

 

A) žmogaus klaidas ir patikimumą, klaidų grandinę, klaidų prevenciją ir 

nustatymą, 

 

B) bendrovės saugos kultūrą, SOP, organizacinius veiksnius, 

 

C) stresą, streso valdymą, nuovargį ir budrumą, 

 

D) informacijos gavimą ir apdorojimą, padėties išmanymą, darbo krūvio 

valdymą, 

 

E) sprendimų priėmimą, 

 

F) bendravimą ir koordinavimą kabinoje bei už jos ribų, 

 

G) vadovavimą ir komandinį požiūrį, veikimą išvien, 

 

H) automatizaciją ir jos naudojimo pagrindinius principus (jei taikoma 

atitinkamam tipui), 

 

I) su atitinkamu tipu susijusius konkrečius skirtumus, 

 

J) konkrečių atvejų nagrinėjimą, 
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K) papildomas sritis, kurios reikalauja papildomo dėmesio, kaip numatyta 

avarijų vengimo ir skrydžių saugos programoje (žr. OPS 1.037 punktą). 

 

b) Periodinis tikrinimas. Periodinis tikrinimas apima: 

 

1) Naudotojo kvalifikacijos tikrinimą: 

 

i) kai taikoma, naudotojo kvalifikacijos patikrinimas apima šiuos manevrus: 

 

A) nutrauktą kilimą, jeigu yra realaus skrydžio treniruoklis, kitais atvejais – tik 

judesių imitavimo pratimus, 

 

B) kilimą su sugedusiu varikliu tarp V1 ir V2 arba kai tik leidžia saugos 

sumetimai, 

 

C) kelių variklių lėktuvo atveju – tikslų artėjimą tūpti pagal prietaisus iki 

minimumo su vienu neveikiančiu varikliu, 

 

D) netikslų artėjimą tūpti iki minimumo, 

 

E) kelių variklių lėktuvo atveju – nutrauktą artėjimą tūpti pagal prietaisus nuo 

minimumo su vienu neveikiančiu varikliu ir 
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F) tūpimą, kai neveikia vienas variklis. Vieno variklio lėktuvų atveju būtina 

priverstinio tūpimo praktika; 

 

ii) Kai manevrai neveikiant varikliui atliekami lėktuve, variklio gedimai turi būti 

imituojami. 

 

iii) Be i pastraipos A–F dalyse nustatytų tikrinimų, kas 12 mėnesių turi būti įvykdomi 

skrydžio įgulos licencijų išdavimui taikomi reikalavimai, kuriuos galima sujungti 

su naudotojo kvalifikacijos tikrinimu. 

 

iv) Pilotų, skraidančių tik pagal VFR, galima netikrinti pagal i pastraipos C–E dalis, 

išskyrus artėjimus tūpti ir tūpimo nutraukimą kelių variklių lėktuvu neveikiant 

vienam varikliui. 

 

v) Naudotojo kvalifikacijos patikrinimą turi vykdyti tipo kvalifikacijos 

egzaminuotojas. 

 

2) Avarinės ir saugos įrangos išmanymo tikrinimas. Tikrinami tie dalykai, kurių buvo 

mokoma pagal šio punkto a papunkčio 3 dalį. 

 

3) Skrydžio maršrutu tikrinimas. 

 

i) Skrydžio maršrutu tikrinimo metu turi būti nustatomas gebėjimas patenkinamai 

atlikti visą skrydį maršrutu, įskaitant procedūras prieš skrydį ir po jo bei esamos 

įrangos naudojimą pagal Skrydžių vykdymo vadovą. 
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ii) Turi būti vertinami skrydžio įgulos galimybių valdymo (CRM) įgūdžiai pagal 

įgaliotajai institucijai priimtiną ir Skrydžių vykdymo vadove paskelbtą metodiką. 

Šio įvertinimo tikslas yra: 

 

A) visai įgulai ir individualiai kiekvienam jos nariui suteikti informaciją apie jų 

žinių lygį bei nustatyti, kokio perkvalifikavimo reikia, ir 

 

B) naudotis šiais duomenimis tobulinant CRM mokymo sistemą. 

 

iii) Kai pilotai skiriami atlikti skraidančio piloto ir neskraidančio piloto pareigas, jie 

turi būti tikrinami abiem pareigoms atlikti. 

 

iv) Skrydžio maršrutu tikrinimas turi būti atliekamas lėktuve. 

 

v) Skrydį maršrutu turi tikrinti naudotojo paskirti ir įgaliotajai institucijai priimtini 

įgulos vadai. Skrydžio maršrutu tikrinimą atliekantis asmuo, nurodytas 

OPS 1.965 punkto a papunkčio 4 dalies ii punkte, turi išmanyti CRM sąvokas ir 

CRM įgūdžių įvertinimą bei sėdėti stebėtojo krėsle, jei jis įrengtas. Tolimųjų 

skrydžių atveju, kai lėktuvu skrenda papildoma skrydžio įgula, šis asmuo gali 

vykdyti kreiserinio skrydžio rezervinio piloto funkcijas ir negali užimti nė vieno 

piloto krėslo kilimo, išvykimo, pradinio kreiserinio skrydžio, žemėjimo, artėjimo 

tūpti ir tūpimo metu. Jo atliekamas CRM įvertinimas grindžiamas tiktai stebėjimu 

pradinio instruktažo, instruktažo keleivių salone bei pilotų kabinoje metu ir 

tuomet, kai tikrintojas užima stebėtojo krėslą. 
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OPS 1.965 punkto 2 priedėlis 

Periodinis mokymas ir tikrinimas. Sistemos operatoriai 

 

a) Sistemos operatoriaus periodinis mokymas ir tikrinimas atitinka pilotams ir papildomoms 

konkrečioms pareigoms nustatytus reikalavimus, išskyrus tuos punktus, kurie netaikomi 

sistemos operatoriams. 

 

b) Sistemos operatoriaus periodinis mokymas ir tikrinimas, jeigu įmanoma, vyksta drauge su 

pilotų periodiniu mokymu ir tikrinimu. 

 

c) Skrydį maršrutu tikrina naudotojo paskirtas ir įgaliotajai institucijai priimtinas įgulos vadas 

arba sistemos operatoriaus atitinkamo tipo kvalifikacijos instruktorius ar egzaminuotojas. 

 

OPS 1.968 punkto 1 priedėlis 

Piloto kvalifikacija skristi bet kurio piloto krėsle 

 

a) Įgulos vadai, kuriems vykdant pareigas būtina užimti dešinįjį krėslą bei atlikti antrojo piloto 

pareigas, arba įgulos vadai, turintys vesti mokymo ar egzaminavimo pareigas užimant dešinįjį 

krėslą, papildomai mokomi ir tikrinami, kaip nurodyta Skrydžių vykdymo vadove, kartu 

rengiant OPS 1.965 punkto b papunktyje nurodytus naudotojo kvalifikacijos tikrinimus. Šis 

papildomas mokymas turi apimti bent: 

 

1) variklio gedimą kilimo metu, 

 

2) artėjimą tūpti ir tūpimo nutraukimą, kai neveikia vienas variklis ir 
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3) tūpimą, kai neveikia vienas variklis. 

 

b) kai manevrai neveikiant varikliui atliekami lėktuve, variklio gedimai turi būti imituojami. 

 

c) Skrendant dešiniajame krėsle, tikrinimai, kurie vadovaujantis OPS turi būti atlikti skrendant 

kairiajame krėsle, turi galioti ir būti nepasenę. 

 

d) Pilotas, pakeičiantis įgulos vadą, OPS 1.965 punkto b papunktyje numatytų naudotojo 

kvalifikacijos tikrinimų metu turi būti pademonstravęs procedūrų ir įgūdžių, kurie paprastai 

neįeina į įgulos vadą pakeičiančio piloto pareigas, praktinį taikymą. Kai skirtumai tarp 

kairiojo ir dešiniojo krėslų nėra reikšmingi (pvz., dėl to, kad naudojamas autopilotas), šiuos 

praktinius veiksmus galima atlikti bet kuriame krėsle. 

 

e) Įgulos vadu nesantis pilotas sėdintis kairiajame krėsle, OPS 1.965 punkto b papunktyje 

numatytų naudotojo kvalifikacijos tikrinimų metu pademonstruoja įgūdžių ir procedūrų, kurie 

kitu atveju būtų įėję į neskrendančio piloto funkcijas atliekančio įgulos vado pareigas, 

praktinį taikymą. Kai skirtumai tarp kairiojo ir dešiniojo krėslų nėra reikšmingi (pvz., dėl to, 

kad naudojamas autopilotas), šiuos praktinius veiksmus galima atlikti bet kuriame krėsle. 
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OPS 1.980 punkto 1 priedėlis 

Skrydžiai daugiau negu vieno tipo ar varianto lėktuvu 

 

a) Kai skrydžio įgulos narys skraido daugiau nei vienos klasės, tipo ar varianto, nurodytų pagal 

taikomus skrydžio įgulos licencijavimo reikalavimus, lėktuvu, bet ne pagal vieną licencijos 

įrašą, naudotojas turi laikytis šių reikalavimų: 

 

1) skrydžio įgulos narys negali skristi daugiau nei: 

 

i) trijų tipų ar variantų lėktuvais su stūmokliniais varikliais ar 

 

ii) trijų tipų ar variantų lėktuvais su turbosraigtiniais varikliais ar 

 

iii) vieno tipo ar varianto turbosraigtiniu lėktuvu ir vieno tipo ar varianto lėktuvu su 

stūmokliniais varikliais ar 

 

vi) vieno tipo ar varianto turbosraigtiniu lėktuvu ir bet kuriuo konkrečios klasės 

lėktuvu; 

 

2) OPS 1.965 punkto, kuris taikomas kiekvieno naudojamo tipo ar varianto lėktuvams, 

jeigu naudotojas nepateikė įgaliotajai institucijai priimtinų konkrečių procedūrų ir 

(arba) skrydžių apribojimų. 
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b) Kai skrydžio įgulos narys skraido daugiau nei vieno tipo ar varianto lėktuvu pagal vieną ar 

daugiau licencijos įrašų, kaip apibrėžta skrydžio įgulos licencijavimo reikalavimuose (tipas – 

daugiapilotis), naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) Skrydžių vykdymo vadove nurodyta minimali skrydžio įgulos sudėtis būtų tokia pati 

kiekvieno naudojamo tipo ir varianto lėktuvuose, 

 

2) skrydžio įgulos narys skraidytų ne daugiau nei dviejų tipų ar variantų, kuriais skraidant 

būtinas atskiras įrašas licencijoje, lėktuvu ir 

 

3) jeigu naudotojas nėra nustatęs procedūrų, užtikrinančių tinkamą pasirengimo laiką, bet 

kuriuo tarnybiniu skrydžio laiku skraidytų tik tais lėktuvais, kurie nurodyti viename 

licencijos įraše. 

 

Pastaba: tais atvejais, kai licencijoje yra daugiau nei vienas įrašas, žr. toliau pateiktus c ir 

d papunkčius. 

 

c) Kai skrydžio įgulos narys skraido daugiau nei vieno tipo ar varianto, nurodytų skrydžio įgulos 

licencijavimo reikalavimuose (tipas – vieno piloto ir tipas – daugiapilotis), lėktuvu, bet ne 

pagal vieną licencijos įrašą, naudotojas turi laikytis: 

 

1) pirmiau pateikto b papunkčio 1, 2 ir 3 dalių, 

 

2) toliau pateikto d papunkčio. 
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d) Kai skrydžio įgulos narys skraido daugiau nei vieno tipo ar varianto, nurodytų skrydžio įgulos 

licencijavimo reikalavimuose (tipas – daugiapilotis), lėktuvu, bet ne pagal vieną licencijos 

įrašą, naudotojas turi laikytis: 

 

1) pirmiau pateikto b papunkčio 1, 2 ir 3 dalių, 

 

2) prieš galėdami naudotis teisėmis, susijusiomis su dviem įrašais licencijoje: 

 

i) skrydžio įgulos nariai turi būti dalyvavę dviejuose paeiliui einančiuose naudotojo 

kvalifikacijos tikrinimuose ir privalo turėti 500 valandų patirtį užimant atitinkamą 

padėtį įguloje, vykdant to paties naudotojo komercinius oro transporto skrydžius, 

 

ii) tuo atveju, kai pilotas turi patirties dirbant naudotojui ir naudojasi dviejų licencijos 

įrašų suteikiamomis teisėmis ir yra skiriamas įgulos vadu pas tą patį naudotoją 

pagal vieną iš ten nurodytų tipų, jis turi turėti mažiausiai 6 mėnesių ir 300 valandų 

įgulos vado patirtį ir, prieš galėdamas vėl naudotis dviejų licencijos įrašų 

suteikiamomis teisėmis, turi būti dalyvavęs 2 paeiliui einančiuose naudotojo 

kvalifikacijos tikrinimuose. 

 

3) prieš pradėdami mokytis ir skraidyti kito tipo ar varianto lėktuvu, skrydžio įgulos nariai 

turi turėti 3 mėnesių ir 150 valandų skrydžio pagrindiniu lėktuvu patirtį, kurios metu 

buvo atliktas bent vienas kvalifikacijos patikrinimas, 

 

4) po pradinio skrydžio maršrutu naujo tipo lėktuvu tikrinimo turi būti sukaupta 

50 skrydžio valandų arba skrista 20 sektorių, skrendant vien tik naujo tipo lėktuvais, 
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5) OPS 1.970 punktas taikomas kiekvieno naudojamo tipo lėktuvams, nebent įgaliotoji 

institucija yra suteikusi lengvatų pagal toliau pateiktą 7 dalį, 

 

6) laikotarpis, kai reikia skrydžių maršrutu patirties kiekvieno tipo lėktuvu, turi būti 

nurodomas Skrydžių vykdymo vadove, 

 

7) kai siekiama lengvatų norint sumažinti mokymus ir tikrinimus bei naujausios patirties 

reikalavimus, susijusius su lėktuvų tipais, naudotojas turi pademonstruoti įgaliotajai 

institucijai, kurių su kiekvienu tipu ar variantu susijusių klausimų nereikia kartoti dėl jų 

panašumo: 

 

i) Pagal OPS 1.965 punkto b papunktį kiekvienais metais turi būti atliekami du 

naudotojo kvalifikacijos patikrinimai. Kai pagal 7 dalį suteikiama lengvata 

kaitalioti naudotojo kvalifikacijos tikrinimus tarp šių dviejų tipų, kiekvieno 

naudotojo kvalifikacijos tikrinimo metu pakartotinai patvirtinamas naudotojo 

kvalifikacijos patikrinimo skraidant kito tipo lėktuvu galiojimas. Jei laikotarpis 

tarp licencijos kvalifikacijos tikrinimo neviršija laikotarpio, kuris yra nustatytas 

skrydžių įgulos licencijavimo reikalavimų srityje kiekvienam tipui taikomame 

reglamentavime, tai atitinkami skrydžio įgulos licencijavimo reikalavimai bus 

tenkinami. Be to, Skrydžių vykdymo vadove turi būti nurodomas atitinkamas 

patvirtintas periodinis mokymas, 

 

ii) Pagal OPS 1.965 punkto c papunktį kiekvienais metais reikia atlikti vieną skrydžio 

maršrutu tikrinimą. Kai pagal 7 dalį suteikiama lengvata kaitalioti skrydžio 

maršrutu tikrinimus tarp skirtingų tipų ar variantų, kiekvieno skrydžio maršrutu 

tikrinimo metu pakartotinai patvirtinamas skrydžio maršrutu patikrinimo skraidant 

kito tipo ar varianto lėktuvu galiojimas, 
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iii) kasmetis mokymas apie avarinę ir saugos įrangą bei jų išmanymo tikrinimas 

privalo apimti visus kiekvieno tipo lėktuvui taikomus reikalavimus; 

 

8) OPS 1.965 punkto, kuris taikomas visų naudojamų tipų ar variantų lėktuvams, nebent 

įgaliotoji institucija yra suteikusi lengvatų pagal 7 dalį. 

 

e) Kai skrydžio įgulos narys skraido įvairių tipų ar variantų lėktuvais, kaip apibrėžta skrydžių 

įgulos licencijavimo reikalavimuose (klasė – vieno piloto, o tipas – daugiapilotis), naudotojas 

privalo įrodyti, kad pagal OPS 1.980 punkto d papunkčio nuostatas yra patvirtintos 

konkrečios procedūros ir (arba) skrydžių apribojimai. 
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O SKIRSNIS 

KELEIVIŲ SALONO ĮGULA 

 

OPS 1.988 

Taikymo sąlygos 

 

Naudotojas užtikrina, kad visi keleivių salono įgulos nariai atitiktų šio skirsnio ir kitus saugumo 

reikalavimus, taikomus keleivių salono įgulos nariams. 

 

Šiame reglamente „keleivių salono įgulos narys“ yra bet kuris įgulos narys, išskyrus skrydžio įgulos 

narį, kuris keleivių saugumo labui lėktuvo keleivių salone vykdo jam naudotojo arba įgulos vado 

paskirtas pareigas. 

 

OPS 1.989 

Atpažinimas 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad visi keleivių salono įgulos nariai vilkėtų naudotojo nustatytą 

keleivių salono įgulos uniformą ir būtų keleiviams atpažįstami kaip keleivių salono įgulos 

nariai. 

 

b) Kitas personalas, pavyzdžiui, medicinos, apsaugos personalas, kvalifikuotos vaikų auklės, 

palydovai, techniniai darbuotojai, pramogininkai, vertėjai, atliekantys savo pareigas keleivių 

salone, nevilki keleivių salono įgulos nario uniformos, kuri leistų keleiviams manyti, kad jie 

yra keleivių salono įgulos nariai, išskyrus tuo atveju, jei jie atitinka šiame skirsnyje ir kitus 

šiame reglamente nurodytus reikalavimus. 
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OPS 1.990 

Keleivių salono įgulos narių skaičius ir sudėtis 

 

a) Keleivio arba keleivių vežimui naudotojas nenaudoja lėktuvo, kurio maksimali patvirtinta 

keleivių krėslų konfigūracija viršija 19, jeigu, siekiant užtikrinti keleivių saugumą, Skrydžių 

vykdymo vadove numatytoms pareigoms vykdyti į įgulą nėra įtrauktas bent vienas keleivių 

salono įgulos narys. 

 

b) Laikydamasis a papunkčio nuostatų, naudotojas užtikrina, kad minimalus keleivių salono 

įgulos narių skaičius būtų didesnis iš toliau nurodytų dviejų variantų: 

 

1) vienas keleivių įgulos narys 50 užimtų arba neužimtų keleivių krėslų, įrengtų tame 

pačiame lėktuvo denyje; arba 

 

2) keleivių salono įgulos narių, aktyviai dalyvavusių keleivių salone demonstruojant 

atitinkamą avarinę evakuaciją arba turėjusių dalyvauti atitinkamoje analizėje, skaičius; 

tačiau tuo atveju, jei maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra bent 50 

krėslų mažesnė už demonstravimo metu evakuotų asmenų skaičių, keleivių salono įgulos 

narių skaičius gali būti sumažintas vienu asmeniu kiekvienai 50 keleivių krėslų grupei, 

kuria maksimali patvirtinta keleivių krėslų konfigūracija yra mažesnė už maksimalią 

patvirtintą lėktuvo talpą. 

 

c) Išskirtinėmis aplinkybėmis įgaliotoji institucija gali pareikalauti, kad naudotojas įtrauktų į 

įgulą papildomus keleivių salono įgulos narius. 
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d) Nenumatytomis aplinkybėmis būtinas minimalus keleivių salono įgulos narių skaičius gali 

būti sumažintas, jeigu: 

 

1) keleivių skaičius buvo sumažintas Skrydžių vykdymo vadove nustatyta tvarka; ir 

 

2) baigus skrydį, įgaliotajai institucijai pateikiamas pranešimas. 

 

e) Naudotojas užtikrina, kad tais atvejais, kai naudojamasi keleivių salono įgulos narių, kurie 

yra savarankiškai dirbantys asmenys ir (arba) yra laisvai samdomi ar dirba ne visą darbo 

dieną, paslaugomis, būtų laikomasi O skirsnio reikalavimų. Šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys 

turi būti skiriamas bendram lėktuvo tipų ar variantų, kuriais keleivių salono įgulos narys gali 

skraidyti komercinio oro susisiekimo tikslais, skaičiui, kuris negali viršyti OPS 1.1030 punkte 

nustatytų reikalavimų, įskaitant tuos, kai jo paslaugomis naudojasi kitas naudotojas. 

 

OPS 1.995 

Būtiniausi reikalavimai 

 

Naudotojas užtikrina, kad visi keleivių salono įgulos nariai: 

 

a) būtų ne jaunesni nei 18 metų amžiaus, 

 

b) reguliariai tikrintųsi sveikatą arba dalyvautų medicininėje apžiūroje, kaip reikalauja įgaliotoji 

institucija, kad būtų patikrinta jų fizinė būklė atitinkamoms pareigoms eiti, 
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c) būtų sėkmingai baigę OPS 1.1005 punkte nurodytą pirminį mokymą ir įgiję saugumo 

technikos pažymėjimą, 

 

d) būtų sėkmingai baigę atitinkamą permokymą ir (arba) mokymą apie skirtumus, apimantį bent 

tuos dalykus, kurie išvardyti OPS 1.1010 punkte, 

 

e) dalyvautų periodinio mokymo kursuose pagal OPS 1. 1015 punkto nuostatas, 

 

f) būtų kompetentingi vykdyti savo pareigas laikantis Skrydžių vykdymo vadove nurodytos 

tvarkos. 

 

OPS 1.1000 

Vyresnieji keleivių salono įgulos nariai 

 

a) Kai yra paskirtas daugiau negu vienas keleivių salono įgulos narys, naudotojas skiria 

vyresnįjį keleivių salono įgulos narį. Skrydžiams, kuriems paskirtas daugiau nei vienas 

keleivių salono įgulos narys, tačiau reikia tik vieno keleivių salono įgulos nario, naudotojas 

skiria vieną įgulos vadui atskaitingą keleivių salono įgulos narį. 

 

b) Vyresnysis kleivių salono įgulos narys yra atskaitingas įgulos vadui už Skrydžių vykdymo 

vadove nustatytų įprastinių ir avarinių procedūrų vykdymą ir koordinavimą. Turbulencijos 

metu, nesant skrydžio įgulos nurodymų, vyresnysis keleivių salono įgulos narys turi teisę 

nutraukti su sauga nesusijusias pareigas ir pranešti skrydžio įgulai apie patiriamą 

turbulencijos lygį bei būtinumą įjungti švieslentes, raginančias užsisegti saugos diržus. 

Būtina, kad po to keleivių salono įgulos nariai užtikrintų saugumą keleivių salone ir kitose 

naudojamose zonose. 
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c) Kai pagal OPS 1.990 punktą reikalaujama vežti daugiau negu vieną keleivių salono įgulos 

narį, naudotojas vyresniojo keleivių salono įgulos nario pareigoms neskiria asmens, kuris 

neturi mažiausiai vienerių metų darbo keleivių salono įguloje patirties ir nėra baigęs 

atitinkamų kursų, apimančių bent šiuos dalykus: 

 

1) priešskrydinį instruktažą: 

 

i) darbas įguloje, 

 

ii) keleivių salono įgulos narių darbo vietų ir pareigų pasiskirstymas, 

 

iii)  ypatingų skrydžių, įskaitant lėktuvo tipą, įrangą, zoną ir skrydžio tipą, keleivių 

kategorijas, ypač atkreipiant dėmesį į neįgaliuosius, kūdikius, ir asmenis 

neštuvuose, aptarimas, ir 

 

2) bendradarbiavimą įguloje: 

 

i) drausmė, pareigos ir vadovavimo tvarka, 

 

ii) koordinavimo ir ryšio palaikymo svarba, 

 

iii) piloto nepajėgumas, ir 
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3) naudotojo keliamų ir teisinių reikalavimų apžvalgą: 

 

i) instruktažas apie keleivių saugumą, saugumo informacijos kortelės, 

 

ii) saugumas lėktuvo virtuvėse, 

 

iii) bagažo laikymas keleivių salone, 

 

iv) elektroninė įranga, 

 

v) procedūros, kai degalai pilami keleiviams esant lėktuve,  

 

vi) turbulencija, 

 

vii) dokumentai, ir 

 

4) žmogiškuosius veiksnius bei įgulos galimybių valdymą, ir 

 

5) pranešimus apie avarijas ir incidentus, ir 

 

6) skrydžio ir darbo laiko apribojimus bei poilsio reikalavimus. 
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d) Naudotojas nustato procedūras, pagal kurias vyresniuoju keleivių salono įgulos nariu 

atrenkamas kitas pagal kvalifikacinius reikalavimus labiausiai tinkamas keleivių salono 

įgulos narys, jeigu paskirtasis vyresnysis keleivių salono įgulos narys negalės vykdyti savo 

pareigų. Šios procedūros turi būti priimtinos įgaliotajai institucijai, o jas taikant turi būti 

atsižvelgiama į keleivių salono įgulos nario darbo patirtį. 

 

e) CRM mokymas: naudotojas užtikrina, kad į mokymą būtų įtraukiami visi OPS 

1.1005/1.1010/1.1015 punktų 2 priedėlio 1 lentelės a stulpelyje nurodyti atitinkami elementai 

ir apimtų f stulpelyje nurodyto keleivių salono vyresniųjų įgulos narių mokymo lygį. 

 

OPS 1.1002 

Skrydžiai esant vieninteliam keleivių salono įgulos nariui 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kiekvienas keleivių salono įgulos narys, neturintis panašios 

ankstesnės darbo patirties, prieš pradėdamas dirbti vieninteliu keleivių salono įgulos nariu 

baigtų, šiuos mokymus: 

 

1) Be OPS 1.1005 ir OPS 1.1010 punktuose nurodyto mokymo, mokymą, ypač 

akcentuojant šiuos dalykus, susijusius su darbu esant tik vienam keleivių salono įgulos 

nariui: 

 

i) atskaitingumą įgulos vadui už Skrydžių vykdymo vadove nustatytų saugumo 

keleivių salone užtikrinimo ir avarinių procedūrų vykdymą, 

 

ii) koordinavimo ir ryšio palaikymo su skrydžio įgula svarbą ir nedrausmingų arba 

pažeidinėjančių tvarką lėktuve keleivių valdymą, 
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iii) naudotojo keliamų ir teisinių reikalavimų apžvalgą, 

 

iv) dokumentus, 

 

v) pranešimus apie avarijas ir įvykius, 

 

vi) Skrydžio ir darbo laiko apribojimus. 

 

2) Bent 20 valandų trukmės ir 15 sektorių apimantį supažindinamąjį skrydį. 

Supažindinamieji skrydžiai vykdomi tokio tipo lėktuvu, kokiu bus skraidoma, prižiūrint 

tinkamą patirtį turinčiam keleivių salono įgulos nariui. 

 

b) Prieš paskirdamas keleivių salono įgulos narį vienintelio keleivių salono įgulos nario 

pareigoms, naudotojas užtikrina, kad jis būtų kompetentingas atlikti savo pareigas Skrydžių 

vykdymo vadove nustatyta tvarka. Tinkamumas eiti vienintelio keleivių salono įgulos nario 

pareigas nustatomas vadovaujantis keleivių salono įgulos atrankos, samdymo, mokymo ir 

kompetencijos įvertinimo kriterijais. 

 

OPS 1.1005 

Pirminis mokymas saugos klausimai 

(Žr. OPS 1.1005 punkto 1 priedėlį) 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kiekvienas keleivių salono įgulos narys, prieš pradėdamas 

permokymą, būtų sėkmingai baigęs pirminį mokymą saugos klausimais, kuris apimtų bent 

tuos dalykus, kurie išvardyti OPS 1.1005 punkto 1 priedėlyje. 
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b) Mokymo kursus įgaliotosios institucijos nuožiūra ir jos tvirtinimu rengia 

 

 arba 

 

1) naudotojas: 

 

- tiesiogiai arba 

 

- netiesiogiai per mokymo įstaigą, veikiančią naudotojo vardu, 

 

arba 

 

2) patvirtinta mokymo įstaiga. 

 

c) Pirminio mokymo kursų programa ir struktūra atitinka taikytinus reikalavimus, ir jas turi iš 

anksto patvirtinti įgaliotoji institucija. 

 

d) Įgaliotosios institucijos nuožiūra įgaliotoji institucija, naudotojas arba patvirtinta mokymo 

įstaiga, rengianti mokymo kursus, keleivių salono įgulos nariui, sėkmingai baigusiam 

pirminio mokymo saugos klausimais kursą ir išlaikiusiam OPS 1.1025 punkte nurodytą 

egzaminą, išduoda pirminio mokymo saugos klausimais pažymėjimą. 

 

e) Kai įgaliotoji institucija įgalioja naudotoją ar patvirtintą mokymo įstaigą išduoti pirminio 

mokymo saugos klausimais pažymėjimą keleivių salono įgulos nariui, tokiame pažymėjime 

pateikiama aiški nuoroda į įgaliotosios institucijos patvirtinimą. 
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OPS 1.1010 

Permokymas ir mokymas apie skirtumus 

(Žr. OPS 1.1010 punkto 1 priedėlį) 
 

a) Naudotojas užtikrina, kad visi keleivių salono įgulos nariai baigtų atitinkamą permokymą ir 

mokymą apie skirtumus pagal taikytinas taisykles ir išklausytų kursą bent jau apie tuos 

dalykus, kurie nurodyti OPS 1.1010 punkto 1 priedėlyje. Mokymo kursas nurodomas 

Skrydžių vykdymo vadove. Mokymo kurso programą ir struktūrą turi iš anksto patvirtinti 

įgaliotoji institucija. 

 

1) Permokymas: Permokymo kursus privaloma baigti prieš: 

 

i) naudotojui pirmą kartą skiriant asmenį keleivių salono įgulos nario pareigoms eiti; 

ar 

 

ii) paskyrimą skraidyti kito tipo lėktuvu; ir 

 

2) Mokymas apie skirtumus: Mokymą apie skirtumus privaloma baigti prieš skrendant: 

 

i) tuo metu naudojamo lėktuvo tipo variantu; ar 

 

ii) tuo metu naudojamų tipų ar variantų lėktuvais su kitokia saugos įranga, kitokiu 

saugos įrangos išdėstymu arba naudojant kitokias įprastines ar avarines 

procedūras. 
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b) Naudotojas, atsižvelgdamas į ankstesnį keleivių salono įgulos nario mokymą, įrašytą keleivių 

salono įgulos nario mokymo byloje, pagal OPS 1.1035 punkto reikalavimus nustato 

permokymo ir mokymo apie skirtumus programos turinį. 

 

c) Nepažeidžiant OPS 1.995 punkto c papunkčio reikalavimų, susiję pirminio mokymo 

(OPS 1.1005 punktas), permokymo ir mokymo apie skirtumus (OPS 1.1010 punktas) 

elementai gali būti sujungiami. 

 

d) Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) permokymas būtų struktūrizuotas ir orientuotas į praktinį mokymą, laikantis 

OPS 1.1010 punkto 1 priedėlio reikalavimų; 

 

2) mokymas apie skirtumus būtų struktūrizuotas; ir 

 

3) permokymo ir, jei būtina, mokymo apie skirtumus programa apimtų visos saugos 

įrangos ir visų lėktuvo tipui ar variantui taikytinų įprastinių bei avarinių procedūrų 

naudojimą, taip pat mokymą ir praktiką naudojant atitinkamą mokymo įtaisą ar tikrą 

lėktuvą. 

 

e) Naudotojas užtikrina, kad visi keleivių salono įgulos nariai, prieš jų pirmą paskyrimą 

pareigoms, baigtų naudotojo nustatytą CRM mokymą ir lėktuvo tipo specifinį CRM pagal 

OPS 1.1010 punkto j papunkčio 1 priedėlį. Keleivių salono įgula, kuri jau eina keleivių 

salono įgulos narių pareigas naudotojo lėktuve, ir kuri nėra anksčiau baigusi naudotojo 

nustatyto CRM mokymo, baigia šį mokymą iki to laiko, kai yra būtinas kitas perodinis 

mokymas ir tikrinimas pagal OPS 1.1010 punkto j papunkčio 1 priedėlį, įskaitant, kai tinka, 

lėktuvo tipo specifinį CRM. 
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OPS 1.1012 

Pažintinis mokymas 

 

Naudotojas užtikrina, kad po permokymo kiekvienas keleivių salono įgulos narys prieš pradėdamas 

skraidyti vienu iš pagal OPS 1.990 punkto reikalaujamos mažiausios sudėties keleivių salono įgulos 

nariu, dalyvautų pažintiniame mokyme. 

 

OPS 1.1015 

Periodinis mokymas 

(Žr. OPS 1.1015 punkto 1 priedėlį) 
 

a) Naudotojas užtikrina, kad visi keleivių salono įgulos nariai būtų periodiškai mokomi 

veiksmų, kuriuos visi įgulos nariai atlieka vykdydami įprastines ir avarines procedūras, bei 

pratimų, susijusių su lėktuvo, kuriuo jie skraido, tipu (-ais) ar variantu (-ais) pagal OPS 

1.1015 punkto 1 priedėlyje nustatytus reikalavimus. 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad įgaliotosios institucijos patvirtintą periodinio mokymo programą 

sudarytų teorinė ir praktinė dalys kartu su individualia praktika, kaip nurodyta OPS 

1.1015 punkto 1 priedėlyje. 

 

c) Periodinio mokymo ir su juo susijusio tikrinimo, numatyto OPS 1.1025 punkte, galiojimo 

trukmė yra 12 kalendorinių mėnesių pridedant laiką, likusį iki mėnesio, kurį vykdomas 

tikrinimas, pabaigos. Jei mokymas ir tikrinimas atliekamas per ankstesnio tikrinimo galiojimo 

laikotarpio 3 paskutinius kalendorinius mėnesius, galiojimo laikotarpis pratęsiamas nuo 

tikrinimo datos iki 12 mėnesių nuo ankstesnio tikrinimo galiojimo laikotarpio pabaigos. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 364 
PRIEDAS DG C III  LT 

OPS 1.1020 

Kvalifikacijos kėlimo mokymas 

(Žr. OPS 1.1020 punkto 1 priedėlį) 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kiekvienas keleivių salono įgulos narys, kuris daugiau negu 

6 mėnesius nevykdė visų pareigų, tačiau kuriam tebegalioja OPS 1.1025 punkto b papunkčio 

3 dalyje nustatyto tikrinimo terminas, baigtų kvalifikacijos kėlimo mokymą, nurodytą 

Skrydžių vykdymo vadove, kaip nustatyta OPS 1.1020 punkto 1 priedėlyje. 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad tuo atveju, kai keleivių salono įgulos narys vykdė visas pareigas, 

bet paskutinius 6 mėnesius nevykdė OPS 1.990 punkto b papunktyje numatytų pareigų 

atitinkamo tipo lėktuvu kaip keleivių salono įgulos narys, prieš pradėdamas vykdyti šias 

pareigas šio tipo lėktuvu: 

 

1) baigtų kvalifikacijos kėlimo kursus šio tipo lėktuvu; arba 

 

2) dalyvautų pakartotiniame supažindinamajame skrydyje dviejuose sektoriuose to paties 

tipo komerciniams skrydžiams skirtu lėktuvu. 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 365 
PRIEDAS DG C III  LT 

OPS 1.1025 

Tikrinimas 

 

a) Įgaliotosios institucijos nuožiūra įgaliotoji institucija, naudotojas ar patvirtinta mokymo 

įstaiga, rengianti mokymo kursus, užtikrina, kad OPS 1.1005, 1.1010 ir 1.1015 punktuose 

numatyto mokymo metu ar po jo kiekvieno keleivių salono įgulos nario žinios, įgytos 

mokymo metu, būtų patikrintos, siekiant patvirtinti, jo kvalifikaciją įprastinėms ir avarinėms 

saugos pareigoms eiti. 

 

 Įgaliotosios institucijos nuožiūra įgaliotoji institucija, naudotojas ar patvirtinta mokymo 

įstaiga, rengiantis mokymo kursus, užtikrina, kad tikrinimus atliktų tinkamai kvalifikuotas 

personalas. 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad kiekvieno keleivių salono įgulos nario žinios būtų patikrintos: 

 

1) pirminio mokymo saugos klausimais srityje. Klausimai, išvardyti OPS 1.1005 punkto 

1 priedėlyje; 

 

2) permokymo ir mokymo apie skirtumus srityje. Klausimai, išvardyti OPS 1.1010 punkto 

1 priedėlyje; 

 

3) periodinio mokymo srityje.  Atitinkami klausimai, išvardyti OPS 1.1015 punkto 

1 priedėlyje; ir 

 

4) kvalifikacijos kėlimo mokymo srityje. Atitinkami klausimai, išvardyti 

OPS 1.1020 punkto 1 priedėlyje. 
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OPS 1.1030 

Darbas daugiau negu vieno tipo ar varianto lėktuvu 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad kiekvienas keleivių salono įgulos narys neskraidytų daugiau negu 

trijų tipų lėktuvais, išskyrus tuos atvejus, kai įgaliotajai institucijai leidus, keleivių salono 

įgulos narys gali skraidyti keturių tipų lėktuvais, tačiau su sąlyga, kad bent dviems iš šių tipų 

galioja šios sąlygos: 

 

(1) nuo tipo nepriklausančios specifinės įprastos ir avarinės procedūros yra tokios pačios; ir 

 

(2) saugos įranga ir konkrečiam tipui nustatytos įprastinės ir avarinės procedūros yra 

panašios. 

 

b) Pirmiau pateiktame a papunktyje lėktuvo tipo variantai laikomi skirtingais tipais, jei jie nėra 

panašūs visais šiais aspektais: 

 

1) avarinių išėjimų veikimu; 

 

2) nešiojamosios saugos įrangos tipu ir išdėstymu; ir 

 

3) konkrečiam tipui nustatytomis avarinėmis procedūromis. 
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OPS 1.1035 

Mokymo bylos 

Naudotojas: 

 

1) tvarko visų mokymų ir tikrinimų pagal OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 ir 1.1025 punktus 

bylas; ir 

 
2) saugo saugos mokymo pažymėjimų kopijas; ir 

 

3) atnaujina mokymo ir sveikatos patikrinimo ar įvertinimo bylų įrašus, mokymo bylose 

nurodydamas surengto permokymo, mokymo apie skirtumus bei periodinio mokymo datas 

bei turinį; ir 

 

4) suinteresuoto keleivių įgulos nario prašymu teikia duomenis apie pirminį mokymą, 

permokymą, periodinį mokymą ir tikrinimą. 
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OPS 1.1005 punkto 1 priedėlis 

Pirminis mokymas saugos klausimais 

 

Į OPS 1.1005 punkte nurodytą pirminio mokymo saugos klausimais kursą turi būti įtraukiami bent 

šie dalykai: 

 

a) mokymas gaisrų ir dūmų prevencijos klausimais: 

 

1. akcentuojama keleivių salono įgulos atsakomybė nedelsiant veikti avarinių situacijų 

metu, kilus gaisrui ir esant dūmams, ypač atkreipiant dėmesį į tikrojo gaisro šaltinio 

nustatymo svarbą; 

 

2. nustačius gaisrą ar dūmus, pabrėžiama būtinybė nedelsiant informuoti skrydžio įgulą ir 

nurodyti konkrečius veiksmus, būtinus koordinavimui ir pagalbai;  

 

3. pabrėžiama būtinybė dažnai tikrinti potencialias gaisro atsiradimo vietas, įskaitant 

tualetus, bei atitinkamus dūmų detektorius; 

 

4. gaisrų klasifikacija ir atitinkamas gesinimo medžiagų tipas bei procedūros, taikytinos 

esant konkrečiai gaisro situacijai, gesinimo medžiagų naudojimo būdai, netinkamo 

naudojimo padariniai ir naudojimas uždaroje erdvėje; ir 

 

5. bendrosios antžeminių avarinių tarnybų aerodromuose procedūros. 
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b) Mokymas gelbėtis vandenyje: 

 

Pratybos užsidėti ir naudoti asmeninę laikymosi paviršiuje įrangą vandenyje. Prieš pirmąjį 

skrydį lėktuvu, kuriame yra gelbėjimosi plaustai ir kita panaši įranga, keleivių salono įgulos 

nariai turi būti mokomi naudotis šia įranga, ir jiems turi būti surengtos pratybos vandenyje. 

 

c) Mokymas išsigelbėti. 

 

Mokymas išsigelbėti turi atitikti skrydžių zonas (pavyzdžiui, poliarinis ratas, dykuma, 

džiunglės ar jūra). 

 

d) Medicininiai aspektai ir pirmoji pagalba: 

 

1. pirmosios pagalbos instruktažas ir pirmosios pagalbos vaistinėlių naudojimas; 

 

2. pirmoji pagalba, susijusi su mokymu išsigelbėti bei atitinkama higiena; ir 

 

3. psichologinis skrydžio poveikis, ypač akcentuojant hipoksiją. 

 

e) Keleivių valdymas: 

 

1. patarimai, kaip atpažinti alkoholiu apsinuodijusius ir narkotikų poveikį patiriančius arba 

agresyvius lėktuvo keleivius ir kaip su jais elgtis; 
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2. keleivių motyvavimo ir minios valdymo metodai, kurie būtini evakuacijai iš lėktuvo 

pagreitinti; 

 

3. taisyklės, reglamentuojančios saugų keleivių salono bagažo (taip pat keleivių salone 

esančios aptarnavimo įrangos) laikymą, ir rizika, susijusi su pavojumi, kurį bagažas gali 

kelti keleivių salone esantiems keleiviams arba kitaip trukdyti, sugadinti avarinę įrangą 

ar užstoti išėjimus iš lėktuvo; 

 

4. teisingo krėslų išdėstymo atsižvelgiant į lėktuvo masę ir centruotę svarba. Taip pat ypač 

akcentuojamas neįgalių keleivių pasodinimas ir būtinybė sodinti sveikus keleivius prie 

neprižiūrimų išėjimų; 

 

5. pareigos, vykdytinos patekus į turbulenciją, įskaitant keleivių salono priežiūrą; 

 

6. atsargumo priemonės, kurių būtina imtis, kai keleivių salone vežami gyvi gyvūnai; 

 

7. mokymas apie pavojingus krovinius, įskaitant R skirsnio nuostatas; 

 

8. saugumo procedūros, įskaitant S skirsnio nuostatas. 

 

f) Ryšio palaikymas: 

 

Mokymo metu pabrėžiama veiksmingo ryšio tarp keleivių salono įgulos ir skrydžio įgulos 

narių svarba, ryšio palaikymo būdai, bendravimo kalba ir terminologija. 
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g) Drausmė ir pareigos: 

 

1. keleivių salono įgulos nario pareigų vykdymo pagal Skrydžių vykdymo vadovą svarba, 

 

2. keleivių salono įgulos narių kompetencijos ir fizinės būklės tinkamumo vykdyti keleivių 

salono įgulos nario pareigas palaikymas, ypač laikantis darbo laiko apribojimo ir poilsio 

reikalavimų, 

 

3. aviacijos taisyklių, susijusių su keleivių salono įgula ir Civilinės aviacijos 

administracijos vaidmeniu žinios; 

 

4. aviacijos srities terminologijos, skrydžio teorijos, keleivių išdėstymo lėktuve, 

meteorologijos ir skrydžių zonų sričių bendros žinios; 

 

5. keleivių salono įgulos priešskrydinis instruktažas ir būtinos informacijos apie saugą, 

susijusios su jų konkrečiomis pareigomis, suteikimas;  

 

6. užtikrinimo, kad atitinkami dokumentai ir vadovai drauge su juose naudotojo atliktais 

pakeitimais būtų nuolat atnaujinami, svarba; 

 

7. nustatymo, kada keleivių salono įgulos nariai turi teisę ir turi imtis atsakomybės pradėti 

evakuaciją ir kitas avarines procedūras, svarba; ir 

 

8. pareigų ir atsakomybės, susijusios su sauga, vykdymo bei būtinybės greitai ir 

veiksmingai veikti avarinių situacijų metu, svarba. 
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h) Įgulos galimybių valdymas: 

 

1) įvadinis CRM kursas: 

 

i) keleivių salono įgulos narys turi išklausyti įvadinį CRM kursą anksčiau nei jis 

pirmą kartą paskiriamas keleivių salono įgulos nario pareigoms. Keleivių salono 

įgulos nariai, kurie jau dirba keleivių salono įgulos nariais komerciniuose oro 

skrydžiuose ir kurie anksčiau nėra išklausę įvadinio kurso, iki kito būtino periodinio 

mokymo ir (arba) tikrinimo išklauso įvadinį CRM kursą. 

 

ii) OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015 punktų 2 priedėlio 1 lentelės a stulpelyje nurodyti 

mokymo elementai turi būti įtraukiami b stulpelyje nurodyto įvadinio CRM kurso 

lygiu. 

 

iii) Įvadinį CRM kursą veda bent vienas keleivių salono įgulos CRM instruktorius. 

 

OPS 1.1010 punkto 1 priedėlis 

Permokymas ir mokymas apie skirtumus 

 

a) Bendrosios nuostatos: 

 

Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1. permokymą ir mokymą apie skirtumus vykdytų tinkamai kvalifikuotas personalas; ir 
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2. permokymo ir mokymo apie skirtumus metu būtų supažindinama su visos lėktuvu 

vežamos saugos ir gelbėjimosi įrangos vieta, jos perkėlimu į kitą vietą ir naudojimu, 

taip pat mokoma visų įprastinių ir avarinių procedūrų, susijusių su skrydžiams 

numatytu lėktuvo tipu, variantu ar konfigūracija. 

 

b) Gaisro ir dūmų prevencijos mokymas: 

 

Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1. kiekvienas keleivių salono įgulos narys pratybų metų būtų mokomas tikroje situacijoje 

naudotis visa lėktuvu vežama priešgaisrine įranga ir apsauginiais drabužiais. Šis 

mokymas turi apimti: 

 

i) lėktuvo salonui būdingo gaisro gesinimą, išskyrus atvejus, kai lėktuve esant 

„Halon“ tipo gesintuvams galima būti naudoti alternatyvias gesinimo medžiagas; 

ir 

 

ii) apsauginės kvėpavimo įrangos užsidėjimą ir naudojimą uždaroje, imitacinėje, 

dūmų pripildytoje erdvėje. 

 

c) Durų ir išėjimų veikimas. 

 

Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1. kiekvienas keleivių salono lėktuve arba atitinkamame mokomajame įtaise žinotų, kaip 

veikia visi įprastiniai ir avariniai išėjimai, skirti keleivių evakavimui, ir galėtų juos 

realiai atidaryti; ir 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 374 
PRIEDAS DG C III  LT 

2. būtų pademonstruotas visų kitų išėjimų, pavyzdžiui, skrydžio kabinos langų 

naudojimas. 

 

d) Mokymas naudotis avarine slyde. 

 

Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1. kiekvienas keleivių salono įgulos narys mokėtų nusileisti avarine slyde iš aukščio, 

atitinkančio lėktuvo pagrindinio denio slenksčio aukštį; 

 

2. slydė būtų pritaikyta lėktuvui arba atitinkamam mokymo įtaisui; ir 

 

3. kitas nusileidimas būtų atliekamas, kai keleivių salono įgulos nariui patvirtinama 

kvalifikacija skristi tokio tipo lėktuvu, kuriame pagrindinio denio išėjimo slenksčio 

aukštis gerokai skiriasi nuo bet kurio kito lėktuvo tipo, kuriuo anksčiau skraidė. 

 

e) Evakuacijos procedūros ir kitos avarinės situacijos. 

 

Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1. avarinės evakuacijos mokymą sudarytų planuotas ir neplanuotas evakavimas ant žemės 

arba į vandenį. Į šį mokymą turi būti įtraukiami tie atvejai, kai avarijos metu neatsidaro 

lėktuvo durys arba neveikia evakuacijos įranga; ir 
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2. kiekvienas keleivių salono įgulos narys mokėtų elgtis: 

 

i) kilus gaisrui skrydžio metu, ypač pabrėžiant kilusio gaisro šaltinio nustatymą; 

 

ii) stiprios turbulencijos atveju; 

 

iii) staiga sumažėjus slėgiui, taip pat kiekvienam keleivių salono įgulos nariui 

užsidedant nešiojamąją deguonies įrangą; ir 

 

iv) kitose avarinėse situacijose skrydžio metu. 

 

f) Minios valdymas. 

 

Naudotojas užtikrina, kad būtų mokoma praktinių minios valdymo dalykų, esant įvairioms 

avarinėms situacijoms pagal lėktuvo tipą. 

 

g) Piloto nepajėgumas. 

 

Naudotojas užtikrina, kad kiekvienas keleivių salono įgulos narys būtų mokomas, kaip elgtis 

skrydžio įgulos nariui tapus nepajėgiam ir mokėtų naudotis piloto krėslo bei saugos diržų 

komplekso mechanizmais, išskyrus tuos atvejus, kai minimalią skrydžio įgulą sudaro daugiau 

nei du asmenys. Praktiškai demonstruojama, kaip naudotis skrydžio įgulos nariams skirta 

deguonies sistema ir skrydžio įgulos narių kontroliniais sąrašais, kai to reikalauja naudotojo 

SOP. 
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h) Saugos įranga. 

 

Naudotojas užtikrina, kad kiekvienam keleivių salono įgulos nariui būtų realiai 

pademonstruota saugos įrangos vieta ir kaip ja naudotis, įskaitant:  

 

1. avarinių slydžių ir, jeigu avarinės slydės yra be atramų, pritvirtintų virvių naudojimą; 

 

2. gelbėjimosi plaustus ir slydes, įskaitant prie plausto pridėtą ir (arba) jame esančią 

įrangą; 

 

3. gelbėjimosi liemenes, liemenes kūdikiams ir laikymosi paviršiuje lopšius; 

 

4. nusileidžiančias deguonies sistemas; 

 

5. pirmosios pagalbos deguonį;  

 

6. gesintuvus; 

 

7. priešgaisrinius kirvius ir laužtuvus; 

 

8. avarinius žiburius, įskaitant žibintus; 

 

9. ryšio palaikymo įrangą, įskaitant garsiakalbius; 

 

10. gelbėjimosi paketus, įskaitant jų turinį; 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 377 
PRIEDAS DG C III  LT 

11. pirotechniką (naudojant tikrus ar mokomuosius įtaisus); 

 

12. pirmosios pagalbos vaistinėles, jų turinį ir skubios pagalbos medicininę įrangą; ir 

 

13. kitą keleivių salono saugos įrangą ar sistemas, jei jos naudojamos. 

 

i) Instruktažas keleiviams/saugos įrangos demonstravimas. 

 

Naudotojas užtikrina, kad būtų mokoma parengti keleivius įprastoms ir avarinėms situacijoms 

pagal OPS 1.285 punkto reikalavimus. 

 

j) Įgulos galimybių valdymas. Naudotojas užtikrina, kad: 

 

1) kiekvienas keleivių salono įgulos narys, prieš pradėdamas tolesnį specifinį CRM ir 

(arba) periodinį CRM mokymą pagal lėktuvo tipą, baigtų naudotojo rengiamą CRM 

mokymą, apimantį OPS 1.1005/1.1010/1.1015 punktų 2 priedėlio 1 lentelės a stulpelyje 

nurodytus elementus c stulpelyje reikalaujamu lygiu. 

 

2) Kai keleivių salono įgulos narys rengiamas pagal kito tipo lėktuvui skirtą permokymo 

kursą, OPS 1.1005/1.1010/1.1015 punktų 2 priedėlio 1 lentelės a stulpelyje nurodyti 

mokymo elementai įtraukiami d stulpelyje reikalaujamu CRM lygiu pagal lėktuvo tipą. 

 

3) Naudotojo nustatytą CRM mokymą ir specifinį CRM mokymą pagal lėktuvo tipą 

vykdo bent vienas keleivių salono įgulos CRM instruktorius. 
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OPS 1.1015 punkto 1 priedėlis 

Periodinis mokymas 

a) Naudotojas užtikrina, kad periodinį mokymą vykdytų tinkamai kvalifikuoti asmenys. 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad kas 12 kalendorinių mėnesių į praktinio mokymo programą būtų 

įtraukiami šie dalykai: 

 

1. avarinės procedūros, įskaitant piloto nepajėgumo; 

 

2. evakuacijos procedūros, įskaitant minios valdymo metodus; 

 

3. praktiniai visų keleivių salono įgulos narių mokymai atidaryti visus įprastinius ir 

avarinius išėjimus keleiviams evakuoti; 

 

4. avarinės įrangos išdėstymas ir naudojimas, įskaitant deguonies sistemas, bei visų 

keleivių salono įgulos narių mokymas užsidėti gelbėjimosi liemenes, nešiojamąją 

deguonies ir apsauginę kvėpavimo įrangą (PBE); 

 

5. pirmoji pagalba ir pirmosios pagalbos vaistinėlių turinys; 

 

6. daiktų laikymas keleivių salone; 

 

7. saugumo procedūros; 

 

8. incidentų ir avarijų apžvalga; ir 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 379 
PRIEDAS DG C III  LT 

9. įgulos galimybių valdymas. Naudotojas užtikrina, kad CRM mokymas tenkintų šiuos 

reikalavimus: 

 

i) OPS 1.1005/ 1.1010/1/1.1015 punkto 2 priedėlio 1 lentelės a stulpelyje nurodyti 

mokymo elementai turi būti išdėstomi per trejų metų mokymo ciklą e stulpelyje 

reikalaujamu kasmetinio periodinio CRM mokymo lygiu. 

 

ii) Šios mokymo programos nustatymui ir įgyvendinimui vadovauja keleivių salono 

įgulos CRM instruktorius. 

 

iii) Kai CRM mokymas susideda iš savarankiškų modulių, jį vykdo bent vienas 

keleivių salono įgulos CRM instruktorius. 

 

c) Naudotojas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas 3 metus periodinis mokymas taip pat apimtų: 

 

1. visų lėktuve ar atitinkamame mokymo įtaise esančių įprastinių ir avarinių išėjimų, 

skirtų keleivių evakavimui, veikimą ir praktinį naudojimą; 

 

2. visų kitų išėjimų veikimo demonstravimą; 

 

3. praktinį mokymą ir pratybas, kurių metu mokoma naudotis lėktuve esančia 

priešgaisrine įranga, taip pat apsauginiais drabužiais. 
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Šis mokymas turi apimti: 

 

i) lėktuvo salonui būdingo gaisro gesinimą, išskyrus atvejus, kai lėktuve esant 

„Halon“ tipo gesintuvams galima būti naudoti alternatyvias gesinimo medžiagas; 

ir 

 

ii) apsauginės kvėpavimo įrangos užsidėjimą ir naudojimą uždaroje, imitacinėje, 

dūmų pripildytoje erdvėje. 

 

4. pirotechnikos (tikrų ar mokomųjų įtaisų) naudojimą; ir 

 

5. demonstravimą, kaip naudotis gelbėjimosi plaustais arba slydėmis, jeigu jos 

naudojamos. 

 

6. Naudotojas užtikrina, kad kiekvienas keleivių salono įgulos narys būtų mokomas, kaip 

elgtis skrydžio įgulos nariui tapus nepajėgiam ir mokėtų naudotis piloto krėslo bei 

saugos diržų komplekso mechanizmais, išskyrus tuos atvejus, kai minimalią skrydžio 

įgulą sudaro daugiau nei du asmenys. Praktiškai demonstruojama, kaip naudotis 

skrydžio įgulos nariams skirta deguonies sistema ir skrydžio įgulos narių kontroliniais 

sąrašais, kai to reikalauja naudotojo SOP. 

 

d) Naudotojas užtikrina, kad visi atitinkami III priedo OPS 1 punkto reikalavimai būtų 

įtraukiami į keleivių salono įgulos narių mokymo programą. 
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OPS 1.1020 punkto 1 priedėlis 

Kvalifikacijos kėlimo mokymas 

 

Naudotojas užtikrina, kad kvalifikacijos kėlimo mokymą vykdytų tinkamai kvalifikuoti asmenys ir 

visi keleivių salono įgulos nariai išklausytų bent šiuos dalykus: 

 

1) avarinės procedūros, įskaitant piloto nepajėgumą; 

 

2) evakuacijos procedūros, įskaitant minios valdymo metodus; 

 

3) visų lėktuve ar atitinkamame mokymo įtaise esančių įprastinių ir avarinių išėjimų, skirtų 

keleivių evakavimui, veikimas ir praktinis naudojimas; 

 

4) visų kitų išėjimų, įskaitant skrydžio kabinos langus, veikimo demonstravimas; ir 

 

5) avarinės įrangos, įskaitant deguonies sistemas, išdėstymas ir naudojimas bei mokymas 

užsidėti gelbėjimosi liemenes, nešiojamąją deguonies ir apsauginę kvėpavimo įrangą. 



 

 
13376/1/05 REV 1  JV/ss 382 
PRIEDAS DG C III  LT 

OPS 1.1005/1.1010/1.1015 punktų 2 priedėlis 

Mokymas 

 

1. CRM mokymo programa bei CRM metodika ir terminologija įtraukiamos į Skrydžių valdymo 

vadovą. 

 

2. 1 lentelėje nurodyta, kurie CRM elementai įtraukiami į kiekvieno tipo mokymą. 

 

1 lentelė: CRM mokymas  

Mokymo elementai 
 
 
 

(a) 

Įvadinis 
CRM kursas 

 
 

(b) 

Naudotojo 
CRM 

mokymas 
 

(c) 

Lėktuvo tipo
CRM 

 
 

(d) 

Kasmetinis 
pakartotinis 

CRM 
mokymas 

(e) 

Vyresniųjų 
keleivių salono 
įgulos narių 

kursas 
(f) 

Bendrieji principai 
Žmogiškieji veiksniai 
aviacijoje 
Bendrieji nurodymai 
dėl CRM principų 
ir tikslų  

Nuodugniai 
 

Nebūtina 
 

Nebūtina 
Nebūtina Apžvalga  

Žmogaus elgesys ir 
ribotumai       

Atskiram keleivių salono įgulos nariui 

Asmenybės pažinimas, 
žmogaus klaidos ir 
patikimumas, požiūris 
ir elgsena, 
savęs vertinimas 
 

     

Stresas ir jo valdymas  
      

Nuovargis ir budrumas Nuodugniai 
Nebūtina Nebūtina Apžvalga (3 metų 

ciklas) Nebūtina 
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Atkaklumas 
Padėties suvokimas, 
informacijos 
gavimas 
ir apdorojimas 
 

     

Visai lėktuvo įgulai 
Klaidų prevencija ir 
nustatymas 
 

     

Bendras padėties 
suvokimas, 
informacijos 
gavimas 
ir apdorojimas 

   Apžvalga 
  

Darbo krūvio 
valdymas    (3 metų 

ciklas)  

Veiksmingas ryšio 
palaikymas tarp visų 
įgulos narių, 
įskaitant skrydžio 
įgulą ir patirties 
neturinčius keleivių 
salono įgulos narius, 
bei jų veiksmų 
koordinavimas; 
kultūriniai skirtumai 

Nebūtina 
 Nuodugniai 

Priklausomai 
nuo tipo (-ų) 

 
 

Sustiprinimas 
(susijęs su 
vyresniojo 

keleivių salono 
įgulos nario 
pareigomis) 
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Vadovavimas, 
bendradarbiavimas, 
sinergija, 
sprendimų 
priėmimas, 
įgaliojimas 
 

     

Mokymo elementai 
 
 
 

(a) 

Įvadinis 
CRM kursas 

 
 

(b) 

Naudotojo 
CRM 

mokymas 
 

(c) 

Lėktuvo 
tipo 

CRM 
 
 
 

(d) 

Kasmetinis 
pakartotinis 

CRM 
mokymas 

 
(e) 

Vyresniųjų 
keleivių salono 
įgulos narių 

kursas 
 
 

(f) 
Individuali ir 
komandinė 
atsakomybė, 
sprendimų 
priėmimas ir 
veiksmai 

     

Keleivių žmogiškųjų 
veiksnių nustatymas 
ir valdymas: minios 
valdymas, keleivių 
streso, konfliktų 
valdymas, 
medicininiai 
veiksniai 
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Specifika, susijusi su 
lėktuvo tipu 
(siauri /platūs 
korpusai, vieno/ kelių 
denių), 
skrydžio įgulos ir 
keleivių salono 
įgulos sudėtimi ir 
keleivių skaičiumi 

 

 
Nebūtina 

 
Nuodugniai 

  

Naudotojui ir organizacijai 

Bendrovės saugos 
kultūra, SOP, 
organizaciniai 
veiksniai, su skrydžio 
tipu susiję veiksniai 

     

Veiksmingas ryšių 
palaikymas su 
kitu personalu 
ir antžeminėmis 
tarnybomis bei jų 
tarpusavio veiksmų 
koordinavimas 

Nebūtina 
 

Nuodugniai Priklausomai 
nuo tipo (-ų) 

 

Apžvalga 
(3 metų 
ciklas) 

 

Dalyvavimas 
pranešant apie 
keleivių salone su 
sauga susijusius 
incidentus ir avarijas 

     

Konkrečių atvejų 
tyrimas (žr. pastabą) 

 Būtina 
 

 Būtina 
 

 

Pastaba: d stulpelyje, jei nėra atitinkamo lėktuvo tipo konkrečių atvejų tyrimų, nagrinėjami su 

skrydžio mastu ir sritimi susiję konkrečių atvejų tyrimai. 
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P SKIRSNIS 

VADOVAI, ŽURNALAI IR BYLOS 

 

OPS 1.1040 

Bendrosios skrydžių vykdymo vadovų taisyklės 

 

a) Naudotojas užtikrina, kad Skrydžių vykdymo vadove būtų visi skrydžių personalo pareigų 

vykdymui būtini nurodymai ir informacija. 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad Skrydžių vykdymo vadovo turinys, taip pat visi jo pakeitimai, 

neprieštarautų sąlygoms, išdėstytoms vežėjo pažymėjime (AOC) ar visose taikytinose 

taisyklėse, ir būtų priimtini arba, prireikus, patvirtinti įgaliotosios institucijos. 

 

c) Jeigu įgaliotoji institucija nepatvirtina kitaip arba kitaip nėra nustatyta pagal nacionalinę teisę, 

Skrydžių vykdymo vadovą naudotojas privalo parengti anglų kalba. Be to, naudotojas gali 

išversti ir naudoti šį vadovą ar jo dalis ir kita kalba. 

 

d) Jei vežėjui prireiktų parengti naują Skrydžių vykdymo vadovą ar didesnes jo dalis/tomus, jis 

privalo laikytis c papunkčio. 

 

e) Skrydžių vykdymo vadovą naudotojas gali išleisti atskirais tomais. 
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f) Naudotojas užtikrina, kad visas skraidantysis personalas galėtų lengvai gauti visas Skrydžių 

vykdymo vadovo dalių kopijas, susijusias su jų pareigomis. Be to, naudotojas aprūpina įgulos 

narius asmeninėmis Skrydžių vykdymo vadovo A ir B dalių ar atitinkamomis jų skyrių 

kopijomis, skirtomis nagrinėti individualiai. 

 

g) Naudotojas užtikrina, kad Skrydžių vykdymo vadovas būtų iš dalies keičiamas ar taisomas 

taip, kad jame pateikta informacija ir instrukcijos atitiktų esamą padėtį. Naudotojas užtikrina, 

kad visas skraidantysis personalas žinotų apie su jų pareigomis susijusius pakeitimus. 

 

h) Visi Skrydžių vykdymo vadovo ar jo atitinkamų dalių turėtojai susipažįsta su visais naudotojo 

pateiktais pakeitimais ar pataisomis. 

 

i) Naudotojas iš anksto pateikia įgaliotajai institucijai visus numatomus pakeitimus ar pataisas 

iki jų įsigaliojimo datos. Kai pakeitimai yra susiję su Skrydžių vykdymo vadovo dalimi, kurią 

pagal OPS būtina tvirtinti, šis patvirtinimas turi būti gautas iki pakeitimo įsigaliojimo datos. 

Kai saugos sumetimais reikia nedelsiant padaryti pakeitimus ar pataisas, jie privalo būti 

paskelbiami ir taikomi nedelsiant, jei buvo gauti visi reikalingi patvirtinimai. 

 

j) Naudotojas įtraukia visus įgaliotosios institucijos reikalaujamus pakeitimus ar pataisas. 

 

k) Naudotojas turi užtikrinti, kad iš patvirtintų dokumentų paimta informacija bei šių patvirtintų 

dokumentų pakeitimai būtų teisingai pateikiami Skrydžių vykdymo vadove, ir kad Skrydžių 

vykdymo vadove nebūtų jokios informacijos, prieštaraujančios patvirtintiems dokumentams. 

Tačiau šis reikalavimas netrukdo naudotojui taikyti konservatyvesnių duomenų ir procedūrų. 
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l) Naudotojas turi užtikrinti, kad Skrydžių vykdymo vadovo turinys būtų pateikiamas tokia 

forma, kad jį būtų paprasta naudoti. Sudarant Skrydžių vykdymo vadovą, laikomasi 

žmogiškųjų veiksnių principų. 

 

m) Naudotojui įgaliotoji institucija gali leisti Skrydžių vykdymo vadovą ar jo dalis pateikti kita, 

nei spausdinta popieriuje, forma. Tokiais atvejais turi būti užtikrinamas tinkamas 

prieinamumo, naudojimo ir patikimumo lygis. 

 

n) Skrydžių vykdymo vadovo sutrumpintos formos naudojimas naudotojo neatleidžia nuo OPS 

1.130 punkto reikalavimų laikymosi. 

 

OPS 1.1045 

Skrydžių vykdymo vadovas. Struktūra ir turinys 

(Žr. OPS 1.1045 punkto 1 priedėlį) 
 

a) Naudotojas užtikrina, kad pagrindinė Skrydžių vykdymo vadovo struktūra būtų ši: 

 

- A dalis: Bendrosios/pagrindinės nuostatos 

 

Šią dalį sudaro visos su lėktuvo tipu nesusijusios skraidymo strategijos sritys, nurodymai ir 

procedūros, būtinos saugiems skrydžiams. 
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- B dalis: Lėktuvo skrydžio klausimai 

 

Šią dalį sudaro visi su lėktuvo tipu susiję nurodymai ir procedūros, būtini saugiems 

skrydžiams. Joje turi būti atsižvelgiama į visus skirtumus tarp atitinkamų tipų, variantų ar 

individualių lėktuvų, kuriuos naudoja naudotojas. 

 

- C dalis: Maršruto ir aerodromo nurodymai ir informacija 

 

Šią dalį sudaro visi nurodymai ir informacija, susiję su skrydžių zona. 

 

- D dalis: Mokymas 

 

Šią dalį sudaro visi saugiems skrydžiams būtini mokymo nurodymai personalui. 

 

b) Naudotojas užtikrina, kad Skrydžių vykdymo vadovo turinys atitiktų OPS 1.1045 punkto 

1 priedėlį ir skrydžių zoną bei tipą. 

 

c) Naudotojas užtikrina, kad išsami Skrydžių vykdymo vadovo struktūra būtų priimtina 

įgaliotajai institucijai. 

 

OPS 1.1050 

Lėktuvo pilotavimo taisyklės 

 

Kiekvienam savo naudojamam lėktuvui naudotojas turi turėti patvirtintas lėktuvo pilotavimo 

taisykles arba kitą jas atitinkantį dokumentą. 
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OPS 1.1055 

Kelionės žurnalas 

 

a) Naudotojas kelionės žurnale apie kiekvieną skrydį pateikia šią informaciją: 

 

1) lėktuvo registraciją, 

 

2) datą, 

 

3) įgulos nario (-ių) pavardę (-es), 

 

4) įgulos nario (-ių) pareigų paskirstymą, 

 

5) išskridimo vietą, 

 

6) atskridimo vietą, 

 

7) išskridimo laiką (off-block time), 

 

8) atskridimo laiką (on-block time), 

 

9) skrydžio valandas, 

 

10) skrydžio pobūdį, 
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11) incidentus, pastabas (jei yra) ir 

 

12) vado parašą (arba jo atitikmenį). 

 

b) Įgaliotoji institucija gali leisti naudotojui neregistruoti informacijos lėktuvo kelionės žurnale 

ar jo dalyse, jei atitinkama informacija yra pateikiama kituose dokumentuose. 

 

c) Naudotojas užtikrina, kad visi įrašai būtų daromi nepertraukiamai ir nuolat. 

 

OPS 1.1060 

Skrydžio planas 

 

a) Naudotojas turi užtikrinti, kad naudojamame skrydžio plane ir skrydžio metu daromuose 

įrašuose atsispindėtų šie duomenys: 

 

1) lėktuvo registracija, 

 

2) lėktuvo tipas ir variantas, 

 

3) skrydžio data, 

 

4) skrydžio identifikacija, 

 

5) skrydžio įgulos narių pavardės, 
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6) skrydžio įgulos narių pareigų paskirstymas, 

 

7) išskridimo vieta, 

 

8) išskridimo laikas (faktinis (off-block laikas, kilimo laikas), 

 

9) atskridimo vieta (planuojama ir faktinė), 

 

10) atskridimo laikas (faktinis tūpimo ir on-block laikas), 

 

11) skrydžio tipas (ETOPS, VFR, perskraidinimas ir t.t.), 

 

12) maršrutas ir maršruto dalys su kontroliniais taškais/kelio taškais, atstumais, laiku ir 

trajektorijomis, 

 

13) planuojamas kreiserinis greitis ir skrydžio laikas tarp kontrolinių taškų/kelio taškų. 

Planuojamas ir faktinis laikas ore, 

 

14) saugus aukštis ir minimalūs lygiai, 

 

15) planuojamas aukštis ir skrydžio lygiai, 

 

16) degalų apskaičiavimas (degalų patikrinimo skrydžio metu įrašai), 

 

17) degalų kiekis lėktuve paleidžiant variklius, 
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18) paskirties ir, prireikus, kilimo bei maršruto atsarginiai aerodromai, įskaitant pagal 12, 13, 

14 ir 15 dalis būtiną informaciją, 

 

19) pradinis ATS skrydžio plano leidimas ir vėlesnis pakartotinis leidimas, 

 

20) plano pakeitimo apskaičiavimai skrydžio metu ir 

 

21) susijusi meteorologinė informacija. 

 

b) Duomenys, kurie pateikiami kituose dokumentuose arba gaunami iš kitų tinkamų šaltinių, 

arba yra nesusiję su skrydžio tipu, į skrydžio planą gali būti neįtraukiami. 

 

c) Naudotojas privalo užtikrinti, kad skrydžio planas ir jo naudojimas būtų apibūdinami 

Skrydžių vykdymo vadove. 

 

d) Naudotojas užtikrina, kad visi įrašai skrydžio plane būtų daromi nepertraukiamai ir nuolat. 

 

OPS 1.1065 

Dokumentų saugojimo laikotarpis 

 

Naudotojas užtikrina, kad visi įrašai ir atitinkama darbinė bei techninė informacija apie kiekvieną 

atskirą skrydį būtų saugoma OPS 1.1065 punkto 1 priedėlyje nurodytą laiką. 
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OPS 1.1070 

Naudotojo nepertraukiamo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žurnalas 

 

Naudotojas tvarko galiojantį patvirtintą nepertraukiamo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žurnalą, 

nurodytą M skirsnio M.A.704 punkte. 

 

OPS 1.1071 

Lėktuvo techninės būklės žurnalas 

 

Naudotojas turi OPS 1.915 punkte nurodytą lėktuvo techninės būklės žurnalą. 

 

OPS 1.1045 punkto 1 priedėlis 

Skrydžių vykdymo vadovo turinys 

 

Naudotojas užtikrina, kad Skrydžių vykdymo vadove būtų pateikiama ši informacija: 

 

 

A. BENDROSIOS/PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

 

0 SKRYDŽIŲ VYKDYMO VADOVO TVARKYMAS IR KONTROLĖ 

 

0.1. Įvadas 

 

a) Įrašomas teiginys, kad Skrydžių vykdymo vadovas atitinka visas taikytinas taisykles bei 

taikomo vežėjo pažymėjimo sąlygas. 
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b) Įrašomas teiginys, kad Skrydžių vykdymo vadove numatytos naudojimo instrukcijos, 

kurių turi laikytis atitinkamas personalas. 

 

c) Įvairių dalių, jų turinio, taikymo ir naudojimo sąrašas ir trumpas aprašymas. 

 

d) Terminų ir žodžių, kurių reikia naudojantis vadovu, paaiškinimai ir apibrėžimai. 

 

0.2. Keitimo ir taisymo sistema 

 

a) Informacija apie asmenį (-is), atsakingą (-us) už pakeitimų ir pataisymų išleidimą ir 

įtraukimą. 

 

b) Įrašas apie pakeitimus ir pataisymus bei jų įtraukimo ir įsigaliojimo datos. 

 

c) Įrašomas teiginys, kad ranka rašyti pakeitimai ir pataisymai neleidžiami, išskyrus tuos 

atvejus, kai saugos sumetimais būtini neatidėliotini pakeitimai ar pataisymai. 

 

d) Puslapių ir jų įsigaliojimo datų anotavimo sistemos aprašymas. 

 

e) Galiojančių puslapių sąrašas. 

 

f) Pakeitimų anotavimas (tekste ir, jei įmanoma, schemose ir diagramose). 

 

g) Laikini pataisymai. 

 

Vadovų, pakeitimų ir pataisymų platinimo sistemos aprašymas. 
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1  ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

1.1. Organizacinė struktūra. Pateikiamas organizacinės struktūros apibūdinimas, įskaitant 

bendrąją bendrovės struktūros diagramą ir skrydžių departamento struktūros diagramą. 

Struktūros diagramoje turi būti parodytas skrydžių departamento ir kitų bendrovės 

departamentų ryšys. Pirmiausia turi būti parodytos pavaldumo ir atsiskaitymo linijos tarp visų 

padalinių, departamentų ir t.t., susijusių su skrydžių sauga. 

 

1.2. Paskirti pareigūnai. Pateikiamos visų paskirtų pareigūnų, atsakingų už skrydžių vykdymą, 

techninės priežiūros sistemą, įgulų mokymą ir antžeminį darbą, pavardės, kaip nurodyta OPS 

1.175 punkto i papunktyje. Turi būti aprašytos jų funkcijos ir pareigos. 

 

1.3. Skrydžių valdymo personalo atsakomybė bei pareigos. Skrydžių valdymo personalo pareigų, 

atsakomybės ir įgaliojimų, susijusių su skrydžių sauga ir taikomų taisyklių laikymusi, 

aprašymas. 

 

1.4. Įgulos vado įgaliojimai, pareigos ir atsakomybė. Įgulos vado įgaliojimų, pareigų ir 

atsakomybės aprašymas. 

 

1.5. Kitų įgulos narių (išskyrus įgulos vadą) pareigos ir atsakomybė. 
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2  SKRYDŽIŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA 

 

2.1. Naudotojo vykdoma skrydžio priežiūra. Naudotojo vykdomos skrydžio priežiūros sistemos 

aprašymas (žr. OPS 1.175 punkto g papunktį). Turi būti aprašyta, kaip prižiūrima skrydžių 

vykdymo sauga ir personalo kvalifikacija. Pirmiausia turi būti aprašytos procedūros, 

susijusios su šiais klausimais: 

 

a) licencijos ir kvalifikacijos galiojimu, 

 

b) skrydžių vykdymo personalo kompetencija, ir 

 

c) bylų, skrydžio dokumentų, papildomos informacijos ir duomenų kontrole, analize ir 

saugojimu. 

 

2.2. Papildomų naudojimo instrukcijų ir informacijos paskelbimo sistema. Su skrydžių vykdymu 

susijusios informacijos, papildančios Skrydžių vykdymo vadove esančią informaciją, 

paskelbimo sistemos aprašymas. Turi būti nurodyta šios informacijos taikymo sritis ir 

atsakomybė už jos paskelbimą. 

 

2.3. Avarijų prevencijos ir skrydžių saugos programa. Svarbiausių skrydžių saugos programos 

aspektų aprašymas. 

 

2.4. Skrydžių vykdymo kontrolė. Procedūrų ir atsakomybės, būtinos su skrydžių sauga susijusiai 

skrydžių vykdymo kontrolei vykdyti, aprašymas. 
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2.5. Įgaliotosios institucijos įgaliojimai. Įgaliotosios institucijos įgaliojimų aprašymas ir 

nurodymai personalui, kaip palengvinti įgaliotosios institucijos personalo vykdomus 

patikrinimus. 

 

3  KOKYBĖS SISTEMA 

 

Patvirtintos kokybės sistemos aprašymas, nurodant bent: 

 

a) kokybės politiką, 

 

b) kokybės sistemos organizavimo aprašymą, ir 

 

c) pareigų ir atsakomybės pasiskirstymą. 

 

4  ĮGULOS SUDĖTIS 

 

4.1. Įgulos sudėtis. Aprašomas metodas, kuriuo nustatoma įgulos sudėtis, atsižvelgiant į: 

 

a) naudojamo lėktuvo tipą, 

 

b) vykdomų skrydžių zoną ir tipą, 

 

c) skrydžio etapą, 

 

d) minimalios įgulos reikalavimus ir tarnybinio skrydžio laiką, 
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