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Nr. 15B-4613
Nr. (8.4.4E) 3A-40

DĖL SAUGOS REKOMENDACIJOS SR-2020-A-04 PATEIKIMO
Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija), išnagrinėjusi Jūsų
pateiktą ataskaitą su saugos rekomendacija1, informuoja:
1.
Įrašo neįskaitomumas ar jo nebuvimas neturėjo tiesioginės įtakos įvykusiai avarijai.
2.
Reikalavimus palaikyti radijo ryšį aerodromo oro eismo zonose nustato SERA.6005
a) punktas2 ir Skrydžių vykdymo sąlygos ir reikalavimai Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų
oro erdvėje3. Poreikį jį įrašyti nustato Ryšių, navigacijos, stebėjimo ir skrydžių valdymo įrenginių
naudojimo bei priežiūros taisyklių4 12 punktas.
3.
Nerasta jokių pavyzdžių ar tarptautinės patirties nustatant reikalavimus radijo ryšio
pokalbių įrašo atkūrimo kokybei. Ryšių reguliavimo tarnyba informavo, kad yra reikalavimai ryšio
kokybei, bet ne įrašui. Įrašo kokybė priklauso nuo paties ryšio.
4.
Reikalavimo lauko aikštelėje turėti radijo ryšį ir jo atkūrimo įrangą nėra. Tokio
reikalavimo įtvirtinimas gali būti perteklinis, kadangi lauko aikštelė – žemės paviršiaus plotas, turintis
minimalią įrangą ir skirtas laikinai sraigtasparniams, sklandytuvams, lengviesiems lėktuvams
atskristi, išskristi ir judėti dieną pagal Vizualiųjų skrydžių taisykles.
5.
Visi aerodromai turi Aerodoromų instrukcijas, kuriose yra numatyta prievolė įrašinėti
pokalbius, saugoti juos 30 parų, o įvykus avarijai – iki tyrimo pabaigos. Aerodromų instrukcijas
tvirtina Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir siekdama gerinti skrydžių saugą Administracija siūlo:
1.
Siūlyti įtraukti į Aerodromų instrukcijas papildomą nuostatą, numatančią atsakingo
už radijo ryšio įrašus bei jų saugojimą asmens paskyrimą aerodrome.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyriaus 2020-03-05 raštas Nr.
(8.4.4E) 3A-40 „Dėl saugos rekomendacijos SR-2020-A-04 pateikimo“.
2
2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių
taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas
(ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir
(ES) Nr. 255/2010.
3
Civilinės aviacijos administracijos 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-295 „Dėl Skrydžių vykdymo sąlygų ir
reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje“.
4
Civilinės aviacijos administracijos 2001 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 100 „Dėl ryšių, navigacijos, stebėjimo ir skrydžių
valdymo įrenginių naudojimo bei priežiūros taisyklių patvirtinimo ir radionavigacinių įrenginių skrydžio bandymų“.
1

2.
Įvertinti apribojimo, organizuojant parodomųjų skrydžių ir sporto varžybas lauko
aikštelėse, poreikį, paliekant galimybę organizuoti juos tik aerodromuose, kuriems nustatyti ir galioja
radijo ryšio įrašų atlikimo ir saugojimo reikalavimai.
3.
Rekomenduoti TKA, vykdant aerodromų priežiūrą, tikrinti radijo ryšio įrašus bei
reikalavimo juos saugoti užtikrinimą. Jei patikrinimo metu nustatoma, kad įrašas netinkamas ar įrašai
neegzistuoja, surašyti aerodromo naudotojui trūkumą.
PRIDEDAMA. Atsakymo vertimas į anglų kalbą, 2 lapai.
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