TVIRTINU
Civilinės aviacijos departamento direktorius
Alvydas Šumskas
VEIKSMŲ AERODROME EKSTREMALIOMIS SITUACIJOMIS PLANAVIMO KLAUSIMYNAS
1. Bendroji dalis
Patikrinimo tipas
(planinis /
neplaninis):
Patikrinimo grupės
vadovas:
(vardas, pavardė)
Tikrintojas 1:
(vardas, pavardė)

Patikrinimo data:

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

Tikrintojas 2:
(vardas, pavardė)
Tikrinamas ūkio
subjektas
(struktūrinis
padalinys):

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

Išvados
Įvertinimas
Radiniai/ komentarai
Detalizacija/
tikrintojo veiksmai Atitinka Neatitinka

2. Klausimynas
Eil.
Nr.

Nuoroda

Klausimas

Reglamentas 139/2014
1.

ADR.OPS.B.005
(a)

Ar veiksmų aerodrome
ekstremaliomis situacijomis
planas atitinka orlaivių
naudojimą ir kitą aerodrome
vykdomą veiklą?

2.

ADR.OPS.B.005
(b)

Ar veiksmų aerodrome
ekstremaliomis situacijomis
plane numatytas atitinkamų
organizacijų veiklos derinimas

reaguojant į aerodrome arba jo
apylinkėse susidariusią
ekstremalią situaciją?
3.

ADR.OPS.B.005
(c)

Ar veiksmų aerodrome
ekstremaliomis situacijomis
plane, siekiant gerinti jo
veiksmingumą, nustatytos
procedūros, pagal kurias
periodiškai tikrinamas plano
tinkamumas ir peržiūrimi
rezultatai?
BENDROJI DALIS

4.

AMC1
ADR.OPS.B.005
(b); (a)

Ar aerodromo naudotojas
užtikrina, kad aerodromo
ekstremalių situacijų plane būtų
numatytos pasirengusios ir
koordinuotos specialios
gelbėjimo tarnybos, galinčios
reaguoti į avarijas, kai
aerodromas yra netoli vandens
ir (arba) pelkėtų vietovių, ir kai
didelė dalis kilimų ir tūpimų
vyksta virš tokių teritorijų?

5.

AMC1
ADR.OPS.B.005
(b); (b)

Ar aerodromo naudotojas
užtikrina, kad iki 1000 m nuo
KTT slenksčio esančios tūpimo
ar kilimo zonos būtų įvertintos
nustatant galimas intervencijos
priemones?

AVARINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS (APP)
6.

AMC2
ADR.OPS.B.005
(b);(a)

Ar APP yra įtraukti avarijų
tipai, kuriems taikomas
planas?

7.

AMC2
ADR.OPS.B.005
(b);(b)

Ar APP yra išsami informacija
apie agentūras, dalyvaujančias
ekstremalioje situacijoje?

8.

AMC2
ADR.OPS.B.005
(b);(b)

Ar APP yra išsami informacija
apie aerodromą ir vietines
veiksmų planavimo sutartis ir
forumus?

9.

AMC2
ADR.OPS.B.005
(b);(c)

Ar APP pateikiama išsami
informacija apie kiekvienos į
planą įtrauktos agentūros
vaidmenį ir atsakomybę?

10.

AMC2
ADR.OPS.B.005
(b);(c)

Ar APP pateikiama išsami
informacija apie ekstremalių
situacijų valdymo centro
vaidmenį ir atsakomybę?

11.

AMC2
ADR.OPS.B.005
(b);(c)

Ar APP pateikiama išsami
informacija apie vadovavimo
posto vaidmenį ir atsakomybė
kiekvienai avarinei situacijai?

12.

AMC2
ADR.OPS.B.005
(b);(d)

Ar APP yra informacija apie
biurus ar asmenis (vardai,
pavardės, pavadinimai ir
telefono numeriai) į kuriuos
reikia kreiptis konkrečios
avarijos atveju?

13.

AMC2
ADR.OPS.B.005
(b);(e)

Ar APP yra tinklelio žemėlapis,
kuriame nurodytas aerodromas
ir jo artimiausios apylinkės
apytiksliai apie 8 km nuo
aerodromo centro?
PRATYBOS

14.

AMC1
ADR.OPS.B.005
(c);(a)

Ar išbandytas aerodromo APP
su pilnos apimties pratybomis
ne rečiau kaip kas 2 metus?

15.

AMC1
ADR.OPS.B.005
(c); (b)
AMC1
ADR.OPS.B.005
(c)

Ar APP išbandytas per dalines
avarines pratybas kasmet?

AMC1
ADR.OPS.B.005
(c)

Ar po tikrosios avarijos yra
aerodromo APP peržiūrėtas,
kad ištaisyti visus nustatytus
trūkumus?

16.

17.

Ar po pilnos apimties ir dalinių
pratybų, APP yra peržiūrėtas,
kad būtų ištaisyti nustatyti
trūkumai?

NEGALINČIŲ JUDĖTI ORLAIVIŲ PAŠALINIMAS
18.

AMC3
ADR.OR.E.005
(a) Part D (6.11)

Ar turi kontaktinius duomenis
aerodromo koordinatorius, kur
būtų pranešta Oro navigacijos
informacijos skyriui (ONIS)
apie negalinčius judėti
orlaivius?

19.

AMC3
ADR.OR.E.005
(a) Part D (6.11)

Ar yra pateikta informacija apie
galimybes pašalinti negalinčių
judėti orlaivį (išreikštas

didžiausio tipo orlaivių)
pranešta ONIS?
20.

AMC3
ADR.OR.E.005
(a) Part E (21)

Ar negalinčių judėti orlaivių
pašalinimo planas buvo
įtrauktas į aerodromo vadovą?
Išvados

_________________

