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(2) lidojuma parametru reģistrācijas sistēmai nav pietiekamas kapacitātes, 

 

(3) nepieciešamas izmaiņas datus ģenerējošajā aprīkojumā. 

 

e) Lidmašīnām ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 27 000 kg nav nepieciešams 

ierakstīt šādus parametrus, ja to pieļauj Iestāde: OPS 1.720 1. pielikuma A tabulas 15.b 

parametru un 1. pielikuma B tabulas 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. un 31. parametru, ja 

tiek ievērots jebkurš no šiem nosacījumiem: 

 

(1) sensors nav ērti pieejams, 

 

(2) lidojuma parametru reģistrācijas sistēmai nav pietiekamas kapacitātes, 

 

(3) nepieciešamas izmaiņas datus ģenerējošajā aprīkojumā, 

 

(4) navigācijas datiem (NAV frekvences izvēle, DME distance, ģeogrāfiskais platums un 

garums, ātrums attiecībā pret zemi un noneses leņķis) nav pieejami signāli ciparu 

formātā. 

 

f) Individuālos parametrus, kuri iegūstami, aprēķinot tos no citiem ierakstītajiem parametriem, 

nav nepieciešams ierakstīt, ja to atļauj Iestāde. 

 

g) datus jāiegūst no tiem lidmašīnas avotiem, kuri nodrošina precīzu korelāciju ar informāciju, 

kas tiek uzrādīta apkalpei; 
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h) Lidojuma parametru reģistratoram jāsāk ierakstīt datus pirms lidmašīna ir spējīga uzsākt 

kustību ar savu dzinējspēku un jāapstājas, kad lidmašīna vairs nav spējīga pārvietoties ar savu 

dzinējspēku. 

 

i) Lidojuma parametru reģistratoram jābūt aprīkotam ar ierīci, kas palīdzētu atrast tā atrašanās 

vietu ūdenī. 

 

OPS 1.725 

Lidojuma parametru reģistratori –3 

(Skat. OPS 1.725 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants ekspluatē turbodzinēju lidmašīnu, kuras individuālā lidojumderīguma apliecība 

pirmo reizi izsniegta pirms 1990. gada 1. jūnija un kuras maksimālā sertificētā pacelšanās 

masa pārsniedz 5700 kg, vienīgi tad, ja tā ir aprīkota ar lidojuma parametru reģistratoru, kurā 

pielietota datu ierakstīšanas un uzglabāšanas ciparu metode un ir pieejama metode ērtai šo 

datu iegūšanai no uzglabāšanas līdzekļa. 

 

b) Lidojuma parametru reģistrators spēj saglabāt vismaz tā darbības pēdējās 25 stundās ierakstīto 

informāciju. 

 

c) Lidojuma parametru reģistrators, fiksējot laiku, ieraksta: 

 

(1) parametrus, kas uzskaitīti OPS 1.725 1. pielikuma A tabulā; 
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(2) tām lidmašīnām, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir virs 27 000 kg, un kas 

pieder pie lidmašīnu tipa, kurš pirmo reizi sertificēts pēc 1969. gada 30. septembra, 

papildu parametrus no šī punkta OPS 1.725 1. pielikuma B tabulas 6 līdz 15.b 

parametram. Ja Iestāde atļauj, nav nepieciešams ierakstīt šādus parametrus: OPS 1.725 

1. pielikuma B tabulas 13, 14 un 15b parametrus, ja tiek ievērots jebkurš no šiem 

nosacījumiem: 

 

i) sensors nav ērti pieejams, 

 

ii) lidojuma parametru reģistrācijas sistēmai nav pietiekamas kapacitātes, 

 

iii) nepieciešamas izmaiņas datus ģenerējošajā aprīkojumā. un 

 

(3) ja lidojuma parametru reģistrācijas sistēmai ir pietiekama kapacitāte, sensors ir ērti pieejams 

un datus ģenerējošajā aprīkojumā nav nepieciešamas izmaiņas: 

 

i) lidmašīnām, kuru individuālā lidojumderīguma apliecība pirmo reizi izsniegta 1989. 

gada 1. janvārī vai vēlāk un kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 5700 

kg bet nav lielāka par 27 000 kg – OPS 1.725 1. pielikuma B tabulas 6 līdz 15.b 

parametrus; un 

 

ii) lidmašīnām, kuru individuālā lidojumderīguma apliecība pirmo reizi izsniegta 1987. 

gada 1. janvārī vai vēlāk un kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 27 

000 kg – pārējos OPS 1.725 1. pielikuma B tabulas parametrus . 
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d) Individuālos parametrus, kuri iegūstami, aprēķinot tos no citiem ierakstītajiem parametriem, 

nav nepieciešams ierakstīt, ja to atļauj Iestāde. 

 

e) Datus jāiegūst no tiem lidmašīnas avotiem, kas nodrošina precīzu korelāciju ar informāciju, 

kura tiek uzrādīta apkalpei. 

 

f) Lidojuma parametru reģistratoram jāsāk ierakstīt datus pirms lidmašīna ir spējīga uzsākt 

kustību ar savu dzinējspēku un jāapstājas, kad lidmašīna vairs nav spējīga pārvietoties ar savu 

dzinējspēku. 

 

g) Lidojuma parametru reģistratoram jābūt aprīkotam ar ierīci, kas palīdzētu atrast tā atrašanās 

vietu ūdenī. 

 

OPS 1.727 

Kombinēts reģistrators 

 

a) Atbilstību prasībām par pilotu kabīnes skaņas reģistratoru un lidojuma datu reģistratoru var 

nodrošināt ar: 

 

(1) vienu kombinētu reģistratoru, ja lidmašīnai jābūt aprīkotai tikai ar pilotu kabīnes skaņas 

reģistratoru vai ar lidojuma datu reģistratoru; vai 

 

(2) vienu kombinētu reģistratoru, ja lidmašīnai ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu 

5700 kg vai mazāk jābūt aprīkotai ar kabīnes skaņas reģistratoru un lidojuma datu 

reģistratoru; vai 
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(3) diviem kombinētiem reģistratoriem, ja lidmašīnai ar maksimālo sertificēto pacelšanās 

masu virs 5700 kg jābūt aprīkotai ar kabīnes skaņas reģistratoru un lidojuma datu 

reģistratoru. 

 

b) Kombinētais reģistrators ir lidojuma reģistrators, kas ieraksta: 

 

(1) visus balss sakarus un akustisko vidi saskaņā ar prasībām attiecīgajā punktā par kabīnes 

skaņas reģistratoru; un 

 

(2) visus parametrus saskaņā ar prasībām attiecīgajā punktā par lidojuma datu reģistratoru, 

piemērojot šajos punktos noteiktās specifikācijas. 

 

OPS 1.730 

Sēdekļi, sēdekļu drošības jostas, drošības jostas ar plecu siksnām un bērnu ierobežotājsistēmas 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu tikai tad, ja tai ir uzstādīts: 

 

(1) sēdekli vai guļvietu katrai personai, kas ir divus vai vairāk gadus veca; 

 

(2) drošības jostu ar diagonālo plecu siksnu vai bez tās vai drošības jostu ar plecu siksnām 

katrā pasažieru sēdvietā katram pasažierim, kas ir 2 vai vairāk gadus vecs; 

 

(3) papildu cilpas jostu vai citu ierobežotājierīci katram zīdainim; 
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(4) izņemot turpmāk b) apakšpunktā noteikto, drošības jostu ar plecu siksnām katram 

apkalpes locekļa sēdeklim un jebkurai sēdvietai līdzās pilota sēdeklim, ar iemontētu 

ierīci, kas automātiski notur sēdētāja ķermeni ātruma straujas samazināšanās gadījumā; 

 

(5) izņemot turpmāk b) apakšpunktā noteikto, drošības jostu ar plecu siksnām katram 

salona apkalpes locekļa sēdeklim un novērotāja sēdeklim. Tomēr šī prasība neaizliedz 

salona apkalpes locekļiem izmantot pasažieru sēdekļus, ja salona apkalpes locekļu 

skaits pārsniedz obligāti noteikto personālsastāva lielumu; un 

 

(6) salona apkalpes locekļu sēdekļiem līdzās normatīvajos aktos noteiktajām avārijas 

izejām grīdas līmenī, tomēr ja salona apkalpes locekļu izvietošana citur atvieglotu 

pasažieru evakuāciju avārijas gadījumā, ir pieļaujams sēdekļus izvietot citur. Minētie 

sēdekļi ir vērsti uz priekšu vai uz aizmuguri ar 15° novirzi no lidmašīnas garenvirziena 

ass. 

 

b) Visām drošības jostām ar plecu siksnām jābūt atsprādzējām vienā punktā. 

 

c) Ja uzstādīt drošības jostas ar plecu siksnām nav praktiski lietderīgi, tās var aizstāt ar drošības 

jostām ar diagonālu plecu siksnu lidmašīnās ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu līdz 

5700 kg un ar drošības jostām lidmašīnās ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu līdz 2730 

kg. 
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OPS 1.731 

Zīmes "Piesprādzēt drošības jostas" un "Nesmēķēt" 

 

Ekspluatants ekspluatē tikai tādu lidmašīnu, kurā no pilotu kabīnes ir redzamas visas pasažieru 

sēdvietas, ja vien tajā nav ierīču, kas norāda visiem pasažieriem un salona apkalpes locekļiem, kad 

ir jāpiesprādzējas un kad nav atļauts smēķēt. 

 

OPS 1.735 

Iekšējās durvis un aizkari 

 

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu vienīgi tad, ja tajā ir uzstādītas šādas ierīces: 

 

a) lidmašīnā ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju vairāk kā 19 

pasažieriem tādas durvis starp pasažieru nodalījumu un pilotu kabīni, uz kurām ir uzraksts 

"Tikai apkalpei" un kuras ir aizslēdzamas, lai pasažieri tās nevarētu atvērt bez lidojumu 

apkalpes locekļa atļaujas; 

 

b) visām durvīm, kas atdala pasažieru nodalījumu no cita nodalījuma, kurā ir avārijas izeja, 

ierīces to atvēršanai. Atvēršanas ierīcēm jābūt viegli pieejamām; 
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c) gadījumos, kad, lai no jebkuras pasažieru sēdvietas pasažieru salonā nokļūtu līdz vajadzīgai 

avārijas izejai citā zonā, ir jāšķērso durvju vai aizkara aile, ierīces, kas attiecīgās durvis vai 

aizkaru fiksē atvērtā stāvoklī; 

 

d) uzraksts uz visām iekšējām durvīm vai pie aizkariem, caur ko var nokļūt līdz pasažieru 

avārijas izejai, ar norādi, ka šīs durvis un aizkari pacelšanās un nosēšanās laikā ir jāfiksē 

atvērtā stāvoklī; un 

 

e) līdzekļi, ar ko ikviens apkalpes loceklis var atslēgt jebkuras pasažieriem pieejamas durvis, 

kuras pasažieri var aizslēgt. 

 

OPS 1.745 

Pirmās palīdzības komplekti 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu tikai tad, ja tā ir aprīkota ar lietošanai ērti pieejamiem 

pirmās palīdzības komplektiem saskaņā ar šo tabulu: 

 

Uzstādīto pasažieru 
sēdvietu skaits 

Vajadzīgais pirmās palīdzības 
komplektu skaits 

0 līdz 99 1 

100 līdz 199 2 

200 līdz 299 3 

300 un vairāk 4 
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b) ekspluatants nodrošina, ka pirmās palīdzības komplektus: 

 

(1) periodiski pārbauda, lai pēc iespējas pārliecinātos, ka to saturs pastāvīgi ir paredzētajai 

izmantošanai vajadzīgā stāvoklī; un 

 

(2) regulāri atjauno saskaņā ar norādēm uz etiķetēm vai atkarībā no apstākļiem. 

 

OPS 1.755 

Medicīnas komplekts ārkārtas gadījumiem 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju 

vairāk kā 30 pasažieriem vienīgi tad, ja tajā ir medicīnas komplekts ārkārtas gadījumiem, ja 

jebkurš punkts plānotajā maršrutā ir vairāk kā 60 minūšu lidojuma attālumā (normālā 

kreisēšanas ātrumā) no lidlauka, kur būtu pieejama profesionāla medicīniskā palīdzība. 

 

b) Komandieris nodrošina, lai medikamentus dotu tikai profesionāli ārsti, medmāsas vai 

atbilstoši kvalificētas personas. 

 

c) Pārvadāšanas apstākļi 

 

(1) Medicīnas komplektam ārkārtas gadījumiem jābūt izturīgam pret putekļiem un mitrumu, 

un to pārvadā drošā vietā, ja praktiski iespējams, pilotu kabīnē; un 
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(2) ekspluatants nodrošina, ka medicīnas komplektus ārkārtas gadījumiem: 

 

i) periodiski pārbauda, lai pēc iespējas pārliecinātos, ka to saturs pastāvīgi ir 

paredzētajai izmantošanai vajadzīgā stāvoklī; un 

 

ii) regulāri atjauno saskaņā ar norādēm uz etiķetēm vai atkarībā no apstākļiem. 

 

OPS 1.760 

Pirmās palīdzības skābeklis 

 

a) Ja lidojumā jāpiedalās salona apkalpes loceklim, ekspluatants ekspluatē hermetizētu 

lidmašīnu augstāk par 25 000 pēdām tikai tad, ja ir nodrošināta tīra skābekļa padeve 

pasažieriem, kam fizioloģisku iemeslu dēļ kabīnes dehermetizācijas gadījumā varētu būt 

vajadzīgs skābeklis. Skābekļa krājumu aprēķina, izmantojot vidējo plūsmas intensitāti 

standarta temperatūrā un spiedienā bez ūdens tvaika (STPD) vismaz 3 litri minūtē uz cilvēku, 

visam lidojuma laikam pēc salona dehermetizācijas, kamēr salons ir augstāk par 8000 pēdām, 

vismaz diviem procentiem pārvadājamo pasažieru, bet nekādā gadījumā mazāk kā vienam 

cilvēkam. Salonā ir pietiekami daudz padeves ierīču, bet nekādā gadījumā mazāk par divām, 

ar iespēju padevi izmantot salona apkalpei. 

 

b) Konkrētam lidojumam vajadzīgo pirmās palīdzības skābekļa krājumu nosaka, pamatojoties uz 

salona barometrisko augstumu un lidojuma ilgumu, atbilstīgi ekspluatācijas procedūrām, kas 

noteiktas katram lidojumam un maršrutam. 
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c) Uzstādītās skābekļa padeves ierīces katram lietotājam spēj radīt plūsmu, kuras intensitāte ir 

vismaz četri litri minūtē, STPD. Var paredzēt līdzekļus jebkurā augstumā samazināt plūsmas 

intensitāti līdz diviem litriem minūtē, STPD, bet ne mazāk. 

 

OPS 1.770 

Papildu skābeklis – hermetizētas lidmašīnas 

(Skat. OPS 1.770 1. pielikumu) 

 

a) Vispārējas prasības 

 

(1) Ekspluatants ekspluatē hermetizētu lidmašīnu barometriskajā augstumā virs 10 000 

pēdām tikai tad, ja tajā ir papildu skābekļa iekārta, ar ko var uzglabāt skābekli un 

nodrošināt tā padevi atbilstīgi šā punkta prasībām. 

 

(2) Vajadzīgo papildu skābekļa daudzumu nosaka, ņemot vērā salona barometrisko 

augstumu, lidojuma ilgumu, un pieņemot, ka salona dehermetizācija notiks no skābekļa 

vajadzības aspekta visnelabvēlīgākajā lidojuma augstumā vai punktā un ka pēc atteices 

lidmašīna samazinās augstumu saskaņā ar lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā 

noteiktajām avārijas procedūrām līdz drošam maršruta augstumam, kas dos iespēju 

droši turpināt lidojumu un nosēsties. 
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(3) Pēc salona hermetizācijas atteices salona barometrisko augstumu uzskata par vienādu ar 

lidmašīnas barometrisko augstumu, ja vien Iestādei nepierāda, ka nekāda salona vai 

hermetizācijas sistēmas iespējamā atteice nevar izraisīt salona spiediena krišanos līdz 

augstumam, kas vienāds ar lidmašīnas barometrisko augstumu. Šādos apstākļos 

pierādīto maksimālo salona barometrisko augstumu var ņemt par pamatu vajadzīgā 

skābekļa krājuma noteikšanai. 

 

b) Prasības skābekļa iekārtai un padevei 

 

(1) Lidojumu apkalpes locekļi 

 

i) Katru lidojumu apkalpes locekli, kas veic pienākumus pilotu kabīnē, nodrošina ar 

papildu skābekli saskaņā ar 1. pielikumu. Ja visiem pilotu kabīnes sēdvietās 

sēdošajiem skābekli piegādā no lidojumu apkalpes locekļiem paredzētā skābekļa 

padeves avota, tad no skābekļa padeves viedokļa viņus uzskata par lidojumu 

apkalpes locekļiem, kas veic pienākumus pilotu kabīnē. Pilotu kabīnē sēdošos, 

kuriem skābekli nepiegādā no lidojumu apkalpes skābekļa avota, no skābekļa 

padeves viedokļa uzskata par pasažieriem. 

 

ii) Lidojumu apkalpes locekļus, uz kuriem neattiecas b) apakšpunkta 1) daļas i) 

iedaļa, no skābekļa padeves viedokļa uzskata par pasažieriem. 

 

iii) Skābekļa maskas izvieto tā, lai lidojumu apkalpes locekļi, atrodoties savā darba 

vietā, varētu tās nekavējoties aizsniegt. 
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iv) Skābekļa maskas, kas paredzētas lidojumu apkalpes locekļiem hermetizētās lidmašīnās, 

kuras ekspluatē barometriskajā augstumā virs 25 000 pēdām, ir ātri uzliekama tipa 

maskas. 

 

(2) Salona apkalpes locekļi, papildu apkalpes locekļi un pasažieri 

 

i) Salona apkalpes locekļus un pasažierus apgādā ar papildu skābekli saskaņā ar 1. 

pielikumu, izņemot gadījumus, kad piemēro v) apakšpunktu turpmāk. Salona 

apkalpes locekļus, kuri atrodas lidmašīnā papildus noteiktajam minimālajam 

kabīnes apkalpes locekļu skaitam, un papildu apkalpes locekļus no skābekļa 

padeves viedokļa uzskata par pasažieriem. 

 

ii) Lidmašīnās, ko paredzēts ekspluatēt barometriskajā augstumā virs 25000 pēdām, 

nodrošina pietiekami daudz rezerves izvadu un masku un/vai pietiekami daudz 

pārnēsājamu skābekļa padeves ierīču ar maskām, ko var lietot visi noteikumos 

paredzētie salona apkalpes locekļi. Rezerves izvadus un/vai pārnēsājamās 

skābekļa padeves ierīces izvieto vienmērīgi pa visu salonu, lai katram noteikumos 

paredzētajam salona apkalpes loceklim, neatkarīgi no viņa atrašanās vietas brīdī, 

kad rodas salona hermetizācijas atteice, nekavējoties būtu pieejams skābeklis. 

 

iii) Lidmašīnās, ko paredzēts ekspluatēt barometriskajā augstumā virs 25 000 pēdām, 

katrai sēdošai personai neatkarīgi no sēdvietas atrašanās vietas nodrošina 

nekavējoties pieejamu skābekļa padeves ierīci, kas pieslēgta skābekļa padeves 

termināliem. Kopējais padeves ierīču un izvadu skaits pārsniedz sēdvietu skaitu 

vismaz par 10%. Papildu padeves ierīcēm jābūt vienmērīgi izvietotām pa visu 

salonu. 
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iv) Lidmašīnās, ko paredzēts ekspluatēt barometriskajā augstumā virs 25 000 pēdām 

vai kuras, tās ekspluatējot barometriskajā augstumā 25 000 pēdas vai zemāk, 

nevar 4 minūšu laikā droši samazināt augstumu līdz 13 000 pēdām un kuru 

individuālie lidojum–derīguma sertifikāti pirmo reizi izsniegti 1998. gada 9. 

novembrī vai vēlāk, nodrošina ar automātiski atveramām skābekļa padeves 

ierīcēm, kas nekavējoties ir pieejamas katrai sēdošai personai neatkarīgi no 

sēdvietas atrašanās vietas. Kopējais padeves ierīču un izvadu skaits pārsniedz 

sēdvietu skaitu vismaz par 10%. Papildu padeves ierīcēm jābūt vienmērīgi 

izvietotām pa visu salonu. 

 

v) Lidmašīnās, kas nav sertificētas lidojumiem augstāk par 25 000 pēdām, 1. 

pielikumā noteiktās prasības skābekļa padevei var samazināt līdz līmenim, kad 

visā lidojuma laikā salona barometriskajā augstumā no 10 000 un 13 000 pēdām 

skābekli nodrošina visiem noteikumos paredzētajiem salona apkalpes locekļiem 

un vismaz 10% pasažieru, ja visā lidojuma maršrutā lidmašīna spēj 4 minūšu laikā 

droši samazināt augstumu līdz salona barometriskajam augstumam 13 000 pēdas. 

 

OPS 1.775 

Papildu skābeklis – nehermetizētās lidmašīnas 

(Skat. OPS 1.775 1. pielikumu) 

 

a) Vispārējas prasības 

 

(1) Ekspluatants neekspluatē nehermetizētu lidmašīnu barometriskajā augstumā virs 10 000 

pēdām, ja tajā nav papildu skābekļa iekārtas, ar kuru var uzglabāt skābekli un 

nodrošināt tā padevi atbilstīgi prasībām. 
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(2) Konkrētam lidojumam vajadzīgo papildu skābekļa daudzumu normālas elpošanas 

nodrošināšanai nosaka, pamatojoties uz lidojuma augstumu un lidojuma ilgumu, 

atbilstīgi darbības rokasgrāmatā katram lidojumam noteiktajām ekspluatācijas 

procedūrām un lidojuma maršrutiem, kā arī darbības rokasgrāmatā izklāstītajām avārijas 

procedūrām. 

 

(3) Lidmašīnu, ko paredzēts ekspluatēt barometriskajā augstumā virs 10 000 pēdām, aprīko 

ar iekārtu, kura spēj uzglabāt skābekli un nodrošināt tā vajadzīgo padevi. 

 

b) Prasības skābekļa padevei 

 

(1) Lidojumu apkalpes locekļi. Katru lidojumu apkalpes locekli, kas veic pienākumus pilotu 

kabīnē, nodrošina ar papildu skābekli saskaņā ar 1. pielikumu. Ja visiem pilotu kabīnes 

sēdvietās sēdošajiem skābekli piegādā no lidojumu apkalpes locekļiem paredzētā 

skābekļa padeves avota, tad no skābekļa padeves viedokļa viņus uzskata par lidojumu 

apkalpes locekļiem, kas veic pienākumus pilotu kabīnē. 

 

(2) Salona apkalpes locekļi, papildu apkalpes locekļi un pasažieri. Salona apkalpes locekļus 

un pasažierus apgādā ar skābekli saskaņā ar 1. pielikumu. Salona apkalpes locekļus, kas 

atrodas lidmašīnā papildus noteiktajam obligātajam kabīnes apkalpes locekļu skaitam, 

un papildu apkalpes locekļus no skābekļa padeves viedokļa uzskata par pasažieriem. 
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OPS 1.780 

Apkalpes elpošanas aizsargiekārta 

 

a) Ekspluatants ekspluatē hermetizētu lidmašīnu vai nehermetizētu lidmašīnu ar maksimālo 

sertificēto pacelšanās masu virs 5700 kg vai ar maksimālo apstiprināto sēdvietu konfigurāciju, 

kurā ir vairāk par 19 sēdvietām vienīgi tad: 

 

(1) ja tajā ir ierīces acu, deguna un mutes aizsardzībai katram lidojumu apkalpes loceklim, 

kas pilda pienākumus pilotu kabīnē un ja tās nodrošina skābekļa padevi vismaz 15 

minūtes. Padevi aizsargājošai elpošanas iekārtai (PBE) var nodrošināt no papildu 

skābekļa avota atbilstīgi OPS 1.770 b) apakšpunkta 1) daļas vai OPS 1.775 b) 

apakšpunkta 1) daļas prasībām. Turklāt, ja lidojumu apkalpē ir vairāk par vienu personu 

un lidmašīnā nav salona apkalpes locekļu, lidmašīnā viena lidojumu apkalpes locekļa 

acu, deguna un mutes aizsargāšanai jābūt pārnēsājamam PBE, kas nodrošina gāzi 

elpošanai vismaz 15 minūtes; un 

 

(2) ja tajā visu noteikumos paredzēto salona apkalpes locekļu acu, deguna un mutes 

aizsargāšanai ir pietiekami daudz pārnēsājamu PBE, kas nodrošina gāzi elpošanai 

vismaz 15 minūtes. 

 

b) PBE iekārtām, kas paredzētas lidojumu apkalpes lietošanai, jābūt parocīgi novietotām pilotu 

kabīnē un viegli pieejamām tūlītējai lietošanai katram noteikumos paredzētajam lidojumu 

apkalpes loceklim tā norādītajā darba vietā. 

 

c) PBE iekārtām, kas paredzētas salona apkalpes lietošanai, jābūt uzstādītām līdzās katra salona 

apkalpes locekļa darba vietai. 
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d) Papildus vienai viegli pieejamai pārnēsājamai PBE jābūt novietotai kopā ar OPS 1.790 c) un 

d) apakšpunktā paredzētajiem pārnēsājamajiem ugunsdzēsības aparātiem vai līdzās tiem, 

tomēr, ja ugunsdzēsības aparāts ir kravas nodalījumā, PBE ir jānovieto ārpus tā, bet līdzās 

ieejai šajā nodalījumā. 

 

e) PBE, to lietojot, nedrīkst traucēt sazināšanos atbilstīgi OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 un 

OPS 1.850 prasībām. 

 

OPS 1.790 

Pārnēsājami ugunsdzēsības aparāti 

 

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu vienīgi tad, ja apkalpes, pasažieru un, ja vajadzīgs, kravas 

nodalījumos un virtuvēs ir pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti saskaņā ar šādiem nosacījumiem: 

 

a) ugunsdzēsīgās vielas īpašībām un daudzumam jābūt piemērotam tiem ugunsgrēku tipiem, 

kādi, iespējams, var notikt nodalījumā, kur ugunsdzēsības aparātu paredzēts lietot, turklāt 

personāla nodalījumos tai līdz minimumam jāsamazina toksisko gāzu koncentrācijas risks; 

 

b) vismaz vienam pārnēsājamam ugunsdzēsības aparātam, kurā kā ugunsdzēsīgā viela izmantots 

halons–1211 (bromhlordifluormetāns, CBrCIF2) vai tā ekvivalents, jābūt parocīgi novietotam 

pilotu kabīnē, kur to var lietot lidojumu apkalpe; 

 

c) vismaz vienam pārnēsājamam ugunsdzēsības aparātam jāatrodas vai jābūt viegli pieejamam 

lietošanai katrā virtuvē, kas neatrodas uz galvenā pasažieru klāja; 
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d) vismaz vienam pārnēsājamam ugunsdzēsības aparātam jābūt pieejamam lietošanai katrā A vai 

B klases kravas vai bagāžas nodalījumā un katrā E klases kravas nodalījumā, kas apkalpes 

locekļiem ir pieejams lidojuma laikā; un 

 

e) vismaz šādam skaitam pārnēsājamu ugunsdzēsības aparātu jābūt ērti izvietotam pasažieru 

nodalījumā(–os): 

 

Maksimālā apstiprinātā 
pasažieru sēdvietu 

konfigurācija 

Ugunsdzēsības 
 aparātu skaits 

7 līdz 30 1 

31 līdz 60 2 

61 līdz 200 3 

201 līdz 300 4 

301 līdz 400 5 

401 līdz 500 6 

501 līdz 600 7 

601 vai vairāk 8 

 

Ja ir vajadzīgi divi vai vairāk ugunsdzēsības aparātu, tiem pasažieru nodalījumā jābūt vienmērīgi 

izvietotiem. 
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f) Vismaz vienā no vajadzīgajiem ugunsdzēsības aparātiem, kas izvietoti pasažieru nodalījumā 

lidmašīnā ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju vismaz 31, bet ne vairāk 

par 60 pasažieriem, un vismaz divos ugunsdzēsības aparātos, kas izvietoti pasažieru 

nodalījumā lidmašīnā ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju 61 vai 

vairāk pasažieriem, kā ugunsdzēsīgajai vielai jābūt halonam–1211 (bromhlordifluormetāns, 

CBrCIF2) vai tā ekvivalentam. 

 

OPS 1.795 

Avārijas cirvji un laužņi 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5700 kg vai 

ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju vairāk par 9 pasažieriem vienīgi 

tad, ja tās apkalpes kabīnē ir vismaz viens avārijas cirvis vai lauznis. Ja maksimālā 

apstiprinātā pasažieru sēdvietu konfigurācija pārsniedz 200 sēdvietu, lidmašīnas tālākajā 

aizmugurējā virtuves zonā vai tās tuvumā jābūt novietotam papildu avārijas cirvim vai 

lauznim. 

 

b) Avārijas cirvji un laužņi, kas atrodas pasažieru nodalījumā, nedrīkst būt redzami pasažieriem. 
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OPS 1.800 

Uzlaušanas vietu marķējums 

 

Ekspluatants nodrošina, lai tad, ja uz lidmašīnas fizelāžas ir marķēti noteikti laukumi, ko glābšanas 

brigādes avārijas gadījumā var izmantot, lai ielauztos lidmašīnā, šos laukumus marķē tā, kā norādīts 

turpmāk. Marķējums ir sarkanā vai dzeltenā krāsā, un, ja vajadzīgs, tā kontūras apvelk ar baltu 

krāsu, lai kontrastētu ar fonu. Ja stūru marķējumi ir vairāk kā 2 metru attālumā viens no otra, ievieto 

papildu līnijas ar izmēru 9 cm x 3 cm, lai attālums starp blakus marķējumiem nepārsniegtu 2 

metrus. 

 

 
 

OPS 1.805 

Avārijas evakuācijas līdzekļi 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu vienīgi tad, ja pasažieru avārijas izejas sliekšņa augstums: 

 

(1) ir vairāk par 1,83 metriem (6 pēdām) no zemes, lidmašīnai esot uz zemes ar izlaistu 

šasiju; vai 
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(2) būtu vairāk par 1,83 metriem (6 pēdām) no zemes pēc tam, kad sabrukusi vai nav 

varējusi būt izlaista viena vai vairākas no šasijas daļām, un attiecībā uz kuru tipa 

sertifikāta pieteikums pirmo reizi iesniegts 2000. gada 1. aprīlī vai vēlāk, 

 

ja vien pie katras avārijas izejas, uz ko attiecas 1) vai 2) apakšpunkts, nav ierīces vai 

mehānismi, kas pasažieriem un apkalpei avārijas gadījumā ļauj droši sasniegt zemi. 

 

b) Šādām ierīcēm vai mehānismiem nav jābūt pie izejām virs spārniem, ja paredzētais beigu 

punkts evakuācijas ceļam pa lidmašīnas korpusu ir zemāk par 1,83 m (6 pēdām) no zemes, 

lidmašīnai atrodoties uz zemes ar izlaistām šasijām un aizspārņiem esot pacelšanās vai 

nosēšanās stāvoklī, atkarībā no tā, kurā stāvoklī tie atrodas augstāk no zemes. 

 

c) Lidmašīnās, kurās saskaņā ar noteikumiem jābūt atsevišķai avārijas izejai lidojumu apkalpei 

un: 

 

(1) kurām avārijas izejas zemākais punkts ir augstāk par 1,83 metriem (6 pēdām) no zemes 

ar izlaistu šasiju; vai 

 

(2) attiecībā uz kurām tipa sertifikāta pieteikums pirmo reizi iesniegts 2000. gada 1. aprīlī 

vai vēlāk, ja avārijas izeja būtu augstāk par 1,83 metriem (6 pēdām) no zemes pēc tam, 

kad sabrukusi vai nav varējusi būt izlaista viena vai vairākas no šasijas daļām, 

 

jābūt mehānismam, kas avārijas gadījumā palīdzētu visiem lidojumu apkalpes locekļiem 

nolaižoties droši sasniegt zemi. 
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OPS 1.810 

Megafoni 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu, kuras maksimālā apstiprinātā sēdvietu konfigurācija ir virs 

60 un kurā pārvadā vienu vai vairāk pasažieru, vienīgi tad, ja tajā ir apkalpes locekļiem 

avārijas evakuācijas laikā lietošanai ērti pieejami, pārnēsājami, ar baterijām darbināmi 

megafoni šādā skaitā: 

 

(1) katram pasažieru klājam: 

 

Pasažieru sēdvietu 

konfigurācija 

Vajadzīgais megafonu 

skaits 

61 līdz 99 1 

100 vai vairāk 2 

 

(2) lidmašīnās, kurās ir vairāk par vienu pasažieru klāju, visos gadījumos, kad kopējā 

pasažieru sēdvietu konfigurācija ir vairāk par 60, jābūt vismaz 1 megafonam. 
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OPS 1.815 

Avārijas apgaismojums 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu, kurā ir pasažieri un kuras maksimālā apstiprinātā pasažieru 

sēdvietu konfigurācija ir virs 9, vienīgi tad, ja tajā ir neatkarīgam enerģijas avotam pieslēgta 

avārijas apgaismojuma sistēma, lai atvieglotu evakuāciju no lidmašīnas. Avārijas 

apgaismojuma sistēmā ir: 

 

(1) lidmašīnām ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju virs 19: 

 

i) kabīnes vispārējā apgaismojuma avoti; 

 

ii) iekšējais apgaismojums grīdas līmeņa avārijas izeju zonās; un 

 

iii) apgaismotas avārijas izeju marķējuma un atrašanās vietu zīmes. 

 

iv) Lidmašīnām, kurām pieteikums tipa sertifikāta vai tā ekvivalenta saņemšanai 

iesniegts pirms 1972. gada 1. maija, lidojot naktī, ārējais avārijas apgaismojums 

pie visām izejām virs spārniem un pie izejām, kurām saskaņā ar noteikumiem 

jābūt ar ierīcēm, kas atvieglo nokāpšanu. 

 

v) Lidmašīnām, kurām pieteikums tipa sertifikāta vai tā ekvivalenta saņemšanai 

iesniegts 1972. gada 1. maijā vai vēlāk, lidojot naktī, ārējais avārijas 

apgaismojums pie visām pasažieru avārijas izejām. 
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vi) Lidmašīnām, kurām tipa sertifikāts pirmo reizi piešķirts 1958. gada 1. janvārī vai 

vēlāk, avārijas evakuācijas ceļa apzīmēšanas sistēma grīdas tuvumā pasažieru 

nodalījumā(–os). 

 

(2) Lidmašīnām ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju 19 vai mazāk, 

kas ir sertificētas saskaņā ar sertifikācijas specifikācijām CS–25 vai CS–23: 

 

i) kabīnes vispārējā apgaismojuma avoti; 

 

ii) iekšējais apgaismojums avārijas izeju zonās; un 

 

iii) apgaismotas avārijas izeju marķējuma un atrašanās vietu zīmes. 

 

(3) Lidmašīnām ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju 19 vai mazāk, 

kas nav sertificētas saskaņā ar sertifikācijas specifikācijām CS–25 vai CS–23, kabīnes 

vispārējā apgaismojuma avoti. 

 

b) Ekspluatants naktī ekspluatē lidmašīnu, kurā ir pasažieri un kuras maksimālā apstiprinātā 

pasažieru sēdvietu konfigurācija ir 9 vai mazāk, vienīgi tad, ja tajā ir kabīnes vispārējā 

apgaismojuma avots, lai atvieglotu lidmašīnas evakuāciju. Sistēmai var izmantot plafona 

gaismu vai citus lidmašīnā jau iebūvētus apgaismojuma avotus, kas spēj darboties pēc 

lidmašīnas akumulatora atslēgšanas. 
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OPS 1.820 

Automātiskais avārijas atrašanās vietas raidītājs 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu, kuras individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmoreiz 

izsniegts 2002. gada 1. janvārī vai vēlāk, tikai tad, ja tajā ir automātiskais avārijas atrašanās 

vietas raidītājs (ELT), kas spēj raidīt 121,5 MHz un 406 MHz frekvencē. 

 

b) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu, kuras individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmoreiz 

izsniegts pirms 2002. gada 1. janvāra, tikai tad, ja tajā ir jebkura veida ELT, kas spēj raidīt 

121,5 MHz un 406 MHz frekvencē. 

 

c) Ekspluatants nodrošina, ka visi ELT, kas spēj raidīt 406 MHz frekvencē, ir kodēti saskaņā ar 

ICAO 10. pielikumu un reģistrēti par meklēšanas un glābšanas uzsākšanu atbildīgajā valsts 

iestādē vai citā šim nolūkam noteiktā iestādē. 

 

OPS 1.825 

Glābšanas vestes 

 

a) Sauszemes lidmašīnas. Ekspluatants ekspluatē sauszemes lidmašīnu: 

 

(1) lidojumos virs ūdens un vairāk kā 50 jūras jūdžu attālumā no krasta; vai 
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(2) paceļoties vai nolaižoties lidlaukā, kur pacelšanās vai pietuvošanās trajektorija ir tādā 

mērā virs ūdens, ka neveiksmes gadījumā iespējama piespiedu nolaišanās uz ūdens, 

 

vienīgi tad, ja tajā ir ar signālugunīm aprīkotas glābšanas vestes katrai lidmašīnā esošajai 

personai. Katru glābšanas vesti glabā vietā, kur tā ir viegli pieejama no tās personas sēdvietas 

vai guļvietas, kuras lietošanai tā ir paredzēta. Glābšanas vestes zīdaiņiem var aizstāt ar citām 

apstiprinātām peldierīcēm, kas aprīkotas ar avārijas signālugunīm. 

 

b) Hidroplāni un amfībijas. Ekspluatants ekspluatē hidroplānu vai amfībiju uz ūdens vienīgi tad, 

ja tajā ir ar signālugunīm aprīkotas glābšanas vestes katrai gaisa kuģī esošajai personai. Katru 

glābšanas vesti glabā vietā, kur tā ir viegli pieejama no tās personas sēdvietas vai guļvietas, 

kuras lietošanai tā ir paredzēta. Glābšanas vestes zīdaiņiem var aizstāt ar citām apstiprinātām 

peldierīcēm, kas aprīkotas ar avārijas signālugunīm. 

 

OPS 1.830 

Glābšanas plosti un izdzīvojušo ELT ilgstošiem lidojumiem virs ūdens 

 

a) Lidojumos virs ūdens ekspluatants ekspluatē lidmašīnu tādā attālumā no sauszemes, kur 

iespējams veikt avārijas nosēšanos, kas attiecīgi pārsniedz: 

 

(1) 120 minūtes kreisēšanas ātrumā vai 400 jūras jūdzes, atkarībā no tā, kurš attālums ir 

mazāks, lidmašīnām, kas spēj turpināt lidojumu līdz lidlaukam, ja jebkurā maršruta vai 

plānoto noviržu punktā pārstāj darboties kritiskais(–ie) dzinējs(–i); vai 
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(2) 30 minūtes kreisēšanas ātrumā vai 100 jūras jūdzes, atkarībā no tā, kurš attālums ir 

mazāks, visām citām lidmašīnām, vienīgi tad, ja lidmašīnā ir turpmāk b) un c) 

apakšpunktā paredzētās ierīces. 

 

b) Pietiekams skaits glābšanas plostu, lai uzņemtu visas lidmašīnā esošās personas. Ja nav 

papildu plostu ar pietiekamu ietilpību, plostu celtspējai un ietilpībai, kas pārsniedz plostu 

standarta ietilpību, jānodrošina visu lidmašīnā esošo uzņemšana, ja tiek zaudēts plosts ar 

lielāko standarta ietilpību. Glābšanas plostiem ir: 

 

(1) avārijas signālugunis; un 

 

(2) dzīvības glābšanas ierīces, tostarp veicamajam lidojumam atbilstoši dzīvības 

uzturēšanas līdzekļi; un 

 

c) vismaz divi izdzīvotāju avārijas atrašanās vietas raidītāji (ELT (S)), kas spēj raidīt avārijas 

frekvencēs saskaņā ar ICAO 10. pielikuma V sējuma 2. nodaļu. 

 

OPS 1.835 

Izdzīvošanas ierīces 

 

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu virs apgabaliem, kuros meklēšana un glābšana būtu īpaši 

apgrūtināta, vienīgi tad, ja tajā ir šādas ierīces: 

 

a) signalizēšanas ierīces pirotehnisko avārijas signālu radīšanai saskaņā ar ICAO 2. pielikumu; 
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b) vismaz viens ELT (S), kas spēj raidīt avārijas frekvencēs saskaņā ar ICAO 10. pielikuma V 

sējuma 2. nodaļu; un 

 

c) papildu izdzīvošanas ierīces paredzētajam lidojuma maršrutam, ņemot vērā lidmašīnā esošo 

personu skaitu, 

 

tomēr c) apakšpunktā minētās ierīces nav vajadzīgas, ja lidmašīna vai nu: 

 

(1) nepārsniedz attālumu no rajoniem, kuros meklēšana un glābšana nav īpaši apgrūtināta, 

attiecīgi: 

 

i) 120 minūtes kreisēšanas ātrumā ar vienu nestrādājošu dzinēju lidmašīnām, kas 

spēj turpināt lidojumu līdz lidlaukam, ja jebkurā maršruta vai plānoto noviržu 

punktā pārstāj darboties kritiskais(–ie) dzinējs(–i); vai 

 

ii) 30 minūtes kreisēšanas ātrumā visām citām lidmašīnām, 

 

vai 

 

(2) lidmašīnām, kas sertificētas saskaņā ar Sertifikācijas specifikācijām CS–25 vai 

ekvivalentām, ne tālāk par attālumu, kas atbilst 90 minūtēm kreisēšanas ātrumā veikta 

attāluma, no rajona, kas ir piemērots, lai veiktu avārijas nosēšanos. 
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OPS 1.840 

Hidroplāni un amfībijas – dažādas ierīces 

 

a) Ekspluatants ekspluatē uz ūdens hidroplānu vai amfībiju, vienīgi tad, ja tai ir: 

 

(1) jūras enkurs un citas ierīces, kas vajadzīgas, lai atvieglotu gaisa kuģa pietauvošanos, 

noenkurošanos vai manevrēšanu uz ūdens atbilstoši tā izmēram, svaram un vadāmības 

īpašībām; un 

 

(2) vajadzības gadījumā, iekārtas skaņas signālu radīšanai, kā noteikts attiecīgās daļās 

Starptautiskajos noteikumos par sadursmju novēršanu uz jūras. 

 

OPS 1.715 1. pielikums 

Lidojuma datu reģistratori – 1 – Reģistrējamo parametru saraksts 

 

A1 tabula – Lidmašīnas ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5700 kg 

 

Piezīme: skaitlis kreisajā ailē atspoguļo EUROCAE dokumentā ED55 minētos kārtas skaitļus 

 

NR. PARAMETRS 

 

1 LAIKA VAI RELATĪVĀ LAIKA ATSKAITE 

 

2 BAROMETRISKAIS AUGSTUMS 
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3 INSTRUMENTĀLAIS ĀTRUMS 

 

4 KURSS 

 

5 NORMĀLAIS PAĀTRINĀJUMS 

 

6 GARENSVERES STĀVOKLIS 

 

7 SĀNSVERES STĀVOKLIS 

 

8 RADIO RAIDĪTĀJA MANUĀLA IESLĒGŠANA 

 

9 KATRA DZINĒJA VILCE/JAUDA UN VILCES/JAUDAS SVIRU POZĪCIJA PILOTU 

KABĪNĒ, JA VAJADZĪGS 

 

10 AIZSPĀRNIS VAI TĀ VADĪBAS SVIRAS PILOTU KABĪNĒ POZĪCIJAS IZVĒLE 

 

11 PRIEKŠPĀRNIS VAI TĀ VADĪBAS SVIRAS PILOTU KABĪNĒ POZĪCIJAS IZVĒLE 

 

12 REVERSĀS VILCES STĀVOKLIS 

 

13 LIDMAŠĪNAS SPOILERA POZĪCIJA UN/VAI AERODINAMISKO BREMŽU IZVĒLE 

 

14 PILNĀ VAI ĀRĒJĀ GAISA TEMPERATŪRA 

 

15 AUTOPILOTS, AUTOVILCES UN AFCS REŽĪMS UN IESLĒGŠANAS STĀVOKLIS 

 

16 GARENVIRZIENA PAĀTRINĀJUMS (LIDMAŠĪNAS ASS) 

 

17 LATERĀLAIS (SĀNU) PAĀTRINĀJUMS 
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A2 tabula – Lidmašīnas ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu 5700 kg vai mazāk 

 

Piezīme: skaitlis kreisajā ailē atspoguļo EUROCAE dokumentā ED55 minētos kārtas skaitļus 

 

 

NR. PARAMETRS 

 

1 LAIKA VAI RELATĪVĀ LAIKA ATSKAITE 

 

2 BAROMETRISKAIS AUGSTUMS 

 

3 INSTRUMENTĀLAIS ĀTRUMS 

 

4 KURSS 

 

5 NORMĀLAIS PAĀTRINĀJUMS 

 

6 GARENSVERES STĀVOKLIS 

 

7 SĀNSVERES STĀVOKLIS 

 

8 RADIO RAIDĪTĀJA MANUĀLA IESLĒGŠANA 

 

9 KATRA DZINĒJA VILCE/JAUDA UN VILCES/JAUDAS SVIRU POZĪCIJA PILOTU 

KABĪNĒ, JA VAJADZĪGS 
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10 AIZSPĀRNIS VAI TĀ VADĪBAS SVIRAS PILOTU KABĪNĒ POZĪCIJAS IZVĒLE 

 

11 PRIEKŠPĀRNIS VAI TĀ VADĪBAS SVIRAS PILOTU KABĪNĒ POZĪCIJAS IZVĒLE 

 

12 REVERSĀS VILCES STĀVOKLIS 

 

13 LIDMAŠĪNAS SPOILERA POZĪCIJA UN/VAI AERODINAMISKO BREMŽU IZVĒLE 

 

14 KOPĒJĀ VAI ĀRĒJĀ GAISA TEMPERATŪRA 

 

15 AUTOPILOTS, AUTOVILCES UN AFCS REŽĪMS UN IESLĒGŠANAS STĀVOKLIS 

 

16 UZPLŪDES LEŅĶIS (JA IR PIEEJAMS PIEMĒROTS DEVĒJS) 

 

17 GARENVIRZIENA PAĀTRINĀJUMS (LIDMAŠĪNAS ASS) 
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B tabula – Papildu parametri lidmašīnām ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 27 000 kg 

 

Piezīme: skaitlis kreisajā ailē atspoguļo EUROCAE dokumentā ED55 minētos kārtas skaitļus 

 

NR. PARAMETRS 

 

18 GALVENĀS VADĪBAS IERĪCES – VADĪBAS VIRSMU POZĪCIJA UN/VAI PILOTA 

IEVADE (GARENSVERE, SĀNSVERE, ROTĀCIJA AP VERTIKĀLO ASI) 

 

19 GARENSVERES TRIMMERA STĀVOKLIS 

 

20 RADIO AUGSTUMS 

 

21 VERTIKĀLĀ NOVIRZE NO TRAJEKTORIJAS (ILS GLISĀDES VAI MLS PROFILA) 

 

22 HORIZONTĀLĀ NOVIRZE NO TRAJEKTORIJAS (ILS KURSA VAI MLS AZIMUTA) 

 

23 MARĶIERA BĀKAS PĀRLIDOŠANA 

 

24 BRĪDINĀJUMI 
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25 REZERVĒTS (IETEICAMA NAVIGĀCIJAS UZTVĒRĒJA FREKVENCES IZVĒLE) 

 

26 REZERVĒTS (IETEICAMA DME DISTANCE) 

 

27 ŠASIJAS STATŅU GAISS/ZEME STĀVOKĻA INDIKĀCIJAS SLĒDŽA STĀVOKLIS 

 

28 ZEMES TUVOŠANĀS BRĪDINĀŠANAS SISTĒMA 

 

29 UZPLŪDES LEŅĶIS 

 

30 ZEMA SPIEDIENA BRĪDINĀJUMS (HIDRAULISKĀ UN PNEIMATISKĀ SISTĒMA) 

 

31 ĀTRUMS ATTIECĪBĀ PRET ZEMI 

 

32 ŠASIJAS STATŅU VAI ŠASIJAS SVIRAS POZĪCIJA 
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C tabula – Lidmašīnas ar elektroniskām displeju sistēmām 

 

Piezīme: skaitlis vidējā ailē atspoguļo EUROCAE dokumenta ED55 A1.5 tabulā minētos kārtas 

skaitļus 

 

NR. NR. PARAMETRS 

 

33 6 IZVĒLĒTAIS BAROMETRISKAIS SPIEDIENS (KATRĀ PILOTA DARBA VIETĀ) 

 

34 7 IZVĒLĒTAIS AUGSTUMS 

 

35 8 IZVĒLĒTAIS ĀTRUMS 

 

36 9 IZVĒLĒTAIS MAHA SKAITLIS 

 

37 10 IZVĒLĒTAIS VERTIKĀLAIS ĀTRUMS 

 

38 11 IZVĒLĒTAIS KURSS 

 

39 12 IZVĒLĒTĀ LIDOJUMA TRAJEKTORIJA 

 

40 13 IZVĒLĒTAIS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS AUGSTUMS 

 

41 14 EFIS DISPLEJA FORMĀTS 

 

42 15 DAUDZFUNKCIONĀLĀ / DZINĒJA / TRAUKSMES SIGNĀLU DISPLEJA 

FORMĀTS 
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OPS 1.720 1. pielikums 

 

Lidojuma datu reģistratori –2 – Reģistrējamo parametru saraksts 

 

A tabula – Lidmašīnas ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5700 kg 

 

NR. PARAMETRS 

 

1 LAIKA VAI RELATĪVĀ LAIKA ATSKAITE 

 

2 BAROMETRISKAIS AUGSTUMS 

 

3 INSTRUMENTĀLAIS ĀTRUMS 

 

4 KURSS 

 

5 NORMĀLAIS PAĀTRINĀJUMS 

 

6 GARENSVERES STĀVOKLIS 

 

7 SĀNSVERES STĀVOKLIS 

 

8 RADIO RAIDĪTĀJA MANUĀLA IESLĒGŠANA, JA NAV NODROŠINĀTI 

ALTERNATĪVI LĪDZEKĻI FDR UN CVR IERAKSTU SINHRONIZĀCIJAI 

 

9 KATRA DZINĒJA JAUDA 
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10 AIZSPĀRNIS VAI TĀ VADĪBAS SVIRAS PILOTU KABĪNĒ POZĪCIJAS IZVĒLE 

 

11 PRIEKŠPĀRNIS VAI TĀ VADĪBAS SVIRAS PILOTU KABĪNĒ POZĪCIJAS IZVĒLE 

 

12 REVERSĀS VILCES STĀVOKLIS (TIKAI TURBOREAKTĪVAJĀM LIDMAŠĪNĀM) 

 

13 LIDMAŠĪNAS SPOILERA POZĪCIJA UN/VAI AERODINAMISKO BREMŽU IZVĒLE 

 

14 ĀRĒJĀ GAISA TEMPERATŪRA VAI PILNĀ GAISA TEMPERATŪRA 

 

15a AUTOPILOTA IESLĒGŠANAS STĀVOKLIS 

 

15b AUTOPILOTA EKSPLUATĀCIJAS REŽĪMI, AUTOVILCES UN AFCS IESLĒGŠANAS 

STĀVOKLIS UN EKSPLUATĀCIJAS REŽĪMI. 
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B tabula – Papildu parametri lidmašīnām ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 27 000 kg 

 

NR. PARAMETRS 

 

16 GARENVIRZIENA PAĀTRINĀJUMS 

 

17 LATERĀLAIS (SĀNU) PAĀTRINĀJUMS 

 

18 GALVENĀS VADĪBAS IERĪCES – VADĪBAS VIRSMU POZĪCIJA UN/VAI PILOTA 

IEVADE (GARENSVERE, SĀNSVERE, ROTĀCIJA AP VERTIKĀLO ASI) 

 

19 GARENSVERES TRIMMERA STĀVOKLIS 

 

20 RADIO AUGSTUMS 

 

21 NOVIRZE NO GLISĀDES 

 

22 NOVIRZE NO ILS KURSA 

 

23 MARĶIERA BĀKAS PĀRLIDOŠANA 

 

24 CENTRĀLAIS BRĪDINĀJUMS 

 

25 NAV 1 UN NAV 2 FREKVENCES IZVĒLE 
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26 DME 1 UN DME 2 DISTANCE 

 

27 ŠASIJAS STATŅU STĀVOKĻA INDIKĀCIJAS SLĒDŽA STĀVOKLIS 

 

28 ZEMES TUVOŠANĀS BRĪDINĀŠANAS SISTĒMA 

 

29 UZPLŪDES LEŅĶIS 

 

30 KATRA HIDRAULISKĀ SISTĒMA (ZEMS SPIEDIENS) 

 

31 NAVIGĀCIJAS DATI 

 

32 ŠASIJAS STATŅU VAI ŠASIJAS SVIRAS POZĪCIJA 
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OPS 1.725 1. pielikums 

 

Lidojuma datu reģistratori –3 – Reģistrējamo parametru saraksts 

 

A tabula – Lidmašīnas ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 5700 kg 

 

NR. PARAMETRS 

 

1 LAIKA VAI RELATĪVĀ LAIKA ATSKAITE 

 

2 BAROMETRISKAIS AUGSTUMS 

 

3 INSTRUMENTĀLAIS ĀTRUMS 

 

4 KURSS 

 

5 NORMĀLAIS PAĀTRINĀJUMS 
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B tabula – Papildu parametri lidmašīnām ar maksimālo sertificēto pacelšanās masu virs 27 000 kg 

 

NR. PARAMETRS 

 

6 GARENSVERES STĀVOKLIS 

 

7 SĀNSVERES STĀVOKLIS 

 

8 RADIO RAIDĪTĀJA MANUĀLA IESLĒGŠANA, JA NAV NODROŠINĀTI 

ALTERNATĪVI LĪDZEKĻI FDR UN CVR IERAKSTU SINHRONIZĀCIJAI 

 

9 KATRA DZINĒJA JAUDA 

 

10 AIZSPĀRNIS VAI TĀ VADĪBAS SVIRAS PILOTU KABĪNĒ POZĪCIJAS IZVĒLE 

 

11 PRIEKŠPĀRNIS VAI TĀ VADĪBAS SVIRAS PILOTU KABĪNĒ POZĪCIJAS IZVĒLE 

 

12 REVERSĀS VILCES STĀVOKLIS (TIKAI TURBOREAKTĪVAJĀM LIDMAŠĪNĀM) 

 

 

13 LIDMAŠĪNAS SPOILERA POZĪCIJA UN/VAI AERODINAMISKO BREMŽU IZVĒLE 

 

14 ĀRĒJĀ GAISA TEMPERATŪRA VAI PILNĀ GAISA TEMPERATŪRA 

 

15a AUTOPILOTA IESLĒGŠANAS STĀVOKLIS 
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15b AUTOPILOTA EKSPLUATĀCIJAS REŽĪMI, AUTOVILCES UN AFCS IESLĒGŠANAS 

STĀVOKLIS UN EKSPLUATĀCIJAS REŽĪMI. 

 

16 GARENVIRZIENA PAĀTRINĀJUMS 

 

17 LATERĀLAIS (SĀNU) PAĀTRINĀJUMS 

 

18 GALVENĀS VADĪBAS IERĪCES – VADĪBAS VIRSMU POZĪCIJA UN/VAI PILOTA 

IEVADE (GARENSVERE, SĀNSVERE, ROTĀCIJA AP VERTIKĀLO ASI) 

 

19 GARENSVERES TRIMMERA STĀVOKLIS 

 

20 RADIO AUGSTUMS 

 

21 NOVIRZE NO GLISĀDES 

 

22 NOVIRZE NO ILS KURSA 

 

23 MARĶIERA BĀKAS PĀRLIDOŠANA 

 

24 CENTRĀLAIS BRĪDINĀJUMS 

 

25 NAV 1 UN NAV 2 FREKVENCES IZVĒLE 

 

26 DME 1 UN DME 2 DISTANCE 
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27 ŠASIJAS STATŅU STĀVOKĻA INDIKĀCIJAS SLĒDŽA STĀVOKLIS 

 

28 ZEMES TUVOŠANĀS BRĪDINĀŠANAS SISTĒMA 

 

29 UZPLŪDES LEŅĶIS 

 

30 KATRA HIDRAULISKĀ SISTĒMA (ZEMS SPIEDIENS) 

 

31 NAVIGĀCIJAS DATI ( PLATUMS, GARUMS, ĀTRUMS ATTIECĪBĀ PRET ZEMI UN 

NONESUMA LEŅĶIS) 

 

32 ŠASIJAS STATŅU VAI ŠASIJAS SVIRAS POZĪCIJA 
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OPS 1.770 1. pielikums 

Skābeklis – Obligātās prasības attiecībā uz papildu skābekli hermetizētām lidmašīnām avārijas 

nolaišanās laikā un pēc tās 

 

1. tabula 

a) b) 

PADEVE: ILGUMS UN SALONA BAROMETRISKAIS AUGSTUMS 

1. Visām personām, 

kas atrodas pilotu 

kabīnes sēdvietās un 

veic pienākumu 

izpildi 

Visam lidojuma laikam, ja salona barometriskais augstums pārsniedz 

13 000 pēdas, un visam lidojuma laikam, ja salona barometriskais 

augstums pārsniedz 10 000 pēdas, bet nepārsniedz 13 000 pēdas pēc 

pirmajām 30 minūtēm šajos barometriskā augstuma līmeņos, bet 

nekādā gadījumā mazāk par: 

i) 30 minūtēm lidmašīnām, kas sertificētas lidojumiem 

barometriskā augstuma līmeņos, kas nepārsniedz 25 000 pēdas 

(2. piezīme), 

ii) 2 stundām lidmašīnām, kas sertificētas lidojumiem barometriskā 

augstuma līmeņos virs 25 000 pēdām (3. piezīme). 

2. Visiem 

paredzētajiem salona 

apkalpes locekļiem 

Visam lidojuma laikam, ja salona barometriskais augstums pārsniedz 

13 000 pēdas, bet ne mazāk kā 30 minūtēm (2. piezīme), un visam 

lidojuma laikam, ja salona barometriskais augstums pārsniedz 10 000 

pēdas, bet nepārsniedz 13 000 pēdas pēc pirmajām 30 minūtēm šajos 

barometriskā augstuma līmeņos. 

3. 100 % pasažieru (5. 

piezīme) 

Visam lidojuma laikam, ja salona barometriskais augstums pārsniedz 

15 000 pēdas, bet nekādā gadījumā mazāk kā 10 minūtēm (4. 

piezīme). 

4. 30% pasažieru (5. 

piezīme) 

Visam lidojuma laikam, ja salona barometriskais augstums pārsniedz 

14 000 pēdas, bet nepārsniedz 15 000 pēdas. 

5. 10 % pasažieru (5. 

piezīme). 

Visam lidojuma laikam, ja salona barometriskais augstums pārsniedz 

10 000 pēdas, bet nepārsniedz 14 000 pēdas pēc pirmajām 30 

minūtēm šajos barometriskā augstuma līmeņos. 
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1. piezīme: Nodrošinātās padeves apjomā ir jāņem vērā salona barometriskais augstums un 

attiecīgo maršrutu nolaišanās profils. 

 

2. piezīme: Vajadzīgā minimālā skābekļa padeve ir skābekļa daudzums, kas vajadzīgs 

konstantam nolaišanās ātrumam no lidmašīnas maksimālā sertificētā ekspluatācijas 

augstuma līdz 10 000 pēdām 10 minūtēs un tad 20 minūtēm 10 000 pēdu augstumā. 

 

3. piezīme: Vajadzīgā minimālā skābekļa padeve ir skābekļa daudzums, kas vajadzīgs 

konstantam nolaišanās ātrumam no lidmašīnas maksimālā sertificētā ekspluatācijas 

augstuma līdz 10 000 pēdām 10 minūtēs un tad 110 minūtēm 10 000 pēdu augstumā. 

Nosakot nepieciešamo daudzumu, var ņemt vērā OPS 1.780 a) apakšpunkta 1) daļā 

noteikto skābekļa daudzumu. 

 

4. piezīme: Vajadzīgā minimālā skābekļa padeve ir skābekļa daudzums, kas vajadzīgs 

konstantam nolaišanās ātrumam no lidmašīnas maksimālā sertificētā ekspluatācijas 

augstuma līdz 15 000 pēdām 10 minūtēs. 

 

5. piezīme: Šajā tabulā "pasažieri" nozīmē faktiski pārvadātos pasažierus, tostarp, mazus bērnus. 
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OPS 1.775 1. pielikums 

Papildu skābeklis nehermetizētām lidmašīnām 

 

1. tabula 

a) b) 

PADEVE: ILGUMS UN BAROMETRISKAIS AUGSTUMS 

1. Visām personām, kas 

atrodas pilotu kabīnes 

sēdvietās un veic 

pienākumu izpildi 

Visam lidojuma laikam barometriskā augstuma līmeņos virs 10 

000 pēdām. 

2. Visiem paredzētajiem 

salona apkalpes locekļiem 

Visam lidojuma laikam barometriskā augstuma līmeņos virs 13 

000 pēdām un jebkuram laika periodam, kas pārsniedz 30 

minūtes barometriskā augstuma līmeņos, kas pārsniedz 10 000 

pēdas, bet nepārsniedz 13 000 pēdas. 

3. 100 % pasažieru (Skatīt 

piezīmi) 

Visam lidojuma laikam barometriskā augstuma līmeņos virs 13 

000 pēdām. 

4. 10% pasažieru (Skatīt 

piezīmi) 

Visam lidojuma laikam pēc 30 minūtēm barometriskā augstuma 

līmeņos, kas pārsniedz 10 000 pēdas, bet nepārsniedz 13 000 

pēdas. 

 

Piezīme: Šajā tabulā "pasažieri" nozīmē faktiski pārvadātos pasažierus, tostarp bērnus, kas 

jaunāki par 2 gadiem. 
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L APAKŠSADAĻA 

 

SAKARU UN NAVIGĀCIJAS IEKĀRTAS 

 

OPS 1.845 

Vispārējs ievads 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidojumu sāk vienīgi tad, ja sakaru un navigācijas ierīces, kas 

paredzētas šajā apakšsadaļā, ir: 

 

(1) apstiprinātas un uzstādītas saskaņā ar attiecīgām prasībām, tostarp obligātajiem darbības 

standartiem un ekspluatācijas un lidojumderīguma prasībām; 

 

(2) uzstādītas tā, ka sakariem, navigācijai vai abiem kopā paredzētas vienas atsevišķas 

vienības atteice neradīs citas sakariem vai navigācijai vajadzīgas vienības atteici; 

 

(3) darba kārtībā attiecīgās darbības veikšanai, izņemot gadījumus, kas noteikti MEL 

(atsauce no OPS 1.030); un 

 

(4) tā novietotas, lai tad, ja ierīci paredzēts izmantot vienam lidojumu apkalpes loceklim 

viņa darba vietā lidojuma laikā, tā būtu ērti darbināma no viņa darba vietas. Ja atsevišķu 

ierīci ir paredzēts darbināt vairāk nekā vienam lidmašīnas apkalpes loceklim, tā ir 

jāuzstāda tā, lai būtu ērti darbināma no jebkuras darba vietas, kur to paredzēts darbināt. 
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b) Sakaru un navigācijas ierīču obligātie darbības standarti ir noteikti attiecīgos Eiropas tehnisko 

standartu rīkojumos (ETSO), kā uzskaitīts attiecīgās Eiropas tehnisko standartu rīkojumu 

(CS–TSO) specifikācijās, izņemot gadījumus, ja atšķirīgi darbības standarti ir paredzēti 

ekspluatācijas vai lidojumderīguma normatīvajos aktos. Sakaru un navigācijas ierīces, kas 

OPS ieviešanas brīdī atbilst tādām konstrukcijas un darbības specifikācijām, kas atšķiras no 

ETSO noteiktajām, var turpināt ekspluatēt vai uzstādīt, ja vien šajā apakšsadaļā nav 

paredzētas papildu prasības. Jau apstiprinātām sakaru un navigācijas ierīcēm nav jāatbilst 

grozīto ETSO prasībām vai grozītas no ETSO atšķirīgas citas specifikācijas prasībām, 

izņemot gadījumus, kad kāda prasība noteikta ar atpakaļejošu spēku. 

 

OPS 1.850 

Radio ierīces 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu vienīgi tad, ja tā aprīkota ar radio ierīcēm, kas vajadzīgas 

attiecīgajam ekspluatācijas režīmam. 

 

b) Ja šajā apakšsadaļā ir paredzētas divas neatkarīgas (atsevišķas un nokomplektētas) radio 

sistēmas, katrai sistēmai ir jābūt ar neatkarīgu antenas iekārtu, tomēr, ja tiek izmantotas 

nekustīgi nostiprinātas bezvadu antenas vai citas antenu iekārtas ar līdzvērtīgu izturību, 

vajadzīga ir tikai viena antena. 

 

c) Radiosakaru ierīcēm, kam jāatbilst a) apakšpunkta prasībām, ir arī jānodrošina sakari 

aeronavigācijas avārijas frekvencē 121,5 MHz. 
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OPS 1.855 

Audio pārslēgu panelis 

 

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu saskaņā ar IFR tikai tad, ja tā ir aprīkota ar katram paredzētajam 

lidojumu apkalpes loceklim pieejamu audio pārslēgu paneli. 

 

OPS 1.860 

Radio ierīces darbībām saskaņā ar VFR maršrutos, kuros navigāciju īsteno, 

izmantojot vizuālu kontaktu ar zemi 

 

Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu saskaņā ar VFR maršrutos, kuros navigāciju īsteno, izmantojot 

vizuālu kontaktu ar zemi, vienīgi tad, ja tajā ir normāliem ekspluatācijas režīmiem vajadzīgās 

radiosakaru ierīces šādu darbību veikšanai: 

 

a) sazināties ar attiecīgajām darba stacijām uz zemes; 

 

b) sazināties ar attiecīgajiem gaisa satiksmes kontroles punktiem no jebkuras vietas kontrolētā 

gaisa telpā, kurā ir paredzēts veikt lidojumus; un 

 

c) saņemt meteoroloģisku informāciju. 
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OPS 1.865 

Sakaru un navigācijas ierīces darbībām saskaņā ar IFR vai saskaņā ar VFR maršrutos, kuros 

navigāciju neīsteno, izmantojot vizuālu kontaktu ar zemi 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu saskaņā ar IFR vai saskaņā ar VFR maršrutos, kuros 

navigāciju neīsteno, izmantojot vizuālas robežzīmes, vienīgi tad, ja lidmašīnā ir radiosakaru 

un SSR uztvērējraidītājs un navigācijas ierīces saskaņā ar gaisa satiksmes dienestu prasībām 

darbības apgabalā(–os). 

 

b) Radio ierīces. Ekspluatants nodrošina, ka radio ierīces ir vismaz: 

 

(1) divas neatkarīgas radiosakaru ierīces, kas normālos ekspluatācijas režīmos vajadzīgas, 

lai sazinātos ar attiecīgajām darba stacijām uz zemes no jebkura maršruta punkta, 

ieskaitot novirzes no plānotā maršruta; un 

 

(2) SSR uztvērējraidītājs, kas vajadzīgs veicamajam maršrutam. 

 

c) Navigācijas ierīces. Ekspluatants nodrošina, ka navigācijas ierīces 

 

(1) ir vismaz: 

 

i) viena VOR uztvērējsistēma, viena ADF sistēma, viena DME, tomēr ADF sistēma 

nav jāuzstāda, ja ADF izmantošana nav obligāta nevienā plānotā lidojuma fāzē; 
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ii) viena ILS vai MLS, ja ILS vai MLS ir vajadzīga glisādes navigācijai; 

 

iii) viena aeronavigācijas bākas signālu uztvērējsistēma, ja aeronavigācijas bāka ir 

vajadzīga glisādes navigācijai; 

 

iv) zonālās navigācijas sistēma, ja zonālā navigācija ir vajadzīga veicamajā maršrutā; 

 

v) papildu DME sistēma jebkurā maršrutā vai tā daļā, ja navigācija pamatojas tikai 

uz DME signāliem; 

 

vi) papildu VOR uztvērējsistēma jebkurā maršrutā vai tā daļā, ja navigācija pamatojas 

tikai uz VOR signāliem; 

 

vii) ADF sistēma jebkurā maršrutā vai tā daļā, ja navigācija pamatojas tikai uz NDB 

signāliem; vai 

 

(2) atbilst nepieciešamās navigācijas precizitātes (RNP) tipam, lai veiktu ekspluatāciju 

attiecīgajā gaisa telpā. 

 

d) Ekspluatants var ekspluatēt lidmašīnu, kurā nav iepriekš c) apakšpunkta 1) daļas vi) un/vai 

vii) iedaļā noteikto ADF vai navigācijas ierīču, ja tajā ir alternatīvas ierīces, ko attiecīgā 

maršruta veikšanai apstiprinājusi Iestāde. Alternatīvo ierīču izturībai un precizitātei ir 

jānodrošina droša navigēšana paredzētajā maršrutā. 
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e) Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīnās, ko ekspluatēs saskaņā ar IFR, uzstādīto VHF sakaru 

ierīču, ILS lokalizatora un VOR uztvērēju tips ir apstiprināts kā atbilstīgs FM imunitātes 

prasību standartiem. 

 

OPS 1.866 

Uztvērējraidītājs 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu tikai tad, ja tai ir uzstādīts: 

 

(1) SSR uztvērējraidītājs, kas informē par barometrisko augstumu; un 

 

(2) jebkura cita ierīce ar SSR uztvērējraidītāja funkcijām, kas vajadzīga konkrētajam 

maršrutu. 

 

OPS 1.870 

Papildu navigācijas ierīces ekspluatācijai MNPS gaisa telpā 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu MNPS gaisa telpā vienīgi tad, ja tajā ir navigācijas ierīces, 

kas atbilst obligātajām navigācijas precizitātes specifikācijām, kas noteiktas ICAO dokumentā 

Nr. 7030 kā reģionālās papildu procedūras. 

 

b) Šajā apakšpunktā paredzētajām navigācijas ierīcēm jābūt katram pilotam redzamām un viņa 

rīcībā, atrodoties pienākumu izpildes vietā. 

 

c) Neierobežotai ekspluatācijai MNPS gaisa telpā lidmašīnā ir jābūt divām liela darbības rādiusa 

navigācijas sistēmām (LRNS). 
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d) Ekspluatācijai MNPS gaisa telpā īpašos izziņotos maršrutos lidmašīnā ir jābūt vienai liela 

darbības rādiusa navigācijas sistēmai (LRNS), ja nav noteikts citādi. 

 

OPS 1.872 

Ierīces ekspluatācijai noteiktā gaisa telpā ar samazinātu minimālo vertikālo intervālu (RVSM) 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīnās, ko ekspluatē RVSM gaisa telpā, ir: 

 

(1) divas neatkarīgas augstuma mērīšanas sistēmas; 

 

(2) augstuma brīdināšanas sistēma; 

 

(3) automātiska augstuma kontroles sistēma; un 

 

(4) sekundārā novērošanas radiolokatora (SSR) uztvērējraidītājs ar augstuma ziņošanas 

sistēmu, ko var savienot ar izmantoto augstuma mērīšanas sistēmu augstuma 

uzturēšanai. 
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M APAKŠSADAĻA 

 

LIDMAŠĪNU TEHNISKĀ APKOPE 

 

OPS 1.875 

Vispārējas prasības 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu vienīgi tad, ja organizācija, kas atbilstīgi 

apstiprināta/pieņemta saskaņā ar 145. daļu, tai ir veikusi tehnisko apkopi un to nodevusi 

izmantošanā, tomēr pirmslidojuma pārbaudes drīkst neveikt 145. daļā minēta organizācija. 

 

b) Lidmašīnas tehniskās apkopes prasības, kas jāievēro, lai panāktu atbilstību OPS 1.180 

minētajām ekspluatanta sertifikācijas prasībām, izklāstītas M daļā. 
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N APAKŠSADAĻA 

 

LIDOJUMU APKALPE 

 

OPS 1.940 

Lidojumu apkalpes sastāvs 

(Skatīt OPS 1.940 1. un 2. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) lidojumu apkalpes sastāvs un lidojumu apkalpes locekļu skaits to attiecīgajās apkalpes 

darba vietās atbilst un nav mazāks par lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā (AFM) 

noteikto minimumu; 

 

(2) ja to paredz lidojumu specifika, lidojumu apkalpē iekļauj papildu lidojumu apkalpes 

locekļus, un lidojumu apkalpe nekad nav mazāka par darbības rokasgrāmatā noteikto; 

 

(3) visiem lidojumu apkalpes locekļiem ir Iestādei pieņemamas un spēkā esošas apliecības, 

un viņi ir atbilstoši kvalificēti un kompetenti savu darba pienākumu veikšanai; 

 

(4) ir noteiktas Iestādei pieņemamas procedūras, kas izslēdz iespēju iekļaut vienā apkalpē 

lidojumu apkalpes locekļus ar nepietiekamu lidojumu pieredzi; 
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(5) vienu no lidojumu apkalpes pilotiem, kas saskaņā ar lidojumu apkalpes licencēšanas 

noteikumiem kvalificēts kā pilots kapteinis, ieceļ par lidojumu apkalpes komandieri, un 

viņam ir atļauts uzticēt lidmašīnas vadīšanu citam atbilstoši kvalificētam pilotam; un 

 

(6) ja lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā ir noteikts, ka lidojumu apkalpes sastāvā 

lidojumu veikšanai vajadzīgs kvalificēts sistēmas vadības pults operators, lidojumu 

apkalpē iekļauj personu, kam ir bortinženiera apliecība, vai arī viņš ir atbilstoši 

kvalificēts un Iestādei pieņemams lidojumu apkalpes loceklis. 

 

(7) Lidojumu apkalpes locekļi, kas pieņemti darbā kā pašnodarbinātas personas un/vai kā 

ārštata darbinieki vai arī nepilna laika darbinieki, ir sagatavoti atbilstīgi N apakšsadaļas 

prasībām. Īpaša uzmanība jāpievērš gaisa kuģu tipu vai variantu kopējam skaitam, kuros 

lidojumu apkalpes loceklis var veikt lidojumus komerciālā gaisa transporta nolūkos un 

kas nedrīkst pārsniegt OPS 1.980 un OPS 1.981 noteikto, tostarp gadījumos, ja viņa 

pakalpojumus izmanto cits ekspluatants. Tie apkalpes locekļi, kas pilda apkalpes 

komandiera pienākumus, pirms patstāvīgu reisa lidojumu sākšanas ir beiguši 

ekspluatanta sākotnējo apkalpes darba optimizācijas (CRM) mācību kursu, ja vien 

apkalpes loceklis nav jau agrāk beidzis ekspluatanta sākotnējo CRM kursu. 

 

b) Minimālā apkalpe lidojumu veikšanai saskaņā ar Instrumentālo lidojumu noteikumiem (IFR) 

vai naktī. IFR lidojumiem vai lidojumiem naktī ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) visām turbo propelleru lidmašīnām ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu 

konfigurāciju vairāk par 9 un visām turboreaktīvajām lidmašīnām minimālā lidojumu 

apkalpe ir 2 piloti; vai 
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(2) lidmašīnas, kas nav minētas iepriekš b) apakšpunkta 1) daļā, veic lidojumus ar viena 

pilota apkalpi, nodrošinot OSP 1.940 2. pielikuma prasību izpildi. Ja šīs prasības nav 

ievērotas, minimālā lidojumu apkalpe ir 2 piloti. 

 

JAR–OPS 1.943 

Ekspluatanta sākotnējās apkalpes darba optimizācijas (CRM) mācības 

 

a) Ja lidojumu apkalpes loceklis (no jauna darbā pieņemtais vai jau strādājošais) nav agrāk 

beidzis ekspluatanta sākotnējo apkalpes darba optimizācijas mācību kursu, ekspluatants 

nodrošina, ka lidojumu apkalpes loceklis beidz sākotnējo CRM mācību kursu. No jauna 

pieņemtie darbinieki šo mācību kursu beidz pirmā darba gada laikā. 

 

b) Ja lidojumu apkalpes loceklis agrāk nav izgājis mācību kursu par cilvēka faktoriem, tad pirms 

ekspluatanta sākotnējām CRM mācībām vai apvienojot ar tām tas apgūst teorētisku kursu, 

kura pamatā ir cilvēka spējām un ierobežojumiem veltītā ATPL programma (skatīt prasības, 

ko piemēro lidojumu apkalpes locekļu apliecību izsniegšanai). 

 

c) Sākotnējās CRM mācības vada vismaz viens Iestādei pieņemams CRM pasniedzējs, kam 

specifiskās jomās var palīdzēt eksperti. 

 

d) Sākotnējās CRM mācības veic atbilstoši darbības rokasgrāmatā iekļautai detalizētai mācību 

programmai. 
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OPS 1.945 

Pārejas mācības un pārbaude 

(Skat. OPS 1.945 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) lidojumu apkalpes loceklis, pārejot no viena lidmašīnas tipa uz citu lidmašīnas tipu vai 

klasi, kam vajadzīga jauna tipa vai klases kvalifikācijas atzīme, beidz tipa kvalifikācijas 

mācību kursu, kas atbilst prasībām, ko piemēro lidojumu apkalpes locekļa apliecību 

izsniegšanai; 

 

(2) pirms reisa lidojumu bez uzraudzības sākšanas lidojumu apkalpes loceklis beidz 

ekspluatanta pārejas mācību kursu, 

 

i) ja pāreja notiek uz lidmašīnu, kurai vajadzīga jauna tipa vai klases kvalifikācijas 

atzīme; vai 

 

ii) ja stājas darbā pie cita ekspluatanta; 

 

(3) pārejas mācības vada attiecīgi kvalificēts personāls saskaņā ar detalizētu, darbības 

rokasgrāmatā iekļautu programmu. Ekspluatants nodrošina, ka personāls, kas CRM 

elementus integrē pārejas mācību kursā, ir atbilstoši kvalificēts; 
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(4) ekspluatanta pārejas mācību kursa vajadzīgo apjomu nosaka, ņemot vērā lidojumu 

apkalpes locekļa agrāko sagatavotību, kas fiksēta viņa mācību uzskaites materiālos 

atbilstīgi OPS 1.985; 

 

(5) darbības rokasgrāmatā ir noteiktas minimālās lidojumu apkalpes locekļa kvalifikācijas 

un pieredzes prasības pārejas mācību kursa sākšanai; 

 

(6) katram lidojumu apkalpes loceklim pirms uzraudzītu reisa lidojumu sākšanas veic 

pārbaudes atbilstīgi OPS 1.965 b) apakšpunktam, kā arī rīko mācības un veic pārbaudes 

atbilstīgi OPS 1.965 d) apakšpunktam,; 

 

(7) pēc uzraudzītu reisa lidojumu beigšanas veic pārbaudi atbilstīgi OPS 1.965 c) 

apakšpunktam; 

 

(8) ja lidojumu apkalpes loceklis ir sācis ekspluatanta pārejas mācību kursu, viņš līdz šā 

kursa beigām vai pārtraukšanai nav tiesīgs veikt lidojumu apkalpes locekļa pienākumus 

cita tipa vai klases lidmašīnās; un 

 

(9) pārejas mācību kurss ietver CRM mācību elementus. 

 

b) Apgūstot jaunu lidmašīnas tipu vai klasi, OPS 1.965 b) apakšpunktā minēto pārbaudi var 

apvienot ar tipa vai klases kvalifikācijas lidojumu veikšanas prasmes pārbaudi, ievērojot 

lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšanas prasības. 
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c) Ekspluatanta pārejas mācību kursu un tipa vai klases kvalifikācijas mācību kursu, kas 

vajadzīgs lidojumu apkalpes locekļa apliecības izsniegšanai, var apvienot. 

 

OPS 1.950 

Atšķirību un iepazīšanas mācības 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidojumu apkalpes loceklis ir beidzis: 

 

(1) Atšķirību mācības, kur vajadzīgs apgūt papildu zināšanas un iemaņas, izmantojot 

lidmašīnai atbilstošu mācību iekārtu: 

 

i) ekspluatējot viena lidmašīnas tipa citu variantu vai vienas lidmašīnu klases citu 

tipu; vai 

 

ii) ja maina ierīces un/vai procedūras ekspluatējamajā lidmašīnas tipā vai variantā; 

 

(2) iepazīšanas mācības, kur jāapgūst papildu zināšanas: 

 

i) ekspluatējot tā paša tipa vai varianta citu lidmašīnu; vai 

 

ii) ja maina ierīces un/vai procedūras ekspluatējamajā lidmašīnas tipā vai variantā. 
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b) Ekspluatants darbības rokasgrāmatā nosaka, kad šādas atšķirību un iepazīšanas mācības ir 

vajadzīgas. 

 

OPS 1.955 

Komandiera iecelšana 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka otrajam pilotam, kas tiek paaugstināts par komandieri, un 

personām, ko ekspluatants pieņem darbā par komandieriem: 

 

(1) minimālais Iestādei pieņemamais pieredzes līmenis ir noteikts darbības rokasgrāmatā; 

un 

 

(2) apkalpē, kurā ir vairāki locekļi, pilots beidz attiecīgus komandiera kursus. 

 

b) Komandiera kursiem, ko paredz a) apakšpunkta 2) daļa iepriekš, jābūt iekļautiem darbības 

rokasgrāmatā, un tajos jābūt vismaz šādām daļām: 

 

(1) mācības STD trenažierī (tostarp mācības lidojumam reisa apstākļos) un/vai mācību 

lidojumi lidmašīnā; 

 

(2) ekspluatanta profesionalitātes pārbaude, pildot komandiera pienākumus; 

 

(3) komandiera pienākumu un atbildības apraksts; 

 

(4) mācības uzraudzītā lidojumā reisa apstākļos komandiera statusā. Pilotiem, kam jau ir 

attiecīgā lidmašīnas tipa kvalifikācijas atzīme, jāveic vismaz 10 maršruta sektori; 
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(5) komandiera pārbaude lidojumā reisa apstākļos, kā noteikts OPS 1.965 c) apakšpunktā, 

un maršrutu un lidlauku kompetences kvalifikācija, kā noteikts OPS 1.975; un 

 

(6) apkalpes darba optimizācijas elementi. 

 

OPS 1.960 

Komandieri ar komercpilota apliecību 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) komercpilota apliecības (CPL) īpašnieks veic lidojumus kā komandieris lidmašīnā, kas 

lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā sertificēta lidojumiem ar viena pilota apkalpi, 

vienīgi tad, ja: 

 

i) veicot pasažieru pārvadājumus saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem (VFR) 

tālāk par 50 jūras jūdžu rādiusu no izlidošanas lidlauka, pilotam ir vismaz 500 

lidmašīnā nolidotu stundu stāžs vai derīga instrumentālo lidojumu kvalifikācijas 

atzīme; vai 
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ii) veicot lidojumus ar daudzdzinēju lidmašīnu saskaņā ar instrumentālo lidojumu 

noteikumiem (IFR), pilotam ir vismaz 700 lidmašīnā nolidotu stundu stāžs, tostarp 

400 stundas kā komandierim (saskaņā ar prasībām par lidojumu apkalpes 

apliecībām), no kurām 100 stundas saskaņā ar instrumentālo lidojumu 

noteikumiem (IFR), tostarp 40 stundas ar daudzdzinēju lidmašīnu. 400 stundu 

komandiera nolidojumu var aizstāt ar otrā pilota nolidojumu, pielīdzinot divas 

stundas otrā pilota nolidojuma vienai stundai komandiera nolidojuma, ar 

nosacījumu, ka šis nolidojums iegūts, veicot lidojumus vairāku pilotu lidojumu 

apkalpes sistēmā, kā noteikts darbības rokasgrāmatā; 

 

(2) papildus iepriekš a) apakšpunkta 1) daļas ii) apakšdaļā noteiktajam, lidojumos ar viena 

pilota apkalpi saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem (IFR), ir ievērotas 

OPS 1.940 2. pielikuma prasības; un 

 

(3) izmantojot lidojumu apkalpi vairāku locekļu sastāvā, papildus iepriekš a) apakšpunkta 

1) daļā noteiktajam un pirms pilots sāk lidojumus kā komandieris, viņš ir pabeidzis 

OPS 1.955 a) apakšpunkta 2) daļā paredzētos komandiera kursus. 
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OPS 1.965 

Periodiskās mācības un pārbaude 

(Skatīt OPS 1.965 1. un 2. pielikumu) 

 

a) Vispārējas prasības. Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) visiem lidojumu apkalpes locekļiem ir periodiskas mācības un pārbaudes, un visas šīs 

mācības un pārbaudes attiecas uz to lidmašīnas tipu un variantu, ar ko lidojumu 

apkalpes loceklis veic lidojumus; 

 

(2) periodisko mācību un pārbaužu programma ir iekļauta darbības rokasgrāmatā, un to ir 

apstiprinājusi Iestāde; 

 

(3) periodiskās mācības vada šāds personāls: 

 

i) mācības uz zemes un zināšanu atsvaidzināšana – attiecīgi kvalificēts personāls; 

 

ii) mācības lidmašīnā /STD trenažierī – tipa kvalifikācijas instruktors (TRI), klases 

kvalifikācijas instruktors (CRI) vai – mācībām ar komplekso trenažieri – 

trenažiera lidojumu instruktors (SFI), ar noteikumu, ka TRI, CRI vai SFI 

sagatavotības līmenis un pieredze apmierina ekspluatanta prasības un ir 

pietiekama, lai mācītu OPS 1.965 1. pielikuma a) apakšpunkta 1) daļas i) iedaļas 

A) un B) apakšiedaļā minētas tēmas; 

 

iii) mācības avārijas un drošības ierīču lietošanā – atbilstoši kvalificēts personāls; un 
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iv) Apkalpes darba optimizācijas (CRM) mācības: 

 

A) apkalpes darba optimizācijas (CRM) mācības:(A) CRM elementu 

integrācija visās periodisko mācību fāzēs visi speciālisti, kas vada 

periodiskās mācības. Ekspluatants nodrošina, ka viss personāls, kas vada 

periodiskās mācības, ir pietiekami kvalificēts, lai šajās mācībās integrētu 

CRM elementus; 

 

B)  modulārās CRM mācības vismaz viens Iestādei pieņemams pasniedzējs, 

kam specifiskās jomās var palīdzēt eksperti. 

 

(4) Periodiskās pārbaudes veic šāds personāls: 

 

i) ekspluatanta profesionalitātes pārbaudes tipa kvalifikācijas eksaminētājs (TNE), 

klases kvalifikācijas eksaminētājs (CRE) vai, ja pārbaudi veic STD trenažierī, 

TNE, CRE vai trenažiera lidojumu eksaminētājs (SFE), kas apguvis CRM 

nostādnes un CFM iemaņu novērtējumu; 

 

ii) pārbaudes reisa apstākļos ekspluatanta iecelti un Iestādei pieņemami attiecīgi 

kvalificēti komandieri; 

 

iii) pārbaudes avārijas un drošības ierīču lietošanā – attiecīgi kvalificēts personāls. 
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b) Ekspluatanta profesionalitātes pārbaude. 

 

(1) Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

i) katram lidojumu apkalpes loceklim veic ekspluatanta profesionalitātes pārbaudi, 

lai demonstrētu viņa prasmi veikt normālas, nestandarta un avārijas procedūras; 

un 

 

ii) pārbaudi veic bez ārējiem vizuāliem orientieriem, ja lidojumu apkalpes loceklim 

būs jāveic ekspluatācija saskaņā ar IFR; 

 

iii) katram lidojumu apkalpes loceklim veic ekspluatanta profesionalitātes pārbaudi 

normālā lidojumu apkalpes sastāvā. 

 

(2) Ekspluatanta profesionalitātes pārbaudes derīguma termiņš ir 6 kalendārie mēneši, 

skaitot no pirmās dienas nākamajā mēnesī pēc pārbaudes veikšanas. Ja kārtējā 

ekspluatanta profesionalitātes pārbaude ir veikta 3 kalendāro mēnešu laikā pirms 

iepriekšējās pārbaudes derīguma perioda beigu termiņa, tad pārbaudes derīguma periods 

ir 6 kalendārie mēneši, skaitot no iepriekšējās ekspluatanta profesionalitātes pārbaudes 

derīguma perioda beigu termiņa. 

 

c) Pārbaude reisa apstākļos. Ekspluatants nodrošina, ka katram lidojumu apkalpes loceklim tiek 

veikta pārbaude lidmašīnā reisa apstākļos, lai demonstrētu viņa prasmi veikt normālu reisa 

lidojumu atbilstīgi darbības rokasgrāmatas prasībām. Pārbaudes reisa apstākļos derīguma 

termiņš ir 12 kalendārie mēneši, skaitot no pirmās dienas nākamajā mēnesī pēc pārbaudes 

veikšanas. Ja kārtējā pārbaude reisa apstākļos ir veikta 3 kalendāro mēnešu laikā pirms 

iepriekšējās pārbaudes derīguma perioda beigu termiņa, tad pārbaudes derīguma periods ir 12 

kalendārie mēneši, skaitot no iepriekšējās pārbaudes reisa apstākļos derīguma perioda beigu 

termiņa. 
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d) Mācības un pārbaudes avārijas un drošības ierīču lietošanā. Ekspluatants nodrošina, ka katrs 

lidojumu apkalpes loceklis iziet mācības un pārbaudes par visu lidmašīnā esošo avārijas un 

drošības ierīču izvietojumu un lietošanu. Avārijas un drošības ierīču lietošanas pārbaudes 

derīguma termiņš ir 12 kalendārie mēneši, skaitot no pirmās dienas nākamajā mēnesī pēc 

pārbaudes veikšanas. Ja kārtējā avārijas un drošības ierīču lietošanas pārbaude ir veikta 3 

kalendāro mēnešu laikā pirms iepriekšējās pārbaudes derīguma perioda beigu termiņa, tad 

pārbaudes derīguma periods ir 12 kalendārie mēneši, skaitot no iepriekšējās avārijas un 

drošības ierīču lietošanas pārbaudes derīguma perioda beigu termiņa. 

 

e) CRM. Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) CRM elementi ir integrēti visās attiecīgajās periodisko mācību fāzēs; un 

 

(2) katrs lidmašīnas apkalpes loceklis iziet īpašas modulāras CRM mācības. Visas 

būtiskākās CRM mācību tēmas izskata ne ilgāk kā 3 gadu laikā. 

 

f) Mācības uz zemes un zināšanu atsvaidzināšana. Ekspluatants nodrošina, ka katrs lidojumu 

apkalpes loceklis iziet mācības uz zemes un zināšanu atsvaidzināšanas kursu vismaz reizi 12 

kalendārajos mēnešos. Ja mācības veic 3 kalendāro mēnešu laikā pirms 12 kalendāro mēnešu 

perioda beigu termiņa, nākošās mācības uz zemes un zināšanu atsvaidzināšanas kursu beidz 

12 kalendāro mēnešu laikā, skaitot no iepriekšējā mācību uz zemes un zināšanu 

atsvaidzināšanas kursa derīguma perioda beigu termiņa. 
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g) Mācības lidmašīnā/STD trenažierī Ekspluatants nodrošina, ka katrs lidojumu apkalpes 

loceklis iziet mācības lidmašīnā/STD trenažierī vismaz reizi 12 kalendārajos mēnešos. Ja 

mācības veic 3 kalendāro mēnešu laikā pirms 12 kalendāro mēnešu perioda beigu termiņa, 

nākošās mācības lidmašīnā/STD trenažierī beidz 12 kalendāro mēnešu laikā, skaitot no 

iepriekšējā mācību lidmašīnā/STD trenažierī derīguma perioda beigu termiņa. 

 

OPS 1.968 

Pilota kvalifikācija, lai vadītu lidmašīnu no jebkura pilota sēdekļa 

(Skat. OPS 1.968 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) pilots, ko var norīkot lidojumu veikšanai no jebkura pilota sēdekļa, beidz attiecīgas 

mācības un pārbaudes; un 

 

(2) mācību un pārbaužu programmas ir noteiktas darbības rokasgrāmatā un Iestādei 

pieņemamas. 
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OPS 1.970 

Nesenā pieredze 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) pilotam uztic vadīt lidmašīnu minimālās sertificētas apkalpes sastāvā kā pilotējošam vai 

nepilotējošam pilotam tikai tad, ja viņš iepriekšējo 90 dienu laikā ir veicis trīs 

pacelšanās un trīs nosēšanās kā pilotējošais pilots tā paša tipa/klases lidmašīnā vai 

trenažierī. 

 

(2) pilotam, kam nav derīgas instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmes, uztic vadīt 

lidmašīnu nakts laikā kā komandierim, tikai tad ja viņš iepriekšējo 90 dienu laikā ir 

veicis vismaz vienu nosēšanos nakts laikā kā pilotējošais pilots tā paša tipa/klases 

lidmašīnā vai trenažierī. 

 

b) Iepriekš a) apakšpunkta 1) un 2) daļā minēto 90 dienu periodu var pagarināt līdz maksimāli 

120 dienām, ja lidojumus reisa apstākļos veic tipa kvalifikācijas instruktora vai eksaminētāja 

uzraudzībā. Ja pārtraukums lidojumos ir lielāks par 120 dienām, nesenās pieredzes prasības ir 

izpildītas, veicot mācību lidojumu, vai izmantojot Lidojumu Trenažieri vai atbilstošo 

lidmašīnas tipu. 
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OPS 1.975 

Maršruta un lidlauka kompetences kvalifikācija 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka, pilots, pirms viņu norīko par komandieri vai par pilotu, kam 

komandieris var uzticēt lidmašīnas vadību, ir ieguvis atbilstošas zināšanas par paredzēto 

lidojuma maršrutu, lidlaukiem (tostarp rezerves lidlaukiem), iekārtām un lidojuma 

procedūrām. 

 

b) Maršruta un lidlauka kompetences kvalifikācijas derīguma periods ir 12 kalendārie mēneši 

papildus atlikušajam no: 

 

(1) kvalifikācijas mēneša; vai 

 

(2) mēneša, kad tika veikts pēdējais lidojums konkrētajā maršrutā vai uz konkrēto lidlauku. 

 

c) Maršruta un lidlauka kompetences kvalifikāciju atjauno, veicot lidojumus attiecīgajā maršrutā 

vai uz attiecīgo lidlauku iepriekš b) apakšpunktā noteiktā derīguma perioda laikā. 

 

d) Ja maršruta un lidlauka kompetences kvalifikāciju atjauno 3 mēnešu laikā pirms tās derīguma 

perioda beigām, tad kvalifikācijas derīguma perioda beigu termiņu pagarina līdz 12 

kalendāriem mēnešiem, skaitot no iepriekšējā maršruta un lidlauka kompetences 

kvalifikācijas derīguma perioda beigu termiņa. 
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OPS 1.978 

Progresīvā kvalifikācijas programma 

 

a) OPS 1.965 un 1.970 noteiktos derīguma periodus var pagarināt, ja ekspluatants ir ieviesis 

progresīvo kvalifikācijas programmu, ko apstiprinājusi Iestāde. 

 

b) Progresīvajā kvalifikācijas programmā jābūt iekļautām mācībām un pārbaudēm, kas 

nodrošina un saglabā kompetenci, kas nav zemāka par OPS 1.945, 1.965 un 1.970 punktā 

noteikto. 

 

OPS 1.980 

Vairāku lidmašīnu tipu vai variantu ekspluatācija 

(Skat. OPS 1.980 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka lidojumu apkalpes loceklis ekspluatē vairāk kā vienu lidmašīnas 

tipu vai variantu tikai tad, ja viņš ir attiecīgi sagatavots. 

 

b) Apsverot iespējas ekspluatēt vairāk kā vienu lidmašīnas tipu vai variantu, ekspluatants 

nodrošina, ka lidmašīnu attiecīgās atšķirības vai līdzības attaisno šādu ekspluatāciju, ņemot 

vērā: 

 

(1) tehnoloģiju līmeni; 

 

(2) ekspluatācijas procedūras; 
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(3) vadāmības īpašības. 

 

c) Ekspluatants nodrošina, ka lidojumu apkalpes loceklis, kas ekspluatē vairāk kā vienu 

lidmašīnas tipu vai variantu, atbilst visām N apakšsadaļas prasībām attiecībā uz katru tipu un 

variantu, ja vien Iestāde nav apstiprinājusi atvieglojumus attiecībā uz mācībām, pārbaudēm un 

neseno pieredzi. 

 

d) Ekspluatants darbības rokasgrāmatā nosaka Iestādes apstiprinātas atbilstošas procedūras 

un/vai ekspluatācijas ierobežojumus jebkuram gadījumam, kad ekspluatē vairāk par vienu 

lidmašīnas tipu vai variantu, tostarp: 

 

(1) lidojumu apkalpes locekļa minimālo pieredzes līmeni; 

 

(2) minimālo pieredzi ar viena tipa vai varianta lidmašīnu, pirms sākt mācības cita 

lidmašīnas tipa vai varianta ekspluatācijai; 

 

(3) procesu, kādā lidojumu apkalpi, kas ir kvalificēta vienam lidmašīnas tipam vai 

variantam, māca un pārkvalificē citam lidmašīnas tipam vai variantam; 

 

(4) visas piemērojamās nesenās pieredzes prasības katram tipam vai variantam. 
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OPS 1.981 

Helikopteru un lidmašīnu ekspluatācija 

 

a) Ja lidojumu apkalpes loceklis ekspluatē gan helikopterus, gan lidmašīnas: 

 

(1) ekspluatants nodrošina, ka ir spēkā ierobežojums, kas pieļauj ekspluatēt tikai vienu 

helikoptera tipu un vienu lidmašīnas tipu; 

 

(2) ekspluatants darbības rokasgrāmatā nosaka Iestādes apstiprinātas atbilstošas procedūras 

un/vai ekspluatācijas ierobežojumus. 

 

OPS 1.985 

Mācību dokumentācija 

 

a) Ekspluatants: 

 

(1) saglabā visus OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 un 1.975 paredzēto lidojumu apkalpes 

locekļa veikto mācību, pārbaužu un kvalifikāciju ierakstus; un 

 

(2) pēc pieprasījuma nodrošina pārejas kursu un periodisko mācību un pārbaužu 

dokumentācijas pieejamību attiecīgajam lidojumu apkalpes loceklim. 
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OPS 1.940 1. pielikums 

Lidojumu apkalpes locekļu aizvietošana lidojumā 

 

a) Lidojumu apkalpes locekli lidojumā var aizvietot cits atbilstoši kvalificēts lidojumu apkalpes 

loceklis. 

 

b) Komandiera aizvietošana: 

 

(1) komandieris lidojuma vadīšanu var deleģēt: 

 

i) citam kvalificētam komandierim; vai 

 

ii) veicot lidojumus augstāk par FL 200, pilotam, kura kvalifikācija noteikta turpmāk 

c) apakšpunktā. 

 

c) Minimālās prasības pilotam, kas aizvieto komandieri: 

 

(1) derīga aviolīniju transporta pilota apliecība; 

 

(2) pārejas mācības un pārbaudes (tostarp tipa kvalifikācijas mācības), kā noteikts 

OPS 1.945; 

 

(3) visas periodiskās mācības un pārbaudes, kā noteikts OPS 1.965 un OPS 1.968; un 

 

(4) maršruta kompetences kvalifikācija, kā noteikts OPS 1.975. 
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d) Otrā pilota aizvietošana: 

 

(1) otro pilotu var aizvietot: 

 

i) cits atbilstoši kvalificēts pilots; vai 

 

ii) kreisēšanas lidojumā aizvietojošais otrais pilots, kura kvalifikācija noteikta e) 

apakšpunktā turpmāk. 

 

e) Minimālās prasības otrajam pilotam, kas aizvieto kreisēšanas lidojumā: 

 

(1) derīga komercpilota apliecība ar instrumentālo lidojumu kvalifikācijas atzīmi; 

 

(2) pārejas mācības un pārbaudes, tostarp tipa kvalifikācijas mācības, kā noteikts 

OPS 1.945, izņemot prasības pacelšanās un nosēšanās mācībām; 

 

(3) visas periodiskās mācības un pārbaudes, kā noteikts OPS 1.965, izņemot prasības 

pacelšanās un nosēšanās mācībām; un 

 

(4) pildīt otrā pilota funkcijas tikai kreisēšanas lidojumā un ne zemāk par FL 200. 

 

(5) Nesenā pieredze, kā noteikts OPS 1.970, nav obligāta. Tomēr pilotam jāveic lidojumu 

trenažiera pieredzes un lidojumu prasmes atsvaidzināšanas mācības ar intervālu, kas 

nepārsniedz 90 dienas. Atsvaidzināšanas mācības var apvienot ar mācībām, kas 

noteiktas OPS 1.965. 
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f) Sistēmas vadības pults operatora aizvietošana. Sistēmas vadības pults operatoru lidojumā var 

aizvietot lidojumu apkalpes loceklis, kam ir bortinženiera apliecība, vai lidojumu apkalpes 

loceklis, kura kvalifikācija atbilst Iestādes prasībām. 

 

OPS 1.940 2. pielikums 

Ekspluatācija ar viena pilota apkalpi saskaņā ar IFR vai nakts apstākļos 

 

a) OPS 1.940 b) apakšpunkta 2) daļā minētās lidmašīnas drīkst ekspluatēt viens pilots saskaņā ar 

IFR vai nakts laikā, ņemot vērā šādas prasības: 

 

(1) ekspluatants darbības rokasgrāmatā iekļauj pilotu pārejas un periodisko mācību 

programmu, kas nosaka papildu prasības ekspluatācijai ar viena pilota apkalpi; 

 

(2) konkrēti, pilotu kabīnes procedūrās ir šādi elementi: 

 

i) dzinēju ekspluatācija un rīcība avārijas situācijās; 

 

ii) normālo, nestandarta un avārijas situāciju kontrolsarakstu lietošana; 

 

iii) ATC radiosakari; 

 

iv) izlidošanas un glisādes procedūras; 
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v) autopilota lietošana; un 

 

vi) vienkāršotas lidojuma dokumentācijas lietošana; 

 

(3) OPS 1.965 noteiktās periodiskās pārbaudes veic ekspluatācijai raksturīgā vidē, atbilstoši 

lidmašīnas tipam vai klasei, viena pilota apkalpes lomā; 

 

(4) pilots attiecīgā tipa vai klases lidmašīnā saskaņā ar IFR ir nolidojis vismaz 50 stundas, 

no kurām vismaz 10 stundas kā komandieris; un 

 

(5) minimālā vajadzīgā nesenā lidojumu pieredze pilotam, kas veic lidojumus viena pilota 

apkalpē saskaņā ar IFR vai nakts apstākļos, ir 5 IFR lidojumi, tostarp 3 instrumentālās 

glisādes manevri, kas veikti iepriekšējo 90 dienu laikā ar attiecīgā tipa vai klases 

lidmašīnu viena pilota apkalpes lomā. Šo prasību var aizstāt ar pārbaudi, veicot IFR 

instrumentālās glisādes manevru, izmantojot attiecīgā tipa vai klases lidmašīnu. 

 

OPS 1.945 1. pielikums 

Ekspluatanta pārejas mācību kurss 

 

a) Ekspluatanta pārejas mācību kursā ir: 

 

(1) mācības un pārbaudes uz zemes, tostarp lidmašīnu sistēmas, normālās, nestandarta un 

avārijas procedūras; 
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(2) avārijas nu drošības ierīču mācības un pārbaudes, kurām jābūt pabeigtām, pirms sāk 

treniņa lidojumus; 

 

(3) mācības un pārbaudes lidmašīnā/trenažierī; un 

 

(4) uzraudzīti lidojumi reisa apstākļos un pārbaudes reisa apstākļos. 

 

b) pārejas mācību kursu veic a) apakšpunktā norādītajā secībā iepriekš. 

 

c) Pēc nulles lidojuma laika pārejas kursa beigšanas pilots: 

 

(1) sāk uzraudzītus reisa lidojumus 15 dienu laikā; un 

 

(2) četras pirmās pacelšanās/nosēšanās veic lidmašīnā TRI (A), kas sēž pilota sēdvietā, 

uzraudzībā. 

 

d) Apkalpes darba organizācijas elementi ir integrēti pārejas mācību kursa programmā, un to 

vada atbilstoši kvalificēts personāls. 

 

e) Ja lidojumu apkalpes loceklis agrāk nav beidzis ekspluatanta pārejas mācību kursu, 

ekspluatants nodrošina, ka, papildus iepriekš a) apakšpunktā minētajam, lidojumu apkalpes 

loceklis beidz vispārīgo pirmās medicīniskās palīdzības mācību kursu un, ja vajadzīgs, 

avārijas nosēšanās uz ūdens, izmantojot iekārtas ūdenī, mācību kursu. 

 



 
13376/1/05 REV 1  gag 338 
PIELIKUMS DG C III   LV 

OPS 1.965 1. pielikums 

Periodiskās mācības un pārbaudes – piloti 

 

a) Periodiskās mācības – periodiskajās mācībās ir: 

 

(1) mācības uz zemes un zināšanu atsvaidzināšana; 

 

i) Mācībās uz zemes un zināšanu atsvaidzināšanas programmā ir: 

 

A) lidmašīnas sistēmas; 

 

B) ekspluatācijas procedūras un prasības, tostarp atledošanas un 

pretapledošanas procedūras un pilota darba nespēja; un 

 

C) nelaimes gadījumu/starpgadījumu un atgadījumu apskats. 

 

ii) Zināšanas, kas iegūtas mācībās uz zemes un atsvaidzināšanas mācībās apstiprina 

ar anketu vai citu piemērotu metodi. 

 

(2) Mācības lidmašīnā/STD trenažierī; 

 

i) Mācību programmu lidmašīnā/STD trenažierī ievieš tā, lai visas galvenās 

lidmašīnas sistēmas atteices un ar tām saistītās procedūras būtu aptvertas 

iepriekšējo 3 gadu periodā. 
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ii) Ja manevrus ar dzinēja atteici veic lidmašīnā, dzinēja atteici imitē. 

 

iii) Mācības lidmašīnā/STD trenažierī var apvienot ar ekspluatanta profesionalitātes 

pārbaudi. 

 

(3) Mācības avārijas un drošības ierīču lietošanai; 

 

i) Mācības avārijas un drošības ierīču lietošanai var apvienot ar avārijas un drošības 

ierīču lietošanas pārbaudi, un tās veic lidmašīnā vai atbilstošā alternatīvā treniņa 

ierīcē. 

 

ii) Katru gadu mācībās avārijas un drošības ierīču lietošanai iekļauj: 

 

A) glābšanas vestes praktisku lietošanu, ja glābšanas vestes ir paredzētas; 

 

B) elpošanas aizsargierīču praktisko lietošanu, ja šādas ierīces ir paredzētas; 

 

C) ugunsdzēsības aparātu praktisko lietošanu; 

 

D) instruktāžu par visu lidmašīnā esošo avārijas un drošības ierīču izvietojumu 

un lietošanu; 

 

E) instruktāžu par visu veidu izeju izvietojumu un lietošanu; un 

 

F) aviācijas drošības procedūras. 
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iii) Katrus 3 gadus mācību programmā iekļauj: 

 

A) visu veidu izeju praktisko ekspluatāciju; 

 

B) piepūšamo trapu ekspluatācijā izmantojamās metodes demonstrāciju, ja 

traps ir paredzēts; 

 

C) praktiski ugunsdzēsības pasākumi, lietojot ierīces, kas atbilst lidmašīnā 

esošajām, dzēšot īstu vai imitētu uguni, izņemot ugunsdzēsības aparātus ar 

halonu, kad var izmantot Iestādei pieņemamas alternatīvas metodes; 

 

D) dūmu efektu slēgtā telpā un praktisku visu attiecīgo ierīču lietošanu imitētā 

dūmu piepildītā vidē; 

 

E) praktisku īstas vai imitētas pirotehnikas lietošanu, ja šādas ierīces ir 

paredzētas; un 

 

F) Glābšanas plosta(–u) lietošanas demonstrāciju, ja glābšanas plosts ir 

paredzēts; 

 

(4) Apkalpes darba optimizācijas (CRM) mācības: 

 

i) CRM elementi ir integrēti visās attiecīgajās periodisko mācību fāzēs; un 
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ii) tiek ieviesta īpaša modulārā CMR mācību programma tā, lai periodā, kas 

nepārsniedz 3 gadus, būtu aptvertas visas galvenās CMR mācību tēmas saskaņā ar 

šo: 

 

A) cilvēka kļūdas un uzticamība, kļūdu virkne, kļūdu novēršana un atklāšana; 

 

B) uzņēmuma drošības kultūra, standarta ekspluatācijas procedūras (SOP), 

organizatoriskie faktori; 

 

C) stress, stresa pārvaldība, nogurums un modrība; 

 

D) informācijas iegūšana un apstrāde, situācijas apzināšanās, darba slodzes 

pārvaldība; 

 

E) lēmumu pieņemšana; 

 

F) sazināšanās un koordinācija pilotu kabīnē un ārpus tās; 

 

G) vadība un komandas uzvedība, sinerģija; 

 

H) automatizācija un automatizācijas izmantošanas filosofija (ja piemērojama tipam); 

 

I) īpašas atšķirības, kas attiecas uz konkrēto tipu; 

 

J) mācības, kas balstītas uz konkrētiem atgadījumiem; 
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K) citas tēmas, kam pievēršama īpaša uzmanība, kuras minētas nelaimes gadījumu 

novēršanas un lidojumu drošības programmā (skatīt OPS 1.037). 

 

b) Periodiskās pārbaudes. Periodiskajās pārbaudēs ietilpst: 

 

(1) ekspluatanta profesionalitātes pārbaudes; 

 

i) Ja piemērojams, ekspluatanta profesionalitātes pārbaudēs iekļauj šādus manevrus: 

 

A) pārtrauktu pacelšanos, ja ir pieejams trenažieris, citādi tikai vingrinājumus 

ar pieskaršanos; 

 

B) pacelšanos ar dzinēja atteici starp V1 un V2 vai tiklīdz to atļauj drošības 

apsvērumi; 

 

C) precīzo instrumentālo glisādi līdz minimumam ar vienu nestrādājošu dzinēju 

daudzdzinēju lidmašīnā; 

 

D) neprecizēto glisādi līdz minimumam; 

 

E) aiziešanu nākamajā aplī no minimuma instrumentālā glisādē ar vienu 

nestrādājošu dzinēju daudzdzinēju lidmašīnā; un 
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F) nosēšanos ar vienu nestrādājošu dzinēju. Lidmašīnā ar vienu dzinēju jāveic 

mācību piespiedu nosēšanās. 

 

ii) Veicot lidmašīnā manevrus ar dzinēja atteici, dzinēja atteicei jābūt imitētai. 

 

iii) Papildus pārbaudēm, kas noteiktas i) apakšpunkta A) un F) daļā iepriekš, prasības, 

kas noteiktas lidojumu apkalpes locekļu apliecību izsniegšanai jāizpilda ik pēc 12 

mēnešiem, un tās var apvienot ar ekspluatanta profesionalitātes pārbaudi. 

 

iv) Pilotam, kas veic lidojumus tikai saskaņā ar VFR, pārbaudes, kas minētas i) 

apakšpunkta C)–E) daļā iepriekš, var izlaist, izņemot nosēšanos un aiziešanu 

nākamajā aplī daudzdzinēju lidmašīnā ar vienu nestrādājošu dzinēju. 

 

v) Ekspluatanta profesionalitātes pārbaudes veic tipa kvalifikācijas eksaminētājs. 

 

(2) avārijas un drošības ierīču pārbaudes. Pārbauda ierīces, par kurām ir veiktas mācības 

saskaņā a) apakšpunkta 3) daļu iepriekš. 

 

(3) pārbaudes reisa apstākļos; 

 

i) Pārbaudēm reisa apstākļos jānosaka apkalpes locekļa spēja apmierinoši veikt 

pilnīgu ekspluatāciju reisa apstākļos, tostarp pirmslidojuma un pēclidojuma 

procedūras un esošo ierīču lietošanu, kā noteikts darbības rokasgrāmatā. 
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ii) Lidojumu apkalpei novērtē tās apkalpes darba optimizācijas CRM prasmi saskaņā 

ar Iestādei pieņemamu un darbības rokasgrāmatā publicētu metodoloģiju. Šīs 

novērtēšanas mērķis ir: 

 

A) nodrošināt atgriezenisko saiti apkalpei komandas sastāvā un individuāli, kā 

arī palīdzēt noteikt atkārtotu mācību nepieciešamību; un 

 

B) uzlabot CRM mācību sistēmu. 

 

iii) Ja pilotu norīko gan pilotējošā, gan nepilotējošā pilota pienākumiem, viņu 

pārbauda abās šajās funkcijās. 

 

iv) Pārbaudes reisa apstākļos veic lidmašīnā. 

 

v) Pārbaudes reisa apstākļos veic ekspluatanta norīkoti un Iestādei pieņemami 

komandieri. OPS 1.965 a) apakšpunkta 4) daļas ii) iedaļā aprakstītā persona, kas 

veic pārbaudi reisa apstākļos, ir apguvusi CRM nostādnes un CRM iemaņu 

novērtējumu un sēž novērotāja sēdvietā, ja tāda ir. Ilgstošos pārlidojumos, ja 

lidmašīnā ir papildu lidojumu apkalpes locekļi, šī persona var veikt rezerves 

kreisēšanas pilota funkcijas, neaizņemot neviena pilota sēdvietu pacelšanās, 

izlidošanas, sākotnējās kreisēšanas, augstuma samazināšanas, glisādes un 

nosēšanās fāzē. CRM novērtējumi, ko šī persona veic, balstās tikai uz veiktajiem 

novērojumiem sākotnējās instruktāžas, kabīnes instruktāžas, pilotu kabīnes 

instruktāžas laikā un laikā, kad viņa atradās novērotāja sēdvietā. 
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OPS 1.965 2. pielikums 

Periodiskās mācības un pārbaudes – sistēmas vadības pults operatori 

 

a) Periodiskās mācības un pārbaudes sistēmas vadības pults operatoriem atbilst prasībām, kādas 

noteiktas pilotiem, papildinot ar specifiskajiem pienākumiem, izlaižot tos jautājumus, kas 

neattiecas uz sistēmas vadības pults operatoriem. 

 

b) Periodiskās mācības un pārbaudes sistēmas vadības pults operatoriem, ja iespējams, veic 

vienlaicīgi ar pilota periodiskajām mācībām un pārbaudēm. 

 

c) Pārbaudi reisa apstākļos veic ekspluatanta norīkots Iestādei pieņemams komandieris vai 

sistēmas vadības pults operatora tipa kvalifikācijas instruktors vai eksaminētājs. 

 

OPS 1.968 1. pielikums 

Pilota kvalifikācija, lai vadītu lidmašīnu no jebkura pilota sēdekļa 

 

a) Komandieri, kuru pienākumos ietilpst arī veikt lidojumus, atrodoties labās puses sēdeklī un 

veicot otrā pilota pienākumus, vai komandieri, kuriem jāveic mācīšanas vai eksaminācijas 

pienākumi, atrodoties labās puses sēdeklī, pabeidz papildu mācības un pārbaudes, kā noteikts 

darbības rokasgrāmatā, vienlaicīgi ar ekspluatanta profesionalitātes pārbaudēm, kas 

paredzētas OPS 1.965 b) apakšpunktā. Šajās papildu mācībās iekļauj vismaz šo: 

 

(1) dzinēja atteici pacelšanās laikā; 

 

(2) glisādi un aiziešanu nākamajā aplī ar vienu nestrādājošu dzinēju; un 
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(3) nosēšanos ar vienu nestrādājošu dzinēju. 

 

b) Ja manevrus ar nestrādājošu dzinēju veic lidmašīnā, dzinēja atteici imitē. 

 

c) Veicot lidojumus, atrodoties labās puses sēdeklī, OPS noteiktajām pārbaudēm lidojumu 

veikšanai no kreisās puses sēdekļa ir papildus jābūt derīgām un spēkā esošām. 

 

d) Pilots, kas aizvieto komandieri, vienlaikus ar OPS 1.965 b) apakšpunktā paredzētajām 

ekspluatanta profesionalitātes pārbaudēm ir demonstrējis prasmi veikt vingrinājumus un 

procedūras, par kurām aizvietojošais pilots parasti nav atbildīgs. Ja atšķirības starp kreiso un 

labo sēdekli nav būtiskas (piemēram, lietojot autopilotu), šo prasmi var demonstrēt jebkurā 

sēdeklī. 

 

e) Pilots, kas nav komandieris, vienlaikus ar OPS 1.965 b) apakšpunktā paredzētajām 

ekspluatanta profesionalitātes pārbaudēm demonstrē prasmi veikt vingrinājumus un 

procedūras, kas citādi būtu komandiera kā nepilotējoša pilota atbildībā. Ja atšķirības starp 

kreiso un labo sēdekli nav būtiskas (piemēram, lietojot autopilotu), šo prasmi var demonstrēt 

jebkurā sēdeklī. 
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OPS 1.980 1. pielikums 

Vairāku lidmašīnu tipu vai variantu ekspluatācija 

 

a) Ja lidojumu apkalpes loceklis ekspluatē vairāk par vienu lidmašīnas klasi, tipu vai variantu, 

kas uzskaitīti piemērojamajos lidojumu apkalpes licencēšanas noteikumos, bet ne ar vienu 

pilota apliecības apstiprinājumu, ekspluatants ievēro šo: 

 

(1) lidojumu apkalpes loceklis ekspluatē ne vairāk kā: 

 

i) trīs virzuļdzinēju lidmašīnu tipus vai variantus; vai 

 

ii) trīs turbo propelleru lidmašīnu tipus vai variantus; vai 

 

iii) vienu turbo propelleru lidmašīnas tipu un vienu virzuļdzinēja lidmašīnas tipu vai 

variantu; vai 

 

iv) vienu turbo propelleru lidmašīnas tipu vai variantu un jebkuru konkrētas klases 

lidmašīnu. 

 

(2) OPS 1.965 prasības jebkuram ekspluatējamās lidmašīnas tipam vai variantam, ja vien 

ekspluatants nav demonstrējis Iestādei pieņemamas īpašas procedūras un/vai 

ekspluatācijas ierobežojumus. 
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b) Ja lidojumu apkalpes loceklis ekspluatē vairāk par vienu lidmašīnas tipu vai variantu ar vienu 

vai vairākiem pilota apliecības apstiprinājumiem, kā noteikts lidojumu apkalpes licencēšanas 

noteikumos (tips – vairāki piloti), ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) minimālais darbības rokasgrāmatā noteiktais lidojumu apkalpes sastāvs ekspluatācijā ir 

vienāds katram tipam vai variantam; 

 

(2) lidojumu apkalpes loceklis ekspluatē ne vairāk kā divus lidmašīnu tipus un variantus, 

kam vajadzīgs atsevišķs apstiprinājums pilota apliecībā; un 

 

(3) vienā lidojumu darba laika periodā ekspluatē tikai lidmašīnas ar vienu pilota apliecības 

apstiprinājumu, ja vien ekspluatants nav ieviesis procedūras, lai nodrošinātu pietiekamu 

sagatavošanās laiku. 

 

Piezīme: gadījumos, kad vajadzīgs vairāk par vienu apstiprinājumu apliecībā, skatīt c) un d) 

apakšpunktu turpmāk. 

 

c) Ja lidojumu apkalpes loceklis ekspluatē vairāk par vienu lidmašīnas tipu vai variantu, kas 

uzskaitīti lidojumu apkalpes licencēšanas noteikumos (tips – viens pilots un tips – vairāki 

piloti), bet ne ar vienu pilota apliecības apstiprinājumu, ekspluatants ievēro šo: 

 

(1) iepriekš minētā b) apakšpunkta 1), 2) un 3) daļu; 

 

(2) turpmāk minēto d) apakšpunktu. 
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d) Ja lidojumu apkalpes loceklis ekspluatē vairāk par vienu lidmašīnas tipu vai variantu, kas 

uzskaitīti lidojumu apkalpes licencēšanas noteikumos (tips – vairāki piloti), bet ne ar vienu 

pilota apliecības apstiprinājumu, ekspluatants ievēro šo: 

 

(1) iepriekš minētā b) apakšpunkta 1), 2) un 3) daļu. 

 

(2) Pirms divu pilota apliecības apstiprinājumu privilēģiju izmantošanas: 

 

i) lidojumu apkalpes locekļi ir izgājuši divas secīgas ekspluatanta profesionalitātes 

pārbaudes un ir nolidojuši 500 stundas attiecīgā apkalpes locekļa statusā 

komerciālā gaisa transporta ekspluatācijā pie viena un tā paša ekspluatanta; 

 

ii) gadījumā, ja pilots ir guvis pieredzi pie ekspluatanta, izmantojot apliecības divu 

apstiprinājumu priekšrocības, un tad viņu pie tā paša ekspluatanta paaugstina par 

komandieri vienā no šiem tipiem, vajadzīgā minimālā pieredze kā komandierim ir 

6 mēnešu periods un 300 stundu nolidojums, un viņam jābeidz divas secīgas 

ekspluatanta profesionalitātes pārbaudes, pirms viņš atkal ir tiesīgs izmantot divu 

apliecības apstiprinājumu priekšrocības. 

 

(3) Pirms sākt mācības un ekspluatāciju ar citu tipu vai variantu, lidojumu apkalpes locekļu 

pieredzei jābūt 3 mēnešu periodam un 150 stundu nolidojumam ar bāzes lidmašīnu, ietverot 

vismaz vienu profesionalitātes pārbaudi. 

 

(4) Pēc sākotnējās pārbaudes reisa apstākļos ar jauno tipu veic 50 stundu nolidojumu vai 20 

sektorus vienīgi ar jaunā tipa lidmašīnu. 
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(5) OPS 1.970 katram ekspluatējamajam tipam, ja vien Iestāde nav atļāvusi piemērot atlaides 

saskaņā ar šā apakšpunkta 7) daļu turpmāk. 

 

(6) Periodam, kurā vajadzīga lidojumu pieredze reisa apstākļos ar katru tipu, jābūt noteiktam 

darbības rokasgrāmatā. 

 

(7) Ja ekspluatants lūdz atlaides, lai samazinātu mācību, pārbaužu un nesenās pieredzes prasības 

starp lidmašīnas tipiem, tas parāda Iestādei attiecībā uz katru tipu vai variantu, kurus 

jautājumus to savstarpējās līdzības dēļ nevajag atkārtot. 

 

i) Saskaņā ar OPS 1.965 b) apakšpunkta prasībām, katru gadu ir jāveic divas ekspluatanta 

profesionalitātes pārbaudes. Ja saskaņā ar 7) daļu iepriekš atlaides piešķir operatora 

profesionalitātes pārbaudēm, gadījumiem, kad ekspluatē pārmaiņus divus tipus, katra 

ekspluatanta profesionalitātes pārbaude no jauna apstiprina ekspluatanta 

profesionalitātes pārbaudi otram tipam. Ar nosacījumu, ka periods starp 

profesionalitātes pārbaudēm tipa kvalifikācijas apstiprināšanai vai atjaunošanai 

nepārsniedz to, kas noteikts lidojumu apkalpes licencēšanas noteikumos katram tipam, 

attiecīgās lidojumu apkalpes licencēšanas noteikumu prasības ir izpildītas. Papildus 

darbības rokasgrāmatā jābūt noteiktām atbilstošām un apstiprinātām periodiskajām 

mācībām. 

 

ii) Saskaņā ar OPS 1.965, katru gadu ir jāveic viena pārbaude reisa apstākļos. Ja saskaņā ar 

šā apakšpunkta 7) daļu iepriekš atlaides piešķir pārbaudēm reisa apstākļos, gadījumiem, 

kad ekspluatē pārmaiņus divus tipus, katra pārbaude reisa apstākļos no jauna apstiprina 

pārbaudi reisa apstākļos otram tipam. 
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iii) Ikgadējās avārijas un drošības ierīču mācībās un pārbaudēs ietver visas prasības 

katram tipam. 

 

(8) OPS 1.965 katram ekspluatējamajam tipam vai variantam, ja vien Iestāde nav atļāvusi 

piemērot atlaides saskaņā ar šā apakšpunkta 7) daļu iepriekš. 

 

e) Ja lidojumu apkalpes loceklis ekspluatē lidmašīnu tipu vai variantu kombinācijas, kā norādīts 

lidojumu apkalpes licencēšanas noteikumos (klase – viens pilots un tips – vairāki piloti), 

ekspluatants demonstrē, ka īpašas procedūras un/vai ekspluatācijas ierobežojumi ir 

apstiprināti saskaņā ar OPS 1.980 d) apakšpunktu. 
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O APAKŠSADAĻA 

 

SALONA APKALPE 

 

OPS 1.988 

Piemērojamība 

 

Ekspluatants nodrošina, ka visi salona apkalpes locekļi atbilst šīs apakšsadaļas prasībām un 

jebkurām citām salona apkalpei piemērojamām drošības prasībām. 

 

Šajā regulā "salona apkalpes loceklis" ir ikviens apkalpes loceklis, kas nav lidojumu apkalpes 

loceklis un kas pasažieru drošības interesēs veic pienākumus, ko viņam uzticējis ekspluatants vai 

komandieris lidmašīnas kabīnē. 

 

OPS 1.989 

Identifikācija 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka visi kabīnes apkalpes locekļi valkā salona apkalpes formas tērpu 

un ir pasažieriem skaidri identificējami kā salona apkalpes locekļi. 

 

b) Pārējais personāls, piemēram, medicīniskais personāls, apsardzes personāls, bērnu pieskatītāji, 

eskortētāji, tehniskais personāls, izklaides darbinieki, tulki, kas veic savus pienākumus 

kabīnē, nevalkā tādu formas tērpu, kas varētu likt pasažieriem tos uzskatīt par salona apkalpes 

locekļiem, ja vien viņi neatbilst šīs apakšsadaļas prasībām un jebkurām citām piemērojamām 

šīs regulas prasībām. 
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OPS 1.990 

Salona apkalpes locekļu skaits un sastāvs 

 

a) Ekspluatants ekspluatē lidmašīnu ar apstiprināto maksimālo pasažieru sēdvietu konfigurāciju 

vairāk par 19, pārvadājot vienu vai vairākus pasažierus, vienīgi tad, ja apkalpē ir iekļauts 

vismaz viens salona apkalpes loceklis tādu pienākumu veikšanai, kas norādīti darbības 

rokasgrāmatā, pasažieru drošības interesēs. 

 

b) Ievērojot iepriekšējo a) apakšpunktu, ekspluatants nodrošina, ka minimālais salona apkalpes 

locekļu skaits ir lielākais no šiem: 

 

(1) viens salona apkalpes loceklis uz katrām 50 vai daļas no 50 pasažieru sēdvietām, kas 

uzstādītas vienā lidmašīnas klājā; vai 

 

(2) salona apkalpes locekļu skaits, kas aktīvi piedalījās darbā lidmašīnas salonā attiecīgajā 

ārkārtas evakuācijas demonstrācijā vai kas bija uzskatāmi par tādiem, kas piedalījušies 

attiecīgajā analīzē, izņemot, ja maksimālā apstiprinātā pasažieru sēdvietu konfigurācija 

ir mazāka par demonstrācijas laikā evakuēto skaitu vismaz par 50 vietām, salona 

apkalpes locekļu skaitu var samazināt par 1 uz katru pilno 50 vietu kopumu, par kādu 

maksimālā apstiprinātā pasažieru sēdvietu konfigurācija ir mazāka par sertificēto 

maksimālo ietilpību. 

 

c) Izņēmuma apstākļos Iestāde var prasīt ekspluatantam iekļaut apkalpē papildu salona apkalpes 

locekļus. 
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d) Neparedzētos apstākļos nepieciešamo salona apkalpes locekļu skaitu var samazināt ar 

nosacījumu, ka: 

 

(1) saskaņā ar darbības rokasgrāmatā paredzētajām procedūrām ir samazināts pasažieru 

skaits; un 

 

(2) pēc lidojuma Iestādei tiek iesniegts ziņojums par to. 

 

e) Ekspluatants nodrošina, ka, izmantojot tādu salona apkalpes locekļu pakalpojumus, kuri ir 

pašnodarbināti un/vai strādā kā ārštata darbinieki vai arī nepilna laika darbinieki, tiek 

ievērotas O apakšsadaļas prasības. Šajā ziņā īpaša uzmanība jāpievērš kopējam gaisa kuģu 

tipu vai variantu skaitam, kādā salona apkalpes loceklis var lidot komerciāla aviopārvadājuma 

nolūkā, kas nedrīkst pārsniegt OPS 1.1030 paredzētās prasības, tostarp gadījumus, kad viņa 

pakalpojumus izmanto cits ekspluatants. 

 

OPS 1.995 

Minimālās prasības 

 

Ekspluatants nodrošina, ka katrs kabīnes apkalpes loceklis: 

 

a) ir vismaz 18 gadu vecs; 

 

b) ir ar regulāriem starplaikiem izgājis medicīnisko apskati vai novērtējumu atbilstīgi Iestādes 

prasībām, lai pārbaudītu medicīnisko piemērotību viņa pienākumu veikšanai; 
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c) ir sekmīgi beidzis sākotnējās mācības saskaņā ar OPS 1.1005 un viņam ir atestāts par 

mācībām drošības jomā; 

 

d) ir beidzis attiecīgas pārejas un/vai atšķirību mācības, kas ietver vismaz tos priekšmetus, kas 

uzskaitīti OPS 1.1010; 

 

e) iziet periodiskas mācības atbilstīgi OPS 1.1015 noteikumiem; 

 

f) ir kompetents savu pienākumu veikšanai atbilstīgi darbības rokasgrāmatā paredzētajām 

procedūrām. 

 

OPS 1.1000 

Vecākie salona apkalpes locekļi 

 

a) Ekspluatants ieceļ vecāko salona apkalpes locekli ikreiz, kad ir norīkots vairāk par vienu 

salona apkalpes locekli. Darbībās, kad ir norīkots vairāk par vienu salona apkalpes loceklis, 

bet ir vajadzīgs tikai viens salona apkalpes loceklis, ekspluatants norīko vienu salona apkalpes 

locekli, kas atbild komandierim. 

 

b) Vecākais salona apkalpes loceklis atbild komandierim par darbības rokasgrāmatā paredzētās 

normālās un ārkārtas procedūras(–u) veikšanu un koordinēšanu. Gadījumā, ja turbulences 

laikā nav norāžu no lidojumu apkalpes, vecākais salona apkalpes loceklis ir tiesīgs pārtraukt 

ar drošību nesaistīto pienākumu izpildi un informēt lidojumu apkalpes locekļus par jūtamo 

turbulences stiprumu un vajadzību ieslēgt norādes par drošības jostu piesprādzēšanu. Pēc tam 

salona apkalpei jāpastiprina drošība pasažieru salonā un citās piemērojamās zonās. 
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c) Ja saskaņā ar OPS 1.990 ir jānorīko vairāk par vienu salona apkalpes locekli, ekspluatants 

vecākā salona apkalpes locekļa postenī ieceļ tikai tādu personu, kam ir vismaz viena gada 

pieredze kā operatīvajam salona apkalpes loceklim un kas beidzis attiecīgu kursu, kas aptver 

vismaz šādas tēmas: 

 

(1) pirmslidojuma instruktāža: 

 

i) darbība kā apkalpei, 

 

ii) salona apkalpes darba vietu izvietojums un apkalpes locekļu pienākumi, 

 

iii) konkrētā lidojuma specifikas izskatīšana, tostarp lidmašīnas tips, iekārtas, 

ekspluatācijas darbības apgabals un veids un pasažieru kategorijas, īpašu 

uzmanību pievēršot pasažieriem ar īpašām vajadzībām, maziem bērniem un 

slimniekiem uz nestuvēm, un 

 

(2) apkalpes sadarbība savā starpā: 

 

i) disciplīna, pienākumi un subordinācija, 

 

ii) koordinācijas un saziņas svarīgums, 

 

iii) pilota darbnespēja, un 
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(3) ekspluatanta prasību un juridisko prasību pārskats: 

 

i) pasažieru drošības instruktāža, drošības informācijas kartes, 

 

ii) lidmašīnas virtuves nodrošināšana, 

 

iii) salona bagāžas izvietojums, 

 

iv) elektroniskās ierīces, 

 

v) procedūras, uzpildot degvielu, ja lidmašīnā ir pasažieri, 

 

vi) turbulence, 

 

vii) dokumentācija, un 

 

(4) cilvēka faktori un apkalpju darba optimizācija, un 

 

(5) ziņojumu sniegšana par negadījumiem un starpgadījumiem, un 

 

(6) lidojumu un darba laika ierobežojumi un atpūtas prasības. 
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d) Ekspluatants nosaka procedūras, kā izvēlēties nākamo kvalifikācijas ziņā piemērotāko salona 

apkalpes locekli, kas darbotos kā vecākais salona apkalpes loceklis gadījumā, ja ieceltais 

salona apkalpes loceklis kļūtu darbnespējīgs. Šīm procedūrām jābūt Iestādei pieņemamām, un 

tajās jāņem vērā salona apkalpes locekļu darbības pieredze. 

 

e) CRM MĀCĪBAS Ekspluatants nodrošina, ka visi attiecīgie OPS 1.1005/1.1010/1.1015 2. 

pielikuma, 1. tabulas a) ailē uzskaitītie elementi ir ietverti mācībās un izskatīti f) ailē, vecāko 

salona apkalpes locekļu kurss, noteiktajā līmenī. 

 

OPS 1.1002 

Vienīgā salona apkalpes locekļa darbība 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka katrs salona apkalpes loceklis, kam nav attiecīgas agrākās 

pieredzes, pirms sākt darbu kā vienīgais salona apkalpes loceklis, pabeidz: 

 

(1) mācības papildus tām, kas noteiktas OPS 1.1005 un OPS 1.1010, kur īpaši uzsvērta šāda 

vienīgā salona apkalpes locekļa darbības specifika: 

 

i) atbildība komandiera priekšā par darbības rokasgrāmatā paredzētās salona 

drošības un ārkārtas procedūras(–u) īstenošanu; 

 

ii) koordinācijas un saziņas ar lidojumu apkalpi svarīgums, nepakļāvīgu vai 

traucējošu pasažieru savaldīšana; 
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iii) ekspluatanta prasību un juridisko prasību pārskats; 

 

iv) dokumentācija; 

 

v) ziņojumu sniegšana par negadījumiem un starpgadījumiem; 

 

vi) lidojumu un darba laika ierobežojumi. 

 

(2) Iepazīšanas lidojumus vismaz 20 stundas un 15 sektorus. Iepazīšanas lidojumus veic 

attiecīgu pieredzi ieguvuša salona locekļa uzraudzībā tāda tipa lidmašīnā, kas tiks 

ekspluatēta. 

 

b) Ekspluatants nodrošina, ka, pirms norīkot salona apkalpes locekli darbā kā vienīgo salona 

apkalpes locekli, šis salona apkalpes loceklis ir kompetents savu pienākumu veikšanai 

saskaņā ar darbības rokasgrāmatā noteiktajām procedūrām. Atbilstību vienīgā salona apkalpes 

locekļa darbībām iekļauj salona apkalpes locekļu izvēles, darbā pieņemšanas, mācīšanas un 

kompetences izvērtēšanas kritērijos. 

 

OPS 1.1005 

Sākotnējās drošības mācības 

(Skat. OPS 1.1005 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka ikviens salona apkalpes loceklis, pirms sākt pārejas mācības, ir 

sekmīgi pabeidzis sākotnējās drošības mācības, kur iekļauti vismaz OPS 1.1005 1. pielikumā 

uzskaitītie priekšmeti. 
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b) Mācību kursus pēc Iestādes ieskatiem un ar tās apstiprinājumu sniedz: 

 

vai nu 

 

(1) ekspluatants 

 

– tieši vai 

 

– netieši ar mācību organizācijas starpniecību, kas rīkojas ekspluatanta vārdā; 

 

vai 

 

(2) apstiprināta mācību organizācija. 

 

c) Sākotnējo mācību kursu programma un struktūra atbilst piemērojamajām prasībām, un to 

iepriekš apstiprina Iestāde. 

 

d) Pēc Iestādes ieskatiem Iestāde, ekspluatants vai apstiprinātā mācību organizācija, kas sniedz 

mācību kursu, salona apkalpes loceklim pēc tam, kad viņš ir beidzis sākotnējo mācību kursu 

un sekmīgi izturējis OPS 1.1025 minēto pārbaudi, izsniedz atestātu par drošības mācībām. 

 

e) Gadījumos, kad Iestāde pilnvaro ekspluatantu vai apstiprinātu mācību organizāciju izsniegt 

salona apkalpes loceklim atestātu par drošības mācībām, šādā atestātā skaidri norāda atsauci 

uz Iestādes apstiprinājumu. 
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OPS 1.1010 

Pārejas un atšķirību mācības 

(Skat. OPS 1.1010 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka ikviens kabīnes apkalpes loceklis ir pabeidzis atbilstošu pārejas un 

atšķirību mācību kursu saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem un vismaz tos priekšmetus, 

kas uzskaitīti OPS 1.1010 1. pielikumā. Mācību kurss ir izklāstīts darbības rokasgrāmatā. 

Mācību kursa programmu un struktūru iepriekš apstiprina Iestāde. 

 

(1) Pārejas mācības: pārejas kurss jābeidz, pirms: 

 

i) ekspluatants pirmo reizi norīko darbā kā salona apkalpes locekli; vai 

 

ii) saņemts norīkojums darbā cita tipa lidmašīnā; un 

 

(2) atšķirību mācības: atšķirību mācības jābeidz, pirms sāk darbu: 

 

i) pašreiz ekspluatēta lidmašīnas tipa citā variantā; vai 

 

ii) ar atšķirīgām drošības ierīcēm, atšķirīgu drošības ierīču izvietojumu vai 

atšķirīgām parastām un ārkārtas drošības procedūrām pašreiz ekspluatējamos 

lidmašīnu tipos vai variantos. 
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b) Ekspluatants nosaka pārejas un atšķirību mācību saturu, ņemot vērā salona apkalpes locekļa 

agrākās mācības, kādas reģistrētas salona apkalpes locekļa mācību dokumentācijā, kas 

paredzēta ar OPS 1.1035. 

 

c) Neskarot OPS 1.995 c) apakšpunkta prasības, sākotnējo mācību (OPS 1.1005) un pārejas un 

atšķirību mācību (OPS 1.1010) saistītos elementus var apvienot. 

 

d) Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) pārejas mācības vada strukturētā un reālā veidā saskaņā ar OPS 1.1010 1. pielikumu; 

 

(2) atšķirību mācības vada strukturētā veidā; un 

 

(3) pārejas mācībās un vajadzības gadījumā atšķirību mācībās ietver visu drošības ierīču 

lietojumu un visas parastās un ārkārtas procedūras, kas piemērojamas attiecīgajā 

lidmašīnas tipā vai variantā, un mācības un praksi vai nu atbilstošā mācību iekārtā, vai 

īstā lidmašīnā. 

 

e) Ekspluatants nodrošina, ka, katrs salona apkalpes loceklis, pirms to pirmo reizi norīko veikt 

darba pienākumus, pabeidz ekspluatanta CRM mācības un lidmašīnas tipa CRM saskaņā ar 

OPS 1.1010 j) apakšpunkta 1. pielikumu. Salona apkalpes locekļi, kas jau strādā pie 

ekspluatanta kā salona apkalpes locekļi un nav agrāk beiguši ekspluatanta CRM mācības, 

beidz šīs mācības līdz nākamajām obligātajām periodiskajām mācībām un pārbaudei saskaņā 

ar OPS 1.1010 j) apakšpunkta 1. pielikumu, tostarp lidmašīnas tipa CRM, ja vajadzīgs. 
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OPS 1.1012 

Iepazīšanas lidojumi 

 

Ekspluatants nodrošina, ka pēc pārejas mācību beigšanas katrs salona apkalpes loceklis, pirms sākt 

darbu kā vienam no OPS 1.990 paredzētā minimālā salona apkalpes locekļu skaita, veic vajadzīgos 

iepazīšanas lidojumus. 

 

OPS 1.1015 

Periodiskās mācības 

(Skat. OPS 1.1015 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka ikviens kabīnes apkalpes loceklis iziet periodiskās mācības, kas 

ietver katram apkalpes loceklim uzticētās darbības parastajās un ārkārtas procedūrās un 

vingrinājumus, kas attiecas uz to lidmašīnas tipu(–iem) un/vai variantu(–iem), kur šie 

apkalpes locekļi strādā saskaņā ar OPS 1.1015 1. pielikumu. 

 

b) Ekspluatants nodrošina, ka Iestādes apstiprinātajā periodisko mācību programmā ir ietvertas 

teorētiskās un praktiskās mācības kopā ar individuālo praksi, kā paredzēts OPS 1.1015 1. 

pielikumā. 

 

c) Periodisko mācību un ar to saistīto OPS 1.1025 noteikto pārbaužu derīguma termiņš ir 12 

kalendārie mēneši papildus izdošanas mēneša atlikušajai daļai. Ja atestāts izdots iepriekšējās 

pārbaudes derīguma termiņa beidzamo trīs mēnešu laikā, tad derīguma termiņš sniedzas no 

izdošanas datuma līdz 12 kalendāro mēnešu beigām, sākot no iepriekšējās pārbaudes 

derīguma termiņa beigu datuma. 
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OPS 1.1020 

Atsvaidzināšanas mācības 

(Skat. OPS 1.1020 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka ikviens salona apkalpes loceklis, kas nav pildījis savus ar 

lidojumiem saistītos pienākumus ilgāk kā 6 mēnešus, bet kam vēl nav beidzies iepriekšējās 

pārbaudes derīguma termiņš saskaņā ar OPS 1.1025 b) apakšpunkta 3) daļu, pabeidz darbības 

rokasgrāmatā paredzēto atsvaidzināšanas mācību kursu atbilstīgi OPS 1.1020 1. pielikumam. 

 

b) Ekspluatants nodrošina, ka salona apkalpes loceklis, kas ir veicis savus ar lidojumiem saistītos 

pienākumus, taču iepriekšējo 6 mēnešu laikā nav pildījis pienākumus konkrētā tipa lidmašīnā 

kā salona apkalpes loceklis, kā noteikts OPS 1.990 b) apakšpunktā, pirms uzņemties šādus 

pienākumus minētā tipa lidmašīnā vai nu: 

 

(1) pabeidz atsvaidzināšanas mācību kursu šā tipa lidmašīnā; vai 

 

(2) vada divus atkārtotas iepazīšanās lidojumu sektorus komerciālas ekspluatācijas laikā šā 

tipa lidmašīnā. 
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OPS 1.1025 

Pārbaudes 

 

a) Pēc Iestādes ieskatiem Iestāde, ekspluatants vai apstiprinātā mācību organizācija, kas sniedz 

mācību kursu, nodrošina, ka OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 un 1.1020 paredzēto mācību laikā 

vai pēc to beigšanas katram salona apkalpes loceklim veic pārbaudi saņemto mācību apjomā, 

lai apstiprinātu viņa profesionalitāti parasto un ārkārtas drošības pienākumu veikšanā. 

 

Pēc Iestādes ieskatiem Iestāde, ekspluatants vai apstiprinātā mācību organizācija, kas sniedz 

mācību kursu, nodrošina, ka personāls, kas veic šīs pārbaudes, ir atbilstoši kvalificēts. 

 

b) Ekspluatants nodrošina, ka ikvienam salona apkalpes loceklim veic šādas pārbaudes: 

 

(1) sākotnējā drošības mācība. OPS 1.1005 1. pielikumā uzskaitītās tēmas; 

 

(2) pārejas un atšķirību mācības. OPS 1,1010 1. pielikumā uzskaitītās tēmas; 

 

(3) Periodiskās mācības. OPS 1.1015 1. pielikumā uzskaitītās tēmas pēc vajadzības; un 

 

(4) Atsvaidzināšanas mācības. OPS 1.1020 1. pielikumā uzskaitītās tēmas. 
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OPS 1.1030 

Vairāku lidmašīnu tipu vai variantu ekspluatācija 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka katrs salona apkalpes loceklis strādā ne vairāk kā trīs tipu 

lidmašīnās, tomēr ar Iestādes apstiprinājumu salona apkalpes loceklis var strādāt četru tipu 

lidmašīnās, ar nosacījumu, ka vismaz divos no šiem tipiem: 

 

(1) tipam nespecifiskās parastās un ārkārtas procedūras ir identiskas; un 

 

(2) drošības ierīces un parastās un ārkārtas procedūras ir līdzīgas. 

 

b) Iepriekšējā a) apakšpunkta izpratnē lidmašīnas tipa variantus uzskata par atšķirīgiem tipiem, 

ja tie nav līdzīgi visos šeit uzskaitītajos aspektos: 

 

(1) avārijas izeju darbība; 

 

(2) pārnēsājamo drošības ierīču izvietojums un tips; un 

 

(3) tipam specifiskas ārkārtas procedūras. 
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OPS 1.1035 

Mācību dokumentācija 

 

Ekspluatants: 

 

(1) uztur visu OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 un 1.1025 paredzēto mācību un 

pārbaužu dokumentāciju; un 

 

(2) saglabā drošības mācību beigšanas atestātu kopijas; un 

 

(3) regulāri atjaunina informāciju mācību dokumentācijā un medicīnisko apskašu un 

vērtējumu dokumentācijā, mācību ierakstos norādot veikto pārejas, atšķirību un 

periodisko mācību datumu un saturu; un 

 

(4) pēc salona apkalpes locekļa pieprasījuma nodrošina viņam piekļuvi visai pieejamai 

sākotnējo, pārejas un periodisko mācību un pārbaužu dokumentācijai. 
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OPS 1.1005 1. pielikums 

Sākotnējās drošības mācības 

 

Priekšmetu minimums, kas jāiekļauj OPS 1.1005 paredzēto sākotnējo drošības mācību kursā ir šāds: 

 

a) uguns un dūmu mācības: 

 

1. uzsvaru liek uz salona apkalpes atbildību nekavējoties rīkoties ārkārtas situācijās, kas 

saistītas ar ugunsgrēku un dūmiem, konkrēti uzsverot, cik svarīgi ir noteikt faktisko 

degšanas avotu; 

 

2. svarīgums nekavējoties informēt lidojumu apkalpi, kā arī konkrētā rīcība, kāda 

vajadzīga koordinācijai un palīdzības sniegšanai, kad konstatēta degšana vai dūmi; 

 

3. vajadzība bieži pārbaudīt potenciālās ugunsgrēka riska zonas, tostarp tualetes, un 

attiecīgos dūmu detektorus; 

 

4. ugunsgrēku klasifikācija un atbilstošais ugunsdzēsīgo vielu veids un procedūras 

konkrētās ugunsgrēka situācijās, ugunsdzēsīgo vielu lietošanas metodes, sekas 

nepareizam lietojumam un lietojumam slēgtās telpās; un 

 

5. uz zemes esošo avārijas dienestu vispārīgās procedūras lidlaukos. 
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b) Mācības izdzīvošanā uz ūdens. 

 

Reāla individuālo peldēšanas līdzekļu uzvilkšana un lietošana ūdenī. Pirms pirmo reizi sākt 

darbu lidmašīnā, kurā ir glābšanas plosti vai citas līdzīgas ierīces, jāsniedz mācības šo ierīču 

lietošanā, kā arī reāla prakse ūdenī. 

 

c) Izdzīvošanas mācības. 

 

Izdzīvošanas mācības ir piemērotas ekspluatācijas apgabaliem (piemēram, polārie apgabali, 

tuksnesis, džungļi vai jūrā). 

 

d) Medicīniskie jautājumi un pirmā palīdzība: 

 

1. instruktāža pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā un pirmās medicīniskās palīdzības 

aptieciņu lietošanā; 

 

2. pirmā palīdzība saistībā ar izdzīvošanas mācībām un atbilstošo higiēnu; un 

 

3. lidošanas fizioloģiskā ietekme, īpaši uzsverot hipoksiju. 

 

e) Darbs ar pasažieriem: 

 

1. ieteikumi par tādu pasažieru atpazīšanu un apvaldīšanu, kas ir alkohola ietekmē, 

narkotiku ietekmē vai ir agresīvi; 
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2. metodes, kādas izmanto pasažieru motivēšanā un pūļa vadīšanā, kas vajadzīgs, lai 

paātrinātu lidmašīnas evakuāciju; 

 

3. noteikumi, kas attiecas uz salona bagāžas (ieskaitot salona dienesta priekšmetus) drošu 

novietošanu un risku, ka tā varētu apdraudēt salonā esošos vai kā citādi aizšķērsot vai 

bojāt avārijas ierīces vai lidmašīnas izejas; 

 

4. pareiza pasažieru izvietojuma svarīgums, ievērojot lidmašīnas masu un līdzsvaru. Īpaši 

jāuzsver pasažieru ar īpašām vajadzībām nosēdināšana un vajadzība veselos un spēcīgos 

pasažierus sēdināt pie neuzraudzītām izejām; 

 

5. pienākumi, kas jāveic, lidmašīnai iekļūstot turbulencē, tostarp salona nodrošināšana; 

 

6. pasākumi, kas jāveic, ja salonā pārvadā dzīvus dzīvniekus; 

 

7. mācības par bīstamām kravām, tostarp R apakšsadaļā minētie noteikumi; 

 

8. drošības procedūras, tostarp S apakšsadaļā minētie noteikumi. 

 

f) Saziņa. 

 

Mācības jāuzsver, cik svarīga ir efektīva saziņa starp salona apkalpi un lidojumu apkalpi, 

tostarp metodes, kopēja valoda un terminoloģija. 
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g) Disciplīna un atbildība: 

 

1. svarīgi, lai salona apkalpe pienākumus veiktu saskaņā ar darbības rokasgrāmatu; 

 

2. nepārtraukta kompetence un piemērotība darbam kā salona apkalpes loceklim, īpaši 

ņemot vērā lidojumu un darba laika ierobežojumus un atpūtas laika prasības; 

 

3. izpratne par aviācijas noteikumiem un civilās aviācijas iestādes lomu attiecībā uz salona 

apkalpi; 

 

4. vispārīgas zināšanas par attiecīgo aviācijas terminoloģiju, lidojumu teoriju, pasažieru 

izvietojumu, meteoroloģiju un lidojumu apgabaliem; 

 

5. salona apkalpes pirmslidojumu instruktāža un vajadzīgā drošības informācija attiecībā 

uz specifiskajiem salona apkalpes locekļu pienākumiem; 

 

6. svarīgi nodrošināt, lai informācija attiecīgajos dokumentus un rokasgrāmatās tiktu 

atjaunināta ar ekspluatanta sniegtajiem grozījumiem; 

 

7. svarīgi prast noteikt, kad salona apkalpes locekļiem ir tiesības un atbildība sākt 

evakuāciju un citas ārkārtas procedūras; un 

 

8. drošības pienākumu un atbildības svarīgums, kā arī vajadzība ātri un efektīvi reaģēt uz 

ārkārtas situācijām. 
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h) apkalpes darba optimizācija. 

 

(1) CRM ievadkurss: 

 

i) salona apkalpes loceklis, pirms to pirmo reizi norīko darbā par salona apkalpes 

locekli, beidz CRM ievadkursu. Salona apkalpes locekļi, kas jau strādā par salona 

apkalpes locekļiem komerciālajos gaisa pārvadājumos un kas agrāk nav beiguši 

ievadkursu, beidz CRM ievadkursu līdz nākamajām periodiskajām mācībām 

un/vai pārbaudei. 

 

ii) Mācību elementus, kas minēti OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015 2. pielikuma 1. 

tabulas a) ailē, aplūko tādā līmenī, kāds noteikts b) ailē, CRM ievadkurss. 

 

iii) CRM ievadkursu vada vismaz viens salona apkalpes CRM instruktors. 

 

OPS 1.1010 1. pielikums 

Pārejas un atšķirību mācības 

 

a) Vispārējas prasības: 

 

Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

1. pārejas un atšķirību mācības vada attiecīgi kvalificēts personāls; un 
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2. pārejas un atšķirību mācībās apgūst visu lidmašīnā esošo drošības un izdzīvošanas 

ierīču izvietojumu, paņemšanu un lietošanu, kā arī visas parastās un ārkārtas procedūras, 

kas saistītas ar ekspluatējamo lidmašīnas tipu, variantu un konfigurāciju. 

 

b) uguns un dūmu mācības: 

 

Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

1. katram salona apkalpes loceklim sniedz reālas un praktiskas mācības, kā lietot visas 

ugunsdzēsības ierīces, tostarp aizsargapģērbu, kas atbilst tām, kādas ir lidmašīnā. Šajās 

mācības ietverti šādi elementi: 

 

i) tādas uguns dzēšana, kas raksturīga ugunsgrēkam lidmašīnas iekšpusē, izņemot, ja 

ugunsdzēsības aparāti ir ar halonu, tad var lietot alternatīvu ugunsdzēsīgo vielu; 

un 

 

ii) elpošanas aizsargierīču uzvilkšana un lietošana slēgtā telpā, kas mākslīgi 

piepildīta ar dūmiem. 

 

c) Durvju un izeju ekspluatācija: 

 

Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

1. katrs salona apkalpes loceklis lidmašīnā vai attiecīgā mācību ierīcē darbina un reāli 

atver visas parastās un avārijas izejas pasažieru evakuācijai; un 
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2. ir parādīts, kā atver visas citas izejas, piemēram pilotu kabīnes logus. 

 

d) Mācības avārijas trapa lietošanai: 

 

Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

1. katrs salona apkalpes loceklis nolaižas pa avārijas trapu no augstuma, kas atbilst 

lidmašīnas galvenā klāja sliekšņa augstumam; 

 

2. avārijas traps ir piestiprināts lidmašīnai vai attiecīgai mācību ierīcei; un 

 

3. veic vēl vienu nolaišanos, kad salona apkalpes loceklis kvalificējas darbam tādā 

lidmašīnas tipā, kur galvenā klāja izejas sliekšņa augstums būtiski atšķiras no tā, kāds 

bijis jebkurā iepriekš ekspluatētā lidmašīnas tipā. 

 

e) Evakuācijas procedūras un citas ārkārtas situācijas: 

 

Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

1. avārijas evakuācijas mācības ietver plānotu vai neplānotu evakuāciju pazīšanu uz zemes 

vai ūdenī. Šajās mācībās jāietver izpratne par to, kad nevar izmantot izejas vai lietot 

evakuācijas ierīces; un 

 



 
13376/1/05 REV 1  gag 375 
PIELIKUMS DG C III   LV 

2. ikvienam salona apkalpes loceklim iemāca, kā rīkoties šādās situācijās: 

 

i) ugunsgrēks lidojuma laikā, īpaši uzsverot degšanas avota identificēšanu; 

 

ii) spēcīga gaisa turbulence; 

 

iii)  pēkšņa dehermetizācija, tostarp nodrošinot, ka katrs salona apkalpes loceklis uzvelk 

pārnēsājamo skābekļa ierīci; un 

 

iv) citas ārkārtas situācijas lidojuma laikā. 

 

f) Pūļa kontrole. 

 

Ekspluatants nodrošina, ka sniedz mācības par pūļa kontroles praktiskajiem aspektiem dažādās 

ārkārtas situācijās attiecīgajā lidmašīnas tipā. 

 

g) Pilota darbnespēja. 

 

Ekspluatants nodrošina, ka, ja vien minimālais lidojumu apkalpes locekļu skaits nav vairāk par divi, 

katram salona apkalpes loceklim iemāca lidojumu apkalpes locekļa darbnespējas gadījumā 

lietojamās procedūras un liek darbināt sēdvietu un drošības jostu mehānismus. Mācības lidojumu 

apkalpes locekļu skābekļa sistēmas un lidojumu apkalpes locekļu kontrolsaraksta, ja ekspluatanta 

SOP to paredz, izmantošanā veic ar praktisku demonstrāciju. 
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h) Drošības ierīces. 

 

Ekspluatants nodrošina, ka ikvienam salona apkalpes loceklim sniedz realitātei tuvas mācības 

un demonstrē drošības iekārtu izvietojumu un lietojumu, tostarp šādām drošības ierīcēm: 

 

1. avārijas trapi un, ja trapiem nav pašiem sava nostiprinājuma, visu ar tiem saistīto virvju 

lietojums; 

 

2. glābšanas plosti un trapi–plosti, tostarp ierīces, kas piestiprinātas plostam un/vai tajā 

tiek pārvadātas; 

 

3. glābšanas vestes, bērnu glābšanas vestes un piepūšamās glābšanas gultiņas; 

 

4. automātiskā skābekļa padeves sistēma; 

 

5. pirmās palīdzības skābeklis; 

 

6. ugunsdzēsības aparāti; 

 

7. ugunsdzēsības cirvis vai lauznis; 

 

8. avārijas gaismas, tostarp lukturi; 

 

9. sakaru ierīces, tostarp megafoni; 

 

10. izdzīvošanas komplekti, tostarp to saturs; 
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11. pirotehnika (reāla vai kā uzskates līdzeklis); 

 

12. pirmās palīdzības aptieciņas, to saturs un avārijas medicīnas ierīces; un 

 

13. pārējās salona drošības ierīces un sistēmas, ja tādas ir. 

 

i) Pasažieru instruktāža/drošības demonstrējumi. 

 

Ekspluatants nodrošina, ka veic mācības pasažieru sagatavošanai parastām un ārkārtas 

situācijām saskaņā ar OPS 1.285. 

 

(j) apkalpes darba optimizācija. Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) katrs salona apkalpes loceklis beidz ekspluatanta CRM mācības, apgūstot 

OPS 1.1005/1.1010/1.1015 2. pielikuma 1. tabulas a) ailē minētos elementus līdz c) ailē 

noteiktajam līmenim, pirms sāk turpmākās lidmašīnas tipam specifiskās CRM un/vai 

periodiskās CRM mācības. 

 

(2) Ja salona apkalpes loceklis sāk pārejas kursu uz citu lidmašīnas tipu, apgūst 

OPS 1.1005/1.1010/1.1015 2. pielikuma 1. tabulas a) ailē minētos elementus līdz 

līmenim, kāds noteikts ailē d) lidmašīnas tipam specifiskās CRM. 

 

(3) Ekspluatanta CRM mācības un lidmašīnas tipam specifiskās CRM mācību vada vismaz 

viens salona apkalpes CRM instruktors. 
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OPS 1.1015 1. pielikums 

Periodiskās mācības 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka periodiskās mācības vada attiecīgi kvalificēts personāls. 

 

b) Ekspluatants nodrošina, ka katrus 12 kalendāros mēnešus praktiskās mācības ietver šādus 

jautājumus: 

 

1. ārkārtas procedūras, tostarp pilota darbnespējas gadījumā; 

 

2. evakuācijas procedūras, tostarp pūļa kontroles metodes; 

 

3. katra salona apkalpes locekļa praktiski veikti vingrinājumi parasto un avārijas izeju 

atvēršanā pasažieru evakuācijai; 

 

4. avārijas ierīču, tostarp skābekļa sistēmu, izvietojums un lietošana, katrs salona apkalpes 

loceklis uzvelk glābšanas vesti, uzliek pārnēsājamo skābekļa ierīci un elpošanas 

aizsardzības ierīci (PBE); 

 

5. pirmās palīdzība un pirmās palīdzības aptieciņu saturs; 

 

6. priekšmetu izvietojums salonā; 

 

7. drošības procedūras; 

 

8. negadījumu un starpgadījumu pārskats; un 
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9. apkalpes darba optimizācija. Ekspluatants nodrošina, ka CRM mācības atbilst šādiem 

nosacījumiem: 

 

i)  OPS 1.1005/ 1.1010/1/1.1015 2. pielikuma 1. tabulas a) ailē minētos elementus apgūst 

trīs gadu laikposmā līdz līmenim, kāds noteikts e) ailē, Ikgadējās periodiskās CRM 

mācības; 

 

ii)  šīs mācību programmas noteikšanu un ieviešanu vada salona apkalpes CRM instruktors; 

 

iii)  ja CRM mācības tiek īstenotas atsevišķu moduļu veidā, tās vada vismaz viens salona 

apkalpes CRM instruktors. 

 

c) Ekspluatants nodrošina, ka ar intervālu, kas nepārsniedz 3 gadus, periodiskajās mācībās ietver 

arī šos jautājumus: 

 

1. visu parasto un avārijas izeju darbība un reāla atvēršana pasažieru evakuācijai gaisa 

kuģī vai attiecīgā mācību iekārtā; 

 

2. visu pārējo izeju darbības demonstrācija; 

 

3. reālas un praktiskas mācības, kā lietot visas ugunsdzēsības ierīces, tostarp 

aizsargapģērbu, kādas var būt attiecīgajā gaisa kuģī. 
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Šajās mācības ietverti šādi elementi: 

 

i) tādas uguns dzēšana, kas raksturīga ugunsgrēkam lidmašīnas iekšpusē, izņemot, ja 

ugunsdzēsības aparāti ir ar halonu, tad var lietot alternatīvu ugunsdzēsīgo vielu; un 

 

ii) katram salona apkalpes loceklim jāuzvelk un jālieto elpošanas aizsargierīces slēgtā 

telpā, kas mākslīgi piepildīta ar dūmiem. 

 

4. pirotehnikas (reālas vai uzskates līdzekļa) lietojums; un 

 

5. glābšanas plosta vai trapa–plosta, ja tādi ir, lietojuma demonstrēšana. 

 

6. Ekspluatants nodrošina, ka, ja vien minimālais lidojumu apkalpes locekļu skaits nav 

vairāk par divi, katram salona apkalpes loceklim iemāca lidojumu apkalpes locekļa 

darbnespējas gadījumā lietojamās procedūras un liek darbināt sēdvietu un drošības jostu 

mehānismus. Mācības lidojumu apkalpes locekļu skābekļa sistēmas un lidojumu 

apkalpes locekļu kontrolsaraksta, ja ekspluatanta SOP to paredz, izmantošanā veic ar 

praktisku demonstrāciju. 

 

d) Ekspluatants nodrošina, ka salona apkalpes locekļu mācību kursā iekļauj visas attiecīgās III 

pielikuma, OPS 1, prasības. 
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OPS 1.1020 1. pielikums 

Atsvaidzināšanas mācības 

 

Ekspluatants nodrošina, ka atsvaidzināšanas mācības vada attiecīgi kvalificētas personas un ka katra 

salona apkalpes locekļa mācībās ir vismaz šādi elementi: 

 

(1) ārkārtas procedūras, tostarp pilota darbnespējas gadījumā; 

 

(2) evakuācijas procedūras, tostarp pūļa kontroles metodes; 

 

(3) visu parasto un avārijas izeju darbība un reāla atvēršana pasažieru evakuācijai gaisa 

kuģī vai attiecīgā mācību iekārtā; 

 

(4) visu pārējo izeju, tostarp pilotu kabīnes logu, darbības demonstrācija; un 

 

(5) avārijas ierīču, tostarp skābekļa sistēmu, izvietojums un lietošana, kā arī glābšanas 

vestu, pārnēsājamo skābekļa masku un elpošanas aizsargierīču uzvilkšana. 
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OPS 1.1005/1.1010/1.1015 2. pielikums 

Mācības 

 

1. CRM mācību programmu līdz ar CRM metodoloģiju un terminoloģiju iekļauj darbības 

rokasgrāmatā. 

 

2. Turpmāk 1. tabulā ir norādīts, kādus CRM elementus iekļauj katrā no mācību veidiem. 

 

Mācību elementi 
 
 
 
a) 

CRM 
ievadkurss 
 
 
b) 

Ekspluatanta 
CRM 
Mācības 
 
c) 

Lidmašīnas 
tipam 
specifiskās 
CRM 
d) 

Gadskārtējas 
atkārtotas 
mācības un 
pārbaude 
e) 

Augstāko 
salona 
apkalpes 
locekļu kurss 
f) 

Vispārēji principi 

Cilvēka faktori aviācijā 
 
Vispārīgas instrukcijas 
par CRM principiem un 
mērķie m 

 
 
 
Padziļināti 

 
 
 
Nav 
vajadzīgs 

 
Nav 
vajadzīgs 
 
Nav 
vajadzīgs 

 
 
 
Pārskats 

 

Cilvēka darbības spējas un ierobežojumi attiecībā uz konkrētu salona apkalpes locekli 

Personības 
apzināšanās, cilvēka 
kļūdas un uzticamība, 
attieksme un uzvedība, 
pašnovērtējums 

     

Stress un stresa vadība      

Nogurums un modrība Padziļināti 
Nav 
vajadzīgs 

Nav 
vajadzīgs 

Pārskats (3 gadu 
cikls) 

Nav vajadzīgs
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Pašpārliecinātība 
Situācijas izpratne, 
informācijas iegūšana 
un apstrādāšana 

     

Attiecībā uz visu lidmašīnas apkalpi 
Kļūdu novēršana un 
atklāšana 

     

Kopīga situācijas 
izpratne, informācijas 
iegūšana un apstrāde 

   Pārskats  

Darba slodzes vadība    (3 gadu 
cikls) 

 

Efektīva visu apkalpes 
locekļu, tostarp 
lidojumu apkalpes un 
nepieredzējušu salona 
apkalpes locekļu saziņa 
un koordinācija, 
kultūras atšķirības 

 
 
Nav 
vajadzīgs 

 
 
Padziļināti 

 
 
Attiecībā 
uz konkrēto 
tipu(–iem) 

 Pastiprināšana 
(attiecībā uz 
augstāko 
salona 
apkalpes 
locekļu 
pienākumiem)
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Līderība, sadarbība, 
sinerģija, lēmumu 
pieņemšana, 
deleģēšana 

     

Individuāli un 
komandas pienākumi, 
lēmumu pieņemšana un 
rīcība 

     

Pasažieru cilvēka 
faktoru identifikācija 
un vadība: pūļa 
kontrole, pasažieru 
stress, konfliktu vadība, 
medicīniskie faktori 
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Parametri, kas attiecas 
uz lidmašīnu tipu (šaurs 
/plats korpuss, ar vienu 
/vairākiem klājiem), 
lidojumu apkalpes un 
salona apkalpes sastāvs 
un pasažieru skaits 

  
 
 
Nav 
vajadzīgs 

 
 
 
Padziļināti 

  

Attiecībā uz ekspluatantu un organizāciju 

Uzņēmuma drošības 
kultūra, SOP, 
organizatoriskie 
faktori, faktori, kas 
saistīti ar operāciju 
veidiem 

     

Efektīva saziņa un 
koordinācija ar citu 
ekspluatācijas 
personālu un 
dienestiem uz zemes 

Nav 

vajadzīgs 

Padziļināti Attiecībā 

uz konkrēto 

tipu(–iem) 

Pārskats 

(3 gadu 

cikls) 

 

Dalība kabīnes drošības 
starpgadījumu un 
negadījumu ziņošanā 

     

Konkrētu gadījumu 
pētījumi (skatīt 
piezīmi) 

 Vajadzīgs  Vajadzīgs  

 

Piezīme: d) ailē, ja piemēroti attiecīgajam lidmašīnas tipam specifiski konkrētu gadījumu 

pētījumi nav pieejami, jāaplūko ekspluatācijas apjomam un mērogam atbilstoši konkrētu 

gadījumu pētījumi. 
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P APAKŠSADAĻA 

 

ROKASGRĀMATAS, ŽURNĀLI UN IERAKSTI 

 

OPS 1.1040 

Vispārīgie noteikumi darbības rokasgrāmatām 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka darbības rokasgrāmatā ir visas ekspluatācijas personālam 

pienākumu veikšanai vajadzīgās instrukcijas un informācija. 

 

b) Ekspluatants nodrošina, ka darbības rokasgrāmatas saturs, tostarp ar visiem grozījumiem un 

labojumiem, nav pretrunā Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) nosacījumiem vai citiem 

piemērojamiem noteikumiem un ir pieņemams Iestādei vai, kur piemērojams, Iestāde to ir 

apstiprinājusi. 

 

c) Ja Iestāde nav apstiprinājusi citādi vai ja citādi nav noteikts valsts normatīvajos aktos, 

ekspluatantam rokasgrāmata jāsagatavo angļu valodā. Papildus ekspluatants var tulkot un 

lietot šo rokasgrāmatu vai tās daļas citā valodā. 

 

d) Ja ekspluatantam rodas vajadzība izdot jaunas darbības rokasgrāmatas vai lielas to 

daļas/sējumus, viņam jāievēro c) apakšpunkta noteikumi iepriekš. 

 

e) Ekspluatants var izdot darbības rokasgrāmatu atsevišķos sējumos. 
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f) Ekspluatants nodrošina, ka visam ekspluatācijas personālam ir ērti pieejams katrs 

rokasgrāmatas tās daļas eksemplārs, kas attiecas uz viņa pienākumiem. Papildus ekspluatants 

katram apkalpes loceklim piešķir personīgu rokasgrāmatas A un B daļu eksemplāru vai 

izvilkumus, kas vajadzīgi personīgām studijām. 

 

g) Ekspluatants nodrošina, ka darbības rokasgrāmatā izdara grozījumus vai labojumus, tādējādi 

atjauninot tajā ietvertās instrukcijas un informācijas. Ekspluatants nodrošina, ka viss 

ekspluatanta personāls iepazīstas ar grozījumiem, kas attiecas uz viņu pienākumiem. 

 

h) Katrs darbības rokasgrāmatas vai attiecīgo tās daļu turētājs nodrošina tās atjaunināšanu ar 

grozījumiem vai labojumiem, ko veicis ekspluatants. 

 

i) Ekspluatants pirms plānoto grozījumu un labojumu spēkā stāšanās nosūta tos Iestādei. Ja 

grozījums skar tādu rokasgrāmatas daļu, kas jāapstiprina saskaņā ar OPS, šo apstiprinājumu 

iegūst, pirms grozījums stājas spēkā. Ja drošības apsvērumu dēļ vajadzīgi steidzami grozījumi 

vai labojumi, tos var publicēt un piemērot nekavējoties, ar nosacījumu, ka pieteikums 

attiecīgā apstiprinājuma saņemšanai ir iesniegts. 

 

j) Ekspluatants veic visus Iestādes pieprasītos grozījumus un labojumus. 

 

k) Ekspluatantam jānodrošina, ka informāciju no apstiprinātiem dokumentiem un visus 

grozījumus šādos apstiprinātos dokumentos precīzi atspoguļo darbības rokasgrāmatā un ka 

darbības rokasgrāmatā nav informācijas, kas ir pretrunā jebkuriem apstiprinātiem 

dokumentiem. Tomēr šī prasība neaizliedz ekspluatantam izmantot piesardzīgākus datus un 

procedūras. 
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l) Ekspluatantam jānodrošina, ka darbības rokasgrāmatas saturs ir tādā formā, lai to varētu lietot 

bez grūtībām. Rokasgrāmatas struktūrā ievēro cilvēka faktora principus. 

 

m) Iestāde var atļaut ekspluatantam visu darbības rokasgrāmatu vai tās daļu sniegt citā formātā, 

nevis drukātu uz papīra. Šādos gadījumos jānodrošina pieņemams pieejamības, lietojamības 

un uzticamības līmenis. 

 

n) Darbības rokasgrāmatas saīsinātas formas izmantošana neatbrīvo ekspluatantu no OPS 1.130 

prasībām. 

 

OPS 1.1045 

Darbības rokasgrāmatas struktūra un saturs 

(Skat. OPS 1.1045 1. pielikumu) 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka darbības rokasgrāmatai ir šāda galvenā struktūra: 

 

– A daļa: Vispārīgi/Pamata jautājumi 

 

Šajā daļā ir visas ar konkrētu tipu nesaistītās ekspluatācijas nostādnes, instrukcijas un 

procedūras, kas vajadzīgas drošai ekspluatācijai. 
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– B daļa: Lidmašīnas ekspluatācijas jautājumi 

 

Šajā daļā ir visas ar konkrētu tipu saistītas instrukcijas un procedūras, kas vajadzīgas drošai 

ekspluatācijai. Tajā jāņem vērā visas atšķirības starp ekspluatanta lietotajiem tipiem, 

variantiem vai atsevišķām lidmašīnām. 

 

– C daļa: Instrukcijas un informācija par maršrutiem un lidlaukiem 

 

Šajā daļā ir visas instrukcijas un informācija, kas vajadzīga attiecīgajā ekspluatācijas reģionā. 

 

– D daļa: Mācības 

 

Šajā daļā ir visas personāla mācību instrukcijas, kas vajadzīgas drošai ekspluatācijai. 

 

b) Ekspluatants nodrošina, ka darbības rokasgrāmatas saturs atbilst OPS 1.1045 1. pielikuma 

prasībām un attiecas uz ekspluatācijas reģionu un raksturu. 

 

c) Ekspluatants nodrošina, ka darbības rokasgrāmatas detalizēta struktūra ir Iestādei pieņemama. 

 

OPS 1.1050 

Lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmata 

 

Ekspluatantam ir spēkā esoša lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmata vai tai līdzvērtīgs dokuments 

katrai lidmašīnai, kuru tas ekspluatē. 
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OPS 1.1055 

Lidojuma žurnāls 

 

a) Ekspluatants par katru lidojumu saglabā lidojuma žurnāla formā šādu informāciju: 

 

(1) lidmašīnas reģistrācija; 

 

(2) datums; 

 

(3) apkalpes locekļu vārds(–i) un uzvārds(–i); 

 

(4) apkalpes loceklim(–ļiem) uzticētie darba pienākumi; 

 

(5) izlidošanas vieta; 

 

(6) ielidošanas vieta; 

 

(7) izlidošanas laiks (riteņu atbloķēšanas laiks); 

 

(8) ierašanās laiks (riteņu bloķēšanas laiks); 

 

(9) lidojuma ilgums; 

 

(10) lidojuma veids; 
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(11) starpgadījumi, novērojumi (ja tādi ir); un 

 

(12) komandiera paraksts (vai tā ekvivalents). 

 

b) Iestāde ekspluatantam var atļaut nelietot lidojuma žurnālu vai kādu tā daļu, ja attiecīgā 

informācija ir pieejama citos dokumentos. 

 

c) Ekspluatants nodrošina, ka visus ierakstus veic vienlaicīgi un ka tie nav viegli izdzēšami. 

 

OPS 1.1060 

Operatīvais lidojuma plāns 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka izmantotajā operatīvajā lidojuma plānā un lidojuma laikā veiktajos 

ierakstos ir šādi punkti: 

 

(1) lidmašīnas reģistrācija; 

 

(2) lidmašīnas tips un variants; 

 

(3) lidojuma datums; 

 

(4) lidojuma identifikācija; 

 

(5) lidojumu apkalpes locekļu vārdi un uzvārdi; 
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(6) lidojumu apkalpes locekļu darba pienākumi; 

 

(7) izlidošanas vieta; 

 

(8) izlidošanas laiks (faktiskais riteņu atbloķēšanas laiks, pacelšanās laiks); 

 

(9) ierašanās vieta (plānotā un faktiskā); 

 

(10) ierašanās laiks (faktiskais nosēšanās un riteņu atbloķēšanas laiks); 

 

(11) ekspluatācijas veids (ETOPS, VFR, pārtransportēšanas lidojums utt.); 

 

(12) maršruts un maršruta segmenti ar kontrolpunktiem/maršruta punktiem, attālumiem, 

laiku un trekiem; 

 

(13) plānotais kreisēšanas ātrums un lidojuma laiks starp kontrolpunktiem/maršruta 

punktiem. Aprēķinātais un faktiskais pārlidojuma laiks; 

 

(14) drošie augstumi un minimālie līmeņi; 

 

(15) plānotie augstumi un lidojuma līmeņi; 

 

(16) degvielas aprēķini (ieraksti par lidojumā veiktajām degvielas pārbaudēm); 

 

(17) lidmašīnā esošā degviela, iedarbinot dzinējus; 
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(18) galapunkta un, kur piemērojams, pacelšanās un maršruta rezerves lidlauka variants(–i), 

ietverot šā apakšpunkta 12), 13), 14) un 15) daļā minēto informāciju; 

 

(19) sākotnējā ATS lidojuma plāna atļauja un turpmākā otrreizējā atļauja; 

 

(20) lidojumā veiktie pārplānojuma aprēķini; un 

 

(21) attiecīgā meteoroloģiskā informācija. 

 

b) Punktus, par kuriem informācija ir viegli pieejama citos dokumentos vai no cita pieņemama 

avota, vai kuri nav būtiski konkrētajam lidojuma tipam, no operatīvā lidojuma plāna var 

izlaist. 

 

c) Ekspluatants nodrošina, ka operatīvais lidojuma plāns un tā izmantošana ir aprakstīta darbības 

rokasgrāmatā. 

 

d) Ekspluatants nodrošina, ka visus ierakstus operatīvajā lidojuma plānā veic vienlaicīgi un ka 

tie nav viegli izdzēšami. 

 

OPS 1.1065 

Dokumentu saglabāšanas ilgums 

 

Ekspluatants nodrošina, ka visus ierakstus un visu svarīgo ekspluatācijas un tehniskā informāciju 

katram atsevišķam lidojumam saglabā tik ilgi, cik noteikts OPS 1.1065 1. pielikumā. 
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OPS 1.1070 

Ekspluatanta nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojums 

 

Ekspluatantam ir pašreizējs apstiprināts nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanas vadības 

organizācijas pašraksturojums, kā noteikts M daļas M.A.704. iedaļā. 

 

OPS 1.1071 

Lidmašīnas tehniskais žurnāls 

 

Ekspluatants uztur lidmašīnas tehnisko žurnālu, kā noteikts OPS 1.915. 

 

OPS 1.1045 1. pielikums 

Darbības rokasgrāmatas saturs 

 

Ekspluatants nodrošina, ka darbības rokasgrāmatā ir šāda informācija: 

 

A. VISPĀRĪGI/PAMATA JAUTĀJUMI 

 

0 DARBĪBAS ROKASGRĀMATAS ADMINISTRĒŠANA UN KONTROLE 

 

0.1. Ievads 

 

a) Paziņojums, ka rokasgrāmata atbilst visu piemērojamo normatīvo aktu prasībām un 

piemērojamās gaisa kuģa ekspluatanta apliecības noteikumiem un nosacījumiem. 
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b) Paziņojums, ka rokasgrāmatā ir ekspluatācijas instrukcijas, kas jāievēro attiecīgajam 

personālam. 

 

c) Rokasgrāmatas daļu uzskaitījums, īss to satura, piemērošanas sfēras un lietojuma 

apraksts. 

 

d) Rokasgrāmatas lietošanai vajadzīgo terminu un vārdu skaidrojumi un definīcijas. 

 

0.2. Grozījumu un labojumu sistēma 

 

a) Ziņas par personu(–ām), kas atbild par grozījumu un labojumu izstrādi un ievietošanu. 

 

b) Grozījumu un labojumu saraksts ar ievietošanas datumiem un spēkā stāšanās datumiem. 

 

c) Paziņojums, ka ar roku rakstīti grozījumi un labojumi nav atļauti, izņemot situācijas, 

kad tūlītējs grozījums vai labojums vajadzīgs drošības apsvērumu dēļ. 

 

d) Lappušu anotēšanas sistēmas apraksts un to spēkā stāšanās datumi. 

 

e) Spēkā esošo lappušu saraksts. 

 

f) Piezīmes par grozījumiem (teksta lappusēs un, ciktāl tas praktiski iespējams, shēmās un 

diagrammās). 

 

g) Pagaidu labojumi. 

 

Rokasgrāmatu, grozījumu un labojumu izplatīšanas sistēmas apraksts. 
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1. ORGANIZĀCIJA UN ATBILDĪBA 

 

1.1. Organizācijas struktūra. Organizācijas struktūras apraksts, tostarp uzņēmuma vispārīgā 

struktūrshēma un ekspluatācijas nodaļas struktūrshēma. Struktūrshēmā jāataino ekspluatācijas 

nodaļas saistība ar pārējām uzņēmuma nodaļām. Jo īpaši jānorāda visas tās struktūrvienību, 

nodaļu u.c. savstarpējās subordinācijas un atskaitīšanās līnijas, kas attiecas uz lidojumu 

ekspluatācijas drošību. 

 

1.2. Atbildīgās amatpersonas. Katras par lidojumu ekspluatāciju, tehniskās apkopes sistēmu, 

apkalpju mācībām un ekspluatāciju uz zemes atbildīgās amatpersonas, kas paredzēta 

OPS 1.175 i) apakšpunktā, vārds un uzvārds. Iekļauj arī viņu funkciju un atbildības aprakstu. 

 

1.3. Vadošā ekspluatācijas personāla atbildība un pienākumi. To vadošā ekspluatācijas personāla 

pienākumu, atbildības un pilnvaru apraksts, kas attiecas uz lidojumu ekspluatācijas drošību un 

atbilstību piemērojamajiem normatīviem. 

 

1.4. Komandiera pilnvaras, pienākumi un atbildība. Paziņojums, kas nosaka komandiera pilnvaras, 

pienākumus un atbildību. 

 

1.5. Apkalpes locekļu, kas nav komandieri, pienākumi un atbildība. 
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2. EKSPLUATĀCIJAS KONTROLE UN UZRAUDZĪBA 

 

2.1. Ekspluatācijas uzraudzība, ko veic ekspluatants. Ekspluatanta veiktās ekspluatācijas 

uzraudzības sistēmas apraksts (skat. OPS 1.175 g) apakšpunktu). Tajā jāparāda, kā uzrauga 

lidojumu ekspluatācijas drošību un personāla kvalifikāciju. Jo īpaši jāapraksta procedūras, kas 

saistītas ar šādiem jautājumiem: 

 

a) apliecību un kvalifikācijas derīgums; 

 

b) ekspluatācijas personāla kompetence; un 

 

c) ierakstu, lidojuma dokumentu, papildu informācijas un datu kontrole, analīze un 

glabāšana. 

 

2.2. Papildu ekspluatācijas instrukciju un informācijas izsludināšanas sistēma. Jebkuras sistēmas, 

kas paredzēta tādas darbības rokasgrāmatā neiekļautas papildu informācijas izsludināšanai, 

kurai var būt ietekme uz ekspluatāciju, apraksts. Iekļauj arī ziņas par šīs informācijas 

piemērojamību un personām, kas atbild par tās izsludināšanu. 

 

2.3. Negadījumu novēršanas un lidojumu drošības programma. Lidojumu drošības programmas 

galveno aspektu apraksts. 

 

2.4. Operatīvā kontrole. Vajadzīgo procedūru un atbildību apraksts operatīvās kontroles veikšanai 

attiecībā uz lidojumu drošību. 
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