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LANGEVARJUNDUSTEGEVUSE KÄSIRAAMATU VORM JA KÄSIRAAMATUS  
 
KAJASTATAVATE TEEMADE LOETELU 
 
 
 
1. Käsiraamatu vorm 
 
1.1. Käsiraamat koostatakse selliselt, et muudatuste sisseviimisel oleks võimalik lehti 
asendada. 
 
1.2. Käsiraamatu igale leheküljele märgitakse: 
1.2.1. isiku nimi; 
1.2.2. pealdis „Langevarjundustegevuse käsiraamat“; 
1.2.3. osa ja peatüki number; 
1.2.4. lehekülje number; 
1.2.5. muudatuse number, kui vastavat lehekülge on muudetud; 
1.2.6. jõustumise kuupäev. 
 
2. Käsiraamatu sisu 
 
2.1. Käsiraamat sisaldab alljärgnevaid osi: 
 
A osa – „Üldosa“, mis muuhulgas sisaldab organisatsiooni kirjeldust, lennutegevuse 
korraldamist ja langevarjundustegevuse ehk langevarjuhüppega kaasnevate protseduuride 
kirjeldusi; 
B osa – Langevarjude lennukõlblikkus ja hooldamine; 
C osa – Langevarjurite ja langevarjundusspetsialistide pädevus- ja tervisenõuded; 
D osa – Langevarjurite koolitamine/koolitus; 
E osa – Langevarjuhüpete sooritamine; 
F osa – Langevarjuõnnetused ja -intsidendid. 
 
2.2. Käsiraamatu osad võib vormistada ühtse köitena või eraldi köidetena. 
 
3. Käsiraamatu ülesehitus 
 
Käsiraamatu koostamisel lähtutakse järgmisest käsiraamatu ülesehitusest: 
 
A osa 
 
Üldosa 
 
1. Langevarjundustegevust kirjeldava käsiraamatu pidamine ja uuendamine 
1.1 Sissejuhatus 
1.1.1 isiku või tema juhtorgani kinnitus käsiraamatu kasutuselevõtu kohta; 



1.1.2 kasutatavate mõistete ja terminite definitsioonid ning selgitused. 
1.2 Käsiraamatu pidamise ja muudatuste tegemise kord 
1.2.1 käsiraamatu eest vastutav isik; 
1.2.2 kehtivate lehekülgede loetelu; 
1.2.3 muudatuste tegemise korra kirjeldus. 
 
2. Organisatsiooniline struktuur 
2.1 Organisatsioonilise struktuuri kirjeldus. 
2.2 Langevarjuhüpete ja langevarjude remonditöid tegevate isikute nimed, koolituse eest 
vastutavate isikute nimed, instruktorite nimed, nende kohustuste, õiguste ja vastutuste loetelu. 
2.3 Langevarjuhüpeteks kasutatav(ad) õhusõiduk(id). 
 
3. Järelevalve langevarjundustegevuse nõuetele vastavuse ja ohutuse üle 
3.1 Langevarjurite ja langevarjundusspetsialistide pädevuste kehtivuse järelevalve. 
 
4. Langevarjuhüppega kaasnevad protseduurid 
 
B osa 
 
Langevarjude lennukõlblikkus ja hooldamine 
 
1. Nõuded langevarjule, langevarju pass; 
2. Langevarju pakkimine ja kontroll; 
3. Langevarju remont ja säilitamine. 

C osa 

Langevarjurite ja langevarjundusspetsialistide pädevus- ja tervisenõuded 
 
1. Instruktorite, langevarjuspetsialistide ja koolituspersonali pädevusnõuded; 
2. Langevarjurite pädevusnõuded; 
3. Pädevuste tagamise ja kontrollimise plaan; 
4. Nõuded terviseseisundile. 

D osa 

Langevarjurite koolitamine/koolitus 

1. Koolitusprogrammi kirjeldus; 
1.1 Koolitusorganisatsiooni personal; 
1.2 Koolitusmetoodikad; 
1.3 Treeningute kirjeldused/protseduuride kirjeldus koolituse läbiviimiseks. 
 
2. Koolitusalane dokumentatsioon, vormistamine, säilitamine. 
 
E osa – Langevarjuhüpete sooritamine 
 
1. Langevarjuhüpete korraldamine, üldnõuded langevarjuhüppe läbiviimisel 
1.1 Langevarjuri kohustused hüppel; 
1.2 Langevarjuri varustus hüppel; 



1.3 Tiivakoormus; 
1.4 Maandumiskoht; 
1.5 Hüppamist piiravad ilmastikuolud; 
1.6 Öised hüpped; 
1.7 Demonstratsioonhüpped; 
1.8 Langevarjuri hüpperaamat. 
 
F osa – Langevarjuõnnetused ja -intsidendid 

1. Lennuohutust mõjutavatest juhtumitest, langevarjuõnnetusest ja -intsidendist teatamine 
1.1 Protseduuride kirjeldused juhtumite lahendamiseks; 
1.2 Erinevatest juhtumitest teatamise kord; 
1.3 Aruandluse protseduurid; 
1.4 Tegevuskava langevarjuõnnetuse ja -intsidendi korral. 

 

 
 


