APSTIPRINU:
VALSTS AĢENTŪRAS "CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA"
2019. GADA DARBA PLĀNS

V/a"Civilās aviācijas aģentūra"
Direktors
______________M. Gorodcovs
2019. gada. ____ ___________

Virsmērķis: Kvalitatīva un konkurētspējīga, kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta transporta infrastruktūra, komercdarbības vide, droša satiksme un
kvalitatīvi, visiem pieejami tranzīta, loģistikas un sabiedriskā transporta pakalpojumi. Ikvienam pieejami kvalitatīvi elektronisko sakaru un pasta pakalpojumi.
Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3. Mērķis: Latvija – nozīmīgs Eiropas līmeņa gaisa satiksmes krustpunkts, nemainīgi augsts kvalitātes līmenis pasažieru un kravu
apkalpošanā un aviācijas lidojumu drošībā
3.1. Uzdevums: Lidojumu drošības uzraudzības rezultātu apkopošana, analīze un apmaiņa:
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā
aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK Dokuments attiecas uz EEZ
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 14. aprīļa Regula (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem
civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK,
Pamatojums: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 376/2014, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 996/2010
Uzturēt Latvijas CAA ziņojumu par atgadījumiem civilajā
aviācijā datu bāzi, iekļaujoties Eiropas koordinācijas centra
atgadījumu ziņošanas sistēmā (ECCAIRS)

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa

Savas kompetences ietvaros veikt drošības tendenču analīzi
detalizētu aizsargpasākumu īstenošanai

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa

Sadarboties ar citām ES dalībvalstīm drošības informācijas
apmaiņā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(ES) Nr. 376/2014 9.pantu.

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Apkopot statistiku par komercaviāciju un vispārējās nozīmes
aviāciju (lidojumu skaits un nolidotās stundas )

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa

Sadarbojoties ar Transporta nelaimes gadījumu un incidentu
izmeklēšanas biroju, sagatavot lidojumu drošības pārskatu par
2016.gadu ( latviešu un angļu valodās)

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa

Uzturēt datu apmaiņas procedūru saskaņā ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulas (ES) Nr. 376/2014 10.pantu

Visu periodu

Gaisa
kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa

Uzturēt datu integrācijas procedūru saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 376/2014 8.pantu

Visu periodu

Gaisa
kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa

ECCAIRS programmatūras, taksonomijas un citu saistīto rīku
pārvalde.

Visu periodu

Gaisa
kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa

Sekot līdzi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES)
Nr.376/2014 turpmāk paredzētajiem pasākumiem, t.sk. Eiropas
vienotās riska klasifikācijas shēmas izstrādāšanai

Visu periodu

Gaisa
kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa

Pasākuma nosaukums

Atskaite par izpildi

3.2. Uzdevums: Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembris Regulas (EK) Nr.2111/2005 par darbības aizliegumiem Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju
Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti īstenošana

Pamatojums: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2111/2005

2

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Dalība Gaisa drošības komitejas (ASC – BLACK LIST) darbībā

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu
pasākumu plānu ekspluatācijas daļa

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

E.Gindra

Atbildīgais eksperts

Atskaite par izpildi

3.3. Uzdevums: Eiropas Kopienas SAFA programmas īstenošana:
• Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012 ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, II Pielikums PART-ARO

Pamatojums:Komisija Regula 965/2012
Veikt SAFA/SACA inspekcijas, ņemot vērā prioritātes
piešķiršanas kritērijus saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr.
965/2012 noteikumiem

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu
pasākumu plānu ekspluatācijas daļa

E.Gindra

SAFA/SACA
nacionālais
koordinātors

Nodrošināt SAFA/SACA inspektoru apmācību saskaņā ar
Komisijas Regulas (ES) Nr.965/2012 noteikumiem.

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu
pasākumu plānu ekspluatācijas daļa

E.Gindra

SAFA/SACA
nacionālais
koordinātors

Nodrošināt papildus apmācību SAFA/SACA inspektoriem, lai
optimizētu inspekciju procesu un uzlabotu/papildinātu
kvalifikāciju, t.sk. koordinēt pieredzes apmaiņu ar citām
Dalībvalstīm

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu
pasākumu plānu ekspluatācijas daļa

E.Gindra

SAFA/SACA
nacionālais
koordinātors

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

SAFA/SACA
nacionālais
koordinātors

Sniegt publisku pārskatu par katra kalendāra gada laikā Latvijas
Republikas teritorijā esošajos lidlaukos veikto gaisa kuģu
pārbaužu skaitu

01.07.2018
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Kontrolēt uzskaiti par veiktajām SAFA/SACA inspekcijām,
tostarp no Inspekciju prioritātes, nediskriminēšanas u.tml.
viedokļa, kā arī kontrolēt inspekciju plāna izpildi un inspektoru
pieredzes uzskaiti.

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

SAFA/SACA
nacionālais
koordinātors

Nodrošināt un uzraudzīt komunikāciju starp iesaistītajām pusēm
saistībā ar ārvalstīs veiktajām SAFA/SACA inspekcijām

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

SAFA/SACA
nacionālais
koordinātors

Nodrošināt un uzraudzīt komunikāciju starp iesaistītajām pusēm
saistībā ar Latvijā veiktajām SAFA/SACA inspekcijām

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

SAFA/SACA
nacionālais
koordinātors

Pasākuma nosaukums

Atskaite par izpildi

3.4. Uzdevums: Informācijas vākšana, analizēšana un izplatīšana Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai, Latvijas valsts iestādēm, citām aviācijas autoritātēm,
organizācijām un personām
• Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012 ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 II Pielikums PART-ARO
Pamatojums: (EK) Regula Nr. 1139/2018, (ES) Regula Nr. 965/2012
Informācijas par SAFA/SACA programmu un ziņošanas iespējām
publicēšana CAA mājas lapā.

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Nacionālais
koordinātors

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Nodaļu vadītāji

Drošības informācijas un statistikas publicēšana CAA mājas lapā.

Izstrādāt korektīvo pasākumu plānus un gatavot ziņojumus par
korektīvo pasākumu īstenošanu.
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Pasākuma nosaukums

Sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām par GKED
kompetencē esošajiem jautājumiem.

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Nodaļu vadītāji

Atskaite par izpildi

3.5. Uzdevums: Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlijs Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām,
ceļojot ar gaisa transportu īstenošana
Pamatojums: EK Regula Nr. 1107/2006
Nodrošināt Regulas (EK) Nr. 1107/2006 I pielikuma prasību
izpildes uzraudzību

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

GKSD nodaļas
vadītājs

3.6. Uzdevums: Komerciālās un vispārējās nozīmes aviācijas darbības uzraudzība
• Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012 ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008
• Likums "Par aviāciju'' 6.pants
Pamatojums: (ES) Regula Nr. 965/2012, (EK) Regula Nr. 1139/2018 ,Likums "Par aviāciju'' 6.pants

Izveidot un uzturēt uzraudzības programmu, lai pārbaudītu gaisa
kuģa ekspluatanta atbilstību prasībām apliecības vai
apstiprinājuma izdošanai, vai sertificētās organizācijas pastāvīgai
atbilstībai piemērojamām prasībām. Veicamie pasākumi
sekojošās organizācijās:
Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu
1. A/S “Air Baltic Corporation”
pasākumu plānu ekspluatācijas daļa
2. SIA “SMART LYNX AIRLINES”
3. A/S “RAF-AVIA”
4. SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”
5. SIA “GM Helicopters”
9. SIA „Wings 4 Sky Group"

E.Gindra

Uzraudzības
programmas vadītājs
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Pasākuma nosaukums
Veikt gaisa kuģu ekspluatantu lidojumu drošības uzraudzību
sekojošās bāzēšanās vietās:
1. Lidlauks Ādaži
2. Lidlauks Spilve
3. Tukums
4. Daugavpils
5. Cēsis
6. Ikšķile
7. Liepāja
8. Ventspils
9. Limbaži
10. Jelgava
11. Rumbula
12. Jēkabpils

Veikt inspekcijas sakarā ar masu pasākumiem (aviācijas skates,
sacensības, pašvaldību pasākumi)

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu
pasākumu plānu ekspluatācijas daļa

E. Gindra

Vispārējās nozīmes
aviācijas gaisa kuģu
ekspluatācijas nodaļa

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

Visu periodu

Struktūrvienība

Atskaite par izpildi

3.7. Uzdevums: Gaisa kuģu ekspluatantu sertifikācija:
• Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012 ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju
Pamatojums: EK Regula Nr 965/2012
Visu periodu (
Gaisa kuģu ekspluatanta biznesa plāna novērtējums, tā
pēc
Finanšu daļa
S.Pušpure
I.Dambe
pirmreizējai sertifikācijai
pieprasījumu)
Gaisa kuģu ekspluatantu finansiālā stāvokļa izvērtējums

Visu periodu
(pēc
pieprasījumu)

Finanšu daļa

S.Pušpure

I.Dambe
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.8. Uzdevums: Aviācijas personāla veselības pārbaužu veikšana
• EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības
Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un
Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91
• Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) Nr. 2015/340 ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības
dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un
atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011
• Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011 , ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa
apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008
• Ministru kabineta 2016. gada 4. novembra noteikumi Nr 698 ''Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas
medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība ''

Pamatojums: ICAO prasības, EK Regula Nr. 1139/2018, EK Regula Nr. 1178/2011 ;Komisijas Regula (ES) Nr. 340/2015, MK Noteikumi Nr. 689/2016
Aviācijas medicīnas centra un aviācijas medicīnas ekspertu
darbības uzraudzība

Aviācijas personāla veselības pārbaužu rezultātu izvērtēšana un
pārraudzība

Aviācijas veselības apliecību izsniegšana, apturēšana un
atjaunošana

Aviācijas personāla iesniegto pretenziju par medicīnisko
pārbaužu rezultātiem izvērtēšana,
sekundārās medicīniskās ekspertīzes organizēšana

Visu periodu

Visu periodu

Visu periodu,
noteiktajos
gadījumos

Visu periodu

Aviācijas medicīnas
daļa

A. Priekulis

A. Priekulis
J.Semjonova

Aviācijas medicīnas
daļa

A. Priekulis

A. Priekulis
J.Semjonova

Aviācijas medicīnas
daļa

A. Priekulis

A. Priekulis
J.Semjonova

Aviācijas medicīnas
daļa

A. Priekulis

A. Priekulis
J.Semjonova
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

No ārvalstīm saņemtās medicīniskās informācijas un aviācijas
personāla medicīnisko pārbaužu rezultātu izvērtēšana

Visu periodu

Aviācijas medicīnas
daļa

A. Priekulis

A. Priekulis
J.Semjonova

Uz ārvalstīm saņemtās medicīniskās informācijas un aviācijas
personāla veselības pārbaužu rezultātu izvērtēšana

Visu periodu

Aviācijas medicīnas
daļa

A. Priekulis

A. Priekulis
J.Semjonova

Saskaņā ar
Aviācijas medicīnas
aviokompāniju
daļa
pieprasījumiem

A. Priekulis

A. Priekulis
J.Semjonova

A. Priekulis

A. Priekulis
J.Semjonova

Pasākuma nosaukums

Gaisa kuģu pirmās palīdzības komplektu standartu izvērtēšana
Gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu un gaisa kuģa salona
apkalpes locekļu pirmās palīdzības sniegšanas apmācības
programmu un nodrošināšanas izvērtēšana

Aviācijas personāla medicīniskās dokumentācijas aprite un
uzglabāšana

Visu periodu

Aviācijas
medicīnas daļa

Atskaite par izpildi

3.9. Uzdevums: Aviācijas personāla sertifikācija
• Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) Nr. 340/2015, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības
dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un
atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011
• Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo
uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu
• Ministru kabineta 2016.gada 16.novembra noteikumi Nr.730 ''Gaisa satiksmes vadības dienesta dispečeru, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru un to
apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība ''
Pamatojums: ICAO prasības, EK regula Nr. 340/2015 ,EK regula Nr. 1321/2014
Gaisa satiksmes vadības dispečeru ATCO un AFISO
kvalifikācijas atzīmju izsniegšana, pagarināšana, atjaunošana

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

S. Šarkovskis
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Pastāvīgi

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

M.Čerņonoks,
S.Šarkovskis

LGS , RAI organizāciju neplānotās inspekcijas un auditi

30.12.2019.

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

M.Čerņonoks,
S.Šarkovskis

Part 147 Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību
organizāciju uzraudzība; 4 organizācijas (RAI, TSI, TRITEKS un
RTU AERTITAMO)

Visu periodu

Lidotspējas daļa

G.Lapiņš

J.Druska;
O.Gorbačovs G.Lapiņš

Part 66 Tehniskās apkopes personāla licenču izsniegšana

Visu periodu

Lidotspējas daļa

G.Lapiņš

J.Druska;
O.Gorbačovs G.Lapiņš

Pasākuma nosaukums

Gaisa satiksmes vadības dispečeru ATCO un AFISO licenču
izsniegšana

Atskaite par izpildi

3.10. Uzdevums: Aviācijas personāla sertifikācija
• Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011 , ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa
apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008
• Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumi Nr.762 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi
• Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumi Nr.1111 ''Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanu''

Pamatojums: ICAO prasības, Nr. 1178/2011 MK Noteikumi Nr. 762 /2018, MK Noteikumi Nr. 1111 /2013
Izvērtēšana līdz:
Aviācijas personāla sertificēšanas daļas "REGLAMENTA"
30.11.2019.
izvērtēšana, grozījumu izstrāde un apstiprināšana, pamatojoties
un pēc Regulu
Aviācijas personāla
uz Regulās veiktiem grozījumiem, ja nepieciešams un saskaņā ar
grozījumiem
sertificēšanas daļa
PART - FCL, ARA, ORA prasībām pārvaldības un uzraudzības
un
jomā un atbilstoši AMC un GM procedūrām.
nepieciešamības.
Apstiprināšana.

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Aviācijas personāla sertificēšanas daļas Darbības un procedūru
rokasgrāmatas pilnveidošana, atbilstoši ICAO-SARP; Regulu
prasībām, PART - FCL , ARA, ORA prasībām pārvaldības un
uzraudzības jomā un atbilstoši " Attiecīgiem līdzekļiem
Visu periodu
atbilstības panākšanai un vadlīnijām (AMC un GM).
un pēc Regulu
Veikt rokasgrāmatā grozījumus, atbilstoši Regulas ( ES)
grozījumiem Aviācijas personāla
2016/679, Regulas (EK) Nr. 2018/1139 un Regulas (ES)
Apstiprināšana: sertificēšanas daļa
1178/2011 grozījumu prasībām.
pēc
Pilnveidot procedūras par fizisku personu personas datu apstrādi nepieciešamības.
un šādu datu brīvu apriti.
Pagaidu papildinājumu izdošana rokasgrāmatā un jaunas revīzijas
apstiprināšana.
Veidlapu
Saskaņā ar daļas Darbības un procedūru rokasgrāmatu, daļas un
izstrāde un
nodaļu dokumentācijas ( t.sk. iesniegumu, kvalifikācijas
pilnveidošana uzskaites, apstiprinājumu, pārbaužu veidlapu, u.c. ) , darbības
visu periodu, pēc
Aviācijas personāla
procedūru un darbinieku amata aprakstu izvērtēšana un
nepieciešamības
sertificēšanas daļa
pilnveidošana, atbilstoši civilās aviācijas normatīvo dokumentu ( un jaunu prasību
ICAO-SARP; Regulas (ES) 1178/2011 jaunās versijas prasībām, /procedūru spēkā
ARA, ORA prasībām un atbilstoši AMC un GM.
stāšanās
gadījumā.

Dalība Gaisa kuģa ekspluatanta sertificēšanas procesā un
novērtējuma sagatavošana Gaisa kuģa ekspluatanta (AOC)
apliecības saņemšanai vai grozījumu veikšanai tajā.

Visu periodu (uz
Aviācijas personāla
GKED
sertificēšanas daļa
pieprasījumu)

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji

G.Prekelis

G.Prekelis

Atskaite par izpildi

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji,
Inspektori: A.Ozoliņš,
D. Tuča,
K. Sīpoliņa.

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs:
J. Zviedris
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji

Atskaite par izpildi

Turpināt ICAO un EASA prasību izpildi par automātisku GK
LAL apliecību atzīšanu ES Dalībvalstu starpā.
Trešo valstu izsniegtu GK LAL apliecību atzīšana par derīgām
(apliecināšana).
Pamatojoties uz ICAO prasībām un EASA (Opinion 03/2017)
par savstarpējiem līgumiem par pilotu apliecību savstarpēju
atzīšanu
Aviācijas personāla
Pēc pieprasījuma
1. izstrādāt un ieviest attiecīgas dokumentācijas veidlapas
sertificēšanas daļa
("FCL daļas" apliecības un kvalifikācijas atzīšanas
apstiprinājuma veidlapa, u.c.).
2. Atbilstoši papildināt " Daļas darbības un procedūru
rokasgrāmatu ".
3. Atbilstoši noteiktajām darbību procedūrām veikt tehnisko
darbinieku apmācību.
4. Veikt apliecību atzīšanas darbības.

Daļas darbinieku profesionālā līmeņa uzturēšana un
paaugstināšana, atbilstoši pildāmajām funkcijām ICAO, Regulu
un EASA prasību izpildē. Akreditācija jaunām darbībām, ikgadējā
novērtēšana un kvalifikācijas uzturēšana pēc individuālām
programmām. Dalība ICAO / EASA rīkotos kursos, semināros un
darba grupās ( EASA ECQB; TEB FCL), kā arī LR valsts iestāžu
rīkotās aktivitātēs.

Pēc atsevišķa
plāna
Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Nodrošināt pretkorupcijas pasākumus gaisa kuģa lidojuma
apkalpes locekļu sertificēšanas un kvalifikācijas uzturēšanas
jomās, apstiprinātu mācību organizāciju (ATO) , mācību kursu
sertificēšanas, trenažieru (FSTD) kvalificēšanas un to darbības
uzraudzības jomās.

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

FCL daļas un nacionālās apliecībās esošo kvalifikāciju derīguma
termiņa pagarināšana un atjaunošana.

Visu periodu
(pēc
pieprasījuma)

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu apliecību izdošana,
saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 51 prasībām un procedūrām.

Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu iesniegto kvalifikācijas
dokumentu izvērtēšana, kvalifikācijas uzturēšanas un
atjaunošanas procedūru uzraudzība. Ierakstu veikšana apliecībās.

Visu periodu
(pēc
pieprasījuma)

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļas
vadītājs

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji,
Inspektori:

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas un
Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji.

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums
Maksājumu rēķinu sagatavošana par veiktajām darbībām gaisa
kuģa lidojuma apkalpes locekļu apliecību, apliecību atzīšanas par
derīgām (apliecinājumu) un kvalifikāciju izsniegšanā, to
derīguma pagarināšanā un atjaunošanā, kā arī maksājumu
pieņemšana POS sistēmā.
Maksājumu rēķinu sagatavošana par veiktajām darbībām mācību
organizāciju (ATO) sertificēšanā, mācību programmu
apstiprināšanā, par veiktajiem teorētiskajiem eksāmeniem,
trenažieru (FSTD) kvalificēšanā, kā arī maksājumu pieņemšana
POS sistēmā.
Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu dokumentācijas, saistītās ar
apliecību un kvalifikācijas atzīmju, instruktoru un eksaminētāju
sertifikātu, nozīmējumu un apstiprinājumu izsniegšanu, mācību
organizāciju un mācību kursu sertificēšanas un apstiprināšanas,
trenažieru (FSTD) kvalificēšanas un darbības uzraudzības
dokumentācijas arhivēšana un uzglabāšana
(elektroniskā EMPIC sistēmā un papīra formātā).
Datu apstrāde un izvērtēšana, datu un pārskatu iesniegšana EASA
un ICAO, kā arī to pārvaldībā strādājošām iestādēm un Valsts
iestādēm .

Turpināt veikt nepieciešamos organizatoriskos pasākumus ICAOSARP, uzraudzības programmu ICAO USOAP un CMA
īsteošanu daļas darbībā. Noteiktā kārtībā ICAO on-line sistēmā (
EFOD) veikt informācijas atjaunošanu.

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Visu periodu
(par veiktām
darbībām)

Visu periodu

Visu periodu

Struktūrvienība

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

G.Prekelis

Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji.
Inspektori:
K. Sīpoliņa,
A. Ozoliņš

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji.
Inspektori:
K. Sīpoliņa,
A. Ozoliņš,
D.Tuča

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Pilnveidot EMPIC programmas FCL moduļa operēšanā gaisa
kuģa lidojumu apkalpes locekļu apliecību paraugiem un
kvalifikācijām, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2018/1139 un
Regulas (ES) 1178/2011, kā arī MK Noteikumu par GK LAL
sertificēšanu grozījumu prasībām.

Pāreja no OEB rekomendācijām uz OSD datiem un to
piemērošana apstiprinātās mācību organizācijās (ATO) GK LAL
apmācības, kvalifikācijas uzturēšanas un atjaunošanas procesā.
Nokontrolēt GK ekspluatantu Rokasgrāmatu
" Part D" personāla kvalifikācijas uzturēšanas jomā
papildinājumus par treniņu programmu atbilstību OSD prasībām.
Izsniedzot GKLAL apliecības, pārbaudīt pretendentu apmācības
atbilstību OSD prasībām.

Sagatavošanās pasākumi un trenažieru ( FSTD) uzraudzībai un
nodrošināšanai, UPRT ieviešana.

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Jauno prasību
piemērošanas
noteiktajā
termiņā

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Visu periodu

Pēc pieprasījuma

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļas
vadītājs

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektors
A. Ozoliņš

Atskaite par izpildi

14

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.11. Uzdevums: Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu mācību organizāciju sertifikācija un trenažieru (FSTD) kvalificēšana un to darbības uzraudzība.
• Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011 , ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa
kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008
• Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumi Nr.762 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi

Pamatojums: EK regula Nr.1178/2011, MK Noteikumi Nr. 762 /2018

Apstiprināto mācību organizāciju (ATO) pirmreizējas
sertificēšanas nodrošināšana, atbilstoši PART-FCL/ARA, ORA
prasībām un procedūrām.

Visu periodu pēc Aviācijas personāla
pieprasījuma
sertificēšanas daļa

Deklerēto mācību organizāciju (DTO) iesniegtās dokumentācijas Visu periodu pēc Aviācijas personāla
izskatīšana un mācību programmu izvērtēšana.
pieprasījuma
sertificēšanas daļa

Apstiprināto mācību organizāciju (ATO) UPRT, Teorētisko
zināšanu mēcību programmu ieviešana saskaņā ar izmaiņām
regulā.

Visu periodu pēc Aviācijas personāla
pieprasījuma
sertificēšanas daļa

G.Prekelis

G.Prekelis

G.Prekelis

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektori: A.Ozoliņš
D. Tuča

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektori: A.Ozoliņš
D. Tuča

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektori: A.Ozoliņš
D. Tuča
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Aviācijas personāla mācību organizāciju (ATO) biznesa plānu
novērtējums, to pirmreizējai sertifikācijai.

Visu periodu

Finanšu daļa

S.Pušpure

Aviācijas personāla mācību organizāciju (ATO) finansiālā
stāvokļa izvērtējums to darbības uzraudzības programmas
ietvaros.

Visu periodu

Finanšu daļa

S.Pušpure

Standarta procedūru izpildes uzraudzība personāla sagatavošanā,
saskaņā ar ICAO, Regulu un EASA prasībām, par apdraudējumu
un kļūdu atpazīšanu un novēršanu.

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

G.Prekelis

" FCL daļas" noteikto apliecību un kvalifikācijas atzīmju
saņemšanai mācību programmu novērtēšana un pilnveidošana
sadarbībā ar mācību organizācijām ( mazās mācību organizācijas non complex ATO) un sarežģītās mācību organizācijās (complex
ATO).

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

G.Prekelis

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris
sadarbībā ar Finanšu
daļu I.Dambi
Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris
sadarbībā ar Finanšu
daļu I.Dambi

Mācību un
eksaminēšanas nodaļa
J.Zviedris

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektori: A.Ozoliņš
D. Tuča
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Lidojumu veiktspējas navigācijas (PBN) procedūru tiesību
saņemšanai mācību programmu novērtēšana un pilnveidošana un
Aviācijas personāla
Pēc pierasījuma
ieviešana apmācības procesā mācību organizācijās ATO un
sertificēšanas daļa
trenažieros FSTD.

Mācību organizāciju (ATO) un DTO" darbības uzraudzība,
atbilstoši PART-FCL/ARA, ORA prasībām un procedūrām.

JAR prasībām atbilstoši reģistrētu mācību organizāciju, kuras
veic apmācību privātpilota apliecības (PPL) saņemšana, veikt
Regulas (ES) 1178/2011, VI un VII pielikuma noteikumu
prasību ieviešanas atbilstības uzraudzību. Ieviešanas un
atbilstības gadījumā - izdot Regulas prasībām atbilstošu
sertifikātu.

Ultravieglu gaisa kuģu amatierpilota mācību organizāciju
sertificēšana un darbības uzraudzība, atbilstoši Ministru kabineta
noteikumu Nr.762 prasībām.

Atbilstoši
uzraudzības
programmai

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Atbilstoši
mācību
Aviācijas personāla
organizāciju
sertificēšanas daļa
aktivitātēm bet
ne vēlāk kā
08.04.2019.
Atbilstoši
uzraudzības
Aviācijas personāla
programmai un
sertificēšanas daļa
pēc
pieprasījuma.

Atbildīgā
amatpersona

G.Prekelis

G.Prekelis

G.Prekelis

G.Prekelis

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektori: A.Ozoliņš
D. Tuča

Daļas vadītājs
G. Prekelis. Mācību
un eksaminēšanas
nodaļas vadītājs
J. Zviedris,
Inspektori: A.Ozoliņš
D. Tuča
Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektori: A.Ozoliņš
D. Tuča
Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektori: A.Ozoliņš
D. Tuča
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Pamatojoties uz ICAO / Regulu un EASA dokumentu prasībām,
drošības vadības un pastāvīgas uzraudzības sistēmas ieviešanas
un pilnveidošanas nodrošināšana mācību arganizācijās.

Lidojumu simulācijas trenažieru iekārtu (FSTD) kvalifikācijas
sertifikātu turētaju uzraudzība un ikgadējā kvalificēšana.

FSTD tehnisko ekspertu darbības noteikumu pilnveide un
tehnisko ekspertu sagatavošana noteikto uzdevumu izpildei.
Tehnisko ekspertu piesaiste no ārienes FSTD kvalificēšanas
nodrošināšanai.

Inspektoru kvalifikācijas uzturēšana un celšana, lai nodrošinātu
pilvērtīgu ATO un FSTD sertificēšanu un uzraudzību.

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Visu periodu

Struktūrvienība

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Uzraudzība visu
periodu, ikgadējā
Aviācijas personāla
kvalificēšana pēc
sertificēšanas daļa
individuālā
plāna.

Visu periodu.

Visu periodu.

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Atbildīgā
amatpersona

G.Prekelis

G.Prekelis

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektors: A.Ozoliņš

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektors: A.Ozoliņš

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.12. Uzdevums: Aviācijas personāla eksaminēšana
Pamatojums: Atbilstoša prasībām teorētisko eksāmenu kārtošanas un novērtēšanas sistēma

EASA teorētisko eksāmenu Centrālās datu bāzes (ECQB)
operēšana, saskaņā ar noteiktām procedūrām un datorizētu
eksāmenu piemērošana EASA noteiktām pilotu kategorijām.

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

G.Prekelis

Mācību un
eksaminēšanas nodaļa
inspektors: A.Ozoliņš

Teorētisko eksāmenu jautājumu gatavošana un operēšana
atbilstoši noteiktām procedūrām EASA un Ministru kabineta
noteikumu Nr.762(2018) noteiktām pilotu kategorijām, kuru
eksaminācijā netiek piemērota EASA teorētisko eksāmenu
Centrālā datu bāze (ECQB)

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

G.Prekelis

Mācību un
eksaminēšanas nodaļa
inspektors: A.Ozoliņš

Nominētā daļas darbinieka dalība EASA teorētisko eksāmenu
Centrālās datu bāzes (ECQB) 6. versijas izvērtēšanā, atbilstoši
EASA noteiktajām prasībam un procedūrām.

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

G.Prekelis

Mācību un
eksaminēšanas nodaļa
inspektors: A.Ozoliņš

Teorētisko zināšanu pārbaužu plānošana un organizēšana
atbilstoši PART-FCL/ARA prasībām. Eksaminēšanas procesa
vadība, uzraudzība un pilnveidošana. Pretendentu rezultātu
reģistrēšana un attiecīgu eksaminēšanas dokumentu noformēšana.

Visu periodu
(pēc
pieprasījuma)

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

G.Prekelis

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektors: A.Ozoliņš
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

No 6. versijas
EASA teorētisko eksāmenu Centrālās datu bāzes (ECQB)
Aviācijas personāla
apstiprināšanas.
6.versijas ieviešana tās operēšana un EASA informēšana.
sertificēšanas daļa
Visu periodu

Eksaminācijas dokumentācijas arhivēšanas un uzglabāšanas
pilnveidošana

Eksaminētāju nozīmēšana lidojumu prasmes pārbaužu un
kompetenču pārbaužu veikšanai, atbilstoši PART-FCL prasībām

Lidojumu apkalpes personāla prasmes un kvalifikācijas
pārbaudes nodrošināšana gaisa kuģī un trenažierī, atbilstoši
PART -FCL un MK noteikumu prasībām par gaisa kuģu
lidojuma apkalpes locekļu sertificēšanu.

Visu periodu

Visu periodu
(pēc
pieprasījuma)

Visu periodu
(pēc
pieprasījuma)

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

G.Prekelis

Mācību un
eksaminēšanas nodaļa
inspektors: A.Ozoliņš

G.Prekelis

Mācību un
eksaminēšanas nodaļa
inspektors: A.Ozoliņš

G.Prekelis

G.Prekelis

Atskaite par izpildi

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs:
J. Zviedris,
Inspektors: A.Ozoliņš

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs:
J. Zviedris.

3.13. Uzdevums: Lidojumu instruktoru un eksaminētāju sagatavošana
• Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011 , ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa
apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 Dokuments attiecas uz EEZ
• Komisijas 2012. gada 30. marta Regula (ES) Nr. 290/2012 , ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās
Pamatojums: ICAO, EK regula Nr.1178/2011, Part-FCL,ARA, ORA prasībām un atbilstoši AMC un GM, prasībām
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu
Aviācijas personāla
(pēc
sertificēšanas daļa
nepieciešamības)

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis, Mācību
un eksaminēšanas
nodaļas vadītājs
J.Zviedris

Instruktoru un eksaminētāju sertifikātu un nozīmējumu
izsniegšana.

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

G.Prekelis

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs J.Zviedris

Saskaņā ar PART-FCL, J apakšiedaļas un MK Noteikumu Nr.51
Visu periodu
Aviācijas personāla
prasībām instruktoru sagatavošanas un to darbības uzraudzība un
(pēc
sertificēšanas daļa
pilnveidošana.
nepieciešamības)

G.Prekelis

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs J.Zviedris

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis, Mācību
un eksaminēšanas
nodaļas vadītājs
J.Zviedris

G.Prekelis

Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs J.Zviedris,
Inspektori: A.Ozoliņš,
D.Tuča

Instruktoru kvalifikācijas semināru, prasmju atsvaidzināšanas
semināru organizēšana un darbības uzraudzība.

Lidojumu eksaminētāju, gaisa kuģa tipa un trenažieru
eksaminētāju sagatavošanas, to kvalifikācijas paaugstināšanas,
atbilstoši PART-FCL, K apakšiedaļas prasībām, nodrošināšana
un uzraudzība.

Lidojumu eksaminētāju sagatavošanas un standartizācijas kursa
organizēšana un vadīšana, atbilstoši PART-FCL, K apakšiedaļas
prasībām .

I ceturksnis

Struktūrvienība

Visu periodu
Aviācijas personāla
(pēc
sertificēšanas daļa
nepieciešamības)

2. ceturksnis

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Lidojumu eksaminētāju, gaisa kuģa tipa un trenažieru
eksaminētāju darbības uzraudzība un veikto pārbaužu kvalitātes
analīze, ieskaitot tehnisko reģistrācijas un videoierakstu līdzekļu
izmantošanu, atbilstoši ARA.FCL.205 prasībām.

Visu periodu

Komercaviācijas eksaminētāju sagatavošanas un standartizācijas
kursu organizēšana, dalība un uzraudzība, atbilstoši PART-FCL,
K apakšiedaļas prasībām

4. ceturksnis
(vai atsevišķos Aviācijas personāla
gadījumos pēc sertificēšanas daļa
pieprasījuma)

Vadošo eksaminētāju pretendentu izvēle, to sagatavošana
atbilstoši AMC1 FCL.1020; FCL.1025 prasībām.

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Pēc
Aviācijas personāla
nepieciešamības sertificēšanas daļa

Eksaminētaju iesūtīto veikto pārbaužu atskaites ziņojumu
sistematizēšana, reģistrēšana, apstrāde un uzglabāšana. Ziņojumu
Visu periodu pēc Aviācijas personāla
izvērtēšana un eksaminētāju informēšana. Eksaminētāju darbības
nepieciešamības sertificēšanas daļa
uzraudzības procedūru pilnveidošana. Eksaminētāju un CAA
sadarbības veicināšana.

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas nodaļas
vadītājs
J. Zviedris,
Inspektors
A. Ozoliņš

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis, Mācību
un eksaminēšanas
nodaļas vadītājs
J.Zviedris, Inspektors
D.Tuča

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis, Mācību
un eksaminēšanas
nodaļas vadītājs
J.Zviedris

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis, Mācību
un eksaminēšanas
nodaļas vadītājs:
J.Zviedris, Inspektors:
D.Tuča

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.14. Uzdevums: Angļu valodas zināšanu pārbaudes aviācijas personālam
• Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011 , ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa
apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008
• Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumi Nr.1111 ''Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanu''
• Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumi Nr.762 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi
Pamatojums: ICAO 1. pielikums, EK regula Nr. 1178/2011, MK Noteikumi Nr 762 /2018, MK Noteikumi Nr. 1111 /2013
Nepieciešama daudzuma angļu valodas eksaminētāju
nodrošināšana, to ievadīšana darbā.
Saskaņā ar ICAO, Part-FCL un līgumslēdzēja "Mayflower "
prasībām angļu valodas eksaminētāju darba uzraudzība un
pilnveidošana

Organizēt angļu valodas eksāmenu norisi un administrēt
eksaminēšanas procesu.
Nodrošināt aviācijas angļu valodas eksaminēšanas prasību
ievērošanu un veikt sistēmas uzraudzību.

Lidojumu apkalpes locekļu apliecībās attiecīgu ierakstu veikšana
par angļu valodas prasmes līmeni

Visu periodu

Visu periodu
(pēc
pieprasījuma)

Visu periodu
(pēc
pieprasījuma)

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

G.Prekelis

G.Prekelis

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G.
Prekelis,
Sertifikācijas nodaļas
vadītājs

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļas
vadītājs, Inspektors:
K.Sīpoliņa
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļas
vadītājs, Inspektors:
K.Sīpoliņa
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.15. Uzdevums: LR Civilās aviācijas reģistrā reģistrēto gaisa kuģu uzraudzība
• Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un
šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu
• Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012 , ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu,
daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju
• Ministru kabineta 2006. gada 14. martā noteikumi Nr.200 ''Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes
izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem ''
• Ministru kabineta 2006. gada 11. jūlija noteikumi Nr.573 ''Noteikumi par gaisa kuģa atzīšanu par derīgu lidojumiem''
Pamatojums: Likums "Par aviāciju", MK noteikumi Nr. 573, MK noteikumi Nr. 200 ,EK regulas Nr.748/2012 , EK regula Nr. 1321/2014

Gaisa kuģu reģistrēšana LR civilo gaisa kuģu reģistrā

LR Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēto gaisa kuģu
lidotspējas uzraudzība -Lidojumderīguma sertifikātu un trokšņa
līmeņa sertifikātu izsniegšana.sGaisa kuģu lidotspējas
apsekošanas programmas (ACAM) ietvaros veikt 10% gaisa
kuģu, ar derīgu lidojumderīguma sertifikātu, inspekcijas

Visu periodu

Lidotspējas daļa

G.Lapiņš

A.Pavļukēvičs,
I. Ansons,
G.Lapiņš

Visu periodu

Lidotspējas daļa

G.Lapiņš

A. Pavļukēvičs,
I. Ansons,
G.Lapiņš

3.16. Uzdevums: Lidotspējas uzturēšanas vadība
• Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un
šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu
• Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012 , ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu,
daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju
• Ministru kabineta 2006. gada 14. martā noteikumi Nr.200 ''Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes
izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem''
• Ministru kabineta 2006. gada 11 .jūlija noteikumi Nr.573 ''Noteikumi par gaisa kuģa atzīšanu par derīgu lidojumiem ''
Pamatojums: EK regula Nr. 1321/2014 ,EK regulas Nr.748/2012, Likums "Par aviāciju", MK noteikumi Nr. 200, MK noteikumi Nr. 573
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Pasākuma nosaukums
Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju uzraudzība: veikt 5
plānotos pilnus auditus, analizēt visu 11 organizāciju darbību un
izvērtēt papildus auditu nepieciešamību. Pēc organizāciju
pieprasījuma izvērtēt un apstiprināt izmaiņas/ grozījumus to
darbībā vai dokumentācijā:
- A/S ”Air Baltic Corporation”
- SIA “Wings 4 Sky Group” (145 + Nac)
- A/S “RAF-AVIA”
- SIA ”Profesionālais sporta aviācijas centrs Rīgas Aeroklubs”
- SIA “GM HELICOPTERS” (145 +Nac.)
- SIA "LT AVIA"
-Valsts robežsardze (nac.)
-SIA „Technics SA
-SIA „Aero Restoration ;
- SIA Airline Support Baltic
- SIA Jet Flight Service

Gaisa kuģu lidojumderīguma vadības organizāciju: veikt 7
plānotos pilnus auditus, analizēt visu 9 organizāciju darbību un
izvērtēt papildus auditu nepieciešamību. Pēc organizāciju
pieprasījuma izvērtēt un apstiprināt izmaiņas/ grozījumus to
darbībā vai dokumentācijā
-A/S ”Air Baltic Corporation”
-SIA ”Baltic Jet Company”
-SIA “Smar Lynx Airlines”
-A/S “RAF-AVIA”
-SIA “Baltijas Helikopters”
-SIA ”Profesionālais sporta aviācijas centrs Rīgas Aeroklubs”
-SIA „YourCam”
-SIA Airline Support Baltic
-SIA GM Helicopters

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu

Lidotspējas daļa

G.Lapiņš

A.Fisuns-Meduha; A.
Golubevs; I. Gorobecs;
G.Lapiņš

Visu periodu

Lidotspējas daļa

G.Lapiņš

A.Fisuns-Meduha; A.
Golubevs; I. Gorobecs;
G.Lapiņš

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.17. Uzdevums: Lidlauku sertificēšanas un uzraudzības vadība
• Ministru kabineta 2006.gada. 1.augusta noteikumi Nr. 635 „Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju” (06.03.2012. grozīti ar
MK noteikumiem Nr.162, 19.11.2014. grozīti ar MK noteikumiem Nr. 704 )
• Komisijas 2014. gada 12.februāra Regulas (ES) Nr. 139/2014 , ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem saskaņā ar ieviešanas plānu
Pamatojums: MK Noteikumi Nr. 704, ICAO prasības, EK regula Nr. 139/2014

Veikt lidlauka "Rīga" ikgadējo pārbaudi.

Novembris

Lidlauku standartu
un drošības daļa

V.Piesis

V.Piesis R.Bisenieks

Veikt lidlauku ikgadējo pārbaudi:
 Lidlauks "Ventspils"
 Lidlauks "Liepāja"

Septembris
Oktobris

Lidlauku standartu
un drošības daļa

V.Piesis

V.Piesis R.Bisenieks

Maijs
Marts

Lidlauku standartu
un drošības daļa

V.Piesis

V.Piesis R.Bisenieks

Veikt vispārējo aviācijas lidlauku apliecības derīguma termiņa
pagarināšanas parbaudes.

"Cēsis"
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Veikt vispārējās aviācijas lidlauku ikgadējo pārbaudi:
 Vispārējās aviācijas lidlauks "Ikšķile"
Vispārējās aviācijas lidlauks „Langači” (Limbaži)
 Vispārējās aviācijas lidlauks "Ādaži"

Veikt ikgadējās helikopteru lidlauku pārbaudes:
privātā helikopteru lidlauka „Centra Jaunzemji”
helikopteru lidlauka „Baltijas Helikopters”
helikopteru lidlauka „M Sola”
helikopteru lidlauka „Ludza AVP”
helikopteru lidlauka „Čiekuri”
helikopteru lidlauka „Klauģu muiža”
helikopteru lidlauka „ Old city heliport

Veikt lidlauka „Rīga” inspekciju gaitā konstatēto neatbilstību
novēršanas novērtēšanu, uzraudzību un pārbaudi.

Veikt vispārējās aviācijas lidlauku inspekciju un sertifikācijas
gaitā konstatēto neaatbilstību novēršanas uzraudzību, pārbaudi un
novērtēšanu

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu
Lidlauku standartu
(Saskaņā ar daļas
un drošības daļa
pasākumu plānu)

V.Piesis

V.Piesis R.Bisenieks

Visu periodu
Lidlauku standartu
(Saskaņā ar daļas
un drošības daļa
pasākumu plānu)

V.Piesis

V.Piesis R.Bisenieks

Struktūrvienība

Marts
Jūnijs

Lidlauku standartu
un drošības daļa

V.Piesis

V.Piesis R.Bisenieks

Atbilstoši
noteiktajiem
novēršanas
termiņiem

Lidlauku standartu
un drošības daļa

V.Piesis

V.Piesis R.Bisenieks

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Veikt helikopteru lidlauku inspekcijas gaitā konstatēto
neatbilstību novēršanas uzraudzību un pārbaudi.

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atbilstoši
noteiktajiem
novēršanas
termiņiem

Lidlauku standartu
un drošības daļa

V.Piesis

V.Piesis R.Bisenieks

Atskaite par izpildi

3.18. Uzdevums: Lidlauku standartu un drošības vadība
• Komisijas 2014. gada 12.februāra Regulas (ES) Nr. 139/2014 , ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem
• Ministru kabineta 2006.gada. 1.augusta noteikumi Nr. 635 „Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju” (06.03.2012. grozīti ar
MK noteikumiem Nr.162, 19.11.2014. grozīti ar MK noteikumiem Nr. 704 )
Pamatojums: EK regula Nr. 139/2014 MK Noteikumi Nr.704 , ICAO prasības,
Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būves,
pārbūves, iekārtošanas un izvietošanas saskaņošanas jautājumu
risināšana

Pēc
Lidlauku standartu
nepieciešamības un drošības daļa

V.Piesis

V.Piesis R.Bisenieks

3.19. Uzdevums: Lidlauku turpmākās attīstības veicināšana
• Komisijas 2014. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 139/2014 , ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem
Pamatojums: EK regula Nr. 139/2014 ICAO prasības
Sadarbība ar pašvaldībām lidlauku izveidošanas, teritoriju
plānošanas un lidojumu drošību ietekmēt spējīgu objektu
izveidošanas un ekspluatācijas jomā

Visu periodu

Lidlauku standartu
un drošības daļa

V.Piesis

V.Piesis R.Bisenieks
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.20. Uzdevums: Aktivitātes ATM uzraudzības funkciju veikšanā, iniacitīva darba grupās, semināros, programmās un konferencēs, izpildot nacionālās un
starptautiskās normatīvo aktu saistības ATM uzraudzībā un uzraudzības metodikas pilnveidošanā
•Komisijas Īstenošanas 2011. gada 17.oktobra Regula (ES) Nr. 1034/2011 par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu
sniegšanā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010
• Komisijas Īstenošanas 2011. gada 17. oktobra Regula (ES) Nr. 1035/2011, ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza
Regulas (EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010
•Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10.marta Regula (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (gaisa
telpas regula)
• Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2150/2005 ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai (Dokuments attiecas uz EEZ)
• Komisijas Īstenošanas 2014. gada 26.septembra Regula (ES) Nr. 1029/2014 ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 73/2010, ar ko nosaka prasības attiecībā uz
aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa telpā

Pamatojums: ICAO prasības, ES Regula Nr. 1034/2011, ES Regula 1035/2011, EK Regula Nr. 691/2010 , EK Regula Nr. 551/2004, EK Regula Nr. 482/2008, EK Regula Nr.
2150/2005, (ES) Regula Nr. 1029/2014
Visu periodu
(atbilstoši
Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzēju uzraudzības auditi:
uzraudzības
 VAS „Latvijas gaisa satiksme” Meteoroloģiskās nodaļas auditi,
audita
 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
programmai un
(LVĢMC) auditi.Uzraudzības auditu un inspekciju gaitā
uzraudzības
konstatēto neatbilstību novēršanas pārbaude.
ANSP auditu
plānam)

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

Sagatavot grozījumus "Plānā par sadarbības kārtību vulkānisko
pelnu ietekmes gadījumam Rīgas Lidojumu informācijas rajonā"
un AIC Nr. A008/2014 "Vulkāniskie pelni"

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

20.06.2019.

M.Čerņonoks,
A.Kajevčenko
A.Klotiņš
I.Dambe
I. Giela

A. Kajevčenko
Šarkovskis

S.
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Veikt nepieciešamos organizatoriskos pasākumus saistībā ar
ICAO IWXXM digitālā formāta ieviešanu
METAR/TAF/SIGMET/AIRMET izplatīšanai no 2020.gada
5.novembra.

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

A. Kajevčenko

Plānoto izmaiņu MET pakalpojumu sniedzēju funkcionālās
sistēmās uzraudzība

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

A. Kajevčenko

Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzēju (VAS „Latvijas gaisa
satiksme”, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs”) klātienes inspekcijas:
Inspekcijās konstatēto neatbilstību novēršanas pārbaude.

Visu periodu
(atbilstoši
uzraudzības
auditu un
inspekciju
programmai)

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

A. Kajevčenko

Pastāvīgi

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

Pasākuma nosaukums

Ikgadējo ziņojumu sagatavošana EASA par ATM/ANS drošuma
efektivitātes mērījumiem, RAT pielietošanu un taisnīguma
kultūru ATM/ANS jomā valsts un ANSP līmenī, sagatavot
ikgadējo ziņojumu EASA par Vienotās Eiropas debess ieviešanas
progresu, RVSM mointoringu, un sniegt citu ATM jomā
pieprasīto informāciju EASA, Eiropas Komisijai vai Eiropas
Komisijas nozīmētām organizācijām (aptaujas par FAB darbību,
labo praksi ATM uzraudzībā, ikgadējie AST ziņojumi Eiropas
komisijai utt.)

Atskaite par izpildi

Ē.Neimane
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E. Dreijers,
Ē. Neimane,
A. Kajevčenko,
M. Kompa

Piedalīties nacionālo uzraudzības iestāžu koordinācijas platformā

Visu periodu
(atbilstoši
uzraudzības
auditu un
inspekciju
programmai)

ANS pakalpojuma sniedzēju klātienes auditi un inspekcijas
saskaņā ar 2019-2020 auditu un inspekciju programmu.

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

M. Čerņonoks
Ē. Neimane,
S. Šarkovskis

Pastāvīgi

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

Ē.Neimane,
S. Šarkovskis

Vienotās Eiropas Debess ieviešanas (LSSIP) vietējā plāna
Ikgadēji no
informācijas apkopošana no iesaistītajām aviācijas organizācijām,
novembra līdz
informācijas konsolidācija un koordinācijas ar iesaistītajām
nākamā gada
pusēm, ziņojuma Eirokontrolei sagatavošana Līmenī 1 un Līmenī
februāra beigām
2.

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

Ē. Neimane

Glābšanas meklēšanas uzraudzība atbilstoši ICAO 12.
pielikumam un spēkā esošajiem nacionālajiem tiesību aktiem.

Pastāvīgi

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

Ē. Neimane

Gaisa satiksme vadības dispečeru apmācību organizāciju
uzraudzības veikšana atbilstoši EK Reg 2015/340 un spēkā
esošajiem nacionālajiem tiesību aktiem.

Pastāvīgi

Aeronavigācijas
daļa, Kvalitātes daļa

M.Čerņonoks,

I. Giela
S. Šarkovskis

Pasākuma nosaukums

Veikt gaisa satiksmes pārvaldības uzraudzību atbilstoši EK Reg
2150/2005, EK Reg.1034/2011, EK Reg 255/2010 un EK Reg.
923/2012 prasībām, un to saistošo EASA palīgmateriālu
noteiktajam.

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja VAS „Latvijas gaisa
satiksme” uzraudzības auditi:
 LGS ATRACC nodaļas audits;
 LGS Sakaru nodaļas audits;
 LGS Navigācijas nodaļas audits;
 LGS Radiolokācijas nodaļas audits.

Visu periodu
(atbilstoši
uzraudzības
audita
programmai un
uzraudzības
ANSP auditu
plānam)

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

M.Čerņonoks
E.
Dreijers
T.Doriņš

Visu periodu
(atbilstoši
uzraudzības
inspekciju
plānam)

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

Sakaru, navigācijas un radiolokācijas (CNS) līdzekļu uzraudzības
inspekcijas:
 Gaisa satiksmes vadības sistēmas ATRACC inspekcija;
 Lidostas “Rīga” lidlauka novērošanas radara objekta
inspekcija;
 Lidostas “Rīga” ILS/DME inspekcija;
 VOR/DME ”Tukums” inspekcija;
 Lidostas “Rīga” aviācijas mobilo sakaru sistēmas (RUC)
inspekcija;
 Lidostas “Rīga” aviācijas mobilo sakaru sistēmas (RRC)
inspekcija;
 Retranslētāja objekta “Plācis” inspekcija.

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.21. Uzdevums: Aktivitātes AIS uzraudzības funkciju veikšanā
• Komisijas Īstenošanas 2011. gada 17.oktobra Regula (ES) Nr. 1034/2011 par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu
sniegšanā un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010
• Komisijas 2010. gada 26. janvāra Regula (ES) Nr. 73/2010 ar ko nosaka prasības attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā
Eiropas gaisa telpā
• Komisijas Īstenošanas 2011. gada 17. oktobra Regula (ES) Nr. 1035/2011, ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza Regulas
(EK) Nr. 482/2008 un (ES) Nr. 691/2010
• Komisijas Īstenošanas 2016. gada 4. augusta regula (ES) 2016/1377ar ko nosaka kopīgas prasības pakalpojumu sniedzējiem un uzraudzībai gaisa satiksmes
pārvaldības / aeronavigācijas pakalpojumu un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju īstenošanā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 482/2008 un Īstenošanas regulas
(ES) Nr. 1034/2011 un (ES) Nr. 1035/2011 un groza Regulu (ES) Nr. 677/2011
•Komisijas Īstenošanas
17. gada 1. marta regula (ES) 2017/373 ar ko nosaka kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes
pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem un to uzraudzībai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 482/2008, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 un (ES)
2016/1377 un groza Regulu (ES) Nr. 677/2011
• Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr.487 ''Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība''
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marta direktīva 2007/2/, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE )
•MK noteikumi Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūru izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
Pamatojums: Pamatojums: ICAO Konvencijas 15. un 4.Pielikums, ICAO Doc 9906 (PANS-OPS), EK Regula Nr. 1034/2011, ES Regula 1035/2011, EK Regula Nr. 2017/373,
ES Regula Nr. 73/2010, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK (INSPIRE), MK noteikumi Nr. 487 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas
kārtība", MK noteikumi Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūru izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"

Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības
auditi un inspekcijas

Visu periodu
(atbilstoši
uzraudzības
plānam)

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa A.Pētersone

Aeronavigācijas datu ģenerētāju uzraudzības auditi un inspekcijas

Visu periodu
(atbilstoši
uzraudzības
plānam)

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa
A.Pētersone

Aeronavigācijas informācijas pakalpojuma sniedzēja ar drošumu
saistīto funkcionālo sistēmu izmaiņu uzraudzība

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa
A.Pētersone
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Aeronavigācijas informācijas pakalpojuma sniedzēja sistēmu
verifikācijas (IOP) prasību uzraudzība

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa
A.Pētersone

Aeronavigācijas datu ģenerētāju apstiprināšana

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa
A.Pētersone

Gaisa kuģu lidojumu procedūru izstrādes, validēšanas un
uzturēšanas uzraudzība un kontrole

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa
A.Pētersone

Aeronavigācijas informācijas pakalpojuma sniedzēja
nodrošināšana ar informāciju par nacionālo noteikumu un Latvijā
adoptēto ES noteikumu atšķirībām no ICAO standartiem
atbilstoši ICAO 15. Pielikuma un 4. Pielikuma prasībām.

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa
A.Pētersone

Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēja
nodrošināšanu ar informāciju saskaņā ar 2014.08.19 Ministru
Kabineta noteikumu Nr.487 prasībām.

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa
A.Pētersone

Publicētās aeronavigācijas informācijas atbilstības un precizitātes
uzraudzība, analīze un pasākumu kompleksu nepilnību
novēršanai izstrāde

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa
A.Pētersone

Pasākuma nosaukums

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Aeronavigācijas informācijas pakalpojumu sniedzēju organizāciju
darbības rokasgrāmatu un procedūru izskatīšana atbilstoši
normatīvo aktu prasībām

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa
A.Pētersone

Atskaite par izpildi

3.22. Uzdevums: Aviācijas frekvenču piešķīrumu pārvaldība
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21 oktobra Regula (EK) Nr. 1070/2009 ar ko groza Regulas (EK) Nr. 549/2004, (EK) Nr. 550/2004, (EK) Nr. 551/2004 , lai
uzlabotu Eiropas aviācijas sistēmas darbību un ilgtspējību
• Komisijas Īstenošanas 2012. gada 16. novembra Regula (ES) Nr. 1079/2012 ar ko nosaka prasības balss sakaru kanālu atstatumam Eiropas vienotajā gaisa telpā
Pamatojums: Regula (EK) Nr. 1070/2009, Regula (ES) Nr.1079/2012 ICAO prasības,
ELT kodu reģistrēšana un reģistra uzturēšana

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

ELT kodu izskaitļošana un kontrole

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

ELT kodu datu nodošana Jūras Glābšanas Dienestam
reģistrēšanai COSPAS-SARSAT datubāzē

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

ELT kodu reģistrēšana un reģistra uzturēšana

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

ELT kodu izskaitļošana un kontrole

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

ELT kodu datu nodošana Jūras Glābšanas Dienestam
reģistrēšanai COSPAS-SARSAT datubāzē

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

3.23. uzdevums: Aviācijas ELT kodu pārvaldība
Pamatojums: ICAO prasības
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.24. Uzdevums: 24 bitu g/k atbildētāju pārvaldība
• Komisijas Īstenošanas 2012. gada 16. novembra Regula (ES) Nr. 1079/2012, ar ko nosaka prasības balss sakaru kanālu atstatumam Eiropas vienotajā gaisa telpā
• Komisijas 2011. gada 7. jūlija Regula (ES) Nr. 677/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes pārvaldības ( ATM ) tīkla funkciju īstenošanai
un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010
• Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumi Nr.620 ''Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības

Pamatojums: Regula (EK) Nr. 1070/2009, Regula (ES) Nr. 677/2011, Regulu (ES) Nr. 691/2010, ICAO prasības, MK Noteikumi Nr. 620/2013
24 bitu kodu piešķiršana

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

24 bitu kodu reģistra uzturēšana

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

3.25. Uzdevums: Zemes pieprasītāju Mode S kodu piešķīrumu pārvaldība
• Komisijas 2009. gada 30. marta Regula (EK) Nr. 262/2009 , ar ko nosaka prasības S režīma pieprasītāja kodu koordinētai piešķiršanai un
izmantošanai Eiropa vienotajā gaisa telpā
Pamatojums: EK Regula Nr. 262/2009
Mode S kodu pieprasītāju kodu pieprasījuma sastādīšana un
iesniegšana Eurocontolē

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

Mode S konfliktu atrisināšanas koordinācija, nepieciešamības
gadījumā

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.26. Uzdevums: Aviācijas mobilo sakaru 8,33 kHz soļa ieviešanas realizācija Latvijā
• Komisijas Īstenošanas 2012. gada 16. novembra Regula (ES) Nr. 1079/2012, ar ko nosaka prasības balss sakaru kanālu atstatumam Eiropas vienotajā gaisa telpā
• Komisijas 2011. gada 7. jūlija Regula (ES) Nr. 677/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes pārvaldības ( ATM ) tīkla funkciju īstenošanai un ar
ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010

Pamatojums: Regula (EK) Nr. 1079/2012, Regula (ES) Nr. 677/2011,ICAO prasības

Darba grupas darbības organizēšana un uzturēšana

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers

Nepieciešamo pasākumu izpildes koordinācija un kontrole 8,33
kHz soļa uzraudzībai Latvijā

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers

3.27. Uzdevums: Aeronavigācijas pakalpojumu nodrošināšanas vadība
• Komisijas Īstenošanas 2012. gada 16. novembra Regula (ES) Nr. 1079/2012, ar ko nosaka prasības balss sakaru kanālu atstatumam Eiropas vienotajā gaisa telpā
• Ministru kabineta 2013. gada 20. augusta noteikumi Nr.620 ''Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības
prasībām un tehnisko ekspluatāciju''

Pamatojums: EK Regula Nr. 1070/2009, ICAO prasības, MK Noteikumi Nr. 620/2013
Aviācijas radiotehniskā aprīkojuma un meteoroloģisko iekārtu
reģistrācija un sertifikācija

Visu periodu
(pēc
nepieciešamības)

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš
A.Kajevčenko

3.28. Uzdevums: Gaisa pārvadājumu formalitāšu vienkāršošanas
• Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 9. pielikums
• Ministru kabineta 2015.gada 01.decembra noteikumi Nr. 682 Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums
Pamatojums: ICAO prasības, MK Noteikumi Nr. 682/2015
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Gaisa pārvadājumu formalitāšu vienkāršošanas ekspertu grupas
darbības nodrošināšana

Visu periodu

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

D.Reichmane
A.Klontiņš
V.Lurie

Latvijas Republikas normatīvo aktu, administratīvās prakses un
robežšķēršošanas vietās ieviesto pārbaužu tehnoloģiju atbilstības
izvērtējums Konvencijas 9.pielikuma prasībām

Visu periodu

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

Pasākuma nosaukums

A.Klotiņš

Atskaite par izpildi

V.Lurie

3.29. Uzdevums: EK kopīgo noteikumu ievērošanas un pildīšanas uzraudzība aviācijas drošības jomā
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK)
Nr. 2320/2002;
• Komisijas 2015. gada 14. novembra Regula (ES) Nr. 2015/1998 , ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā ;
• Komisijas īstenošanas Lēmums C(2015) 8005 (2015. gada 16.novembris ), asr ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus tādu kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas
drošības jomā, kuros ir regulā Nr.300/2008 18.panta a) punktā minētā informācija;
• Komisijas regula (ES) Nr. 1254/2009, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības
pasākumus alternatīvus pasākumus;
•Likums par
aviāciju;
•Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumi Nr.397 " Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu '';
• Ministru kabineta 2010. gada 5. maijā noteikumi Nr.415 ''Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu'';
•Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumi Nr. 444 „Valsts civilās aviācijas drošības programmas pasākumu īstenošanā iesaistītā personāla sertificēšanas
kārtība”;
• Ministru kabineta 2013. gada 30. jūlija noteikumi Nr. 460 „Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas
kārtība”;
•Ministru kabineta 2017. gada 17.oktobra noteikumi Nr.622 „Kārtība, kādā civilās avviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militātās aviācijas gaisa kuģi, un
kārtība, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi."
•Ministru kabineta 2014. gada 25. marta Instrukcija Nr. 2 „Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas, augstākās ārvalstu amatpersonas un pavadošos
delegācijas locekļus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm”.

Pamatojums: EK Regula Nr. 300/2008, EK Regula Nr.2015/1996; EK Lēmums C(2015) 8005; EK regula 2016/2096; Likums par aviāciju; MK noteikumi Nr.397/2010;
MK noteikumi Nr.415/2010; MK noteikumi Nr.463/2010, MK noteikumi Nr. 460/2013
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Aviācijas uzņēmumu aviācijas drošības programmu, aviācijas
drošības apmācību programmu un aviācijas drošības kvalitātes
kontroles programmu atbilstības izvērtēšana Eiropas Komisijas
kopīgo pamatstandartu prasībām un iesniegto grozījumu
apstiprināšana

Visu periodu

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

D.Reichmane

Aviācijas drošības kopīgo pamatstandartu, kurus nosaka Ministru
Kabineta noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības
programmu, pildīšanas uzraudzība valsts lidostu un civilās
aviācijas lidlauku ekspluatantu darbībā.

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

D.Reichmane
V.Priednieks

Aviācijas drošības kopīgo pamatstandartu, kurus nosaka Ministru
Kabineta noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības
programmu, pildīšanas uzraudzība Latvijā reģistrēto gaisa kuģu
ekspluatantu (aviosabiedrību) darbībā.

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

D. Reichmane
V.Beķeris
V.Priednieks

Latvijā reģistrēto gaisa kuģu ekspluatantu aviodrošības risku
novērtējums lidojumiem trešajās valstīs

Atbilstoši g/k
ekspluatantu
plāniem uzsākt
un veikt
lidojumus

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

A.Klotiņš

Uzraudzība par aviācijas drošības noteikumu ievērošanu
pilnvarotā pārstāvja statusā apstiprināto kravu aģentu
komercdarbībā, piegādājot kravas un pastu pārvadāšanai ar gaisa
transportu.

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

V.Beķeris

Uzraudzība par aviācijas drošības noteikumu ievērošanu
uzņēmumos, kas sniedz aeronavigācijas pakalpojumus.

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

D.Reichmane
A.Klotiņš

Pasākuma nosaukums

Atskaite par izpildi
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Uzraudzība par aviācijas drošības noteikumu pildīšanu, kas
jāievēro tiesību subjektiem, kuri lidostu kontrolējamā teritorijā
veic komercdarbību.

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

V.Priednieks
V.Beķeris

Uzraudzība par ārvalstu aviosabiedrību, kuras sniedz gaisa
pārvadājumu pakalpojumus Latvijas lidostās, piemēroto aviācijas
drošības pasākumu atbilstību ES kopīgiem pamatstandartiem.

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

A.Klotiņš
V.Priednieks

Aviācijas uzņēmumu vadošo aviodrošības darbinieku,
aviodrošības apmācību sniedzēju, aviodrošības instruktoru un
aviodrošības kvalitātes vadītāju kvalifikācijas izvērtēšana un
sertificēšana.

visu periodu

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

D.Reichmane
V.Priednieks

Uzraudzība par aviācijas drošības noteikumu ievērošanu
aviosabiedrību, lidostu un pilnvaroto pārstāvju darbībā, kuri ir
iesaistīti
bīstamo kravu apritē to pārvadāšanai ar gaisa
transportu.

Visu periodu

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

A.Klotiņš
V. Beķeris

Uzraudzība par kiberdrošības pasākumu īstenošanu aviācijas
uzņēmumos

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

A.Klotiņš
V. Beķeris

31.03.2019.

Aviācijas drošības
daļa

D.Reichmane

D.Reichmane

Pasākuma nosaukums

Apkopot rezultātus un nosūtīt Eiropas Komisijai ziņojumu par
iepriekšējā (2017.g.) gadā veikto kvalitātes uzraudzību aviācijas
drošības jomā.

Atskaite par izpildi

3.30.Uzdevums: Memorandum of understanding starp Latviju un ICAO no 2011. gada un pamatojoties uz ICAO IVCM 2015. gada novembrī veiktā audita atklāto
nepilnību korektīvo pasākumu plānu
Pamatojums: ICAO prasības, Doc 9859, EASA dok. Prasības, ICAO 1-19 pielikumi.
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Pasākuma nosaukums

ICAO IVCM 2015. gada novembrī atkārtotā audita atklāto
nepilnību novēršanas pasākumu plānu, turpināt veikt
nepieciešamos organizatoriskos un novēršanas pasākumus
atklāto neatbilstību novēršanai saskaņā ar korektīvo darbību
plānu un daļu pasākumu plānu, ICAO on-line sistēmā veikt
informācijas atjaunošanu

Pastāvīgi un pēc ICAO pieprasījuma, noteiktā kārtībā ICAO online sistēmā veikt informācijas atjaunošanu:
1) State Aviation Activity Questionnaire (SAAQ);
2) Compliance Checklists (CCs) and the Electronic Filing of
Differences system (EFOD);
3) CMA Protocol Questions (PQs);

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa
Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa
Lidlauku standartu
un drošības daļa
Aeronavigācijas
daļa
Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa
Lidotspējas daļa
Juridiskā daļa
Drošības daļa

M.Gorodcovs

Visas iesaistītās daļas

M.Gorodcovs

Visas iesaistītās daļas

Visu periodu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa
Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa
Lidlauku standartu
un drošības daļa
Aeronavigācijas
daļa
Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa
Lidotspējas daļa
Juridiskā daļa
Drošības daļa

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.31. Uzdevums: Noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz gaisa kuģu radītajām emisijām (CO2, troksnis)
• Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/101/EK ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā ,
•Komisijas 2009. gada 5 .augusta Regula (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas
2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti
• Komisijas2012. gada 21. jūnija Regula (ES) Nr. 600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/
• Komisijas 2012. gada 21. jūnija Regula (ES) Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 2003/87/EK Dokuments attiecas uz EEZ
• Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlijā noteikumi Nr.366 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"
Pamatojums: Regula 748/2009/EK un tās grozījumi, Regula 600/2012/EK un Regula 601/2012; Direktīva 2008/101/EK , Likums "Par Piesārņojumu", MK Moteikumi Nr.366
Saskaņā ar Eiropas Komisijas Direktīvas 2008/101/EK prasību
ieviešanu nacionālajā likumdošanā, nodrošināt likumā "Par
Piesārņojumu" un Ministru kabineta noteikumu Nr.336
"Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” noteikto prasību ievērošanu
attiecībā uz gaisa kuģu radītajām emisijām, t.i., emisiju
tirdzniecības shēmas ieviešanas darbībā, kā arī nepārtraukta tās
funkcionalitātes uzraudzība.

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

M. Kompa

Pamatojoties uz Regulas 748/2009/EK ikgadējo grozījumu,
nodrošināt Latvijas administrācijā noteikto gaisa kuģu
ekspluatantu atbilstību ES ETS prasībām.

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

M. Kompa

EK Regulu Nr.600/2012 un Nr.601/2012 (Monitoring and
Reporting un Verification and Acreditation ) prasību ievērošanas
nodrošināšanu CAA kompetences ietvaros.

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

M. Kompa
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Pasākuma nosaukums
Saskaņā ar 2014.01.14 Satiksmes ministrija apstiprinātā VAS
"Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņa mazināšanas rīcības plāna
(MK noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” prasību ievērošanas nodrošināšana) realizēšana

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

M. Kompa

Atskaite par izpildi

3.32. Uzdevums: Pārvadības sistēmas uzturēšana un atbilstības uzraudzība
• Komisijas 2011.gada 3.novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa
kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008
• Komisijas 2012.gada 30.marta Regula (ES) Nr. 290/2012 , ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras
attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008
• Komisijas 2012. gada 5.oktrobra Regula (ES) Nr. 965/2012 ), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju
atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008
• Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru
licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ
Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011
• Komisijas 2014. gada 12. februāra Regula (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008
•Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 628/2013 ( 2013. gada 28. jūnijs ) par darba metodēm, ar kādām Eiropas Aviācijas drošības aģentūra veic standartizācijas
inspekcijas un pārrauga Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 piemērošanu, un par Komisijas Regulas (EK) Nr. 736/2006 atcelšanu
Pamatojums: Pārvaldības sistēma uzturēšana saskaņā ar sadaļu ARA.(ARO) GEN 200 - Regula (ES) Nr. 1178/2011 , Regula (ES) Nr. 290/2012 , Regula (ES) Nr. 965/2012
ISO 9001:2008 prasības; Auditu koordinēšanu pirms un pēc Eiropas Savienības institūciju atbilstoši Reg. (EC) 628/2013 un ICAO Doc.9735, 9734 prasībām.
Atbilstības uzraudzības veikšana civilās aviācijas aģentūrā un
uzraudzības darbību laikā atklāto neatbilstību nozīmīguma
analīze

Saskaņā ar
apstiprināto
audita
programmu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa

I. Giela

I. Giela
A. Skuja

Eiropas Savienības Komisijas regulu u.c. prasību, ieviešanas
plānu un procedūru uzraudzība

Visu periodu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa

I. Giela

I. Giela
A. Skuja
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Atbilstoši Reg. (EC) 628/2013 EASA elektroniskās sistēmas SIS
uzturēšana un aptauju aizpildīšana pēc pieprasījuma

Visu periodu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa

I. Giela

Koordinēšanas darbs pirms un pēc Eiropas Savienības institūciju
un Starptautisko aviācijas organizāciju auditiem un inspekcijām.
Sadarbībā ar iesaistītajām daļām darbs pie ICAO audita un EASA
audita korektīvo darbību plāna izstrādes un ieviešanas.

Visu periodu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa

I. Giela

I.Giela kopā ar
iesaistītajām daļām

I. Giela

Daļas vadītājs
G. Lapiņš,
Daļas vadītājs
E.Gindra
Daļas vadītājs
M. Čerņonoks
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Daļas vadītājs
A. Priekulis
Daļas vadītājs
V.Piesis

I. Giela

Sertifikācijas firma

Pasākuma nosaukums

EASA audits: Sagatavošanās EASA auditam un pieprasītās
informācijas sniegšana, audita veikšanas nodrošināšana, atklāto
neatbilstību un trūkumu izvērtēšana un novēršana sniedzot
atbilstošus pierādījumus.

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa,
Lidotspējas daļa,
Aeronavigācijas
daļa,Aviācijas
personāla
sertificēšanas daļa

Pārvaldības sistēmas uzraudzības audits

Saskaņā ar
Sertifikācijas
firmas auditu
plānu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

I. Giela
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

ICAO valsts vēstuļu koordinēšana (par izmaiņām ICAO
pielikumos), kuras ir ievietotas Eiropas Aviācijas Drošības
Aģentūras (turpmāk – EASA) izveidotajā Eiropas Savienības
elektroniskajā portālā CIRCABC

Saskaņā ar
ICAO
pieprasījumu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa

I. Giela

I.Giela

Pārvaldības Sistēmas rokasgrāmatas uzturēšana

Visu periodu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa

I. Giela

I. Giela
A. Skuja

Visu periodu
(pēc
nepieciešamības)

Aeronavigācijas
daļa

I. Giela

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa
Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa
Lidlauku standartu
un drošības daļa
Aeronavigācijas
daļa
Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa
Lidotspējas daļa

Visi daļu vadītāji un
viņu nozīmētās
atbildīgās personas

I. Giela

Visi daļu vadītāji un
viņu nozīmētās
atbildīgās personas

Pasākuma nosaukums

Veikt ICAO EFOD sistēmā informācijas atjaunošanu noteiktajā
kartībā

Gatavot un iesniegt ziņas ICAO/EASA un citām institūcijām,
saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām un pēc šo institūciju
pieprasījuma. Gatavot un savlaicīgi izsūtīt informāciju ICAO par
SARPs grozījumu akceptēšanu un citu ICAO informatīvo vēstuļu
" State Letter" prasību izpildi, informēt par Latvijas Republikas
civilās aviācijas normatīvo dokumentu prasību un procedūru
atšķirību no ICAO standartiem;

Visu periodu

Atskaite par izpildi
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Eiropas un valsts aviācijas drošības plāna (EASP) ieviešana un
inspektoru atbilstoša sagatavošana.

Pēc atsevišķa
plāna

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa
Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa
Lidlauku standartu
un drošības daļa
Aeronavigācijas
daļa
Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa
Lidotspējas daļa
Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

Visi daļu vadītāji un
viņu nozīmētās
atbildīgās personas

Eiropas aviācijas drošības plāna īstenošanas kontrole

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

D. Revizore un
iesaistītās daļas

Pasākuma nosaukums

Atskaite par izpildi

3.33. Uzdevums: Sabiedrības un pakalpojumu saņēmēju informēšana
• Publisko aģentūru likums Ministru kabineta instrukcija Nr.3 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”,
• Ministru kabineta 2013. gada 22. oktobrī noteikumi Nr.1146 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem"
Pamatojums: ISO 9001:2008 prasības; MK Noteikumi Nr. 413; Publisko aģentūru likums'
Drošības informācijas un statistikas publicēšana CAA mājas lapā

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa

Informācijas par SAFA/SACA programmu un ziņošanas iespējām
publicēšana CAA mājas lapā

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Apstiprināto aeronavigācijas datu ģenerētāju publicēšana CAA
mājas lapā

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

A.Pētersone

CAA stratēģijas izstāde 2021-2023. gada plānošanas ciklam

Visu periodu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa

I. Giela

I.Giela

30.06.2018.

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa

I. Giela

I.Giela

ICAO SARPs un citu normatīvo dokumentu, Regulu projektu un
Visu periodu.
grozījumu, EASA AMC un GM grozījumu izvērtēšana un
Uz pieprasījumu
atzinuma došana.
vai noteiktajos
Nepieciešamības gadījumos par aktualitātēm, informēt nozares
Aviācijas personāla
termiņos.
juridiskās un fiziskās personas pēc piekritības.
sertificēšanas daļa
Ieviešanas un
Aktuālas informācijas atjaunošana (ieskaitot prasības, procedūras
grozījumu
un attiecīgu veidlapu formas) ievietošana un atjaunošana CAA
gadījumā
mājas lapā: www.caa.lv un Q-pulse sistēmā

M.Gorodcovs

Visas iesaistītās daļas

Emisijas un tonnkilometru ziņojumu rezultātu un CAA pieņemto
lēmumu publicēšana CAA mājas lapā.

M.Čerņonoks

M. Kompa

Pasākuma nosaukums

Sagatavot 2018.gada publisko pārskatu

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

Atskaite par izpildi
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

30.12.2019.

Finanšu daļa

S.Pušpure

I.Dambe

2018. gada mēnešu finanšu pārskatus sagatavošana

Divu nedēļu
laikā pēc
atskaites perioda
beigām

Finanšu daļa

S.Pušpure

S.Pušpure

2018. gada ceturkšņu finanšu pārskatus sagatavošana

Mēnesi pēc
atskaites perioda
beigām

Finanšu daļa

S.Pušpure

S.Pušpure

30.04.2019.

Finanšu daļa

S.Pušpure

S.Pušpure

Pasākuma nosaukums

Atskaite par izpildi

3.34. Uzdevums: Finanšu vadība

Pamatojums: LR Normatīvo aktu prasības
Rīkojuma projekta "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas
aģentūra" budžeta apstiprināšanu (2020.gadam)" izstrāde

2017.gada finanšu pārskata sagatavošana

3.35. Uzdevums: Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde

Pamatojums: MK Noteikumiem Nr. 842 Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūras " nolikums ( Rīgā 2012. gada 11. decembrī)
MK rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada
13.decembra rīkojumā Nr.748 „Par valsts aģentūras „Civilās
aviācijas aģentūra” 2019.gada budžeta apstiprināšanu”"

31.07.2019.

Finanšu daļa
Juridiskā daļa

A.Čudare

Ekonomikas un
plānošanas nodaļa,
Normatīvo aktu nodaļa
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

MK noteikumu projekts “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa
kuģu un lidaparātu lidojumi”

1.03.2019.

Juridiskā daļa

A.Čudare

Normatīvo aktu nodaļa

Grozījumi 2018. gada 3. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.
394 “Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība” grozījumu
projekta izstrāde

30.08.2019.

Juridiskā daļa

A.Čudare

Normatīvo aktu nodaļa

Grozījumi 2013. gada30. jūlija Ministru kabineta noteikumos
Nr. 460 “Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un
lidostas caurlaides izsniegšanas un anulēšanas kārtība”.

1.09.2019.

Juridiskā daļa

A.Čudare

Normatīvo aktu nodaļa

MK noteikumu projekts “Par gaisa kuģa lidojuma apkalpes
locekļu mācību organizāciju un kursu sertificēšanu un
apstiprināšanu, un to darbības uzraudzību”

30.11.2019.

Juridiskā daļa

A.Čudare

Normatīvo aktu nodaļa

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos
Nr. 26 “Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un
tās mainīšanas kārtība”

31.05.2019.

Juridiskā daļa

A.Čudare

Normatīvo aktu nodaļa

15.10.2019.

Juridiskā daļa

A.Čudare

D.Revizore

Pasākuma nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par valsts civilās aviācijas
drošuma programmu”,

Atskaite par izpildi

49

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.36. Uzdevums: Iekšējo normatīvo dokumentu projektu izstrāde

Pamatojums: Valsts Pārvaldes Iekārtas likums, ISO 9001:2015 standarts

Pretkorupcijas pasākumu sistēmas pilnveidošana

01.11.2019

Juridiskā daļa

A.Čudare

D.Revizore

Izstrādāt jaunā redakcijā Valsts aģentūras "Civilās aviācijas
aģentūra" amatpersonu (darbinieku) pienākumu izpildes laiku,
kurā tiek nodrošināta Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās
aviācijas organizācijas prasību izpilde

01.11.2019.

Juridiskā daļa

A.Čudare

A.Čudare

Esošo vai jaunu AIS nodaļas darba procedūru pilnveidošana vai
izstrāde (atbilstoši 2020.gada 2.janvārī piemērojamajai EK
Regulai Nr. 2017/373)

Visu periodu

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M. Kompa

ANS daļas faktisko cilvēku resursu un nepieciešamo cilvēku
resursu ANS daļas nepieciešamo funkciju izpildei ikgadējas
novērtējums atbilstoši ICAO doc 9734, EK Regulas 1035/2011
un EK Regulas 1034/2011 prasībām

reizi gadā

Aeronavigācijas daļa

M.Čerņonoks

M. Čerņonoks
E. Dreijers Ē.Neimane
M.Kompa
A.Kajevčenko

Daļas inspektoru rokasgrāmatas ISM-O grozījumu izstrāde.

reizi gadā

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

E.Gindra
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

reizi gadā

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

E.Gindra

reizi gadā

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa
Gaisa kuģa salona
drošības (GKSD)

E.Gindra

L. Sīle

Perona pārbaužu inspektoru rokasgrāmatas (RIM) grozījumu
izstrāde.

reizi gadā

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa
Gaisa kuģa salona
drošības (GKSD)

E.Gindra

U. Mauriņš

Atgadījumu ziņošanas esošo procedūru pilnveidošana, ņemot
vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 376/2014
par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz
atgadījumiem civilajā aviācijā un Komisijas Īstenošanas Regulas
(ES) 2015/1018 stāšanos spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (ES) 2018/1139 (Pamatregula)

reizi gadā

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Drošības statistikas
nodaļa (DSN)

Pasākuma nosaukums

Inspektoru apmācības rokasgrāmatas ITM grozījumu izstrāde.

Gaisa kuģu salona drošības inspektoru rokasgrāmatas (CSIM)
grozījumu izstrāde.

Atskaite par izpildi

3.37. Uzdevums: Sadarbība un apmācība
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1139, II NODAĻA AVIĀCIJAS DROŠĪBAS PĀRVALDĪBA ,par kopīgiem noteikumiem civilās
aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr.
1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK)
Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

Pamatojums: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1139, Dalība ES, NATO un starptautiskajās organizācijās

Piedalīties starptautisko civilās aviācijas institūciju (ICAO,
EASA, ECAC, EC, EUROCONTROL) darbībā

Visu periodu

Visas CAA
iesaistītās daļas

E.Gindra
A.Čudare
M.Čerņonoks
G.Lapiņš
G.Prekelis
D.Reichmane
V.Piesis A.ĻubļinaGoldmane
A.Priekulis
I.Giela

Legal Task Force darba grupā

Visu periodu

Juridiskā daļa

A.Čudare

A.Čudare, D.Revizore

EASA-MAB darba grupā

Visu periodu

Juridiskā daļa

A.Čudare

A.Čudare, D.Revizore

The Commom Training initiative Group (CTIG)

Visu periodu

Juridiskā daļa

A.Čudare

Z.Roze, D.Rervizore

Daļu vadītāji
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

EASA-NSC Meeting (EASA auditu koordinēšana)

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa

I. Giela

I. Giela

Piedalīšanās ICAO/EASA NCMC koordinātoru sanāksmēs

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa

I. Giela

I. Giela

Piedalīšanās ICAO Eiropas reģiona aviācijas fiksētu sakaru
(AFSG) un frekvenču plānošanas un pārvaldības (FMG) darba
sanāksmēs

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers

Piedalīšanās Eirokontroles sakaru grupas (COM SG) darbā

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

Piedalīšanās Eirokontroles 8.33 kHz ieviešanas grupas (8.33 ISG)
Saskaņā ar
darbā
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers

Piedalīšanās Eirokontroles radaru pārklājuma un novērošanas
grupas (SURG) darbā

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

Piedalīšanās Eirokontroles navigācijas grupas (NSG) darbā

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Piedalīšanās Eirokontroles VOTE (VOIP ISG) darbā

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

Piedalīšanās Eirokontroles aeronavigācijas radiotehniskā
aprīkojuma infrastruktūras grupas (CNS Infrastructure Team)
darbā

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers

Piedalīšanās Eirokontroles atbildētāju/transponderu kodu
funkciju grupas (Transponder Code Function Group) darbā

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

Piedalīšanās Eirokontroles sekundāro radaru kodu plānošanas
grupas (SSR Code Planning Group) darbā

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers
T.Doriņš

Piedalīšanās Eirokontroles frekvenču pārvaldības RAFT grupas
sanāksmēs

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers

Piedalīšanās apvienotajā EK un Eirokontroles darba grupas darbā
Saskaņā ar
par ES Regulu prasību pielietošanu sistēmu un
pasākumu plānu
iekārtu/komponentu sertifikācijā un uzraudzībā (NCP)

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

T.Doriņš

Piedalīšanās EASA/ESSP EGNOS uzraudzības darba grupas
sanāksmēs

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers

Piedalīšanās NEFAB saistīto darba grupu sanāksmēs

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

E.Dreijers

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Dalība EASA FTL/FRM TeB darbībā.

Pēc pieprasījuma

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Eksperts

Dokumentu izvērtēšana un viedokļa sniegšana EASA Komitejas
loceklim daļas kompetences ietvaros.

Pēc pieprasījuma

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Eksperts

Dalība EASA SM TeB darbībā.

Saskaņā ar
Gaisa kuģu
pasākumu plānu ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Eksperts

Nodrošināt un koordinēt Latvijas pārstāvja(-u) dalību IDEA
grupā.

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

SAFA nacionālais
koordinātors

Informācijas par SAFA/SACA programmu un ziņošanas iespējām
publicēšana CAA mājas lapā.

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

SAFA nacionālais
koordinātors

Saskaņā ar
Gaisa kuģu
pasākumu plānu ekspluatācijas daļa

E.Gindra

SAFA nacionālais
koordinātors

Dalība Gaisa drošības komitejas, RICS (ASC – SAFA) darbībā.

Atskaite par izpildi
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Dalība EASA NoA (Analītiķu tīkla sanāksmes)

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Eksperts

Dalība NEFAB (Ziemeļeiropas funkcionālais gaisa telpas bloks)
sanāksmēs

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

Eksperts

Līdzdalība personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām ECAC
veicināšanas apakšgrupā (FAL-PRM-SG/41) un Eiropas
Komisijas Nacionālo atbildīgo iestāžu PRM darba grupās.

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

GKSD nodaļas
vadītājs

Dalība EUROCONTROL "Standing Committee on Finance"
darbā

Pēc
nepieciešamības

Finanšu daļa

S.Pušpure

I.Dambe

Dalība Eiropas Komisijas izveidotā neatkarīgo uzraudzības
iestāžu foruma darbā saistībā ar lidostas maksu direktīvas
piemērošanu un tās noteikumu izpildi

Pēc
nepieciešamības

Finanšu daļa

S.Pušpure

I.Dambe

Ikgadēji

Aeronavigācijas
daļa, Finanšu daļa

M. Čerņonoks,
S. Pušpure

Ērika Neimane
Inta Dambe

Pasākuma nosaukums

NEFAB sadarbības ietvaros, sagatavot Latvijas ANS darbības
uzlabošanas plāna ikgadējo monitoringa ziņojumu un atskaites
Eiropas Komisijai par ATM/ANS drošumu, ATM vides
aspektiem, augšējās gaisa telpas un termināla kapacitāti, izmaksu

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums
Dalība nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmeņa ATM
drošuma un ATM sistēmu attīstības programmu ieviešanā un pēc
nepieciešamības attiecīgu ziņojumu sagatavošana ICAO, EASA
un Eirokontrolei.

Dalība ICAO, Eurocontrol, ECAC, EASA, EK darba grupās,
semināros, konferencēs un citās aktivitātēs par AIS (piemēram,
AIM/SWIM)

Dalība NEFAB darba grupās par AIS jautājumiem

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Pastāvīgi

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

Ē.Neimane

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa A.Pētersone

Aeronavigācijas
daļa

M.Gorodcovs

M.Kompa

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

M. Kompa

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

Ē. Neimane
S.Šarkovskis

Visu periodu
(pēc
nepieciešamības)

Visu periodu
(pēc
nepieciešamības)

Pārstāvēt Civilās aviācijas aģentūru darba grupās: ECAC rīkotajā
ANCAT, EK rīkotajā WG3, Nordic Working Group for Aviation
Pēc
Environmental Issues u.c. ar aviācijas emisijām saistītajos
nepieciešamības
pasākumos.
Dalība ICAO/EASA/Eurocontrol un citu starptautisko
organizāciju organizētajos semināros, darba grupās un
konferencēs par ATM drošumu un ATM sistēmu attīstību un
saistošo tiesību aktu izstrādi:: ICAO EANPG, ICAO/Eurocontrol
RAISG, ICAO RASG, EASA ATM TeB, EASA ATM/ANS
Pastāvīgi
standartizācijas sanāksmes, EASA NPA konsultatīvās sanāksmes,
ATM/ANS Eiropas un ECAC Koordinācijas grupa u.c.

Atskaite par izpildi
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Pastāvīgi

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

Ē. Neimane
S.Šarkovskis

Dalība ICAO Eiropas reģiona EANPG Meteoroloģijas grupas
17.-20.09.2019.
darbā un EANPG METG/29 sanāksmē

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

A. Kajevčenko

Visu periodu
(pēc
nepieciešamības)

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

A. Kajevčenko

Visu periodu
(saskaņā ar
METG darba
plānu)

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

A. Kajevčenko

Visu periodu
(saskaņā ar
grupas darba
plānu)

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

A. Kajevčenko

Pasākuma nosaukums

Dalība un uzraudzības koordinācija NEFAB, Borealis aliances (9
valstu) un 7 valstu uzraudzības iestāžu darba grupās un
komitējās.

Piedalīšanās
EASA
konsultācijas
NPA/CRD/Opinion MET jomā)

procesā

(EASA

Dalība ICAO EANPG METG speciālajā SIGMET darba grupā

Dalība 7 valstu NSA MET ekspertu grupas darbā

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Saskaņā ar
EUR/NAT
Piedalīšanās ICAO Eiropas reģiona vulkānisko pelnu apmācībās VOLCEX/SG
VOLCEX19, iesaistīto Latvijas dalībnieku darbību koordinēšana, darba plānu
atskaites sagatavošana un dalība VOLCEX
2019.-2020.g.
noslēguma/VOLCEX20 plānošanas sanāksmē

Civilās Aviācijas Aģentūras Darbinieku kvalifikācijas celšana

Saskaņā ar
Kvalifikācijas
celšanas un
uzturēšanas
plānu

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Aeronavigācijas
daļa

M.Čerņonoks

M.Čerņonoks
A.Kajevčenko
S.Šarkovskis

Visas iesaistītās
daļas

Atskaite par izpildi

E.Gindra
A.Čudare
M.Čerņonoks
G.Lapiņš
G.Prekelis
Visas iesaistītās daļas
D.Reichmane
V.Piesis A.ĻubļinaGoldmane
A.Priekulis
I.Giela

Dalība EASA un citu starptautisko civilās aviācijas institūciju
(ICAO, ECAC, EUROCONTROL) aviācijas medicīnas darba
grupās, sanāksmēs u.c. pasākumos

Saskaņā ar
Aviācijas medicīnas
pasākumu plānu
daļa

A.Priekulis

A. Priekulis
J.Semjonova

Dalība Latvijas Ārstu biedrības un medicīnisko asociāciju
organizētajos aviācijas medicīnas jomai saistošajos kursos,
semināros un konferencēs.

Saskaņā ar
Aviācijas medicīnas
pasākumu plānu
daļa

A.Priekulis

A. Priekulis
J.Semjonova
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Pasākuma nosaukums
Dalības ICAO/ EASA darba grupās, semināros, konferencēs, un
citās aktivitātēs
( auditi un inspekcijas ), saistībā ar aviācijas personāla
sertificēšanu, nodrošināšana.
Saskaņā ar " Sterpresoru vienošanos PAR SADARBĪBU" ( jūnijs
2014. gada) nodrošināt daļas darbinieku dalību izmeklēšanas
procesos, nodrošināt " Transporta nelaimes gadījumu un
incidentu izmeklēšanas biroja Ziņojumu arhivēšanu, izvērtēšanu
un noteikto Rekomendāciju īstenošanu, attiecībā uz daļas
darbības jomu.

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Pēc atsevišķa
plāna

Pēc atsevišķa
plāna

Struktūrvienība

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu

G.Prekelis

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas
un Mācību un
eksaminēšanas nodaļu
vadītāji

Atskaite par izpildi

3.38. Uzdevums:Nodrošināt incidentu izmeklēšanu un izstrādāt pasākumus civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma līmeņa uzturēšanai un paaugstināšanai, kā arī
Pamatojums: ICAO prasības, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1139, European Aviation Safety Plan 2018-2022
Regulas (ES) Nr.996/2010 18.panta „Drošības rekomendāciju
Gaisa kuģu
Drošības statistikas
Pēc plāna
E.Gindra
ievērošanas kontrole un drošības rekomendāciju datubāze”
ekspluatācijas daļa
nodaļa
Veikt incidentu izmeklēšanu.
Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

E.Gindra

Uzraudzīt gaisa kuģu ekspluatantu drošuma pārvaldības sistēmā
iekļauto lidojuma datu monitoringu (FDM) saskaņā ar Eiropas
aviācijas drošības plānā iekļautiem pasākumiem

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

E.Gindra

Veikt gaisa kuģu ekspluatantu darbības drošuma analīzi saskaņā
ar Eiropas aviācijas drošības plānā iekļautiem pasākumiem.

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

E.Gindra

Veicināt Eiropas Helikopteru drošības grupas (EHEST)
izstrādāto materiālu lietošanu saskaņā ar Eiropas aviācijas
drošības plānā iekļautiem pasākumiem.

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

E.Gindra
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Kontrolēt Eiropas Aviācijas drošības aģentūras informācijas
izplatīšanas procesu (AD, SIB un drošības problēmas).

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

E.Gindra

2018. gada 3. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 394
“Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība” grozījumu projekta
izstrāde.

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

E.Gindra un eksperti

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

E.Gindra un eksperti

Visu periodu

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

E.Gindra

E.Gindra un eksperti

Pasākuma nosaukums

2009. gada 17. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.145
“Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība” grozījumu
projekta izstrāde.
Dalība EASA EAFDM grupas darbībā.Eiropas Aviācijas drošības
plāna īstenošana attiecībā uz efektīvu lidojuma datu ierakstu
izmantošanu apdraudējumu identificēšanā un riska novērtēšanā.

Atskaite par izpildi

3.39. Uzdevums: Sadarbības ar Eiropas Savienības un strarptautiskajām civilās aviācijas organizācijām koordinēšana un pārraudzība
Pamatojums: CAA nolikums, daļas reglaments
Sagatvot priekšlikumus informācijas aprites, sadarbības un
pārraudzības sistēmas tālākai pilnveidošanai attiecībā uz
bezpilota gaisa kuģiem (BGK), saskaņā ar CAA kompetenci

Visu periodu

Veikt pasākumus Regulas Nr.2018/1139 un uz tās pamata izdoto
Īstenošanas aktu un Deleģēto aktu ieviešanai attiecībā uz BGK,
saskaņā ar CAA kompetenci

Visu periodu

Eiropas Savienības
lietu un
starptautisko
attiecību daļa, citas
iesaistītās daļas
Eiropas Savienības
lietu un
starptautisko
attiecību daļa, citas
iesaistītās daļas

A. ĻubļinaGoldmane

A.ĻubļinaGoldmane

A. Ļubļina-Goldmane,
BGK lidojumu
drošuma nodaļas
vadītājs, citu iesaistīto
daļu vadītāji
A. Ļubļina-Goldmane,
BGK lidojumu
drošuma nodaļas
vadītājs, citu iesaistīto
daļu vadītāji
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Nodrošināt CAA pārstāvību EASA Komitejas sēdēs

Visu periodu

Eiropas Savienības
lietu un
starptautisko
attiecību daļa

A. ĻubļinaGoldmane

A. Ļubļina-Goldmane

Pārraudzīt CAA pārstāvību SES Komitejas sēdēs

Visu periodu

Eiropas Savienības
lietu un strptautisko
attiecību daļa

A. ĻubļinaGoldmane

A.Ļubļina-Goldmane

Visu periodu

Eiropas Savienības
lietu un
starptautisko
attiecību daļa

Pasākuma nosaukums

Nodrošināt un koordinēt CAA pārstāvību Padomes Aviācijas
darba grupas sēdēs daļas un CAA kompetences jautājumos

Izstrādāt instrukcijas un pozīcijas par daļas komptences
jautājumiem

Visu periodu

Pārraudzīt instrukciju un pozīciju izstrādi par CAA komptences
jautājumiem

Visu periodu

Koordinēt CAA sadarbību ar citām ar BGK saistītām
organizācijām

Visu periodu

Izvērtēt daļas un CAA kompetencē esošos Eiropas Savienības
līmeņa tiesību aktu projektus un nacionālā līmeņa iniciatīvas, un
sagatavot priekšlikumus CAA vadībai nolūkā informēt civilās
aviācijas industriju, pašvaldības, nozares nevalstiskās
organizācijas, un ar mediju starpniecību sabiedrību kopumā par
tai svarīgiem jautājumiem

Visu periodu

Eiropas Savienības
lietu un
starptautisko
attiecību daļa
Eiropas Savienības
lietu un
starptautisko
attiecību daļa
Eiropas Savienības
lietu un
starptautisko
attiecību daļa
Eiropas Savienības
lietu un
starptautisko
attiecību daļa

A. ĻubļinaGoldmane

A. ĻubļinaGoldmane

A. ĻubļinaGoldmane

A. ĻubļinaGoldmane

A. ĻubļinaGoldmane

Atskaite par izpildi

A. Ļubļina-Goldmane,
BGK lidojumu
drošuma nodaļas
vadītājs, citu iesaistīto
daļu vadītāji
A. Ļubļina-Goldmane,
BGK lidojumu
drošuma nodaļas
vadītājs
A. Ļubļina-Goldmane,
BGK lidojumu
drošuma nodaļas
vadītājs
A. Ļubļina-Goldmane,
BGK lidojumu
drošuma nodaļas
vadītājs
A. Ļubļina-Goldmane,
BGK lidojumu
drošuma nodaļas
vadītājs, citu iesaistīto
daļu vadītāji

62

