TVIRTINU
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Civilinės aviacijos departamento direktorius
Alvydas Šumskas

PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO ORO TRANSPORTU PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS
ORLAIVIŲ NAUDOTOJAI, VYKDANTYS SKRYDŽIUS PAGAL REGLAMENTO 965/2012 REIKALAVIMUS

1. Bendroji dalis
Patikrinimo data:

Patikrinimo tipas

(planinis / neplaninis):

Patikrinimo grupės vadovas:
(vardas, pavardė)
Tikrintojas 1:
(vardas, pavardė)

Patikrinimo numeris:
Klausimyno/ ataskaitos
numeris:
Tikrinamo ūkio subjekto
atstovas:
(vardas, pavardė)

Tikrintojas 2:
(vardas, pavardė)

Nuoroda į standartą/ teisės
aktą/ procedūrą/kt.:

Tikrinamas ūkio subjektas (struktūrinis padalinys):
2. Klausimynas

Eil.
Nr.

Nuoroda

Klausimas

Išvados
Detalizacija/ tikrintojo veiksmai

Įvertinimas
Atitinka

1.

CAT.GEN.MPA.200;
SPA.DG.100
SPA.DG.105

Ar orlaivių naudotojas turi TKA išduotą leidimą vežti pavojingus krovinius?

2.

TI 1;4.1.2
SPA.DG.105(a)
ORO.GEN.110(j)

Atsakingo asmens už pavojingų krovinių vežimą mokymai

3.

TI 7;4.2
TI 7;4.1.1.b)
CAT.GEN.MPA.200 (d)

Informacija antžeminių paslaugų agentams apie pavojingų krovinių vežimą oro transportu

4.
5.

TI 7;4.2,
ORO MLR.100(b)
TI 7;4.2
ORO.MLR.100(d)
CAT.GEN.MPA.200(d)

Informacija apie pavojingų krovinių vežimą Skrydžių vykdymo vadove ir kituose vadovuose
Atitinkamų veiklos vadovų ir instrukcijų pateikimas krovinių aptarnavimo personalui,
skrydžių dispečeriams

6.

TI 1;1.1.1
TI 1;1.2
CAT.GEN.MPA.200 (a)

Galiojantys pavojingų krovinių vežimo leidiniai (ICAO, IATA) ir jų pakeitimai

7.

TI 1;1.1.5.1a)
TI 1;1.1.5.2 to
TI 1.1.5.4
TI 7;4.2
CAT.GEN.MPA.
200(b)(1)

Procedūros vežti gaminius ir medžiagas, kurios paimtos į orlaivį teikti medicininę pagalbą
pacientui skrydžio metu ir informacijos pateikimas paslaugų agentams

8.

TI 7;2.1
CAT.GEN.MPA.
200(a)
SPA.DG.105(b)(2)

Atitikimas reikalavimas dėl "combi" lėktuvo, kur keleivių ir bagažo salonas neatitinka bent
"Class B" (išimtis / leidimas ar draudimas) ir informacijos pateikimas antžeminio
aptarnavimo agentams

9.

TI 7;4.9
SPA DG 105(b)(4)

Informacija, kuria turi būti naudojamasi avarinėse situacijose skrydžio metu

10.

TI 7;4.3
TI 7;4.2
AMC1 SPA.DG.105(b)

Procedūros, nustatančios įgulos vado atsakomybę pranešti oro eismo paslaugų tarnybai apie
pavojingus krovinius, kai yra avarinė situacija

11.

TI 7;4.4
TI 7;4.5
TI 7;4.6
CAT.GEN.MPA.
200(e)

Pranešimo procedūros apie avarijas, incidentus, nedeklaruotus, klaidingai deklaruotus
pavojingus krovinius, kitus įvykius su pavojingais kroviniais ir ryšys tarp vežėjo ir
antžeminių paslaugų teikėjo

12.

TI 7;4.7
CAT.GEN.MPA.
200(e)(1)
SPA.DG.105(b)

Procedūros skubiai pranešti atitinkamoms institucijos (avarinės tarnybos ir kompetentingos
institucijos) apie pavojingus krovinius, esančius orlaivyje avarijos ar incidento metu

13.

14.

TI 1;4.1.2
SPA.DG.105(a)
ORO.GEN.110(j)
TI 1;4.1.2
SPA.DG.105(a)
ORO.GEN.110(j)

Reikalavimai skrydžio įgulos mokymams

Reikalavimai keleivių salono įgulos mokymams (įskaitant avarines procedūras)

15.

TI 8;1.1.2 ir Lentelė 8-1
CAT.GEN.MPA.200(b)2

Procedūros keleivių salono įgulos nariams esant poreikiui perkelti keleivių įsineštą bagažą
iš salono į krovinių skyrių (negalima laikyti salone dėl dydžio ar dėl kitų saugos
reikalavimų ir t.t.), kad užtikrinti, jog bagaže nėra pavojingų medžiagų, kurios leidžiamos
vežti keleiviams tik salone esančiame bagaže (pvz. atsarginės Li baterijos)

16.

TI 1;4.2.5
ORO MLR 115 c) ir d)
SPA DG 105 a)
SPA.DG.110(g)

Mokymo kursų apskaitos dokumentai

17.

TI 1;4.2.3
ORO.GEN.110(j)
SPA.DG.105(a)
AMC1 SPA.DG.105(a)

Mokymo kursų galiojimas skrydžio ir salono įgulos personalui

18.

19.

20.

21.

TI 1;2.2.2,
TI 1;2.2.3 &
TI 1;2.2.4
CAT.GEN.MPA.
200 (a)
SPA.DG.105(a)
TI 7;4.2 &
TI 7;6.1
CAT.GEN.MPA.
200(c)
CAT.GEN.MPA.
200(d)
TI 7;5.1
TI 8;1.1.3 + 4
CAT.GEN.MPA.
200(f)
TI 7;4.5
CAT.GEN.MPA.
200(e)(3)

Nurodymai techniniam personalui dėl transportavimo pakaitinių ar pašalintų medžiagų ir
gaminių (COMAT)

Informacijos ir instrukcijų pateikimas dėl keleivių ir jų vežamų pavojingų medžiagų
keleivius aptarnaujančiam personalui

Priemonės, užtikrinančios, kad informacija apie pavojingas medžiagas pateikiami keleiviui
užsakant bilietą ar atliekant registraciją
Procedūros, nurodančios kaip elgtis su keleiviais, vežančiais uždraustas pavojingas
medžiagas (tame tarpe ir ryšys su saugumo darbuotojais) bei pranešimas apie šiuos įvykius

22.

TI 7;4.8
CAT.GEN.MPA.200(g)

Informacija apie pavojingus krovinius krovinių priėmimo punktuose

23.

TI 7;5.1.2
TI 8;1.1.3 + 4
CAT.GEN.MPA.200(f)

Informacija apie pavojingas medžiagas bilietų pardavimo vietose, kur registruojami
keleiviai, keleivių laipinimo vietose (įskaitant priemones, užtikrinančias, kad ši informacija
pateikiama antžeminio paslaugų teikėjo)

Radiniai/ komentarai
Neatitinka

24.
25.

26.

TI 7;1.3
SPA.DG.110.(b)
TI 7;4.11
SPA.DG.110(f)
TI 7;2.3
TI 7;2.13
TI 7;2.14
SPA.DG.105(b)(2)

Krovinių priėmimo patikros lapo atitikimas reikalavimams ir jo naudojimas
Priėmimo patikros lapo, NOTOC ir pavojingų krovinių transporto dokumento saugojimas
Pavojingų krovinių pakuočių aptarnavimas krovinių terminale (įskaitant 4.1 ir 5.2
pogrupius)

27.

TI 7;2.2,
TI 7;2.9,
Lentelės 7-1 & 7-2
(taip pat
TI 7;2.9)
SPA.DG.105(b)(2)

ULD ir palečių paruošimas atsižvelgiant į pavojingų medžiagų atskyrimą

28.

TI 7;2.8
CAT.GEN.MPA.200(a)

ULD ženklinimas ir žymėjimas

29.

TI 7;3
SPA.DG.105(b)(7)

Krovinio pakuotės patikra dėl pažeidimų prieš pakraunant ir iškart iškrovus

30.

TI 7;3
SPA.DG.105(b)(5)

Procedūros iškelti iš lėktuvo krovinį, kurio pakuotė pažeista, lėktuvo apžiūra dėl užteršimo
ir užteršimo pašalinimas

31.

TI Lentelė 8-1, punktai
5,6 & 7
Procedūros pakrauti ir laikyti kėdes su ratukais (tame tarpe ir orlaivio vado informavimą)
CAT.GEN.MPA.200(b)(2)

32.

TI 7;2
SPA.DG.105(b)(2)

Tinkamas pavojingų krivinių pakrovimas (įskaitant atskirimą, apsaugą, prieinamumą)

33.

TI 7;4.1
SPA.DG.110 (a)

NOTOC pildymas ir pateikimas įgulos vadui (įskaitant pasirašymą)

34.

TI 7;4.1.1b)
TI 7;4.1.8
SPA.DG.110(e)

NOTOC prieinamumas (arba informacijos jame) ant žemės išvykimo ir atvykimo vietose
viso skrydžio metu

35.

TI 7;1.2.2
TI 7;1.2.3
SPA.DG.110(d)

Pavojingų krovinių transporto dokumento prieinamumas skrydžio metu

36.

TI 8;1.1
Lentelė 8-1 punktas 14)
CAT.GEN.MPA 160

Reikalavimai ir procedūros dėl keleivių sportinių ginklų ir amunicijos vežimo oro
transportu.

37.

TI 1;1.1.3
CAT.GEN.MPA.
155

Reikalavimai ir procedūros karinės amunicijos vežimai (įskaitant leidimus, pakrovimą ir
orlaivio vado informavimą

38.

EAS SIB įgyvendinimas

3. Išvados

