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2.5. Iestādes pilnvaras. Iestādes pilnvaru apraksts un ieteikumi darbiniekiem, kā atvieglot Iestādes 

personāla veiktās pārbaudes. 

 

3. KVALITĀTES PĀRVALDĪBAS SISTĒMA 

 

Pieņemtās kvalitātes pārvaldības sistēmas apraksts, iekļaujot vismaz: 

 

a) kvalitātes politiku; 

 

b) kvalitātes pārvaldības sistēmas organizācijas aprakstu; un 

 

c) pienākumu un atbildības sadali. 

 

4. APKALPES SASTĀVS 

 

4.1. Apkalpes sastāvs. Apkalpes sastāva noteikšanas metodes apraksts, ņemot vērā šādus faktorus: 

 

a) izmantojamās lidmašīnas tips; 

 

b) veicamās ekspluatācijas reģions un veids; 

 

c) lidojuma fāze; 

 

d) minimālais apkalpes sastāvs un plānotais lidojuma darba laika posms; 
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e) apkalpes locekļu pieredze (kopējā un konkrētajā lidmašīnas tipā), nesenā lidojumu 

veikšana un kvalifikācija; un 

 

f) komandiera iecelšana un, ja vajadzīgs lidojuma ilguma dēļ, procedūras komandiera vai 

citu lidojumu apkalpes locekļu aizvietošanai atpūtas laikā (skat. OPS 1.940 1. 

pielikumu). 

 

g) vecākā salona apkalpes locekļa iecelšana un, ja vajadzīgs lidojuma ilguma dēļ, 

procedūras vecākā salona apkalpes locekļa vai citu salona apkalpes locekļu 

aizvietošanai atpūtas laikā. 

 

4.2. Komandiera iecelšana. Komandiera iecelšanai piemērojamie noteikumi. 

 

4.3. Lidojumu apkalpes rīcībnespēja. Instrukcija par komandiera pienākumu pārejas secību 

lidojumu apkalpes rīcībnespējas gadījumā. 

 

4.4. Vairāk nekā viena tipa lidmašīnu ekspluatācija. Paziņojums ar norādījumu, kuras lidmašīnas 

uzskatāmas par viena tipa lidmašīnām nolūkā: 

 

a) plānot lidojumu apkalpes darbu; un 

 

b) plānot salona apkalpes darbu. 
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5. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

 

5.1. Apraksts par ekspluatācijas personāla pienākumu veikšanai vajadzīgajām apliecībām, 

kategoriju(–ām), kvalifikāciju/kompetenci (piem., maršrutiem un lidlaukiem), pieredzi, 

mācībām, pārbaudēm un neseno darbību. Jāņem vērā lidmašīnas tips, ekspluatācijas veids un 

apkalpes sastāvs. 

 

5.2. Lidojumu apkalpe. 

 

a) Komandieris. 

 

b) Pilots, kas aizvieto komandieri. 

 

c) Otrais pilots. 

 

d) Uzraugāmais pilots. 

 

e) Sistēmas vadības pults operators. 

 

f) Vairāk nekā viena tipa vai varianta lidmašīnas ekspluatācija. 
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5.3. Salona apkalpe. 

 

a) Vecākais salona apkalpes loceklis. 

 

b) Salona apkalpes loceklis. 

 

i) Obligāti vajadzīgais salona apkalpes loceklis. 

 

ii) Papildu salona apkalpes loceklis un salona apkalpes loceklis iepazīšanās lidojumā. 

 

c) Vairāk nekā viena tipa vai varianta lidmašīnas ekspluatācija. 

 

5.4. Mācību, pārbaužu un uzraudzības personāls. 

 

a) Lidojumu apkalpei. 

 

b) Salona apkalpei. 

 

5.5. Pārējais ekspluatācijas personāls. 
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6. PIESARDZĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ APKALPES VESELĪBU 

 

6.1. Piesardzības pasākumi attiecībā uz apkalpes veselību. Attiecīgie noteikumi un norādījumi 

apkalpes locekļiem attiecībā uz veselību, tostarp: 

 

a) alkohols un citi apreibinoši dzērieni; 

 

b) narkotikas; 

 

c) medikamenti; 

 

d) miega zāles; 

 

e) farmaceitiskie preparāti; 

 

f) imunizācija; 

 

g) dziļūdens niršana; 

 

h) asins nodošana; 

 

i) piesardzība attiecībā uz ēdienu pirms lidojuma un tā laikā; 

 

(j) miegs un atpūta; un 

 

k) ķirurģiskas operācijas. 
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7. LIDOJUMA LAIKA IEROBEŽOJUMI 

 

7.1. Lidojuma un darba laika ierobežojumi un atpūtas prasības. Ekspluatanta izstrādāta shēma 

saskaņā ar piemērojamām prasībām. 

 

7.2. Lidojuma un darba laika ierobežojumu pārsniegšana un/vai atpūtas periodu samazināšana. 

Apstākļi, kādos var pārsniegt lidojuma un darba laiku vai saīsināt atpūtas periodus, un 

izmantojamās procedūras šo izmaiņu paziņošanai. 

 

8. EKSPLUATĀCIJAS PROCEDŪRAS 

 

8.1. Lidojuma sagatavošanas instrukcijas. Kā piemērojams attiecīgajai ekspluatācijai: 
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8.1.1. Minimālie lidojuma augstumi. Minimālo augstumu noteikšanas un piemērošanas metodes 

apraksts, tostarp: 

 

a) procedūra minimālo augstumu/lidojuma līmeņu noteikšanai VFR lidojumiem; un 

 

b) procedūra minimālo augstumu/lidojuma līmeņu noteikšanai VFR lidojumiem; 

 

8.1.2. Kritēriji un atbildība lidlauku izmantošanas atļauju piešķiršanā, ievērojot piemērojamās D, E, 

F, G, H, I un J apakšsadaļas prasības. 

 

8.1.3. Lidlauka ekspluatācijas minimumu noteikšanas metodes. Lidlauka ekspluatācijas minimuma 

noteikšanas metode IFR lidojumiem saskaņā ar OPS 1 E apakšsadaļu. Sniedz atsauci uz 

procedūrām redzamības un/vai redzamības uz skrejceļa noteikšanai un pilotu novērotās 

faktiskās redzamības, paziņotās redzamības un paziņotās redzamības uz skrejceļa 

piemērošanai. 

 

8.1.4. Maršruta ekspluatācijas minimumi VFR lidojumiem vai VFR lidojumu posmiem un, ja 

izmanto viendzinēja lidmašīnas, instrukcijas maršruta izvēlei, ievērojot tādu virsmu 

pieejamību, kur iespējama droša piespiedu nosēšanās. 

 

8.1.5. Lidlauka un maršruta ekspluatācijas minimumu sniegšana un piemērošana. 

 

8.1.6. Meteoroloģiskās informācijas interpretācija. Skaidrojošs materiāls par MET prognožu un 

MET ziņojumu atšifrēšanu, tostarp apstākļus raksturojošu izteicienu interpretāciju. 
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8.1.7. Pārvadājamā degvielas, eļļas un ūdens metanola daudzuma noteikšana. Metodes, ar kuru 

palīdzību lidojuma laikā nosaka un uzrauga līdzi vedamo degvielas, eļļas un ūdens metanola 

daudzumu. Šajā nodaļā jāiekļauj arī instrukcijas par lidmašīnā pārvadājamā šķidruma 

mērīšanu un sadali. Šādās instrukcijās jāņem vērā visi apstākļi, kas lidojumā var gadīties, 

tostarp pārplānošanas iespēja lidojuma laikā un viena vai vairāku lidmašīnas elektrības 

ģeneratoru atteice. Jāapraksta arī sistēma degvielas un eļļas izmantošanas ierakstu veikšanai. 

 

8.1.8. Masa un smaguma centrs. Vispārīgie masas un smaguma centra principi, tostarp: 

 

a) definīcijas; 

 

b) masas un smaguma centra aprēķinu sagatavošanas un pieņemšanas metodes, procedūras 

un atbildība; 

 

c) standarta un/vai faktiskās masas izmantošanas politika; 

 

d) metode piemērojamās pasažieru, bagāžas un kravas masas noteikšanai; 

 

e) piemērojamās pasažieru un bagāžas masas dažādiem ekspluatācijas veidiem un 

lidmašīnu tipiem; 

 

f) vispārīgas instrukcijas un informācija, kas vajadzīga dažādu izmantojamo masas un 

līdzsvara dokumentācijas veidu pārbaudei; 
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g) procedūras pēdējā brīža izmaiņām; 

 

h) degvielas, eļļas un ūdens metanola īpatnējais svars; un 

 

i) pasažieru izvietošanas politika/procedūras. 

 

8.1.9. ATS lidojuma plāns. Gaisa satiksmes servisa lidojuma plāna sagatavošanas un 

iesniegšanas procedūras un atbildība. Starp faktoriem, kas jāņem vērā, ir kā atsevišķu, tā 

daudzkārtēju lidojumu plānu iesniegšanas veids. 

 

8.1.10. Operatīvais lidojuma plāns. Operatīvā lidojuma plāna sagatavošanas un iesniegšanas 

procedūras un atbildība. Jāapraksta operatīvā lidojuma plāna izmantošana, tostarp jāsniedz 

pašlaik lietoto operatīvā lidojuma plāna formātu paraugi. 

 

8.1.11. Ekspluatanta lidmašīnas tehniskais žurnāls. Jāapraksta atbildība par ekspluatanta 

lidmašīnas tehnisko žurnālu, kā arī tā lietošana, tostarp jāsniedz lietoto formātu paraugi. 

 

8.1.12. Pārvadājamo dokumentu, veidlapu un papildu informācijas saraksts. 

 

8.2. Instrukcijas par apkalpošanu uz zemes 
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8.2.1. Degvielas procedūras. Degvielas procedūru apraksts, tostarp: 

 

a) drošības pasākumi degvielas uzpildes un noliešanas laikā, tostarp, kad darbojas APU vai 

kad darbojas turbo dzinējs un ir ieslēgtas propellera bremzes; 

 

b) degvielas uzpildīšana un noliešana laikā, kad pasažieri iekāpj lidmašīnā, ir lidmašīnā vai 

izkāpj no lidmašīnas; un 

 

c) piesardzības pasākumi, lai novērstu degvielu sajaukšanu. 

 

8.2.2. Lidmašīnas, pasažieru un kravas apkalpošanas procedūras saistībā ar drošību. Rīcības 

procedūru, ko izmanto pasažieru izvietošanā un pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas laikā, un 

lidmašīnas iekraušanas un izkraušanas laikā, apraksts. Tāpat jāapraksta arī citas procedūras, 

kuru nolūks ir panākt drošību, kamēr lidmašīna atrodas pie trapa. Rīcības procedūrās jābūt 

šādiem punktiem: 

 

a) bērni/zīdaiņi, slimi pasažieri un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām; 

 

b) nepieļaujamu pasažieru, izsūtītu vai apcietinātu personu pārvadāšana; 

 

c) rokas bagāžas pieļaujamais izmērs un svars; 

 

d) priekšmetu iekraušana un nostiprināšana lidmašīnā; 

 

e) īpašas kravas un kravas nodalījumu klasifikācija; 
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f) zemes iekārtu novietošana; 

 

g) lidmašīnas durvju ekspluatācija; 

 

h) drošība uz trapa, tostarp ugunsdrošība, dzinēju izplūdes un iesūces zonas; 

 

i) dzinēju iedarbināšana, procedūras aizbraukšanai no trapa un piebraukšanai pie tā, 

tostarp atpakaļ stumšanas un vilkšanas darbības; 

 

j) lidmašīnu apkope; un 

 

k) dokumenti un veidlapas attiecībā uz rīcību ar lidmašīnu; 

 

l) vairāku pasažieru nosēdināšana vienā lidmašīnas sēdvietā. 

 

8.2.3. Procedūras iekāpšanas atteikumam. Procedūras, lai nodrošinātu, ka personām, kas šķiet 

iereibušas vai kuru uzvedība vai fiziskais stāvoklis liecina, ka tās ir medikamentu iespaidā, 

izņemot medicīnas pacientus ar attiecīgu aprūpi, iekāpšanu atsaka. Tas neattiecas uz 

medicīnas pacientiem ar attiecīgu aprūpi. 
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8.2.4. Atledošanas un ledus novēršanas pasākumi uz zemes. Atledošanas un ledus novēršanas 

pasākumu politikas un procedūru apraksts lidmašīnām, kas atrodas uz zemes. Tajā ietver 

aprakstus par apledojuma un citu sārņu veidiem un iespaidu uz lidmašīnu, tai stāvot, 

manevrējot pa zemi un paceļoties. Papildus jāapraksta izmantoto šķidrumu veidi, tostarp 

minot: 

 

a) patentētos vai komerciālos nosaukumus; 

 

b) raksturīgās īpašības; 

 

c) ietekmi uz lidmašīnas tehnisko veiktspēju; 

 

d) efektivitātes laikus; un 

 

e) drošības pasākumus lietošanas laikā. 

 

8.3. Lidojumu procedūras 

 

8.3.1. VFR/IFR politika. Politikas apraksts par to, kā atļauj veikt lidojumus saskaņā ar VFR vai 

pieprasa veikt lidojumus saskaņā ar IFR, vai vienu maina pret otru. 

 

8.3.2. Navigācijas procedūras. Visu to navigācijas procedūru apraksts, kas attiecas uz ekspluatācijas 

veidu(–iem) un reģionu(–iem). Jāņem vērā: 

 

a) standarta navigācijas procedūras, tostarp tastatūras ievades neatkarīgu savstarpējo 

pārbaužu veikšanas politika, kur šī ievade ietekmē lidmašīnas lidojuma trajektoriju; 
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b) MNPS un POLAR navigācija un navigācija citos noteiktajos apgabalos; 

 

c) RNAV; 

 

d) pārplānošana lidojumā; un 

 

e) procedūras sistēmu degradācijas gadījumā; un 

 

f) RVSM. 

 

8.3.3. Altimetra iestatīšanas procedūras, tostarp, vajadzības gadījumā,  

 

– metriskā altimetrija un konvertēšanas tabulas, 

 

un 

 

– QFE ekspluatācijas procedūras. 

 

8.3.4. Augstuma brīdināšanas sistēmas procedūras. 

 

8.3.5. Zemes tuvuma brīdināšanas sistēma /Brīdināšanas sistēma sadursmes ar zemi novēršanai. 

Vajadzīgās procedūras un instrukcijas, lai novērstu sadursmi ar zemes reljefu kontrolēta 

lidojuma laikā, tostarp straujas augstuma samazināšanas ierobežojumi, atrodoties tuvu zemes 

virsmai (attiecīgās prasības mācībām ir iekļautas D.2.1). 
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8.3.6. TCAS/ACAS lietošanas politika un procedūras. 

 

8.3.7. Degvielas kontroles politika un procedūras lidojuma laikā. 

 

8.3.8. Nelabvēlīgi un potenciāli bīstami atmosfēras apstākļi. Procedūras ekspluatācijai nelabvēlīgos 

vai potenciāli bīstamos atmosfēras apstākļos un/vai procedūras, kā izvairīties no šādiem 

apstākļiem, tostarp: 

 

a) pērkona negaisi; 

 

b) apledojuma apstākļi; 

 

c) turbulence; 

 

d) pēkšņas vēja virziena un/vai stipruma maiņas; 

 

e) reaktīvās gaisa plūsmas; 

 

f) vulkānisko pelnu mākoņi; 

 

g) spēcīgi nokrišņi; 

 

h) smilšu vētras; 

 

i) kalnu viļņi; un 

 

j) būtiskas temperatūras svārstības. 
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8.3.9. Ierosinātā turbulence. Ierosinātās turbulences atdalīšanas kritēriji, ņemot vērā lidmašīnu 

tipus, vēju un skrejceļa izvietojumu. 

 

8.3.10. Apkalpes locekļi savās darba vietās. Prasības apkalpes darbiniekiem ieņemt savas noteiktās 

darba vietas vai sēdvietas dažādās lidojuma fāzēs vai kad vien tas uzskatāms par vajadzīgu 

drošības interesēs, kā arī iekļaujot procedūras kontrolētai atpūtai pilotu kabīnē. 

 

8.3.11. Drošības jostu lietošana apkalpei un pasažieriem. Prasības apkalpes locekļiem un 

pasažieriem lietot drošības jostas un/vai plecu siksnas dažādās lidojuma fāzēs vai kad vien 

tas uzskatāms par vajadzīgu drošības interesēs. 

 

8.3.12. Iekļūšana pilotu kabīnē. Nosacījumi tādu personu iekļūšanai pilotu kabīnē, kas nav 

lidojumu apkalpes locekļi. Jāiekļauj arī politika attiecībā uz Iestādes inspektoru iekļūšanu. 

 

8.3.13. Brīvo apkalpes sēdekļu izmantošana. Nosacījumi un procedūras brīvo apkalpes sēdekļu 

izmantošanai. 

 

8.3.14. Apkalpes locekļu rīcībnespēja. Procedūras, kas jāievēro lidojumā apkalpes locekļu 

rīcībnespējas gadījumā. Jāiekļauj arī dažādu rīcībnespējas veidu piemēri un līdzekļi to 

atpazīšanai. 
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8.3.15. Salona drošības prasības. Procedūras, kurās ietilpst: 

 

a) salona sagatavošana lidojumam, prasības lidojuma laikā un sagatavošana pirms 

nosēšanās, tostarp procedūras salona un virtuvju nostiprināšanai; 

 

b) procedūras, lai nodrošinātu, ka pasažierus nosēdina vietās, kur avārijas evakuācijas 

vajadzības gadījumā viņi labāk varētu palīdzēt, nevis kavēt evakuāciju no lidmašīnas; 

 

c) procedūras, kas jāievēro pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas laikā; un 

 

d) procedūras degvielas uzpildei/noliešanai laikā, kad pasažieri iekāpj lidmašīnā, atrodas 

tajā vai izkāpj no tās; 

 

e) smēķēšana lidmašīnā. 

 

8.3.16. Pasažieru instruktāžas procedūras. Pasažieru instruktāžas saturs, līdzekļi un laiks saskaņā 

ar OPS 1.285. 

 

8.3.17. Procedūras lidmašīnām, ko ekspluatē ar nepieciešamajām kosmiskās vai saules radiācijas 

noteikšanas ierīcēm. Procedūras kosmiskās vai saules radiācijas noteikšanas ierīču 

lietošanai un to rādījumu reģistrēšanai, tostarp darbības, ko veic, ja tiek pārsniegtas 

darbības rokasgrāmatā noteiktās robežvērtības. Papildus arī procedūras, tostarp ATS 

procedūras, kas jāievēro gadījumos, ja pieņem lēmumu nolaisties vai mainīt maršrutu. 
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8.3.18. Autopilota un autojaudas izmantošanas politika. 

 

8.4. Ekspluatācija visos laika apstākļos. Ar ekspluatāciju visos laika apstākļos saistīto 

ekspluatācijas procedūru apraksts (skat. arī OPS D un E apakšsadaļu). 

 

8.5. ETOPS. ETOPS ekspluatācijas procedūru apraksts. 

 

8.6. Minimālā ierīču komplekta un konfigurācijas noviržu saraksta(–u) lietošana. 

 

8.7. Nekomerciālie lidojumi. Procedūras un ierobežojumi: 

 

a) mācību lidojumiem; 

 

b) izmēģinājuma lidojumiem; 

 

c) piegādes lidojumiem; 

 

d) pārtransportēšanas lidojumiem; 

 

e) demonstrācijas lidojumiem; un 

 

f) pozicionēšanas lidojumiem, tostarp norādot, kādas personas var pārvadāt šādos 

lidojumos. 
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8.8. Prasības attiecībā uz skābekli. 

 

8.8.1. Skaidrojums par apstākļiem, kādos jānodrošina un jāizmanto skābeklis. 

 

8.8.2. Prasības attiecībā uz skābekli, kas vajadzīgs: 

 

a) lidojumu apkalpei; 

 

b) salona apkalpei; un 

 

c) pasažieriem. 

 

9. BĪSTAMAS KRAVAS UN IEROČI 

 

9.1. Informācija, instrukcijas un vispārīgi norādījumi par bīstamu kravu transportēšanu, tostarp: 

 

a) ekspluatanta politika attiecībā uz bīstamu priekšmetu transportēšanu; 

 

b) norādījumi par bīstamu kravu pieņemšanu, marķēšanu, pārvietošanu, izvietošanu un 

nodalīšanu; 

 

c) procedūras reaģēšanai avārijas situācijās, kurās iesaistītas bīstamas kravas; 
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d) visa iesaistītā personāla pienākumi saskaņā ar OPS 1.1215; un 

 

e) instrukcijas par ekspluatanta darbinieku pārvadāšanu. 

 

9.2. Nosacījumi, saskaņā ar kuriem var pārvadāt ieročus, kaujas munīciju un sporta ieročus. 

 

10. DROŠĪBA 

 

10.1. Drošības instrukcijas un norādījumi, kas nav konfidenciāli un kuros jāiekļauj ekspluatācijas 

personāla pilnvaras un atbildība. Jāietver arī politika un procedūras par rīcību, ja lidmašīnā 

tiek veikti tādi noziegumi kā nelikumīga iejaukšanās, sabotāža, spridzināšanas draudi un gaisa 

pirātisms, kā arī par ziņošanu par šiem noziegumiem. 

 

10.2. Preventīvu drošības pasākumu un mācību apraksts. 

 

Piezīme: atsevišķas drošības instrukciju un norādījumu daļas var būt konfidenciālas. 
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11. RĪCĪBA ATGADĪJUMU LAIKĀ, INFORMĒŠANA UN ZIŅOŠANA PAR TIEM  

 

Procedūras rīcībai atgadījumu laikā, informēšanai un ziņošanai par tiem. Šajā sadaļā jāiekļauj: 

 

a) atgadījumu definīcijas un visu iesaistīto personu konkrētā atbildība; 

 

b) Veidlapu, ko izmanto, lai ziņotu par dažādiem atgadījumiem, attēli (vai pašu veidlapu 

kopijas), instrukcijas par to aizpildīšanu, adreses, kurp tās būtu jāsūta, un šīm darbībām 

atvēlētais laiks; 

 

c) Ja notiek nelaimes gadījums, apraksti par to, kādas aviokompānijas nodaļas, iestādes un 

citas organizācijas ir jāinformē, kā tas jādara un kādā secībā; 

 

d) procedūras gaisa satiksmes apkalpošanas dienestu vienību mutiskai informēšanai par 

starpgadījumiem, kas saistīti ar ACAS RA, putnu draudiem, bīstamām kravām un 

bīstamiem apstākļiem; 

 

e) procedūras rakstisku ziņojumu iesniegšanai par gaisa satiksmes starpgadījumiem, 

ACAS RA, sadursmēm ar putniem, starpgadījumiem vai nelaimes gadījumiem ar 

bīstamām kravām un par nelikumīgu iejaukšanos; 

 



 
13376/1/05 REV 1  gag 418 
PIELIKUMS DG C III   LV 

f) ziņošanas procedūras, lai nodrošinātu atbilstību OPS 1.085 b) apakšpunktam un 1.420. 

Šajās procedūrās jāiekļauj ar iekšējo drošību saistītas ziņošanas procedūras, kas jāievēro 

apkalpes locekļiem un kas ir izstrādātas, lai nodrošinātu, ka komandieri nekavējoties 

informē par jebkuru starpgadījumu, kas ir apdraudējis vai būtu varējis apdraudēt drošību 

lidojumu laikā, un ka viņam sniedz visu būtisko informāciju. 

 

12. GAISA NOTEIKUMI 

 

Gaisa noteikumi, tostarp: 

 

a) vizuālo un instrumentālo lidojumu noteikumi; 

 

b) gaisa noteikumu teritoriālā piemērošana; 

 

c) sakaru procedūras, tostarp COM atteices procedūras; 

 

d) ar civilo lidmašīnu pārtveršanu saistītā informācija un instrukcijas; 

 

e) (e) apstākļi, kādos jāveic pastāvīga radio uzraudzība; 

 

f) signāli; 
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g) ekspluatācijā izmantojamā laika atskaites sistēmas; 

 

h) ATC atļaujas, lidojuma plāna stingra ievērošana un ziņojumi par atrašanās vietu; 

 

i) vizuālie brīdinājuma signāli lidmašīnām, kas bez atļaujas lido ierobežotā, aizliegtā vai 

bīstamā lidojumu zonā vai tuvojas tai; 

 

j) procedūras pilotiem, kas redz nelaimes gadījumu vai uztver pārraidītus briesmu 

signālus; 

 

k) zemes/gaisa vizuālie kodi, kas jālieto dzīvi palikušajiem, signalizācijas līdzekļu apraksts 

un lietošana; un 

 

l) briesmu un avārijas signāli. 

 

13. NOMA 

 

Nomas ekspluatācijas pasākumu, ar to saistīto procedūru un vadības atbildības apraksts. 

 

B LIDMAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJAS JAUTĀJUMI, KAS SAISTĪTI AR KONKRĒTO TIPU 

 

Ņemot vērā atšķirības starp tipiem un tipu variantiem, ir sadaļas ar šādiem virsrakstiem. 
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0. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA UN MĒRVIENĪBAS 

 

0.1. Vispārīga informācija (piem., lidmašīnas gabarīti), tostarp apraksts par mērvienībām, ko 

izmanto attiecīgā lidmašīnas tipa ekspluatācijā, un konvertēšanas tabulas. 

 

1. IEROBEŽOJUMI 

 

1.1. Sertificēto ierobežojumu un piemērojamo ekspluatācijas ierobežojumu apraksts, tostarp: 

 

a) Sertifikācijas statuss (piem., CS–23, CS–25, ICAO 16. pielikums (CS–36 un CS–34) 

utt.); 

 

b) pasažieru sēdvietu konfigurācija katrai lidmašīnai, tostarp grafiskais attēlojums; 

 

c) apstiprinātie ekspluatācijas veidi (piem., VFR/IFR, CAT II/III kategorija, RNP tips, 

lidojums zināmos apledojuma apstākļos utt.); 

 

d) apkalpes sastāvs; 

 

e) masa un smaguma centrs; 

 

f) ātruma ierobežojumi; 

 

g) lidojuma režīmu diapazons(–i); 

 

h) vēja radīti ierobežojumi, tostarp ekspluatācija uz piesārņotiem skrejceļiem; 
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i) tehnisko raksturojumu ierobežojumi piemērojamajai konfigurācijai; 

 

j) skrejceļa slīpums; 

 

k) ierobežojumi uz slapjiem vai piesārņotiem skrejceļiem; 

 

l) lidmašīnas korpusa piesārņojums; un 

 

m) sistēmu ierobežojumi. 

 

2. PARASTĀS PROCEDŪRAS 

 

2.1. Apkalpei uzticētās parastās procedūras un pienākumi, attiecīgās kontrolkartes, kontrolkaršu 

izmantošanas sistēma un paziņojums par vajadzīgajām koordinācijas procedūrām starp 

lidojumu apkalpi un salona apkalpi. Jāiekļauj šādas parastās procedūras un pienākumi: 

 

a) pirms lidojuma; 

 

b) pirms izlidošanas; 

 

c) altimetra iestatīšana un pārbaude; 

 

d) manevrēšana uz zemes, pacelšanās un augstuma uzņemšana; 

 

e) trokšņa samazināšana; 
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f) kreisēšana un augstuma samazināšana; 

 

g) glisāde, sagatavošanās, lai nosēstos, un instruktāža; 

 

h) VFR glisāde; 

 

i) instrumentālā glisāde; 

 

j) vizuālā glisāde un riņķošana; 

 

k) pārtraukta glisāde (aiziešana nākamajā riņķī); 

 

l) parasta nosēšanās; 

 

m) pēc nosēšanās; un 

 

n) ekspluatācija uz slapjiem un piesārņotiem skrejceļiem. 
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3. ĀRKĀRTAS UN AVĀRIJAS PROCEDŪRAS 

 

3.1. Apkalpei uzticētās ārkārtas un avārijas procedūras un pienākumi, attiecīgās kontrolkartes, 

kontrolkaršu izmantošanas sistēma un paziņojums par vajadzīgajām koordinācijas 

procedūrām starp lidojumu apkalpi un salona apkalpi. Jāiekļauj šādas ārkārtas un avārijas 

procedūras un pienākumi: 

 

a) apkalpes rīcībnespēja; 

 

b) rīcība uguns vai dūmu gadījumā; 

 

c) lidojums, ja pilnīgi vai daļēji zaudēta hermetizācija; 

 

d) konstrukcijas ierobežojumu pārsniegšana, piemēram, nosēšanās, ja lidmašīnas svars 

pārsniedz atļauto; 

 

e) kosmiskās radiācijas ierobežojumu pārsniegšana; 

 

f) zibens trāpījumi; 

 

g) saziņa briesmu gadījumā un ATC brīdināšana par avārijas situāciju; 

 

h) dzinēja atteice; 
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i) sistēmu atteices; 

 

j) norādījumi lidojuma maršruta maiņai nopietnas tehniskās atteices gadījumā; 

 

k) zemes tuvošanās brīdinājums; 

 

l) TCAS brīdinājums; 

 

m) pēkšņas vēja virziena un/vai stipruma maiņas; un 

 

n) avārijas nosēšanās uz zemes/uz ūdens; un 

 

o) procedūras neparedzētiem atgadījumiem izlidošanas laikā. 

 

4. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI 

 

4.0. Tehniskos raksturojumus nodrošina tādā formā, lai tos varētu izmantot bez grūtībām. 

 

4.1. Tehnisko raksturojumu dati. Jāiekļauj tehnisko raksturojumu materiāli, kas nodrošina 

atbilstību OPS 1 F, G, H un I apakšsadaļā izklāstītajām tehnisko raksturojumu prasībām, lai 

varētu noteikt: 

 

a) pacelšanās augstuma uzņemšanas ierobežojumus – masa, augstums, temperatūra; 

 

b) pacelšanās laukuma garumu (sauss, slapjš, piesārņots); 
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c) tīrās lidojuma trajektorijas datus šķēršļu pārvarēšanas aprēķināšanai vai, ja 

piemērojams, pacelšanās lidojuma trajektoriju; 

 

d) gradienta zudumus, strauji uzņemot augstumu, vienlaikus sasveroties uz sāniem; 

 

e) augstuma uzņemšanas ierobežojumus maršrutā; 

 

f) augstuma uzņemšanas ierobežojumus glisādē; 

 

g) augstuma uzņemšanas ierobežojumus nosēšanās fāzē; 

 

h) nosēšanās laukuma garumu (sauss, slapjš, piesārņots), tostarp sistēmas vai ierīces 

atteices sekas lidojumā, ja tas ietekmē nosēšanās distanci; 

 

i) bremžu absorbētās enerģijas ierobežojumus; un 

 

j) dažādām lidojuma fāzēm piemērojamos ātrumus (ņemot vērā arī slapjus vai piesārņotus 

skrejceļus). 
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4.1.1.  Papildu dati par lidojumiem apledojuma apstākļos. Jāiekļauj jebkuri sertificēti tehniskie 

raksturlielumi, kas saistīti ar pieļaujamo konfigurāciju vai novirzi no konfigurācijas, 

piemēram, nestrādājošu pretslīdēšanas ierīci. 

 

4.1.2.  Ja apstiprinātajā lidmašīnas ekspluatācijas rokasgrāmatā nav iekļauti attiecīgajai tehnisko 

raksturojumu klasei noteiktie tehnisko raksturojumu dati, jāiekļauj citi Iestādei pieņemami 

dati. Kā alternatīva darbības rokasgrāmatā var būt norāde uz citiem lidmašīnas ekspluatācijas 

rokasgrāmatā iekļautiem apstiprinātiem datiem, ja šādus datus, visticamāk, neizmantos bieži 

vai avārijas gadījumos. 

 

4.2. Papildu tehnisko raksturojumu dati. Papildus tehnisko raksturojumu dati, ja piemērojams, 

tostarp: 

 

a) augstuma uzņemšanas gradienti ar visiem strādājošiem dzinējiem; 

 

b) lejupslīdes dati; 

 

c) apledojuma novēršanas un pretapledošanas šķidrumu ietekme; 

 

d) lidojums ar izlaistu šasiju; 

 

e) lidmašīnām ar 3 vai vairāk dzinējiem, pārtransportēšanas lidojumi ar vienu nestrādājošu 

dzinēju; un 

 

f) lidojumi, ko veic saskaņā ar CDL nosacījumiem. 
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5. LIDOJUMA PLĀNOŠANA 

 

5.1. Pirmslidojuma un lidojuma plānošanai nepieciešamie dati un instrukcijas, tostarp tādi faktori 

kā noteiktie ātruma un dzinēja režīmi. Ja piemērojams, jāiekļauj procedūras ekspluatācijai ar 

nestrādājošu(–iem) dzinēju(–iem), ETOPS (jo īpaši kreisēšanas ātrumam ar vienu 

nestrādājošu dzinēju un maksimālajam attālumam līdz piemērotam lidlaukam saskaņā ar 

OPS 1.245) un lidojumiem uz izolētiem lidlaukiem. 

 

5.2. Metode vajadzīgā degvielas daudzuma aprēķināšanai dažādiem lidojuma posmiem saskaņā ar 

OPS 1.255. 

 

6. MASA UN LĪDZSVARS 

 

Instrukcijas un dati masas un līdzsvara aprēķināšanai, arī: 

 

a) aprēķinu sistēma (piem., indeksu sistēmu); 

 

b) informācija un instrukcijas masas un līdzsvara dokumentēšanai, tostarp, rakstot ar roku un 

ģenerējot ar datoru; 

 

c) dažādu ekspluatanta izmantoto tipu, variantu vai atsevišķu lidmašīnu masas un smaguma 

centra ierobežojumi; un 

 

d) sausā ekspluatācijas masa un atbilstošais smaguma centrs vai indekss. 
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7. IEKRAUŠANA 

 

Procedūras un nosacījumi kravas iekraušanai un nostiprināšanai lidmašīnā. 

 

8. KONFIGURĀCIJAS NOVIRZES SARAKSTS 

 

Konfigurācijas novirzes saraksts(–i) (CDL), ja to nodrošinājis izgatavotājs, ņemot vērā 

ekspluatējamo lidmašīnu tipus un variantus, tostarp procedūras, kas jāievēro, ja lidmašīnu nosūta 

lidojumā saskaņā ar tās CDL nosacījumiem. 

 

9. MINIMĀLĀS IERĪČU KOMPLEKTĀCIJAS SARAKSTS 

 

Minimālās ierīču komplektācijas saraksts (MEL), ņemot vērā ekspluatējamo lidmašīnu tipus un 

variantus un ekspluatācijas veidu(s)/reģionu(s). MEL jāiekļauj navigācijas ierīces un jāņem vērā 

vajadzīgie tehniskie raksturlielumi maršrutā un ekspluatācijas reģionā. 

 

10. IZDZĪVOŠANAS UN AVĀRIJAS IERĪCES, TOSTARP SKĀBEKLIS 

 

10.1. Veicamajos maršrutos līdzi vedamo izdzīvošanas ierīču saraksts un procedūras ierīču 

tehniskās funkcionalitātes pārbaudei pirms pacelšanās. Jāiekļauj arī instrukcijas attiecībā uz 

izdzīvošanas un avārijas ierīču atrašanās vietu, pieejamību un lietošanu un ar to saistītās 

kontrolkartes. 
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10.2. Vajadzīgā skābekļa apjoma un pieejamā daudzuma noteikšanas procedūra. Jāņem vērā 

lidojuma profils, pasažieru skaits un iespējamā salona dehermetizācija. Informācijai jābūt tādā 

formā, lai to varētu izmantot bez grūtībām. 

 

11. AVĀRIJAS EVAKUĀCIJAS PROCEDŪRAS 

 

11.1. Instrukcijas par sagatavošanos avārijas evakuācijai, tostarp apkalpes koordinācija un avārijas 

pienākumu sadale. 

 

11.2. Avārijas evakuācijas procedūras. Visu apkalpes locekļu pienākumu apraksts ātrai lidmašīnas 

evakuācijai un rīcībai ar pasažieriem, ja veic piespiedu nosēšanos uz zemes vai ūdens, vai 

citos avārijas gadījumos. 

 

12. LIDMAŠĪNAS SISTĒMAS 

 

Lidmašīnas sistēmu, attiecīgo vadības ierīču un indikāciju, un ekspluatācijas instrukciju apraksts. 
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C MARŠRUTA UN LIDLAUKU INSTRUKCIJAS UN INFORMĀCIJA 

 

1. Ar sakariem, navigāciju un lidlaukiem saistītās instrukcijas un informācija, tostarp minimālie 

lidojuma līmeņi un augstumi katram veicamajam maršrutam un ekspluatācijas minimumi 

katram lidlaukam, kuru plānots izmantot, tostarp: 

 

a) minimālais lidojuma līmenis/augstums; 

 

b) ekspluatācijas minimumi izlidošanai, galamērķim un rezerves lidlaukiem; 

 

c) sakaru ierīces un navigācijas līdzekļi; 

 

d) skrejceļa dati un lidlauka iekārtas; 

 

e) glisādes, aiziešanas nākamajā riņķī un izlidošanas procedūras, tostarp trokšņa 

samazināšanas procedūras; 

 

f) COM atteices procedūras; 

 

g) meklēšanas un glābšanas iespējas apvidū, virs kura lidmašīnai jālido; 

 

h) lidmašīnā līdzi vedamo aeronavigācijas karšu apraksts saistībā ar lidojuma tipu un 

veicamo maršrutu, tostarp metodes to derīguma pārbaudei; 

 

i) aeronavigācijas informācijas un MET pakalpojumu pieejamība; 
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j) COM/NAV procedūras lidojumā; 

 

k) lidlauku iedalījums kategorijās saistībā ar lidojumu apkalpes kompetences kvalifikāciju; 

 

l) īpašie lidlauku ierobežojumi (tehnisko raksturlielumu ierobežojumi un ekspluatācijas 

procedūras). 

 

D MĀCĪBAS 

 

1. Mācību un pārbaužu programmas visam ekspluatācijas personālam, kas norīkots 

ekspluatācijas pienākumu veikšanai saistībā ar lidojuma sagatavošanu un/vai veikšanu. 

 

2. Mācību un pārbaužu programmās jāiekļauj: 

 

2.1. Lidojumu apkalpei. Visi E un N apakšsadaļā noteiktie attiecīgie punkti; 

 

2.2. Salona apkalpei. Visi O apakšsadaļā noteiktie attiecīgie punkti; 

 



 
13376/1/05 REV 1  gag 432 
PIELIKUMS DG C III   LV 

2.3. Attiecīgajam ekspluatācijas personālam, tostarp apkalpes locekļiem: 

 

a) Visi R apakšsadaļā noteiktie attiecīgie punkti (bīstamu kravu pārvadājumi ar gaisa 

transportu); un 

 

b) Visi S apakšsadaļā noteiktie attiecīgie punkti (aviācijas drošība); 

 

2.4. Ekspluatācijas personālam, kas nav apkalpes sastāvā (piem., dispečers, apkalpojošais 

personāls uz zemes utt.) Visi citi OPS noteiktie attiecīgie punkti, kas attiecas uz viņu 

pienākumiem. 

 

3. Procedūras. 

 

3.1. Mācību un pārbaužu procedūras. 

 

3.2. Procedūras, kas jāpiemēro, ja personāls nesasniedz vai neuztur noteiktos standartus. 

 

3.3. Procedūras, lai nodrošinātu, ka ārkārtas vai avārijas situācijas, kurās jāpiemēro daļa vai visas 

ārkārtas vai avārijas situāciju procedūras un IMC apstākļu imitēšana ar mākslīgiem 

līdzekļiem, netiek imitētas komerciālos gaisa transporta lidojumos. 

 

4. Glabājamo dokumentu un dokumentu glabāšanas ilguma apraksts (skat. OPS 1.1065 

1. pielikumu). 
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OPS 1.1065 1. pielikums 

Dokumentu saglabāšanas ilgums 

 

Ekspluatants nodrošina, ka turpmāk norādīto informāciju/dokumentus uzglabā pieņemamā veidā, lai 

tie būtu pieejami Iestādei turpmāk tabulā norādītajos laikposmos. 

 

Piezīme: papildu informācija attiecībā uz tehnisko apkopju dokumentāciju ir M daļā. 

 

1. tabula 

Informācija, ko izmanto lidojuma sagatavošanai un izpildei 

 

Informācija, ko izmanto lidojuma sagatavošanai un 
izpildei, kā noteikts OPS 1.135 

Operatīvais lidojuma plāns 3 mēneši 
Lidmašīnas tehniskais borta 
žurnāls 

36 mēneši pēc pēdējā 
veiktā ieraksta saskaņā ar 
M daļas M.A.306 iedaļas 
c) punktu 

Maršrutam specifiska 
NOTAM/AIS instruktāžas 
dokumentācija, ja to ir 
rediģējis ekspluatants 

3 mēneši 

Svara un līdzsvara 
dokumentācija 

3 mēneši 

Paziņojums par īpašām 
kravām, tostarp bīstamām 
kravām 

3 mēneši 
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2. tabula 

Ziņojumi 

 

Ziņojumi 
Lidojuma žurnāls 3 mēneši 

Lidojumu ziņojums(–i) ar detalizētu 
informāciju par visiem atgadījumiem, 
kā noteikts OPS 1.420, vai par jebkuru 
notikumu, par ko komandieris uzskata 

par nepieciešamu sniegt ziņojumu/veikt 
ierakstu 

3 mēneši 

Ziņojumi par darba laika pārsniegšanu 
un/vai atpūtas periodu saīsināšanu 

3 mēneši 

 

 

3. tabula 

Lidojumu apkalpes ieraksti 

 

Lidojumu apkalpes ieraksti 
Lidojuma, darba un atpūtas laiks 15 mēneši 

Apliecība Tik ilgi, cik lidojumu 
apkalpes loceklis izmanto 

apliecības privilēģijas darbā 
pie ekspluatanta 

Pārejas mācības un pārbaude 3 gadi 
Komandieru kursi (tostarp 

pārbaude) 
3 gadi 

Periodiskās mācības un 
pārbaudes 

3 gadi 

Mācības un pārbaude darbībai 
jebkurā pilota sēdvietā 

3 gadi 

Nesenā pieredze (atsauce uz 
OPS 1.970) 

15 mēneši 

Maršruta un lidlauka 
kompetence (atsauce uz 

OPS 1.975) 

3 gadi 

Mācības un kvalifikācija 
specifisku ekspluatācijas darbību 

veikšanai, ja to paredz OPS 
(piemēram, ETOPS CAT II/III 

darbības) 

3 gadi 

Piemērojamos gadījumos 
mācības par bīstamām kravām 

3 gadi 
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4. tabula 

Salona apkalpes ieraksti 

 

Salona apkalpes ieraksti 
Lidojuma, darba un atpūtas 
laiks 

15 mēneši 

Sākotnējās mācības, pārejas 
un atšķirību mācības 
(tostarp pārbaudes) 

Kamēr salona apkalpes 
loceklis strādā pie 
ekspluatanta 

Periodiskās mācības un 
atsvaidzināšana (tostarp 
pārbaudes) 

Līdz 12 mēnešiem pēc tam, 
kad salona apkalpes 
loceklis ir beidzis strādāt 
pie ekspluatanta 

Piemērojamos gadījumos 
mācības par bīstamām 
kravām 

3 gadi 

 

5. tabula 

Pārējā ekspluatācijas personāla ieraksti 

 

Pārējā ekspluatācijas personāla ieraksti 
Pārējā ekspluatācijas 
personāla, kam OPS paredz 
apstiprinātu mācību 
programmu, 
mācību/kvalifikācijas 
ieraksti 

Divu pēdējo mācību 
ieraksti 

 

6. tabula 

Citi ieraksti 

 

Citi ieraksti 
Ieraksti par kosmiskā un 
saules starojuma devu 

Līdz 12 mēnešiem pēc tam, 
kad apkalpes loceklis ir 
beidzis strādāt pie 
ekspluatanta 

Kvalitātes pārvaldības 
sistēmas ieraksti 

5 gadi 

Bīstamo kravu transporta 
dokuments 

3 mēneši pēc lidojuma 
beigām 

Bīstamo kravu pieņemšanas 
kontrolsaraksts 

3 mēneši pēc lidojuma 
beigām 
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Q APAKŠSADAĻA 

 

LIDOJUMU UN DARBA LAIKA IEROBEŽOJUMI UN ATPŪTAS PRASĪBAS 

 

OPS 1.1090 

Mērķis un darbības sfēra 

 

1. Ekspluatants apkalpes locekļiem nosaka lidojumu un darba laika ierobežojumus un atpūtas 

grafiku (FTL). 

 

2. Ekspluatants nodrošina to, ka attiecībā uz visiem tā lidojumiem: 

 

2.1. Lidojumu un darba laika ierobežojumi un atpūtas grafiks atbilst: 

 

a) gan šīs apakšsadaļas noteikumiem, gan 

 

b) jebkuriem papildu noteikumiem, ko piemēro Iestāde saskaņā ar šīs apakšsadaļas 

noteikumiem drošības uzturēšanai. 

 

2.2. Lidojumi tiek plānoti tā, lai iekļautos pieļaujamajā lidojumu darba laika periodā, ņemot vērā 

laiku, kāds nepieciešams pienākumu veikšanai pirms izlidošanas, pašam lidojumam, kā arī 

atgriezes laiku. 

 

2.3. Darba slodzes sarakstus sagatavo un publicē pietiekami laicīgi, lai dotu apkalpes locekļiem 

iespēju plānot atbilstošu atpūtu. 
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3. Ekspluatanta atbildība 

 

3.1. Ekspluatants katram apkalpes loceklim nosaka mājas bāzes vietu. 

 

3.2. Ekspluatants apzinās un izprot saistību starp lidojumu pienākumu veikšanas periodu biežumu 

un raksturu un atpūtas periodiem, un pienācīgi ņem vērā kumulatīvo efektu, kas rodas, ja 

ilgstoši veic darba pienākumus ar minimāliem atpūtas brīžiem. 

 

3.3. Ekspluatants nosaka darba laika modeli, kurā izvairās no tādas nevēlamas prakses kā darbs 

pārmaiņus dienā un naktī, vai arī tādas pienākumu sadales apkalpes locekļiem, kurā nopietni 

tiek traucēts iedibinātais miega/darba režīms. 

 

3.4. Ekspluatants plāno vietējās brīvdienas un par to laikus paziņo apkalpes locekļiem. 

 

3.5. Ekspluatants nodrošina, ka atpūtas periodi ir pietiekami ilgi, lai apkalpes locekļi varētu 

pārvarēt nostrādātā darba ietekmi un būtu labi atpūtušies līdz nākamā lidojumu darba laika 

perioda sākumam. 

 

3.6. Ekspluatants nodrošina, ka lidojumu darba laika periodus plāno tā, lai apkalpes locekļiem 

nevienu brīdi neiestātos pārgurums un lai viņi vienmēr varētu strādāt pietiekami augstā 

drošības līmenī. 

 

4. Apkalpes locekļa pienākumi 

 

4.1. Apkalpes loceklis nedrīkst pildīt savus pienākumus lidmašīnā, ja viņš/viņa jūtas nevesels/-a 

vai apzinās, ka ir vai, iespējams, būs tik noguris/-usi, ka tas varētu ietekmēt lidojuma drošību. 
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4.2. Apkalpes locekļiem optimāli jāizmanto atpūtai dotās iespējas un vietas un pienācīgi jāplāno 

un jāizmanto savi atpūtas periodi. 

 

5. Civilās aviācijas iestāžu pienākumi 

 

5.1. Atkāpes. 

 

5.1.1. Ievērojot 8. panta noteikumus, Iestāde var atļaut atkāpes no šīs apakšsadaļas prasībām saskaņā 

ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un procedūrām attiecīgajās dalībvalstīs un apspriežoties ar 

ieinteresētajām pusēm. 

 

5.1.2. Katram ekspluatantam, izmantojot savu ekspluatācijas pieredzi un ņemot vērā citus attiecīgus 

faktorus, tādus kā šībrīža zinātnes atziņas, jāpierāda Iestādei, ka tā lūgums atļaut atkāpes 

nodrošina līdzvērtīgu drošības līmeni. 

 

Līdz ar šādām atkāpēm, ja vajadzīgs, veic piemērotus kompensācijas pasākumus. 
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OPS 1.1095 

Definīcijas 

 

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas: 

 

1.1. Palielināta lidojumu apkalpe: 

 

Lidojumu apkalpe, kurā ir vairāk locekļu nekā lidmašīnas ekspluatācijai noteiktais minimums 

un kurā katrs lidojumu apkalpes loceklis var atstāt savu darba vietu un būt aizstāts ar citu 

atbilstoši kvalificētu lidojumu apkalpes locekli. 

 

1.2. Lidojuma laiks: 

 

Laiks no brīža, kad lidmašīna uzsāk kustību lidojuma veikšanai, līdz brīdim, kad tā apstājas 

paredzētajā stāvvietā un visi dzinēji vai propelleri tiek izslēgti. 

 

1.3. Pārtraukums: 

 

No pienākumu izpildes brīvs laika periods, kas ir mazāks par atpūtas laiku un tiek ieskaitīts 

darba laikā. 

 

1.4. Darbs: 

 

Jebkurš uzdevums, kas jāveic apkalpes loceklim saistībā ar AOC turētāja komercdarbību. 

Iestāde nosaka, vai un kādā mērā dežūras laiku rezervē uzskata par darbu, ja vien šajā regulā 

nav paredzēti konkrēti noteikumi. 
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1.5. Summārais darba laiks: 

 

Laika periods, kas sākas, kad ekspluatants liek apkalpes loceklim sākt pienākumu veikšanu, 

un beidzas, kad apkalpes loceklis ir brīvs no jebkuru pienākumu veikšanas. 

 

1.6. Lidojumu darba laiks: 

 

Lidojumu darba laiks (FDP) ir jebkurš laikposms, kad persona strādā gaisa kuģī kā tā 

apkalpes loceklis. FDP sākas, kad ekspluatants liek apkalpes loceklim pieteikties uz lidojumu 

vai lidojumu sēriju, un beidzas tā pēdējā lidojuma beigās, kurā apkalpes loceklis ir veicis 

pienākumus lidojumā. 

 

1.7. Bāze: 

 

Ekspluatanta noteikta atrašanās vieta apkalpes loceklim, no kuras apkalpes loceklis parasti sāk 

un kurā parasti beidz summāro darba laiku vai summāro darba laiku sēriju, un kur 

ekspluatants parasti neatbild par attiecīgā apkalpes locekļa izmitināšanu. 

 

1.8. Vietējā diena: 

 

24 stundu periods, kas sākas pulksten 00:00 pēc vietējā laika. 

 

1.9. Vietējā nakts: 

 

8 stundu periods starp pulksten 22:00 un 08:00 pēc vietējā laika. 
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1.10. Viena brīvdiena bez pienākumu izpildes: 

 

Viena brīvdiena ietver divas vietējās naktis. Atpūtas periodu var iekļaut kā daļu no brīvdienas. 

 

1.11. Strādājošs apkalpes loceklis: 

 

Apkalpes loceklis, kas veic pienākumus gaisa kuģī lidojuma laikā vai jebkurā lidojuma daļā. 

 

1.12 Pozicionēšana: 

 

Nestrādājoša apkalpes locekļa pārvietošana no vienas vietas uz otru saskaņā ar ekspluatanta 

rīkojumu, izņemot ceļā pavadīto laiku. Ceļā pavadīto laiku definē kā: 

 

– laiku no mājām līdz noteiktajai pieteikšanās vietai un pretējā virzienā; 

 

– laiku vietējai pārcelšanai no atpūtas vietas līdz pienākuma izpildes sākšanai un vice 

versa. 

 

1.13. Atpūtas periods: 

 

Nepārtraukts un noteikts laika periods, kurā apkalpes loceklim nav jāveic nekādi pienākumi 

un nav jābūt lidostas rezervē. 
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1.14. Dežūras laiks rezervē: 

 

Noteikts laika periods, kurā ekspluatants prasa, lai apkalpes loceklis būtu pieejams saņemt 

norīkojumu doties lidojumā, tikt pozicionēts vai veikt citus pienākumus bez atpūtas perioda 

starpā. 

 

1.15. Diennakts vispavājinātākā līmeņa logs (WOCL): 

 

Diennakts vispavājinātākā līmeņa logs (WOCL) ir laiks starp pulksten 02:00 un 05:59. Trīs 

laika zonu joslā WOCL attiecas uz mājas bāzes vietas laiku. Ārpus šīm trim laika zonām 

WOCL attiecas uz mājas bāzes vietas laiku pirmajās 48 stundās un pēc tam – uz vietējo laiku. 

 

OPS 1.1100 

Lidojumu un darba laika ierobežojumi 

 

1.1. Uzkrātās darba laika stundas 

 

Ekspluatants nodrošina, ka kopējie darba laika periodi, kam apkalpes loceklis ir norīkots, 

nepārsniedz: 

 

a) 190 darba stundas jebkurās 28 secīgās dienās, pēc iespējas vienmērīgāk sadalītas visā 

šajā periodā; un 

 

b) 60 darba stundas jebkurās 7 secīgās dienās. 
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1.2. Ierobežojums attiecībā uz kopējo lidojuma laiku 

 

Ekspluatants nodrošina, lai kopējais lidojuma laiks, kurā apkalpes loceklis ir norīkots kā 

strādājošs apkalpes loceklis, nepārsniedz 

 

a) 900 lidojuma laika stundas kalendārajā gadā; 

 

b) 100 lidojuma laika stundas jebkurās 28 secīgās dienās. 

 

OPS 1.1105 

Maksimālais lidojumu darba laika periods (FDP) dienā 

 

1.1. Šis OPS neattiecas uz ekspluatāciju ar vienīgo pilotu un uz neatliekamās medicīniskās 

palīdzības lidojumiem. 

 

1.2. Ekspluatants nosaka pieteikšanās laiku, kas reāli atspoguļo laiku pienākumu veikšanai uz 

zemes saistībā ar drošības pasākumiem, kā apstiprinājusi Iestāde. 

 

1.3. Maksimālais bāzes FDP dienā ir 13 stundas. 

 

1.4. Šīs 13 stundas saīsina par 30 minūtēm par katru sektoru, sākot no trešā sektora, maksimālajam 

samazinājumam nepārsniedzot divas stundas. 
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1.5. Ja FDP sākas WOCL laikā, 1.3. un 1.4. punktā noteiktos maksimumus samazina par 100% tā 

laika, kas bijis WOCL, tomēr ne vairāk kā par divām stundām. Ja FDP beidzas WOCL laikā 

vai to pilnībā ietver, 1.3. un 1.4. punktā noteiktos FDP maksimumus samazina par 50% tā 

laika, kas bijis WOCL. 

 

2. Pagarinājumi. 

 

2.1. Maksimālo dienas FDP var pagarināt ne vairāk kā par vienu stundu. 

 

2.2. Pagarinājumi nav atļauti attiecībā uz sešu vai vairāk sektoru FDP. 

 

2.3. Ja FDP ietver daļu WOCL laika, kas nepārsniedz divas stundas, pagarinājumus ierobežo līdz 

četriem sektoriem. 

 

2.4. Ja FDP ietver daļu WOCL laika, kas pārsniedz divas stundas, pagarinājumus ierobežo līdz 

diviem sektoriem. 

 

2.5. Maksimālais pagarinājumu skaits ir divi pagarinājumi jebkurās 7 secīgās dienās. 

 

2.6. Ja plānots izmantot FDP pagarinājumu, tad minimālo atpūtu pirms un pēc lidojuma pagarina 

par divām stundām vai arī tikai atpūtu pēc lidojuma pagarina par četrām stundām. Ja 

pagarinājumus izmanto divos secīgos FDP, tad pirms un pēc lidojuma atpūtai starp šiem 

diviem periodiem jābūt pēc kārtas. 
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2.7. Ja FDP ar pagarinājumu sākas periodā starp pulksten 22:00 un 04:59, ekspluatants ierobežo 

FDP līdz 11 stundām 45 minūtēm. 

 

3. Salona apkalpe. 

 

3.1. Salona apkalpei, ko norīko lidojumā vai lidojumu sērijā, FDP var pagarināt par starpību starp 

salona apkalpes pieteikšanās laiku un lidojumu apkalpes pieteikšanās laiku, ja šī starpība 

nepārsniedz vienu stundu. 

 

4. Operatīvā stabilitāte. 

 

4.1. Grafiki jāplāno tā, lai lidojumus varētu veikt atļautajā maksimālajā lidojumu darba laika 

periodā. Lai to veicinātu, ekspluatanti veic pasākumus, lai mainītu lidojumu grafiku vai 

apkalpes komplektēšanas shēmu ne vēlāk kā tad, ja reālā ekspluatācija pārsniedz maksimālo 

FDP vairāk kā 33% lidojumu šajā grafikā plānotajā sezonas periodā. 

 

5. Pozicionēšana. 

 

5.1. Visu pozicionēšanā pavadīto laiku rēķina kā darba laiku. 

 

5.2. Pozicionēšanu pēc pieteikšanās, bet pirms ekspluatācijas darbības uzsākšanas, iekļauj kā daļu 

no FDP, taču neuzskata par sektoru. 

 

5.3. Pozicionēšanas sektoru, kas ir tūlīt pēc darba laika sektora, ņem vērā, aprēķinot minimālo 

atpūtas periodu, kā noteikts turpmāk OPS 1.1110 1.1. un 1.2. punktā. 
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6. Pagarināts FDP (dalīti dienesta pienākumi). 

 

6.1. Iestāde saskaņā ar 8. panta noteikumiem var piešķirt atļauju ekspluatācijai ar pagarinātu FDP, 

ietverot pārtraukumu. 

 

6.2. Katram ekspluatantam, izmantojot savu ekspluatācijas pieredzi un ņemot vērā citus attiecīgus 

faktorus, tādus kā šībrīža zinātnes atziņas, jāpierāda Iestādei, ka tā lūgums atļaut pagarinātu 

FDP nodrošina līdzvērtīgu drošības līmeni. 

 

OPS 1.1110 

Atpūta 

 

1. Atpūtas minimums. 

 

1.1. Minimālais atpūtas periods, kas jānodrošina pirms tāda lidojumu darba laika perioda 

uzsākšanas, kas sākas mājas bāzes vietā, ir vismaz tikpat garš, cik darba laika periods pirms 

tam, vai arī 12 stundas, atkarībā no tā, kurš periods ir garāks. 

 

1.2. Minimālais atpūtas periods, kas jānodrošina pirms tāda lidojumu darba laika perioda 

uzsākšanas, kas sākas ārpus mājas bāzes vietas, ir vismaz tikpat garš, cik darba laika periods 

pirms tam, vai arī 10 stundas, atkarībā no tā, kurš periods ir garāks; ja apkalpes loceklis ir 

atpūtā ārpus mājas bāzes vietas, ekspluatantam jādod viņam iespēja 8 stundas izgulēties, 

ņemot vērā ceļā pavadīto laiku un citas fizioloģiskās vajadzības. 
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1.3. Ekspluatants nodrošina, ka laika zonu atšķirību ietekmi uz apkalpes locekļiem kompensē ar 

papildu atpūtu, kā to nosaka Iestāde, ievērojot 8. panta noteikumus. 

 

1.4.1. Atkāpjoties no 1.1. un 1.2. panta noteikumiem un ievērojot 8. panta noteikumus, Iestāde var 

noteikt saīsinātus atpūtas periodus. 

 

1.4.2. Katram ekspluatantam, izmantojot savu ekspluatācijas pieredzi un ņemot vērā citus attiecīgus 

faktorus, tādus kā šībrīža zinātnes atziņas, jāpierāda Iestādei, ka tā lūgums noteikt saīsinātus 

atpūtas periodus nodrošina līdzvērtīgu drošības līmeni. 

 

2. Atpūtas periodi. 

 

2.1. Ekspluatants nodrošina, ka iepriekšējā pantā paredzēto atpūtas minimumu periodiski palielina 

līdz nedēļas atpūtas periodam, kas ir 36 stundu periods, ietverot divas vietējās naktis, tā, lai 

starp vienas nedēļas atpūtas beigām un nākamās nedēļas atpūtas sākumu nebūtu vairāk par 

168 stundām. Kā izņēmumu OPS 1.1095 1.9. punktam Iestāde var pieņemt lēmumu, ka otrā 

no šīm vietējām naktīm var sākties pulksten 20:00, ja nedēļas atpūtas perioda ilgums ir vismaz 

40 stundas. 
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OPS 1.1115 

Lidojumu darba laika perioda pagarināšana sakarā ar atpūtu lidojuma laikā 

 

1. Ievērojot 8. panta noteikumus un ar nosacījumu, ka katrs ekspluatants, izmantojot savu 

ekspluatācijas pieredzi un ņemot vērā citus attiecīgus faktorus, tādus kā šībrīža zinātnes 

atziņas, pierāda Iestādei, ka tā lūgums nodrošina līdzvērtīgu drošības līmeni; 

 

1.1. Lidojumu apkalpes palielināšana. 

 

Iestāde nosaka prasības saistībā ar pamata lidojumu apkalpes palielināšanu nolūkā pagarināt 

lidojumu darba laika periodu virs iepriekš OPS 1.1105 noteiktajiem ierobežojumiem. 

 

1.2. Salona apkalpe. 

 

Iestāde nosaka prasības saistībā ar salona apkalpes locekļa(–u) atpūtas minimumu lidojuma 

laikā, ja FDP pārsniedz iepriekš OPS 1.1105 noteiktos ierobežojumus. 
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OPS 1.1120 

Neparedzēti apstākļi faktiskajā lidojumā – rīcība atbilstoši komandiera ieskatiem 

 

1. Ņemot vērā vajadzību rūpīgi kontrolēt šīs turpmāk minētās situācijas faktiskā lidojuma laikā, 

kas sākas ar pieteikšanās brīdi, šajā apakšsadaļā paredzētos lidojumu darba laika 

ierobežojumus, darba laika un atpūtas periodus neparedzētu apstākļu gadījumā ir iespējams 

mainīt. Visām šādām izmaiņām jābūt pieņemamām komandierim pēc apspriešanās ar visiem 

pārējiem apkalpes locekļiem, un tām katrā ziņā jāatbilst šādiem nosacījumiem: 

 

1.1. maksimālo FDP, kas minēts OPS 1.1105 1.3. punktā iepriekš, nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 

divām stundām, ja vien lidojumu apkalpe nav palielināta – tādā gadījumā maksimālo lidojumu 

darba laika periodu var palielināt ne vairāk kā par 3 stundām; 

 

1.1.2. ja FDP laikā beidzamajā sektorā pēc pacelšanās rodas neparedzēti apstākļi, kā dēļ atļautais 

palielinājums tiks pārsniegts, lidojumu drīkst turpināt līdz plānotajam vai alternatīvajam 

galamērķim; 
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1.1.3. ja bijuši šādi apstākļi, tad atpūtas periodu pēc FDP var saīsināt, taču tas nedrīkst būt mazāks 

par atpūtas minimumu, kāds noteikts šīs apakšsadaļas OPS 1.1110 1.2. punktā; 

 

1.2. rodoties īpašiem apstākļiem, kā dēļ var iestāties smags nogurums, komandieris pēc 

apspriešanās ar iesaistītajiem apkalpes locekļiem samazina faktisko lidojumu darba laiku 

un/vai pagarina atpūtas laiku, lai novērstu jebkuru kaitīgu ietekmi uz lidojuma drošību. 

 

1.3. Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

1.3.1. komandieris vienmēr, kad FDP ir pagarināts pēc viņa ieskatiem vai kad ir samazināts atpūtas 

periods faktiskajā ekspluatācijā, iesniedz ekspluatantam ziņojumu un 

 

1.3.2. ja FDP pagarinājums vai atpūtas perioda samazinājums pārsniedz vienu stundu, ziņojuma 

kopiju, kurai ekspluatantam jāpievieno savi komentāri, nosūta Iestādei ne vēlāk kā 28 dienas 

pēc attiecīgā notikuma. 

 

OPS 1.1125 

Dežūras laiks rezervē 

 

1. Dežūras laiks rezervē lidostā. 

 

1.1. Apkalpes locekļa dežūras laiks rezervē lidostā sākas ar pieteikšanās brīdi parastajā 

pieteikšanās punktā un ilgst līdz noteiktā dežūras laika rezervē beigām. 

 

1.2. Dežūras laiku rezervē lidostā pilnībā ņem vērā, uzskaitot uzkrātās darba laika stundas. 
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1.3. Ja tūlīt pēc dežūras laika rezervē lidostā ir lidojumu darba laiks, Iestāde nosaka attiecības 

starp šādu dežūras laiku rezervē lidostā un piešķirtajiem lidojuma dienesta pienākumiem. 

Šādā gadījumā dežūras laiku rezervē lidostā pievieno OPS 1.1110 1.1. un 1.2. punktā 

minētajam darba laika periodam atpūtas minimuma aprēķināšanas nolūkā. 

 

1.4. Ja tūlīt pēc dežūras laika rezervē lidostā nav norīkojuma lidojumā, tad pēc tā ir vismaz viens 

atpūtas periods saskaņā ar Iestādes noteikto. 

 

1.5. Apkalpes locekli, kas ir dežūras laikā rezervē lidostā, ekspluatants nodrošina ar klusu un ērtu 

vietu, kas nav publiski pieejama. 

 

2. Citas dežūras laika rezervē formas (tostarp dežūras laiks rezervē viesnīcā). 

 

2.1. Ievērojot 8. panta noteikumus, visas citas dežūras laika rezervē formas reglamentē Iestāde, 

ņemot vērā šo: 

 

2.1.1. visas aktivitātes iekļauj sarakstā un/vai par tām paziņo iepriekš. 

 

2.1.2. dežūras laika rezervē sākuma un beigu laiku nosaka un paziņo iepriekš. 

 

2.1.3. nosaka maksimālo jebkura dežūras laika rezervē ilgumu vietā, kas nav noteiktais pieteikšanās 

punkts. 
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2.1.4. Ņemot vērā apkalpes loceklim pieejamās vietas, kur atpūsties, un citus attiecīgos faktorus, 

nosaka attiecības starp dežūras laiku rezervē un jebkuru norīkojumu veikt lidojumu 

pienākumus, kas ir tūlīt pēc dežūras laika rezervē. 

 

2.1.5. Nosaka, kā veic dežūras laika rezervē periodu uzskaiti, lai aprēķinātu uzkrātās darba laika 

stundas. 

 

OPS 1.1130 

Ēdināšana 

 

Jānodrošina vienas ēdienreizes iespēja, lai novērstu jebkuru pasliktinājumu apkalpes locekļa 

veiktspējā, īpaši tad, ja FDP pārsniedz 6 stundas. 

 

OPS 1.1135 

Lidojumu darba laika, darba laika un atpūtas periodu dokumentēšana 

 

1. Ekspluatants nodrošina, ka apkalpes locekļa dokumentācijā ir ierakstīti: 

 

a) lidojumu laiki; 

 

b) katra darba laika vai lidojumu darba laika perioda sākuma laiks, ilgums un beigu laiks; 
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c) atpūtas periodi un brīvās dienas, kad nav nekādu dienesta pienākumu; 

 

un ka šo dokumentāciju uztur tā, lai nodrošinātu atbilstību šīs apakšsadaļas prasībām; pēc 

pieprasījuma apkalpes loceklim nodrošina pieeju šīs dokumentācijas kopijai. 

 

2. Ja saskaņā ar 1. punktu uzturētajā ekspluatanta dokumentācijā nav uzskaitīti visi attiecīgā 

apkalpes locekļa lidojumu darba laika, darba laika un atpūtas periodi, šis apkalpes loceklis 

individuāli pieraksta savus 

 

a) lidojumu laikus; 

 

b) katra darba laika vai lidojumu darba laika perioda sākuma laiku, ilgumu un beigu laiku; 

un 

 

c) atpūtas periodus un brīvās dienas, kad nav nekādu dienesta pienākumu. 

 

3. Apkalpes loceklis pēc pieprasījuma iesniedz savu dokumentāciju jebkuram ekspluatantam, 

kurš nolīdzis viņa pakalpojumus, pirms sākt lidojumu darba laika periodu. 

 

4. Dokumentāciju glabā vismaz 15 kalendāros mēnešus, sākot no pēdējā attiecīgā ieraksta 

datuma, vai arī ilgāk, ja tāda prasība noteikta valsts tiesību aktos. 

 

5. Papildus ekspluatanti atsevišķi saglabā visus gaisa kuģu komandieru ziņojumus par veikto 

rīcību pēc saviem ieskatiem saistībā ar lidojumu darba laika periodu pagarināšanu, lidojuma 

stundu pagarināšanu un saīsinātiem atpūtas periodiem vismaz sešus mēnešus pēc attiecīgā 

notikuma. 
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R APAKŠSADAĻA 

 

BĪSTAMU KRAVU PĀRVADĀJUMI AR GAISA TRANSPORTU 

 

OPS 1.1150 

Terminoloģija 

 

a) Terminiem, kas izmantoti šajā apakšsadaļā, ir šāda nozīme: 

 

(1) Pieņemšanas kontrolsaraksts. Dokuments, kuru izmanto, lai palīdzētu veikt bīstamu 

preču paku vizuālu pārbaudi un pavaddokumentu pārbaudi, lai noteiktu, ka visas 

atbilstošās prasības ir ievērotas. 

 

(2) Kravas gaisa kuģis. Jebkurš gaisa kuģis, kas pārvadā kravas vai īpašumu, bet ne 

pasažierus. Šajā sakarā par pasažieriem neuzskata šādas personas: 

 

i) apkalpes locekli; 

 

ii) ekspluatanta darbinieku, kam atļauts atrasties lidmašīnā un kuru ved saskaņā ar 

instrukcijām, kas ietvertas darbības rokasgrāmatā; 

 

iii) pilnvarotu Iestādes pārstāvi; vai 

 

iv) personu, kas veic pienākumus saistībā ar konkrētu kravu lidmašīnā. 
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(3) Nelaimes gadījums ar bīstamo kravu. Ar bīstamu kravu pārvadājumu saistīts notikums, 

kas rada letālus vai smagus miesas bojājumus personai vai īpašuma bojājumus lielos 

apmēros. 

 

(4) Incidents ar bīstamo kravu. Ar bīstamu kravu pārvadājumu saistīts notikums, tostarp 

ārpus lidmašīnas, ko nevar klasificēt kā nelaimes gadījumu ar bīstamo kravu un kas rada 

miesas bojājumus personai, īpašuma bojājumus, ugunsgrēku, kravas iesaiņojuma 

bojājumus, vielu izšļakstīšanos, bīstamo vielu vai radiācijas noplūdi, vai arī sniedz citus 

pierādījumus, ka preču iesaiņojums nav saglabājis spēju veikt savas funkcijas. Arī 

jebkuru tādu ar bīstamu kravu pārvadājumu saistītu notikumu, kas nopietni apdraud 

gaisa kuģi vai tajā esošās personas, uzskata par incidentu ar bīstamo kravu. 

 

(5) Bīstamas kravas transporta dokuments. Dokuments, kas noteikts tehniskajās 

instrukcijās. To aizpilda persona, kas piedāvā bīstamo kravu pārvadāšanai ar gaisa 

transportu, un tajā ir ietverta informācija par konkrēto bīstamo kravu. Uz dokumenta ir 

ar parakstu apstiprināts apliecinājums, ka bīstamā krava ir pilnīgi un precīzi aprakstīta 

ar tās atbilstošajiem pārvadāšanas nosaukumiem un UN/ID numuriem un ka tā ir pareizi 

klasificēta, iepakota, marķēta, apzīmēta un pārvadāšanai piemērotā stāvoklī. 

 

(6) Kravas konteiners. Kravas konteiners ir transportēšanas ierīce radioaktīvu materiālu 

pārvadāšanai, kas konstruktīvi paredzēts šādu materiālu pārvadāšanai gan iesaiņojumā, 

gan bez tā ar dažādiem transporta veidiem. (Piezīme: skatīt "Kopējā iekraušanas 

platforma", ja bīstamā krava nav radioaktīvi materiāli.) 

 

(7) Apkalpošanas aģents. Aģentūra, kas ekspluatanta vārdā veic dažas vai visas 

ekspluatanta funkcijas, tostarp saņemšanu, iekraušanu, izkraušanu, pārvietošanu vai 

citus ar pasažieriem vai kravu saistītus darbus. 
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(8) ID numurs. Pagaidu identifikācijas numurs bīstamas kravas sastāvā esošam 

priekšmetam, kam nav piešķirts UN numurs. 

 

(9) Kopējā tara. Korpuss, ko lieto individuāls nosūtītājs, lai tajā ievietotu vienu vai vairākas 

pakas, tādējādi izveidojot vienu apkalpošanas vienību, nolūkā padarīt ērtāku kravas 

apkalpošanu un uzglabāšanu. (Piezīme: "kopējā iekraušanas platforma" nav iekļauta 

šajā definīcijā.) 

 

(10) Paka. Iesaiņošanas procesā iegūtais galaprodukts, kas sastāv no taras un iesaiņotā satura 

un ir sagatavots pārvadāšanai. 

 

(11) Tara. Tvertnes un jebkuras citas sastāvdaļas vai materiāli, kas nepieciešami tvertnēm, lai 

tās kravas pārvadāšanas laikā pildītu savu uzglabāšanas funkciju un nodrošinātu 

atbilstību prasībām iesaiņošanas jomā. 

 

(12) Atbilstošais pārvadāšanas nosaukums. Nosaukums, kas jāizmanto, lai apzīmētu noteiktu 

priekšmetu vai vielu visos pārvadāšanas dokumentos un paziņojumos, kā arī, attiecīgos 

gadījumos, uz iesaiņojuma. 

 

(13) Smagi miesas bojājumi. Miesas bojājumi, kas radušies personai nelaimes gadījumā un 

kā dēļ: 

 

i) ir vajadzīga hospitalizācija uz laiku, kas pārsniedz 48 stundas, sākot ar brīdi 

septiņu dienu laikā no dienas, kad miesas bojājumi radušies; vai 

 

ii) ir radies jebkura kaula lūzums (izņemot vienkāršus roku un kāju pirkstu vai 

deguna lūzumus); vai 
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iii) ir radušās plēstas brūces, kas izraisa nopietnu asiņošanu, nervu, muskuļu vai 

cīpslu bojājumus; vai 

 

iv) ir bojāts kāds no iekšējiem orgāniem; vai 

 

v) radušies otrās vai trešās pakāpes apdegumi vai jebkuri apdegumi, kas skāruši 

vairāk nekā 5 % no ķermeņa virsmas; vai 

 

vi) ir notikusi pierādīta saskare ar infekciozām vielām vai kaitīga radiācijas iedarbība. 

 

(14) Kravas sākotnējās nosūtīšanas valsts. Iestāde, kuras teritorijā bīstamā krava tikusi 

iekrauta gaisa kuģī vispirms. 

 

(15) Tehniskās instrukcijas. Jaunākais spēkā esošais tehnisko instrukciju bīstamu kravu 

drošiem pārvadājumiem pa gaisu (Dok. Nr. 9284–AN/905) izdevums, tostarp 

Papildinājums un jebkurš Pielikums, kas apstiprināts un publicēts ar Starptautiskās 

civilās aviācijas organizācijas padomes lēmumu. 

 

(16) UN numurs. Četrciparu skaitlis, ko piešķīrusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Bīstamo 

kravu pārvadājumu ekspertu komiteja, lai identificētu vielu vai īpašu vielu grupu. 

 

(17) Kopējā iekraušanas platforma. Jebkura tipa gaisa kuģa konteiners, gaisa kuģa paliktnis 

ar tīklu vai gaisa kuģa paliktnis ar tīklu kupolveida telts veidā. (Piezīme: "kopējā tara" 

nav iekļauta šajā definīcijā; attiecībā uz konteineru, kurā ir radioaktīvi materiāli, skatīt 

kravas konteinera definīciju.) 
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OPS 1.1155 

Atļauja pārvadāt bīstamas kravas 

 

Ekspluatants pārvadā bīstamas kravas tikai tad, ja to atļāvusi Iestāde. 

 

OPS 1.1160 

Darbības joma 

 

a) Ekspluatants ievēro tehnisko instrukciju noteikumus vienmēr, kad pārvadā bīstamas kravas, 

neatkarīgi no tā, vai lidojums pilnībā vai daļēji tiek veikts valsts teritorijā, vai pilnībā ārpus 

tās. 

 

b) Uz priekšmetiem un vielām, kas citādi būtu klasificējamas kā bīstamas kravas, neattiecas šīs 

apakšsadaļas prasības tādā apjomā, kā noteikts tehniskajās instrukcijās, ar nosacījumu, ka: 

 

(1) tām ir jābūt lidmašīnā saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamiem noteikumiem vai 

ekspluatācijas nolūkā; 

 

(2) tās pārvadā pasažieru ēdināšanas un apkalpošanas vajadzībām; 

 

(3) tās vajadzīgas, lai lidojuma laikā sniegtu veterināro palīdzību vai izmantotu kā humānu 

dzīvnieka iemidzināšanas vielu; 

 

(4) tās vajadzīgas, lai lidojuma laikā sniegtu medicīnisku palīdzību pacientam ar 

nosacījumu, ka: 

 

i) gāzes baloni ir ražoti tieši šīs konkrētās gāzes iepildīšanai un pārvadāšanai; 
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ii) medikamenti, zāles un citi medicīnas piederumi laikā, kad tos lidmašīnā izmanto, 

atrodas mācīta personāla kontrolē; 

 

iii) ierīces, kurās ir akumulatoru baterijas ar elektrolītu, glabā un, ja vajadzīgs, 

nostiprina vertikālā stāvoklī, lai novērstu elektrolīta izlīšanu; un 

 

iv) visas ierīces pacelšanās un nolaišanās laikā un visos citos gadījumos, kad 

komandieris uzskata to par nepieciešamu drošības interesēs, ir pareizi novietotas 

un nostiprinātas; vai 

 

(5) tās pārvadā pasažieri vai apkalpes locekļi. 

 

c) Priekšmetus un vielas, kas paredzētas kā aizstājēji b) apakšpunkta 1) un 2) daļā iepriekš 

minētajiem priekšmetiem un vielām, lidmašīnā pārvadā atbilstīgi tehnisko instrukciju 

prasībām. 

 

OPS 1.1165 

Bīstamo kravu pārvadāšanas ierobežojumi 

 

a) Ekspluatants veic visus pieņemamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka priekšmetus un vielas, 

kas īpaši, pēc nosaukuma vai vispārēja apraksta, tehniskajās instrukcijās norādītas kā 

aizliegtas pārvadāšanai jebkuros apstākļos, nepārvadā nevienā lidmašīnā. 
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b) Ekspluatants veic visus pieņemamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka priekšmetus un vielas vai 

citas kravas, kas tehniskajās instrukcijās norādītas kā aizliegtas pārvadāšanai normālos 

apstākļos, pārvadā tikai tad, ja: 

 

(1) pārvadājumā iesaistītās valstis dod izņēmuma atļauju atbilstīgi tehnisko instrukciju 

nosacījumiem; vai 

 

(2) tehniskajās instrukcijās ir norādīts, ka tās var pārvadāt, saņemot kravas sākotnējās 

nosūtīšanas valsts atļauju. 

 

OPS 1.1170 

Klasifikācija 

 

Ekspluatants veic visus pieņemamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka priekšmetus un vielas klasificē 

kā bīstamas kravas atbilstīgi tehnisko instrukciju prasībām. 

 

OPS 1.1175 

Iesaiņošana 

 

Ekspluatants veic visus pieņemamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka bīstamās kravas ir iesaiņotas 

atbilstīgi tehnisko instrukciju prasībām. 

 

OPS 1.1180 

Marķējumi un etiķetes 

 

a) Ekspluatants veic visus pieņemamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pakas, kopējā tara un 

kravas konteineri ir apzīmēti un marķēti tā, kā noteikts tehniskajās instrukcijās. 

 



 
13376/1/05 REV 1  gag 461 
PIELIKUMS DG C III   LV 

b) Ja bīstamās kravas pārvadā lidojumā, kas notiek pilnībā vai daļēji ārpus valsts teritorijas, 

etiķetēm un marķējumiem jābūt angļu valodā, papildu jebkurām citām valodu prasībām. 

 

OPS 1.1185 

Bīstamo kravu transporta dokuments 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka, izņemot gadījumus, ja tehniskajās instrukcijās ir noteikts citādi, 

bīstamās kravas pārvadā kopā ar bīstamās kravas transporta dokumentu. 

 

b) Ja bīstamās kravas pārvadā lidojumā, kas notiek pilnībā vai daļēji ārpus valsts teritorijas, 

bīstamās kravas transporta dokumentam jābūt angļu valodā, papildu jebkurām citām valodu 

prasībām. 

 

OPS 1.1195 

Bīstamo kravu pieņemšana pārvadāšanai 

 

a) Ekspluatants pieņem bīstamo kravu pārvadāšanai tikai tad, kad paka, kopējā tara vai kravas 

konteiners ir apskatīts un pārbaudīts saskaņā ar tehniskajās instrukcijās noteiktajām 

pieņemšanas procedūrām. 

 

b) Ekspluatants vai viņa apkalpošanas aģents izmanto pieņemšanas kontrolsarakstu. 

Pieņemšanas kontrolsaraksts ļauj pārbaudīt visu nozīmīgo informāciju un ir tādā formā, kas 

ļauj reģistrēt pieņemšanas pārbaudes rezultātus manuāli, mehāniski vai datorizēti. 
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OPS 1.1200 

Pārbaudes, lai noteiktu kravas iespējamos bojājumus, bīstamo vielu noplūdi vai piesārņojumu 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) pakas, kopējo taru un kravas konteinerus tieši pirms iekraušanas lidmašīnā vai kopējā 

iekraušanas platformā pārbauda, lai konstatētu, vai tiem nav bojājumu vai bīstamo vielu 

noplūdes pazīmju, kā noteikts tehniskajās instrukcijās; 

 

(2) kopējo iekraušanas platformu iekrauj lidmašīnā tikai tad, kad tā ir pārbaudīta, kā 

noteikts tehniskajās instrukcijās, un tai nav konstatētas bīstamās kravas bojājumu vai 

bīstamu vielu noplūdes pazīmes no kravas, kas atrodas šajā platformā; 

 

(3) pakas, kopējo taru vai kravas konteinerus, kas ir bojāti vai no kuriem noplūst bīstamās 

vielas, lidmašīnā neiekrauj; 

 

(4) ja lidmašīnā atrod bīstamas kravas paku, kam konstatē bojājumu vai noplūdes pazīmes, 

šo paku aizvāc vai veic pasākumus, lai to aizvāktu attiecīgā Iestāde vai organizācija. 

Šajā gadījumā pārbauda sūtījuma atlikušo daļu, lai pārliecinātos, ka tā ir pārvadāšanai 

atbilstošā stāvoklī un ne lidmašīnai, ne tās kravai nav nodarīti bojājumi vai 

piesārņojums; un 

 

(5) pakas, kopējo taru un kravas konteinerus pēc izkraušanas no lidmašīnas vai kopējās 

iekraušanas platformas pārbauda, lai konstatētu bojājumu vai noplūdes pazīmes, un, ja ir 

bojājumu vai noplūdes pazīmes, zonu, kurā bīstamā krava bija izvietota, pārbauda, lai 

noteiktu, vai tajā nav bojājumu vai bīstamo vielu piesārņojuma. 
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OPS 1.1205 

Piesārņojuma likvidēšana 

 

a) Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) jebkuru konstatētu piesārņojumu, kas radies bīstamo kravu bojājuma vai noplūdes 

rezultātā, nekavējoties likvidē; un 

 

(2) lidmašīnu, kas piesārņota ar radioaktīviem materiāliem, nekavējoties pārtrauc 

ekspluatēt, un ekspluatāciju atjauno tikai tad, ja radiācijas līmenis uz jebkuras lidmašīnā 

pieejamas virsmas, kā arī mainīgais piesārņojums nepārsniedz tehniskajās instrukcijās 

norādītās vērtības. 

 

OPS 1.1210 

Iekraušanas ierobežojumi 

 

a) Pasažieru salons un pilotu kabīne. Ekspluatants nodrošina, ka bīstamas kravas nepārvadā 

lidmašīnas salonā, kurā atrodas pasažieri, vai pilotu kabīnē, ja vien tehniskajās instrukcijās 

nav noteikts citādi. 

 

b) Kravas nodalījumi. Ekspluatants nodrošina, ka bīstamas kravas lidmašīnā iekrauj, nodala, 

izvieto un nostiprina saskaņā ar tehniskajās instrukcijās noteiktajām prasībām. 

 

c) Bīstamas kravas, ko paredzēts pārvadāt tikai kravas gaisa kuģos. Ekspluatants nodrošina, ka 

bīstamu kravu pakas, uz kurām ir marķējums "Cargo Aircraft Only" (tikai kravas gaisa 

kuģos), pārvadā kravas gaisa kuģos un iekrauj saskaņā ar tehniskajās instrukcijās noteiktajām 

prasībām. 
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OPS 1.1215 

Informācijas sniegšana 

 

a) Informācija personālam uz zemes. Ekspluatants nodrošina, ka: 

 

(1) sniedz informāciju, kas vajadzīga personālam uz zemes, lai veiktu pienākumus attiecībā 

uz bīstamu kravu pārvadājumiem, tostarp darbības, kas jāveic ar bīstamām kravām 

saistītu incidentu un nelaimes gadījumu reizēs; un 

 

(2) ja vajadzīgs, informāciju, kas minēta a) apakšpunkta 1) daļā iepriekš, sniedz arī viņa 

apkalpošanas aģentam. 

 

b) Informācija pasažieriem un citām personām. 

 

(1) Ekspluatants nodrošina, ka atbilstīgi tehniskajām instrukcijām izplatīta informāciju, lai 

brīdinātu pasažierus par kravu veidiem, kādus ir aizliegts pārvadāt lidmašīnā; un 

 

(2) ekspluatants un, ja vajadzīgs, viņa apkalpošanas aģents nodrošina, ka kravas 

pieņemšanas punktos izvieto uzrakstus ar informāciju par bīstamo kravu pārvadāšanu. 

 

c) Informācija apkalpes locekļiem. Ekspluatants nodrošina, ka darbības rokasgrāmatā ir 

informācija, kas vajadzīga apkalpes locekļiem, lai veiktu pienākumus attiecībā uz bīstamu 

kravu pārvadājumiem, tostarp darbības, kas jāveic ar bīstamām kravām saistītu ārkārtas 

gadījumu reizēs. 
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d) Informācija komandierim. Ekspluatants nodrošina, ka komandierim sniedz rakstisku 

informāciju, kā noteikts tehniskajās instrukcijās. (Skatīt 1. tabulu OPS 1.1065 1. pielikumā 

par dokumentu uzglabāšanas periodu). 

 

e) Informācija, ja ar lidmašīnu notiek incidents vai nelaimes gadījums. 

 

(1) Ja lidmašīnā noticis incidents, tās ekspluatants pēc pieprasījuma sniedz visu 

informāciju, kas vajadzīga, lai samazinātu risku, ko rada pārvadātās bīstamās kravas, ja 

tādas ir. 

 

(2) Ja lidmašīnā noticis nelaimes gadījums, tās ekspluatants nekavējoties informē tās valsts 

attiecīgo iestādi, kur lidmašīnas nelaimes gadījums ir noticis, par visām pārvadātajām 

bīstamajām kravām, ja tādas ir. 

 

OPS 1.1220 

Mācību programmas 

 

a) Ekspluatants saskaņā ar tehnisko instrukciju prasībām ievieš un uztur darbinieku mācību 

programmas, ko apstiprina Iestāde. 
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b) Ekspluatants, kas nav saņēmis pastāvīgu atļauju pārvadāt bīstamas kravas. Ekspluatants 

nodrošina, ka: 

 

(1) personāls, kas ir iesaistīts parasto kravu un bagāžas apstrādes darbos, ir apguvis mācību 

kursu pienākumu veikšanai saistībā ar bīstamām kravām. Minimālajā mācību 

programma jābūt ietvertām jomām, kas noteiktas 1. tabulas 1. ailē un tādā apmērā, kas ir 

pietiekams, lai nodrošinātu, ka darbinieki apzinās riskus, kas saistīti ar bīstamām 

kravām, zina, kā šādas kravas identificēt un kādas prasības tiek piemērotas, ja šādas 

kravas pārvadā pasažieri; un 

 

(2) šāds personāls: 

 

i) apkalpes locekļi; 

 

ii) pasažieru apkalpotājs personāls; un 

 

iii) drošības personāls, kas strādā pie ekspluatanta un nodarbojas ar pasažieru un to bagāžas 

pārbaudi, 

 

ir apguvis mācību kursu, kura minimālajā programmā ietilpst 1. tabulas 2. ailē noteiktās jomas 

tādā apmērā, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu, ka darbinieki apzinās riskus, kas saistīti ar 

bīstamām kravām, zina, kā šādas kravas identificēt un kādas prasības tiek piemērotas, ja šādas 

kravas pārvadā pasažieri. 
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1. tabula 

 

MĀCĪBU JOMAS 1 2 
Vispārīgā koncepcija X X 
Ierobežojumi bīstamo kravu 
pārvadājumiem ar gaisa transportu 

X X 

Paku marķēšana un apzīmēšana X X 
Bīstamās kravas pasažieru bagāžā X X 
Avārijas procedūras X X 

 

Piezīme: "X" norāda jomu, kas jāapgūst. 

 

c) Ekspluatants, kas ir saņēmis pastāvīgu atļauju pārvadāt bīstamas kravas. Ekspluatants 

nodrošina, ka: 

 

(1) personāls, kas veic bīstamo kravu pieņemšanu ir mācīts un kvalificēts savu pienākumu 

veikšanai. Šajā mācību kursā ir jāaptver jomas, kas noteiktas 2. tabulas 1. ailē, tik lielā 

apmērā, lai nodrošinātu, ka darbinieki var pieņemt lēmumus par pārvadāšanai ar gaisa 

transportu piedāvāto bīstamo kravu pieņemšanu vai noraidīšanu; 

 

(2) personāls, kas veic bīstamo kravu apstrādi, glabāšanu un iekraušanu uz zemes, ir 

apguvis mācību kursu pienākumu veikšanai saistībā ar bīstamām kravām. Minimālajā 

mācību programma jābūt ietvertām jomām, kas noteiktas 2. tabulas 2. ailē un tādā 

apmērā, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu, ka darbinieki apzinās riskus, kas saistīti ar 

bīstamām kravām, zina, kā šādas kravas identificēt, kā ar tām apieties un kā tas iekraut; 
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(3) personāls, kas ir iesaistīts parasto kravu un bagāžas apstrādes darbos, ir apguvis mācību 

kursu pienākumu veikšanai saistībā ar bīstamām kravām. Minimālajā mācību 

programma jābūt ietvertām jomām, kas noteiktas 2. tabulas 3. ailē un tādā apmērā, kas ir 

pietiekams, lai nodrošinātu, ka darbinieki apzinās riskus, kas saistīti ar bīstamām 

kravām, zina, kā šādas kravas identificēt, kā ar tām apieties un kā tas iekraut, un kādas 

prasības tiek piemērotas, ja šādas kravas pārvadā pasažieri; 

 

(4) lidojumu apkalpes locekļi ir apguvuši mācību kursu, kas ietver vismaz tās jomas, kas 

noteiktas 2. tabulas 4. ailē. Mācībām jābūt tādā apmērā, kas ir pietiekams, lai 

nodrošinātu, ka darbinieki apzinās riskus, kas saistīti ar bīstamām kravām, un zina, kā 

jāveic bīstamo kravu pārvadāšana lidmašīnā; un 

 

(5) šāds personāls: 

 

i) pasažieru apkalpotājs personāls; 

 

ii) drošības personāls, kas strādā pie ekspluatanta un nodarbojas ar pasažieru un to 

bagāžas pārbaudi; un 

 

iii) apkalpes locekļi, kas nav lidojumu apkalpes locekļi, ir apguvuši mācību kursu, kas 

ietver vismaz tās jomas, kas noteiktas 2. tabulas 5. ailē. Mācībām jābūt tādā 

apmērā, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu, ka darbinieki apzinās riskus, kas saistīti 

ar bīstamām kravām, un zina, kādas prasības tiek piemērotas, ja šādas kravas 

pārvadā pasažieri, vai vispārīgi to pārvadāšanai lidmašīnā. 
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d) Ekspluatants nodrošina, ka visi darbinieki, kas apguvuši mācību kursu, nokārto pārbaudījumu, 

lai pierādītu izpratni par saviem pienākumiem. 

 

e) Ekspluatants nodrošina, ka visi darbinieki, kam jāapgūst bīstamo kravu mācību kurss, 

atkārtoti apgūst periodiskus mācību kursus ne retāk kā reizi 2 gados. 

 

f) Ekspluatants nodrošina, ka mācību par bīstamām kravām ierakstus saglabā visam personālam, 

kas apguvis mācību kursu saskaņā ar d) apakšpunktu iepriekš un atbilstīgi tehniskajās 

instrukcijās noteiktajām prasībām. 

 

g) Ekspluatants nodrošina, ka viņa apkalpošanas aģenta personāls ir apguvis mācību kursu 

saskaņā ar piemērojamo aili 1. tabulā vai 2. tabulā. 
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2. tabula 

 

MĀCĪBU JOMAS 1 2 3 4 5 

Vispārīgā koncepcija X X X X X 

Ierobežojumi bīstamo kravu 
pārvadājumiem ar gaisa transportu 

X X  X X 

Bīstamo kravu klasifikācija X     

Bīstamo kravu saraksts X X  X  

Vispārīgās prasības iepakojumam un 
iepakošanas instrukcijas 

X     

Iepakojumu specifikācijas un marķēšana X     

Paku marķēšana un apzīmēšana X X X X X 

Nosūtītāja dokumentācija X     

Bīstamo kravu pieņemšana, tostarp 
kontrolsaraksta izmantošana 

X     

Uzglabāšanas un iekraušanas procedūras X X X X  

Pārbaudes bojājumu vai noplūdes 
atklāšanai un attīrīšanas procedūras 

X X    

Informācijas sniegšana komandierim X X  X  

Bīstamās kravas pasažieru bagāžā X X X X X 

Avārijas procedūras X X X X X 

 

Piezīme: "x" norāda jomu, kas jāapgūst. 
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OPS 1.1225 

Ziņojumi par nelaimes gadījumiem un incidentiem, kas saistīti ar bīstamām kravām 

 

a) Ekspluatants ziņo Iestādei par nelaimes gadījumiem un incidentiem ar bīstamām kravām. 

Sākotnējo ziņojumu nosūta 72 stundu laikā no notikuma brīža, ja vien ārkārtas apstākļu dēļ to 

nav iespējams veikt. 

 

b) Ekspluatants ziņo Iestādei arī par nedeklarētām vai nepareizi deklarētām bīstamām kravām, 

kas atklātas kravā vai pasažieru bagāžā. Sākotnējo ziņojumu nosūta 72 stundu laikā no brīža, 

kad atradums veikts, ja vien ārkārtas apstākļu dēļ to nav iespējams izdarīt. 
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S APAKŠSADAĻA 

 

DROŠĪBA 

 

OPS 1.1235 

Drošības prasības 

 

Ekspluatants nodrošina, ka visi attiecīgie darbinieki ir iepazinušies ar visām ekspluatanta valsts 

nacionālo aviācijas drošības programmu attiecīgajām prasībām un tās pilda. 

 

OPS 1.1240 

Mācību programmas 

 

Ekspluatants ievieš, uztur un vada apstiprinātas mācību programmas, kas ļauj ekspluatanta apkalpes 

locekļiem veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu nelikumīgu iejaukšanos, piemēram, diversiju 

vai lidmašīnas nolaupīšanu, un lai novērstu šādu iespējamo gadījumu sekas. Mācību programma ir 

saskaņota ar Nacionālo aviācijas drošības programmu. Katrs apkalpes loceklis pārzina visus 

svarīgākos mācību programmas elementus un tajos kompetents. 

 

OPS 1.1245 

Ziņojumi par nelikumīgu iejaukšanos 

 

Ja lidmašīnā ir notikusi nelikumīga iejaukšanās, komandieris vai, viņa prombūtnē, ekspluatants 

nekavējoties iesniedz ziņojumu par šādu notikumu attiecīgajai vietējai iestādei un ekspluatanta 

valsts Iestādei. 
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OPS1.1250 

Lidmašīnas pārmeklēšanas procedūras kontrolsaraksts 

 

Ekspluatants nodrošina, ka lidmašīnā ir kontrolsaraksts ar procedūrām, kas jāveic, meklējot bumbu 

vai pašdarinātu spridzekli, ja ir aizdomas par diversiju, kā arī procedūrām lidmašīnas 

pārmeklēšanai, lai meklētu iespējamus paslēptus ieročus, sprāgstvielas vai citas bīstamas ierīces, ja 

ir pamatotas aizdomas, ka lidmašīna varētu būt nelikumīgas iejaukšanās objekts. Kontrolsarakstu 

papildina norādījumi par piemēroto rīcību gadījumā, ja atrod bumbu vai aizdomīgu priekšmetu, kā 

arī informācija par vietu, kur bumbas atrašanās nozīmē vismazāko risku, ja šādu informāciju ir 

sniedzis tipa sertifikāta turētājs. 

 

OPS 1.1255 

Lidojumu apkalpes nodalījuma drošība 

 

a) Visās lidmašīnās, kurās lidojumu apkalpes nodalījumam ir durvis, tās ir aizslēdzamas, kā arī ir 

jāparedz un jāievieš Iestādei pieņemami līdzekļi un procedūras, kā salona apkalpe brīdina 

lidojumu apkalpi, ja salonā rodas aizdomīga situācija vai drošības pārkāpumi. 
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b) Visās pasažieru lidmašīnās ar sertificēto maksimālo pacelšanās masu vairāk par 45 500 kg vai 

ar maksimālo apstiprināto pasažieru sēdvietu konfigurāciju vairāk par 60 pasažieriem, ir 

apstiprinātas lidojumu apkalpes nodalījuma durvis, ko var aizslēgt un atslēgt no katras pilota 

darba vietas un kuru konstrukcija atbilst piemērojamām retroaktīvajām lidojumderīguma 

ekspluatācijas prasībām. Šo durvju konstrukcija nedrīkst kavēt avārijas procedūras, kā 

noteikts piemērojamās retroaktīvajās lidojumderīguma ekspluatācijas prasībās. 

 

c) Visās lidmašīnās, kurās ir lidojumu apkalpes nodalījuma durvis saskaņā ar b) apakšpunktu: 

 

(1) šīs durvis aizver pirms dzinēju iedarbināšanas pirms pacelšanās, un aizslēdz, kad tas 

jādara saskaņā ar drošības procedūru vai kad to pieprasa komandieris, līdz dzinēju 

izslēgšanai pēc nosēšanās, izņemot, ja uzskata par nepieciešamu pilnvarotām personām 

ieiet šajā nodalījumā vai iziet no tā saskaņā ar Nacionālo aviācijas drošības programmu; 

 

(2) ir paredzēti līdzekļi, lai no katras pilota darba vietas varētu pārraudzīt tik lielu zonu 

ārpus lidojumu apkalpes nodalījuma, lai būtu iespējams identificēt personas, kas lūdz 

atļauju ieiet lidojumu apkalpes nodalījumā, un atklāt aizdomīgu rīcību vai potenciālus 

draudus. 
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I. Ievads 

 

Izmantojot koplēmuma procedūru (EK līguma 251. pants), Padome 2006. gada 9. martā pieņēma 

vienoto nostāju par grozīto Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko 

groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru 

saskaņošanu civilās aviācijas jomā (EU-OPS) 

 

Šī priekšlikuma mērķis īpaši ir transponēt nesaistošās JAR un OPS (vienotās prasības aviācijai un 

darba standartus), ko izveidoja Apvienotās aviācijas institūcijas, saistošajos ES (Kopienas) tiesību 

aktos. Tāpēc šo ierosināto regulu bieži sauc par "ES-OPS" Regulu . 

 

Sākotnējo Regulas priekšlikumu Komisija iesniedza 2000. gada martā. Pēc pirmā lasījuma Eiropas 

Parlamentā 2001. gada janvārī un ņemot vērā diskusijas Padomes struktūrās, Komisija 2002. gada 

februārī iesniedza grozītu priekšlikumu. 

 

Eiropas Parlaments, uzskatot, ka šis grozītais priekšlikums būtiski atšķīrās no Komisijas sākotnējā 

priekšlikuma, nolēma pirmajā lasījumā sniegt otru atzinumu. Pēc referenta Brian Simpson kunga 

priekšlikuma, Eiropas Parlaments 2002. gada septembrī iesniedza tikai vienu, toties būtisku, 

grozījumu, kas attiecas uz "lidojuma laika ierobežojumu". 

 

Pēc šī grozījuma iesniegšanas un ņemot vērā Padomes un tās iestāžu veikto darbu attiecībā uz 

noteikumiem par "gaisa kuģu apkalpi", Komisija 2004. gada februārī iesniedza pārskatītu grozītu 

priekšlikumu ES-OPS Regulai. 

 

Padomes (transports, telekomunikācijas, enerģētika) 2004. gada 10. decembra sanāksmē tika 

panākta daļēja politiska vienošanās par pārskatīto grozīto priekšlikumu. Šī daļējā vienošanās 

attiecās uz pantiem, kā arī uz III pielikuma "O" (gaisa kuģu apkalpe) apakšnodaļu un "Q" (lidojuma 

laika ierobežojums) apakšnodaļu . 
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Padomes iestādes 2005. gada jūnijā vienojās par pārējām III pielikuma daļām, kas ietver 

apakšnodaļas no "A" līdz "N", kā arī "P", "R" un "S" apakšnodaļas. 

 

Pēc tam, kad juristi-lingvisti bija pārskatījuši visu dokumentu, Padome varēja pieņemt kopējo 

nostāju. Pieņemot šo nostāju, Padome pienācīgi ņēma vērā Eiropas Parlamenta atzinumu pirmajā 

lasījumā. 

 

Padome ņēma vērā arī Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu. 

 

 

II. Kopējās nostājas analīze 

 

1. Vispārējas prasības 

 

Padome varēja vienoties par Komisijas priekšlikuma galvenajiem virzieniem. Tomēr dažos punktos 

Padome nolēma tekstu grozīt, galvenokārt tāpēc, lai to padarītu skaidrāku, vienkāršāku un 

saprotamāku.  

 

Attiecībā uz pantiem Padome veica dažas izmaiņas 8. pantā par pielāgošanas noteikumiem. 

Konkrēti, šā panta 4. punktā Padome palielināja dalībvalstu iespējas pieņemt vai saglabāt 

noteikumus, kas attiecas uz OPS kamēr izstrādās uz zinātnes atziņām un labāko pieredzi balstītus 

Kopienas noteikumus.  

 

8.a pantā Padome nolēma, ka III pielikuma "Q"(lidojuma laika ierobežojums) apakšnodaļas un, 

attiecīgā gadījumā, "O" (gaisa kuģu apkalpe) apakšnodaļas nosacījumi jāizvērtē no zinātniskā un 

medicīniskā viedokļa trīs gadu laikā pēc Regulas spēkā stāšanās dienas. Padome nolēma uzdot 

Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EADA) veikt šo darbu. Padome nolēma arī, ka EADA būtu 

jāpalīdz Komisijai sagatavot priekšlikumus "Q" apakšnodaļā minēto piemērojamo tehnisko 

noteikumu grozīšanai. 
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Padome nolēma, ka, ņemot vērā laiku, kas nepieciešams jauno tehnisko noteikumu pielāgošanai, 

dalībvalstīm būtu jāpiemēro III pielikums, kas stājas spēkā 18 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 

spēkā (nevis 6 mēnešus pēc tās stāšanās spēkā, kā ierosināja Komisija). 

 

III pielikumā Padome veica dažus grozījumus, lai tekstu pilnībā pielāgotu JAR-OPS 1 

8. grozījumam un lai Komisijas ierosināto tekstu padarītu skaidrāku un precīzāku. 

 

Padome apzinās, ka sakarā ar modernajām tehnoloģijām, mainīgajiem apstākļiem un laiku, kas 

nepieciešams dokumenta pabeigšanai pēc tam, kad par to panākta politiska vienošanās, III 

pielikuma tekstu dažos punktos var uzlabot jau vienlaikus ar, kopējās nostājas pieņemšanu. Tāpat, 

ņemot vērā ievērojamo teksta apjomu, ir iespējams, ka dažās vietās atsauces vēl nav pareizas. 

Tomēr Padome uzskatīja, ka darbs pie šā dokumenta kādā brīdī ir jāpabeidz. Tāpēc tai bija prieks 

dzirdēt no Komisijas, ka cik drīz vien iespējams pēc Regulas stāšanās spēkā tās darbinieki sāks 

darbu, komitejas procedūras ietvaros, - pie turpmākiem uzlabojumiem un teksta atjaunināšanas, un 

ka šajā kontekstā viņi rūpīgi apsvērs izmaiņu ieteikumus, kurus jau ir iesniegušas dažas dalībvalstis. 

 

 

2. Parlamenta grozījumi 

 

Eiropas Parlamenta 2002. gada 3. septembra atzinums attiecās uz viena būtiska ar "lidojuma laika 

ierobežojumu" saistīta grozījuma iekļaušanu. Komisija nolēma šī grozījuma tekstu, lai arī nedaudz 

atšķirīgi formulētu, iestrādāt tā grozītajā priekšlikumā. Padome varētu arī piekrist Eiropas 

Parlamenta grozījumam, bet tā nolēma veikt nelielus uzlabojumus tekstā, lai tas labāk atbilstu 

mūsdienu aviācijas nozares sociālajam un ekonomiskajam stāvoklim un lai noskaidrotu dažu 

noteikumu nozīmi. 
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III. Secinājums 

 

Padome uzskata, ka tās kopējās nostājas teksts ir atbilstošs un līdzsvarots. Attiecībā uz Eiropas 

Parlamenta ierosināto grozījumu pirmajā lasījumā, Padome ievēro, ka šis grozījums ir pilnībā 

pieņemts, ar nosacījumu, ka tiks veikti daži nelieli uzlabojumi. Tāpēc Padome uzskata, ka ar tās 

kopējās nostājas tekstu ir nodrošināts, ka Parlamenta grozījuma mērķis ir sasniegts. 

 

Padome atbalstīs Eiropas Parlamentu, lai tas pieņemtu kopējās nostājas tekstu pašreizējā redakcijā 

tā,, lai šī Regula varētu drīz stāties spēkā. Šajā situācijā, attiecībā uz III pielikuma "Q" (lidojuma 

laika ierobežojums) apakšnodaļu un, attiecīgā gadījumā, "O" (gaisa kuģu apkalpe) apakšnodaļu, 

Eiropas Parlaments ir aicināts ņemt vērā to, ka šīs apakšnodaļas tuvākajā nākotnē būs jāizvērtē no 

zinātniskā un medicīniskā viedokļa, ko veiks EADA. 
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EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

Briselē, 2006. gada 16. februārī 
(OR. en, fr) 

Iestāžu lieta: 
2000/0069 (COD)  

5918/06 
ADD 1 REV 1 
 
 
 
AVIATION 18 
CODEC 96 

 
PAPILDINĀJUMS DARBA KĀRTĪBAS "A" PUNKTA PIEZĪMEI 
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts 
Saņēmējs: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJA/PADOME 
K-jas priekšl. 
Nr.: 

7589/00 AVIATION 13, 6090/02 AVIATION 19 CODEC 163 

Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu 
civilās aviācijas jomā (EU-OPS)(pirmais lasījums) 
- Pieņemšana (TA + D) 
a) kopējā nostāja 
b) Padomes paskaidrojuma raksts 
- Deklarācija 

 
 

Zviedrijas deklarācija par grozīto Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un 

administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (ES un OPS) 

 

Zviedrija atbalsta regulas priekšlikuma saturu attiecībā uz visām apakšnodaļām, izņemot Q 

apakšnodaļu. Zviedrija uzskata, ka nav pietiekami skaidri noteikts tas, ka, piemērojot noteikumus 

par lidojuma laika ierobežojumiem, tiktu garantēts atbilstīgi saskaņots gaisa drošības līmenis.  

 

Ņemot to vērā, Zviedrija ir nolēmusi atturēties no balsošanas. 

 
 

________________________ 
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EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

Briselē, 14.3.2006 
COM(2006) 128 galīgā redakcija 

2000/0069 (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS  
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas, ar ko 
groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo 

procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (EU-OPS), pieņemšanu 
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2000/0069 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS  
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas, ar ko 
groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo 

procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (EU-OPS), pieņemšanu 

Papildu informācija 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei (dokuments KOM(2000) [121] galīgais - 
[2000/[0069] COD) 

[2000. gada 24. marts] 

Datums, kad Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniegusi 
atzinumu 

[2000. gada 19. oktobris] 

Datums, kad Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā sniedzis 
savu pirmo atzinumu 

[2001. gada 18. janvāris] 

Datums, kad grozītais priekšlikums nosūtīts Eiropas 
Parlamentam un Padomei 
(dokuments KOM(2002) [30] galīgais - [2000/[0069] COD) 

[2002. gada 4. februāris] 

Datums, kad Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā sniedzis 
savu otro atzinumu 

[2002. gada 3. septembris] 

Datums, kad pārskatītais grozītais priekšlikums nosūtīts 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
(dokuments KOM(2004) [73] galīgais - [2000/[0069] COD) 

[2004. gada 12 februāris] 

Datums, kad Padomē (ar kvalificētu balsu vairākumu) panākta 
daļēja politiska vienošanās 

[2004. gada 10. decembris] 

Datums, kad pieņemta Kopējā nostāja [2006. gada 9. marts.] 

1. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

1.1. Padome un Komisija, izstrādājot otro aviācijas liberalizācijas pasākumu kopumu 
1989. gadā, vienojās, ka Kopienas gaisa transporta politikā jāpievēršas arī tā tiesiskā 
regulējuma saskaņošanai, ko piemēro civilajā aviācijā, lai saglabātu augsta līmeņa 
civilās aviācijas lidojumu drošību un garantētu taisnīgu konkurenci starp gaisa 
pārvadātājiem. Šajā sakarā Komisija pieņēma Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par 
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tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā, lai 
izstrādātu un atjauninātu saskaņotus noteikumus gaisa kuģu projektēšanai, ražošanai, 
ekspluatēšanai un apkopei un šo uzdevumu veikšanā iesaistītajam personālam un 
organizācijām. 

1.2. Komisija 2000. gada martā iesniedza Padomei priekšlikumu grozīt minēto regulu, lai 
iekļautu ekspluatācijas noteikumus, kas paredzēti, lai gaisa kuģis tiktu ekspluatēts, 
ievērojot atbilstīgus drošības nosacījumus1. Šo noteikumu pamatā, ko piemēro 
attiecībā uz gaisa pārvadātājiem, bija Apvienoto aviācijas institūciju (JAA)2 jau 
izstrādātie noteikumi. 

1.3. Tā kā Padome uzreiz neatbalstīja pirmo priekšlikumu grozīt Regulu (EEK) 
Nr. 3922/91, Komisija 2004. gada februārī iesniedza grozītu priekšlikumu grozīt 
Regulu (EEK) Nr. 3922/91 jo īpaši, lai ņemtu vērā atsauksmes, ko deva Padome un 
Parlaments, izskatot sākotnējo priekšlikumu. 

1.4. Tādēļ jaunajā Komisijas priekšlikumā iekļautas obligātas prasības3 stjuartiem, 
kuri tagad jāsertificē, kas jau tiek darīts Amerikas Savienotajās Valstīs un kas bija 
attiecīgā personāla un dažu nozares pārstāvju prasība. Šīm obligātajām prasībām 
jāpalīdz uzlabot aviācijas lidojumu drošību, nosakot stingrākus standartus attiecībā 
uz darbiniekiem. Tām arī jāveicina personāla mobilitāte pilnīgi liberalizētajā gaisa 
pārvadājumu tirgū. 

1.5. Jaunajā Komisijas priekšlikumā iekļauta arī lidojuma apkalpes locekļu lidojuma 
laika ierobežošanas (FTL) shēma, ko pieprasīja Eiropas Parlaments, kurš šajā 
sakarā pauda bažas par atšķirībām valstu starpā. Faktiski jau ilgu laiku profesionāli 
pilotu asociācijas un vairāki gaisa pārvadātāji ir ļoti kritiski izteikušies par šīm 
atšķirībām, kas apdraud lidojumu drošību un normālu konkurenci. 

– Izmeklējot daudzus aviācijas negadījumus, atklājās, ka apkalpes locekļu 
nogurums ir viens no negadījumu veicinošiem faktoriem. 

– Valsts noteikumi par lidojuma laiku dažos gadījumos nav stingri un ļauj gaisa 
pārvadātājiem likt personālam strādāt pārmērīgas virsstundas, kaitējot drošībai un 
aviokompānijām, kam jāievēro stingrāki noteikumi. 

                                                 
1 Šie ekspluatācijas noteikumi attiecas uz sertifikāciju, gaisa kuģa ekspluatāciju un apkopi, un apkalpes 

locekļu un stjuartu apmācību. 
2 Apvienotās aviācijas institūcijas ir trīsdesmit septiņu Eiropas valstu, tostarp divdesmit piecu ES 

dalībvalstu, valsts aviācijas iestāžu asociācija, kas izveidota, lai izstrādātu saskaņotas aviācijas lidojumu 
drošības prasības. 

3 Dalībvalstis var papildināt obligātās prasības un pieņemt stingrākas prasības. Obligātās prasības 
stjuartiem attiecas uz vecumu, fizisko stāvokli un profesionālo apmācību.  
Ar obligātu prasību var noteikt, piem., obligāto apmācību saturu vai minimālo vecumu. Tomēr 
dalībvalstis var noteikt stingrākus noteikumus (prasīt izvērst apmācību vai palielināt vecuma 
ierobežojumu). Līdzīgā veidā ar obligātu prasību var noteikt apkalpei un sjuartiem obligātu atpūtas 
laiku, ko dalībvalstis var palielināt, bet ne samazināt, vai maksimālo lidojuma laiku. Valsts noteikumi, 
kas ļautu pagarināt maksimālo lidojuma laiku, būtu neatbilstīgi, bet valsts noteikumi, kuri ļautu 
samazināt maksimālo lidojuma laiku, būtu atbilstīgi.  
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Komisijas priekšlikumā ietvertie lidojuma laika noteikumi piedāvāti kā obligātas prasības, 
kuras dalībvalstis var brīvi noteikt stingrākas. Turklāt tās ir pietiekami elastīgas, lai ļautu ņemt 
vērā īpašas situācijas valstī. 

2. PIEZĪMES PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

2.1. Padomes kopējā nostājā konstatēts, ka Parlamenta ierosinātais grozījums, to nedaudz 
pielāgojot, ir pilnībā ņemts vērā. Komisija piekrīt, ka, iekļaujot šos nedaudzos 
pielāgojumu, Padomes kopējās nostājas teksts nodrošina, ka Parlamenta grozījuma 
mērķis ir panākts. 

2.2. Atbalstot Padomes kopējo nostāju, Komisija atzīst par pareizu Padomes vēlmi 
principā piekrist Komisija priekšlikumam, bet dažos punktos lemt par teksta 
grozīšanu, atsaucoties uz vajadzību pēc lielākas skaidrības un vienkāršības, lai teksts 
būtu vieglāk uztverams. 

2.3. Pantu saturs kā tāds.  

– Padome izdarīja dažas izmaiņas noteikumos par elastīgumu 8. pantā, proti, 
4. punktā, kur Komisija paplašināja dalībvalstu pilnvaras pieņemt vai saglabāt 
noteikumus, kas attiecas uz ļoti ierobežotu skaitu OPS (tehniskās prasības un 
administratīvās procedūras civilās aviācijas jomā), līdz Kopienas līmenī tiks 
izstrādāti kopīgi noteikumi, kuru pamatā ir zinātnes un tehnikas atziņas un laba 
prakse. Komisija to uzskata par pieņemamu kompromisu jo īpaši tādēļ, ka līdzekļi 
atbilstības panākšanai šajā jomā var būt dažādi, kas vienmēr nenozīmē, ka drošība 
būs apdraudēta. Turklāt Komisija tagad ir iesniegusi jaunu priekšlikumu4, kas cita 
starpā dos uzdevumu Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EASA) izstrādāt 
īstenošanas noteikumus visās minētājās jomās. 

– 8.a pantā Padome piedāvā noteikumus III pielikuma Q apakšdaļā (lidojuma laika 
ierobežojumi) un attiecīgā gadījumā O apakšdaļā (stjuarti) novērtēt zinātniski un 
medicīniski trīs gadu laikā pēc regulas stāšanās spēkā. Turklāt Padomes nostāja 
Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EASA) uzliek par pienākumu veikt šo darbu, 
kā arī palīdzēt Komisijai sagatavot priekšlikumus Q apakšdaļas tehnisko 
noteikumu attiecīgiem grozījumiem. Komisijai minētais ir pieņemams, jo turklāt 
saskan ar paralēlo iniciatīvu (sk. iepriekš) paplašināt aģentūras darbības jomu. 

– Padome uzskata, ka ņemot vērā laiku, kas vajadzīgs, lai pielāgotos jaunajiem 
tehniskajiem noteikumiem, dalībvalstīm jāpiemēro III pielikums 18. mēnešus pēc 
regulas stāšanās spēkā (nevis 6. mēnešus pēc tās stāšanās spēkā, ko ierosināja 
Komisija). Šis kompromiss Komisijai ir pieņemams. 

– Pašā III pielikumā Padome ir izdarījusi dažus grozījumus, lai pilnībā saskaņotu 
tekstu ar JAR-OPS 1 8. grozījumu, atsaucoties uz nodomu panākt, lai teksts būtu 
skaidrāks un precīzāks. Arī tas Komisijai ir pieņemams. 

                                                 
4 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un 
par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (dokuments KOM(2005)[579] galīgais – 
[2005]/[0228]COD). 
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2.4. Komisija piekrīt Padomes kopējā nostājā paustajam viedoklim, ka saistībā ar 
progresīvām metodēm un mainīgiem apstākļiem modernās aviācijas jomā, ņemot 
vērā diezgan ilgo iestāžu apspriešanos, kas vajadzīga šā teksta pabeigšanai, jau tagad 
III pielikumu var uzlabot atsevišķos punktos. Tomēr ilgais darbs pie šā apjomīgā 
teksta izstrādāšanas tagad jau ir pietiekams, lai to pabeigtu tādu, kāds tas ir pašlaik. 

2.5. Šajā ziņā Komisija vēlreiz uzsver, ka gādās, lai tās dienesti iespējami ātri pēc regulas 
stāšanās spēkā sāktu darbu, kas saistīts ar turpmāku teksta uzlabošanu un 
atjaunināšanu ar komitejas procedūru, kuru ievērojot, Komisija rūpīgi apsvērs 
visaptverošus ierosinājumus grozījumiem, ko dažas dalībvalstis jau ir iesniegušas. 

Secinājumi 

Komisija atzīst, ka Kopējā nostāja, kas pieņemta 9.3.2006 pamatā atbilst Eiropas parlamenta 
atzinumam pirmajā lasījumā. Komisija augstu novērtē smalko un līdzsvaroto kompromisu, 
kas rasts Padomes tekstā un kas tika panākts tikai pēc ļoti ilgām pārrunām. Tādēļ Komisija 
var pieņemt Kopējo nostāju. 

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA 

Saistībā ar Kopējās nostājas pieņemšanu Komisija kopā ar Padomi nāca klajā ar paziņojumu 
(sk. I pielikumu). 
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PIELIKUMS 

Komisijas un Padomes paziņojums saistībā ar 8.a pantu 

Komisija ir iesniegusi Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu, ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās 
aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, lai paplašinātu tās darbības 
jomu ar gaisa kuģu ekspluatāciju un apkalpes locekļu un stjuartu licencēšanu. Pēc Lēmums 
par šo priekšlikumu dotu iespēju EASA veikt novērtējumu, kas minēts 8.a pantā. Padome 
apņemas šādu priekšlikumu izskatīt kā prioritāru. 
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