2012. gadā Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” turpināja aktīvi darboties aviācijas
uzraudzības, sertifikācijas un likumdošanas iniciatīvu izstrādāšanas jomās.
Eiropas Savienība ir pārņēmusi daļu funkciju regulējošo normatīvo aktu izstrādē tādās jomās
kā lidotspēja, gaisa kuģu ekspluatācija un personāla sertifikācija, nākotnē lidostu un gaisa
satiksmes vadība.
Līdz ar Komisijas Regulas (ES) Nr.965/2012 (2012. gada 5. oktobris), ar ko nosaka tehniskās
prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.216/2008 un Komisijas Regulas (ES) Nr.1178/2011
(2011. gada 3. novembris), 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, un Komisijas Regulas (ES) Nr.290/2012 (2012. gada 30. marts),
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 stāšanos spēkā Civilās aviācijas aģentūras mērķis ir šo
regulu ieviešana Latvijā saskaņā ar ieviešanas plānu, kas tika nosūtīts Eiropas aviācijas
drošības aģentūrai (turpmāk - EASA ) un Eiropas Komisijai 2012. gada decembrī. Lai
realizētu mērķi un īstenotu valsts politiku civilās aviācijas uzraudzības jomā Civilās aviācijas
aģentūrai tuvāko gadu laikā būtiski būs jāmaina un jāpapildina iekšējās procedūras un jāveic
grozījumi Ministru kabineta noteikumos.
Civilās aviācijas aģentūras darbība tiek pastāvīgi uzraudzīta no Eiropas Savienības un
Starptautisko organizāciju puses. Laika posmā no 2011. gada 16. maija līdz 28. maijam tika
uzņemts EASA audits: personāla sertifikācijas, aviācijas medicīnas, gaisa kuģu ekspluatācijas
un lidotspējas jomās, kas pārbaudīja šo aviācijas jomu atbilstību Eiropas Savienības prasībām.
Lidojumu drošības jautājums ir aktuāls un tāds būs arī nākotnē. 2012. gadā Civilās aviācijas
aģentūra pamatojoties uz iepriekšējo gadu audita rezultātiem ir novērsusi visas atklātās
neatbilstības un ir spējusi pierādīt, ka ir profesionāla, progresīva, korekta un darba tirgū
konkurētspējīga organizācija, kas kā līdzvērtīgs, aktīvs biedrs organiski iekļāvusies pasaules
un Eiropas civilās aviācijas sistēmā, nodrošinot tai atbilstošu augstu lidojumu drošības līmeni,
lai gan darbs pie sevis pilnveidošanas neapstājas nevienā mirklī, jo mums ir jānodrošina, lai
tiktu saglabāti augsti lidojumu drošības standarti, jāidentificē potenciālie riska faktori un
jāmeklē iespējas uzlabojumiem. Galvenais Civilās aviācijas aģentūras izaicinājums šai ziņā ir
nodrošināt, ka potenciālais iespējamais nelaimes gadījumu un incidentu skaits nepieaug ar
gaisa satiksmes apjoma pieaugumu, tas tiek nodrošināts ar atbilstošu aviācijas jomas
uzraudzību.

Direktors

M. Gorodcovs
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Saskaņā ar 11.12.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.842 "Valsts aģentūras "Civilās
aviācijas aģentūra" nolikums"( turpmāk –CAA) ir Satiksmes ministra pārraudzībā esoša valsts
pārvaldes iestāde. Sākot ar 2010. gada 1. janvāri CAA sāk darbību saskaņā ar Publisko
aģentūru likumu, un ir ārpus valsts budžeta.
CAA vīzija
CAA ir profesionāla, progresīva, korekta un darba tirgū konkurētspējīga organizācija, kas kā
līdzvērtīgs, aktīvs biedrs organiski iekļāvusies pasaules un Eiropas civilās aviācijas sistēmā,
nodrošinot tai atbilstošu augstu lidojumu drošības līmeni.
CAA misija
CAA ir izveidota ar nolūku īstenot valsts aviācijas un lidojumu drošības politiku.
CAA ir noteikusi attiecīgus stratēģiskos mērķus uz kuriem ir jāvirzās:
Lidojumu drošība
Sadarbībā ar nozares uzņēmumiem sasniegt un uzturēt lidojumu drošības līmeni, kurš nav
zemāks kā parējās ES dalībvalstīs.
Aviācijas drošība
Nodrošināt Eiropas Savienības un citām starptautiski noteiktām avio drošības prasībām
atbilstošu avio drošības pasākumu pilnīgu ieviešanu Latvijas Republikā cīņai pret nelikumīgu
iejaukšanos civilās aviācijas darbībā.
CAA kopīgais mērķis
Nodrošināt Eiropas Savienības un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO)
prasību izpildi tādējādi garantējot atbilstošu drošu un kvalitatīvu lidojuma drošības līmeni. To
panāk sertificējot un uzraugot aviācijas nozarē iesaistīto personālu un organizācijas.
CAA struktūra un funkcijas pievienotas pielikumā.

Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra”
Publiskais pārskats 2012. gadam

3

rezultāti
2.1. Galvenās prioritātes un to īstenošana
Saskaņā ar Transporta attīstības pamatnostādnēm 2007. - 2013. gadam Latvijā tiek
nodrošināts lidojumu drošības līmenis, kas atbilst starptautiskajiem standartiem (ICAO un
Eiropas Savienības), un nav zemāks kā citās Eiropas Savienības valstīs.
Atbilstoši noteiktiem mērķiem Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” darbības
stratēģijā 2011. - 2013. gadam plānošanas ciklam, 2012. gadā tika īstenotas šādas galvenās
prioritātes:
► Aviācijas personāla un organizāciju sertifikācija, apstiprināšana, periodiska uzraudzība un
sertifikātu derīguma termiņa pagarināšana šādās jomās:
- gaisa kuģu ekspluatācija;
- gaisa kuģu lidojumu derīgums;
- gaisa kuģu tehniskā apkope;
- lidlauku ekspluatācija un drošība;
- aviācijas personāls;
- aeronavigācijas pakalpojumi;
► Aviācijas drošības uzraudzība LR cīņai pret nelikumīgu iejaukšanos civilās aviācijas
darbībā;
► Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības uzraudzība;
► ES regulu un direktīvu īstenošana attiecībā uz civilās aviācijas darbību Latvijā.
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2.1.1. Gaisa kuģu ekspluatācijas uzraudzība
Komerciālās un vispārējās nozīmes aviācijas darbības uzraudzībā ir: 5 komerciālie gaisa
transporta ekspluatanti (AOC), 4 speciālo aviācijas darbu ekspluatanti (SAD), ap 50
vispārējās nozīmes aviācijas ekspluatanti ieskaitot mācību organizācijas, kā arī visi vispārējās
nozīmes aviācijas individuālie gaisa kuģu īpašnieki.
Komerciālās un vispārējās nozīmes aviācijas darbības uzraudzības jomā 2012. gadā:
- Saskaņā ar 2012. gada gaisa ekspluatantu darbības uzraudzības plānu veikti A/s „Air
Baltic Corporation” 25 inspekcijas/auditi. Uzraudzības perioda laikā notika gaisa
transporta ekspluatanta atbildīgā vadītāja maiņa. Pārtraukta gaisa kuģu B757
ekspluatācija;
- Saskaņā ar 2012. gada gaisa ekspluatantu darbības uzraudzības plānu veikti SIA
“SMART LYNX” 20 inspekcijas/auditi. Veikti grozījumi GKEA ekspluatācijas
nosacījumos sakarā ar izdoto apstiprinājumu gaisa kuģu Airbus A320 lidojumiem
MNPS gaisa telpā un atbildīgā par bīstamajām kravām nomaiņu;
- Saskaņā ar 2012. gada gaisa ekspluatantu darbības uzraudzības plānu veikti A/S
“RAF-AVIA” 13 inspekcijas/auditi. 2011. gada decembrī un 2012. gada februārī A/S
„RAF AVIA” ir notikuši divi nopietni incidenti ar gaisa kuģiem SAAB-340 Somijā.
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļā tika organizēta drošības sanāksme ar gaisa transporta
ekspluatanta atbildīgo amatpersonu piedalīšanos, veikti vairāki pasākumi šo incidentu
izmeklēšanai un cēloņu novēršanai. Sākot no 2012. gada 19. marta uz laiku pārtraukta
lidojumu izpilde uz gaisa kuģiem SAAB 340, saskaņā ar RAF-AVIA un CAA
augstākā līmeņa vadītāju sanāksmes lēmumu 2012. gada 13. martā. 2012. gada 28-29.
martā veikts ārpuskārtas bāzes audits. Pēc korektīvo darbību veikšanas un audita
neatbilstību slēgšanas 2012. gada 30. aprīlī atļauts atsākt lidojumu izpildi uz gaisa
kuģiem SAAB-340. Veikti uzlabojumi apkalpes locekļu apmācībā un pārbaudēs,
pārstrādāta darbības rokasgrāmatas B daļa, SOP procedūras;
- Saskaņā ar darbības uzraudzības plānu veiktas SIA “Baltic Jet Aircompany” 13
inspekcijas. Ņemot vērā to faktu, ka šis bija ekspluatantam pirmais darbības gads pēc
ekspluatanta apliecības saņemšanas ir nepieciešami uzlabojumi apmācību sistēmā, kā
arī kompānijas eksaminētāju nozīmēšanā. Ekspluatantam pagarināts GKEA darbības
termiņš līdz 2014. gada 28. oktobrim;
- Saskaņā ar 2012. gada ekspluatantu darbības uzraudzības plānu veikti SIA „Simplejet
LV” 13 inspekcijas/auditi. Ņemot vērā inspekcijas rezultātus bija secināts, ka
nepieciešami uzlabojumi darbības rokasgrāmatā SOP procedūrās;
- Saskaņā ar darbības uzraudzības plānu SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”
speciālo aviācijas darbu ekspluatantam veiktas 2 kompleksās speciālo aviācijas darbu
inspekcijas. Veikti grozījumi darbības rokasgrāmatā. Inspekcijas laikā atzīmēta laba
darbu organizācija, lidojumu nodrošināšana, apkalpes locekļu sadzīves apstākļu
nodrošināšana ārpus pastāvīgās bāzes vietas;
- Saskaņā ar darbības uzraudzības plānu veikta speciālo aviācijas darbu ekspluatanta
SIA „Profesionālais sporta aviācijas centrs Rīgas aeroklubs” tehniskās organizācijas
inspekcija. Ņemot vērā inspekcijas rezultātus, lai garantētu gaisa kuģu lidojumu un
gaisa telpas izmantošanas drošību, CAA nolēma apturēt SIA PSAC „Rīgas Aeroklubs”
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-

-

-

-

izsniegtās Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma
apliecības (LV-MG-0010) darbību un apturēt SIA PSAC „Rīgas Aeroklubs” izsniegtās
Gaisa kuģu ekspluatanta apliecības Speciālie aviācijas darbi Nr. LVA-SAD/003
darbību;
Saskaņā ar darbības uzraudzības plānu veikta speciālo aviācijas darbu ekspluatanta
SIA „GM Helicopters” inspekcija. 2012. gadā veikti divi ANO WFP auditi. Veikta
gaisa kuģu ekspluatanta apliecības speciālajiem aviācijas darbiem LVA-SAD/004
derīguma termiņa pagarināšana, helikoptera Mi-8T obligāto iekārtu saraksta grozījumu
apstiprināšana. Apstiprināta SIA „GM Helicopters” Drošības vadības rokasgrāmata un
grozījumi darbības rokasgrāmatas A, B un D daļās;
Saskaņā ar darbības uzraudzības plānu veiktas divas speciālo aviācijas darbu
ekspluatanta SIA “Baltijas Helikopters” inspekcijas ekspluatanta bāzes inspekcija un
Helikoptera R-44 aprīkojuma inspekcija. Lai novērstu inspekcijas laikā izteiktās
piezīmes, veikti grozījumi darbības rokasgrāmatas A un D daļās. Veikta gaisa kuģu
ekspluatanta apliecības speciālajiem aviācijas darbiem LVA-SAD/004 derīguma
termiņa pagarināšana;
2012. gadā uzsākts SIA „Alpha Express Airlines” sertificēšanas process. Apstiprinātas
darbības rokasgrāmatas A, B, D daļas. Izdoti MEL un STD apstiprinājumi.
Sertificēšanas process tiks turpināts 2013. gadā;
Veikti 40 vispārējās nozīmes aviācijas drošības uzraudzības pasākumi;
Veiktas individuālo gaisa kuģu īpašnieku un pilotu darbības uzraudzības inspekcijas;
Veikt uzraudzības aktivitātes sakarā ar masu pasākumiem (aviācijas skates,
sacensības, pašvaldību pasākumi).

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa aktīvi darbojās arī:
-

-

Lidojumu drošības uzraudzības rezultātu apkopošanā, analīzē kā arī apmaiņa starp
daļām ar informāciju notiek visa gada garumā saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1033 „Kārtība, kādā noris ziņojumu par atgadījumiem civilajā
aviācijā aprite valsts aģentūrā „Civilās aviācijas aģentūra”. 2012. gadā ievadīti vairāk
nekā 359 ziņojumi par atgadījumiem. Kā arī nodrošināta sadarbība ar Somijas civilās
aviācijas uzraugošo iestādi drošības informācijas apmaiņā, kā arī ar citām ES
dalībvalstīm par konkrētiem atgadījumiem.
SAFA programmas īstenošanas ietvaros 2012. gadā veiktas 41 SAFA inspekcija;
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1107/2006 par invalīdu un personu
ar ierobežotām pārvietošanas spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu īstenošanā
ir ņemta dalība darba grupās gan kā organizētājiem, gan kā dalībniekiem, kā arī
veikta šīs regulas ietvaros patstāvīga uzraudzība. 2012.gada jūnijā tika apstiprināta
VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” mācību programma QM 0608P - „Personu ar
invaliditāti un ierobežotas pārvietošanās spējām apkalpošana, pirmreizējā apmācība
personālam, kurš sniedz tiešos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un ierobežotām
pārvietošanās spējām.”
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Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.996/2010 par nelaimes
gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ
Direktīvu 94/56/EK 21. panta prasībām „Palīdzība gaisa satiksmes nelaimes
gadījumos cietušajiem un viņu tuviniekiem” prasību īstenošanu CAA ieviesta
aviokompāniju drošības uzraudzības procedūra, lai veiktu organizācijas un
infrastruktūras inspekcijas vismaz reizi gadā.

-

- Eiropas aviācijas drošības plāna 2012-2015 īstenošanas rezultātā izstrādātas
vadlīnijas gaisa kuģu ekspluatantiem par lidojumu parametru monitoringu (FDM),
t.i., to iespējamību datu standartizēšanā ar nolūku novērst tādus atgadījumus, kā:
novirze no skrejceļa (RE), vadības zaudēšana gaisā (LOC-I), sadursmes gaisa
(MAC), sadursmes ar šķēršļiem (CFIT). 2012. gadā veikts drošības audits par
drošības vadības sistēmas ieviešanu, iekļaujot arī FDM datu izmantošanu un to
efektivitātes noteikšanu apdraudējumu identificēšanā.

- Veikta Latvijas gaisa kuģu reģistrā 2012. gadā reģistrēto gaisa kuģu atbilstības
pārbaude Komisijas Regulas (ES) Nr.1332/2011 (2011. gada 16. decembris), ar ko
nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras
attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanas prasībām;

- Tehniskajos kursos iegūtas praktiskas zināšanas par ECCAIRS 5 administrēšanu.
2012. gadā uzsākti sagatavošanas darbi ECCAIRS 5 instalēšanai.
Informācija par ekspluatantu gaisa kuģu skaitu un lidojumu skaitu ir atspoguļota 1. tabulā.
1. tabula
Nr. Aviokompānija

Lidojumu skaits

Gaisa kuģu
skaits

Gaisa kuģu
skaits

(uz
08.08.2012.)

(uz
02.05.2013.)

2010

2011

2012

A/S “Air Baltic
Corporation”
SIA “SmartLynx
Airlines”
SIA “Baltijas
helikopters”

52866

56275

48901

33

30

52866

7183

6990

10

9

6545

140

1

2

207

2068

4

5

5.

SIA “GM
Helicopters”
A/S “Raf-Avia”

Nav
sniegti
dati
1652

2486

2574

3089

9

9

6.

SIA “Simplejet”

2388

251

1

1

7.

SIA “Profesionālais
sporta aviācijas centrs
Rīgas Aeroklubs”
SIA “Meža īpašnieku
konsultatīvais centrs”
SIA "Baltic Jet
Aircompany"

298

Nav
sniegti
dati
302

Nav
sniegt
i dati
98

1

1

351

5

2

Nav
sniegt
i dati

1

1

1.
2.
3.

4.

8.
9.

413
-

Nav
sniegti
dati
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2012. gada 5. oktobrī tika publicēta Komisijas Regula (ES) Nr.965/2012 (2012. gada 5.
oktobris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu
ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.216/2008, CAA
mērķis ir šī regulas ieviešana Latvijā saskaņā ar ieviešanas plānu, kas nosūtīts EASA un
Eiropas Komisijai 2012. gada decembrī. Lai realizētu mērķi un īstenotu valsts politiku CAA
izstrādā un uzlabo procesus, lai veiktu atbilstošu Civilās aviācijas uzraudzību Latvijā saskaņā
ar šo regulu nākamajos gados balstoties uz ieviešanas plānu.

2.1.2. Gaisa kuģu lidojumu derīguma uzturēšanas un to tehniskā apkopes
uzraudzība
Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā uz 2012. gada 31. decembri bija
reģistrēti 285 kuģi. No jauna 2012. gadā tika pārreģistrēti 34 gaisa kuģi. Veiktas 53 gaisa
kuģu inspekcijas to lidotspējas novērtēšanai ieskaitot detalizētās inspekcijas gaisa kuģu
lidojumderīguma apsekošanas programmas ietvaros. Papildus tam izvērtētas un apstiprinātas
31 gaisa kuģa tehniskās apkopes programmas.
Informācija par reģistrētajiem gaisa kuģiem ir apkopota 2. tabulā.
2. tabula
Gaisa kuģi

2009

2010

2011

2012

Gaisa kuģi ar maksimālo pacelšanās masu
(MTOM) 5701 kg un vairāk

55

65

59

63

Gaisa kuģi ar maksimālo pacelšanās masu
(MTOM) līdz 5700 kg

105

101

110

112

Helikopteri

18

16

17

23

Planieri

23

23

22

20

Karstā gaisa baloni

22

24

24

25

Amatierbūves gaisa kuģi

14

30

30

42

237

259

262

285

Kopā:

2012. gadā GK tehniskās apkopes organizāciju uzraudzības jomā veikti : 9 tehnisko apkopes
organizāciju uzraudzības auditi saskaņā ar organizācijas darbības izmaiņu izvērtēšanu kā arī
auditi par specifiskiem jautājumiem (līnijas stacijas u.c.). Izvērtētas un apstiprinātas izmaiņas
uzraugāmo organizāciju darbības ekspozīcijās. 2012. gadā GK lidotspējas uzturēšanas vadības
organizāciju uzraudzības jomā veikti 6 auditi, saskaņā ar izmaiņu izvērtēšanu, kā arī
specifiski auditi.
2012. gadā tika publicēta Komisijas Regula (ES) Nr.593/2012 ( 2012. gada 5. jūlijs ), ar ko
izdara grozījumus Regulā (EK) Nr.2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu,
daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un
personāla apstiprināšanu un Komisijas Regula (ES) Nr.748/2012 (2012. gada 3. augusts), ar
ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto
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ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī
projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju. Ņemot vērā 2012. gadā stājušās spēkā
regulas un Komisijas Regulu (ES) Nr.1149/2011 (2011. gada 21. oktobris), ar ko izdara
grozījumus Regulā (EK) Nr.2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un
ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un
personāla apstiprināšanu, būs būtiski jāmaina un jāpapildina procedūras gan CAA, gan
uzraugāmajām organizācijām. CAA pēc jaunajām prasībām sāka strādāt no 2012. gada 1.
augusta, bet uzraugāmajām organizācijām jāsāk strādāt no 2013. gada 1. augusta.

2.1.3. Lidlauku ekspluatācija un drošība, lidlauku ekspluatantu darbības
uzraudzība
Saskaņā ar lidlauku sertifikācijas un pastāvīgās uzraudzības programmu 2012. gadā ir veiktas
15 inspekcijas sertificētajos lidlaukos, lai novērtētu lidlauku drošībai kritiskos elementus
(lidlauku iekārtas, lidlauka plānojums, lidlauku dienestu un personāla atbilstība standartiem
un praksei, veicamo procedūru atbilstība lidojumu drošības prasībām).
Pārskata gadā lidlauku sertifikācijas prasības izpildīja un lidlauka apliecības derīguma
termiņu pagarināja vispārējās aviācijas lidlauki „Cēsis”, „Centra Jaunzemji” un „Daugavpils”.
Lidlauks „Jurmala Airport” tika pārsertificēts dienas un nakts vizuālo lidojumu apkalpošanai.
Lidlauks „Spilve” ieguva vispārējās aviācijas lidlauka apliecību.
Uz 2012. gada 31. decembri Latvijā kopā ir sertificēti:
-

2 lidlauki gaisa pārvadājumiem – Rīga, Jurmala Airport;

-

8 vispārējās aviācijas lidlauki – Ikšķile, Cēsis, Limbaži, Ādaži, Daugavpils, Ventspils,
Liepāja, Spilve;

-

4 vispārējas aviācijas helikopteru lidlauki Centra Jaunzemji, Baltijas Helikopters, M
Sola, Amo Plant.

Pārskata gadā lidlauku ekspluatantu uzraudzības procesā konstatētas 10 jaunas neatbilstības,
no kurām, puse ir saistīta ar lidlauka ekspluatācijas izmaiņu un pierakstu nepietiekamu
vadību.
2012. gadā 67 objektiem visā Latvijas teritorijā veikta gaisa kuģu lidojumiem potenciāli
bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un izvietošanas saskaņošana un būvju
aizsargapgaismojuma un marķējuma pieņemšanas procedūras, lai pasargātu lidlaukus no
bīstamu šķēršļu rašanās to apkārtnē.
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2.1.4. Aviācijas personāla sertificēšana
Civilās aviācijas aģentūra 2012. gadā veica aviācijas personāla sertificēšanu, šādās
kategorijās:
- gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļi;
-

gaisa kuģu tehniskās apkopes personāls;

-

gaisa satiksmes vadības dispečeri.

Aviācijas personāla sertificēšanas daļa 2012. gadā veica 304 procedūras saskaņā ar gaisa kuģa
lidojuma apkalpes locekļu iesniegto kvalifikācijas dokumentu izvērtēšanu un uzglabāšanu,
kvalifikācijas uzturēšanas un atjaunošanas procedūru uzraudzību.
2012. gadā saskaņā ar gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu apliecību un kvalifikācijas
atzīmju izsniegšanu t. sk. arhivēšanu un uzglabāšanu veiktas 400 procedūras.
2012. gadā Mācību un eksaminēšanas nodaļā veiktas 739 teorētisko zināšanu pārbaudes,
kopumā eksaminēti 144 pretendenti.
2012. gadā ir veikti ap 100 profesionālās angļu valodas līmeņa ieraksti derīgās pilotu
apliecībās, kas pilnā apjomā tiek pamatotas uz pilotu nokārtoto eksāmenu rezultātiem.
2011. gada 3. novembrī tika publicēta Komisijas 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 un 2012. gada
30. martā Komisijas 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. CAA
mērķis ir šo regulu ieviešana Latvijā saskaņā ar ieviešanas plānu, kas nosūtīts EASA un
Eiropas Komisijai 2012. gada decembrī. Lai realizētu mērķi un īstenotu valsts politiku CAA
izstrādā, uztur un uzlabo procesus, lai veiktu atbilstošu Civilās aviācijas uzraudzību Latvijā
saskaņā ar šo regulu sekojošiem pielikumiem:
- ES Komisijas Regulas 1178/2011 I pielikuma (Part-FCL prasības) noteikto par pilotu
apliecību un ar tām saistīto kvalifikācijas atzīmju vai sertifikātu izsniegšanu, kā arī to
derīguma un izmantošanas nosacījumiem. Šo apliecību izsniegšanu, uzturēšanu un izmaiņām
tajās;
- ES Komisijas Regulas 1178/2011 II pielikuma noteikto par lidmašīnu un helikopteru valsts
apliecību un kvalifikācijas atzīmju konvertācijas nosacījumiem;
- ES Komisijas Regulas 1178/2011 III pielikuma noteikto par trešo valstu vai trešo valstu
vārdā izsniegto apliecību atzīšanas nosacījumiem;
- ES Komisijas Regulas 1178/2011 IV pielikuma (Part-MED prasības) noteikto par veselības
apliecības izsniegšana, derīgums, atkārtota apstiprināšana un atjaunošana, kas ir nepieciešama
pilota apliecības vai studentpilota tiesību izmantošanai; salona apkalpes medicīniskā
piemērotība; un terapeitu un arodveselības ārstu kvalifikācija.
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- ES Komisijas Regulas 1178/2011 V pielikuma noteikto par (CC daļa) gaisa
komercpārvadājumos iesaistīto salona apkalpes locekļu kvalifikāciju. Kompāniju
apstiprināšana, apliecību uzskaite un anulēšanu.
- ES Komisijas Regulas 1178/2011 VI pielikuma noteikto par (Part-ARA)
- ES Komisijas Regulas 1178/2011 VII pielikumā noteikto par (Part-ORA)
Informācija par aviācijas personāla izsniegtajām apliecībām ir apkopota 3. tabulā.
3. tabula
Aviācijas personāla kategorijas
Gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļi
- studentpiloti (SPL)
- privātpiloti (PPL)
- komercpiloti (CPL)
- aviolīniju transporta piloti (ATPL)
- lidotāji inženieri (F/EL)
- lidotāji stūrmaņi (FNL)
- lidotāji radiotelefona operatori (FRTOL)
- planiera piloti (GPL)
- brīvā gaisa balona piloti (FBPL)
- motodeltaplāna piloti (HG/HMG)
- ārzemju piloti, kam izsniegti derīguma
sertifikāti
Kopā :
Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāls
Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla
apliecības
Gaisa satiksmes vadības dispečeri
Sertificēti dispečeri kopā
Kvalifikācijas atzīmes:
- Pieejas gaisa satiksmes dispečeri
- Gaisa satiksmes centra dispečeri
- Torņa dispečeri
Kopā:

2009

2010

2011

2012

162

137

(amatierpilota SPL + SPL)

22+152
22+152
188
111
227
22
9
3
16
3

142
103
193
20
6
4
10
9
12

122
96
193
17
11
3
5
12
14

51

88

75

51

712

698

929

823

191

217

231

242

80

89

75

85

44
49
31
124

44
49
32
125

32
48
25
105

32
47
24
103

39 + 201
200
124
226
22
14
4
5
14
5

Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu profesionālās sagatavošanas organizāciju un mācību
kursu sertifikācijas un uzraudzības jomā saskaņā ar apstiprināto auditu plānu 2012. gadā
izpilde ir nodrošināta 95 % apjomā - no 21 mācību organizācijām ir pārbaudītas 20. Mācību
organizāciju uzraudzība veikta atbilstoši JAR-FCL prasībām, kā arī ar visām mācību
organizācijām veikti priekšdarbi pārejai 2013. gadā uz ATO struktūru un mācību
programmām ņemot vērā iepriekš minēto regulu prasības.
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2012. gadā gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla sertifikācijas nodaļa attiecībā uz tehniskās
apkopes personālu izsniegtas, pagarinātas, izmainītas 77 tehniskās apkopes personāla
apliecības, kā arī veiktas 27 papildus darbības saistībā ar Part 66 licenču izsniegšanu.

2.1.5. Aviācijas personāla veselības pārbaudes
Aviācijas medicīnas daļas galvenie uzdevumi ir aviācijas personāla medicīniskā stāvokļa
rezultātu novērtēšana un medicīniskā atzinuma (veselības apliecības) izsniegšana, datu bāzes
par aviācijas personāla veselības stāvokli uzturēšana, normatīvo aktu, kuri regulē civilās
aviācijas medicīnas darbību sagatavošana, inspekciju un auditu veikšana, kā arī preventīvo
pasākumu izstrādāšanā varbūtējā apdraudējuma novēršanai.
Aviācijas medicīnas daļas vadītājs 2012. gadā atkārtoti tika uzaicināts veikt EASA
standartizācijas auditus komisijas sastāvā, lai novērtētu citu dalībvalstu atbilstību JAA/EASA
prasībām.
2012. gadā tika veikts 1 Aviācijas Medicīnas Centra uzraudzības audits un 4 Aviācijas
Medicīnas ekspertu uzraudzība ikgadējie auditi saskaņā ar 2010. gada 2. februāra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.97 "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas,
veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu
sertificēšanas kārtība" noteikto kārtību.
Informācija par aviācijas personālam 2012. gadā izsniegtajām veselības apliecībām un
medicīnas slēdzieniem ir apkopota 4. tabulā.
4. tabula
Aviācijas personāla
kategorijas

2009

- I klase
- II klase
- II klase (stjuarts)
- III klase (gaisa satiksmes vadības
dispečeri)
Kopā:

2010

2011

2012

351
111
212

391
78
363

489
128
286

438
105
293

53

64

73

64

727

896

950

900

2012. gadā izsniegtas 30 veselības pārbaudes izziņas un veikts 1 medicīniskā lidojuma
pārbaudījums.
Pamatojoties uz 2011. gada 3. novembrī publicēto Komisijas Regulu (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 un 2012.
gada 30. martā publicēto Komisijas 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. Šajās regulās ir izklāstīti noteikumi par pilotu veselības apliecībām, noteikumi
par salona apkalpes locekļu veselības stāvokli kā arī nosacījumi nacionālo veselības apliecību
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konvertēšanai un aviācijas medicīnas ekspertu sertifikācijai, līdz ar to būs nepieciešami arī
grozījumi 2010. gada Ministru kabineta noteikumos Nr.97 "Civilās aviācijas personāla
veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru
un aviācijas medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība" un izmaiņas CAA procedūras.

2.1.6. Aeronavigācijas pakalpojumu drošības uzraudzība
2.1.6.1. Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzība
Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļa 2012. gadā kopumā ir veikusi 6 ANS/CNS
pakalpojumu sniedzēja uzraudzības auditus. Pieci no tiem tika veikti atbilstoši 2012. gada
auditu plānam. Vēl viens, papildus audits tika veikt, lai pārliecinātos par visos iepriekšējos
auditos atklāto neatbilstību novēršanu.
Visas 2012. gadā atklātās neatbilstības ir 2. līmeņa (mazāk kritiskās) neatbilstības, kuru
tūlītēja novēršana nav nepieciešama. Tādēļ kopumā var secināt, ka uzraugāmais ANS/CNS
pakalpojumu sniedzējs kopumā atbilst regulatīvajām prasībām, bet ar nosacījumu, ka visas
neatbilstības, kuras atklātas iepriekšējo auditu laikā tiks novērstas ar valsts aģentūru „Civilās
aviācijas aģentūra” saskaņotajā laikā.
2012. gada radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas plāns tika izveidots un īstenots
atbilstoši kopējai 2 gadu ANS/CNS pakalpojumu sniedzēja programmai. 2012. gadā
Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas plāns balstījās uz ANS/CNS pakalpoju
sniedzēja atbilstību Komisijas īstenošanas Regulas (ES) Nr. 1035/2011 (2011. gada
17.oktobris), ar ko nosaka kopīgas prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai un groza
Regulas (EK) Nr.482/2008 un (ES) Nr.691/2010, V. pielikuma, 2. un 3. punktu prasībām.
Augstāk minētā programma un plāns ir apstiprināti un glabājās pie Aeronavigācijas daļas
vadītājā, kas arī kontrolē šajos dokumentos noteikto pasākumu izpildi. Visi ieplānotie auditi
tika veikti Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas 2012. gada auditu ANSP auditu
plānā norādītajos laika termiņos. Bet iepriekš konstatēto neatbilstību novērtēšanas audits tika
veikts 12012. gada decembra mēnesī.
2012. CNS jomā Latvijas ANS/CNS pakalpojumu sniedzējs VAS „Latvijas gaisa satiksme”
ieviesa četras izmaiņas funkcionālajās sistēmās, divas izmaiņas bija saistītas ar ANOF
sistēmas modernizāciju. Viena izmaiņa bija saistīta ar VOR/DME „Daugavpils” nomaiņu un
Vēl viena izmaiņa bija saistīta ar Ventspils retranslatora radiostaciju pārvietošanu.
Visos augstāk minētajos gadījumos valsts aģentūrai „Civilās aviācijas aģentūra” tika iesniegti
lidojumu drošības novērtējumi. Šie novērtējumi ieviesto izmaiņu kontekstā tika izvērtēti
atbilstoši Kvalitātes sistēmas ierosināto izmaiņu pārskata procedūrai, kā tas bija noteikts
Komisijas īstenošanas Regulā (2011. gada 17.oktobris) (ES) Nr.1034/2011, par drošības
uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā un ar ko
groza Regulu (ES) Nr.691/2010. Lai gan ierosināto izmaiņu drošuma lietā identificētie un
minētie apdraudējumi vissmagākajā gadījumā sasniedz tikai trešo bīstamības klasi, tomēr
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Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļa ir veikusi minēto izmaiņu izvērtējumu un
piekrita šo izmaiņu ieviešanai izdodot iekārtu derīguma apliecības.
Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas struktūra un tās darbā pielietojamās
procedūras ir valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” Kvalitātes sistēmas sastāvdaļa.
Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas struktūra ir arī norādīta Aeronavigācijas daļas
un Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas reglamentos. Radiotehniskā aprīkojuma
uzraudzības nodaļas personāla apmācība notiek atbilstoši Aeronavigācijas daļas kvalifikācijas
un apmācības programmai.
Uz šī pārskata sastādīšanas brīdi Latvija nav pilnvarotu kvalificētu struktūru veikt drošības
regulatīvos auditus CNS jomā izņemot valsts aģentūru „Civilās aviācijas aģentūra”. Bet citu
valstu pilnvarotu kvalificētu struktūru izmantošana drošības regulatīvo auditu veikšanai nav
izdevīga gan no finansiāla, gan no atbildības nešanas viedokļiem.
2012. gadā tika izvērtēts Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas esošo un
nepieciešamo resursu līmenis un salīdzinājums, atbilstoši valsts aģentūras „Civilās aviācijas
aģentūra” Kvalitātes sistēmas procedūrai ANS 12.1. Šajā novērtējumā ir secināts, ka
galvenais trūkstošais resurss ir darbinieki. Ņemot vērā to, ka 2012. gadā nebija izdevies
piesaistīt trūkstošo darbinieku, tomēr tika uzsākta jaunā personāla atlases procedūra. Prakse
parādīja, ka lielākā problēma jauna darbinieka piesaiste ir potenciālo kandidātu kompetences,
zināšanu un prasmju atbilstība vajadzīgam līmenim, pat neskatoties uz to, ka prasības
iespējamajiem kandidātiem tika samazinātas līdz minimumam.
Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas iesaiste negadījumu izmeklēšanā nebija
vajadzīga. Tomēr Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļa pastāvīgi kontrolē
negadījumu ziņojumus, lai varētu laicīgi spert vajadzīgos soļus situācijas labošanai. 2012.
gadā Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļa, turpināja strādāt ar sakaru problēmu
Starptautiskās lidostas „Rīga” manevrēšanas zonā. Šīs problēmas risināšana vēl turpināsies arī
2013. gadā.
2.1.6.2. Gaisa satiksmes pārvaldības uzraudzība
Lai izpildītu Vienotās Eiropas debess tiesību aktu prasības par informācijas sniegšanu
Eirokontrolei – Eiropas gaisa trašu tīkla pārvaldītājam, par gaisa telpu, kas ir pieejama gaisa
telpas izmantotājiem gaisa telpas elastīgas izmantošanas principa pielietošanas rezultātā,
2012. gadā tika uzsākta Eirokontroles izstrādātā Vietējās un reģionālās gaisa telpas
pārvaldības atbalsta rīka LARA ieviešana Latvijā. Līdz ar šī atbalsta rīka pielāgošanu Latvijas
vajadzībām, CAA, VAS LGS un civilo un militāro gaisa telpas izmantotāju apmācību, LARA
pilna ieviešana ir paredzēta 2013. gada otrajā pusgadā. LARA sniegs arī ērtāku plānotā un
reālā laika pārskatu par gaisa telpu, kas ir pieejama izpletņlēkšanas, akrobātisko lidojumu vai
militāro lidojumu vajadzībām nekontrolējamā gaisa telpā, un kontrolējamā gaisa telpā caur
Eirokontroles publicēto informāciju, gaisa telpas izmantotājiem būs pieejama informācija par
gaisa trašu pieejamību maršrutu lidojumu veikšanai.
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Lai izpildītu aeronavigācijas pakalpojumu darbības uzlabošanas shēmas tiesību aktu prasības,
2012. gadā tika uzsākta PRISMIL atbalsta rīka ieviešana Latvijā. Balstoties uz Latvijas
LARA informāciju par gaisa telpas plānotajām aktivitātēm un tās reālo izmantošanu, ļaus
CAA iegūt uzskatāmu informāciju par Latvijas gaisa telpas izmantošanas efektivitāti pēc ļoti
dažādiem kritērijiem, kas gaisa telpas pārvaldības Stratēģiskajā līmenī ļaus pieņemt
mērķtiecīgākus lēmumus attiecībā uz gaisa telpas pārvaldību.
Kopumā 2012. gadā ir izskatījusi vismaz 27 dažādus gaisa telpas izmantošanas pieprasījumus,
kuriem ir nepieciešama atsevišķi norobežota gaisa telpa vai apstiprinātas procedūras starp
VAS LGS un gaisa telpas izmantotāju. Izsniegtās atļaujas ir spektrā no individuāliem pilotu
lidojumiem ar privātajiem eksperimentālajiem gaisa kuģiem no ārzemēm, bezpilota gaisa
kuģu lidojumiem, līdz akrobātisko lidojumu sacensībām un militārām mācībām.
2012. gadā tika veikti 3 auditi un 4 neplānotās inspekcija aeronavigācijas pakalpojumu
sniedzēja un apmācību organizācijās. Lai veiksmīgi pildītu Aeronavigācijas pakalpojumu
sniedzēju uzraudzības funkcijas, ATM nodaļas darbinieki ir ievērojami paaugstinājuši savu
zināšanu, kompetences līmeni mācoties Eirokontroles institūtā.
2012. gadā ATM nodaļa, pildot Komisijas Regulas (ES) Nr.805/2011 (2011. gada 10.
augusts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm
un noteiktiem sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.
216/2008 prasības, pilnībā ieviesa EMPIC licenču uzturēšanas datubāzi, pagarināja licences
83 GSV dispečeriem, izsniedza 11 dispečeru-studentu licences.
2012. gadā, pildot NEFAB parakstītā līguma saistības, ATM nodaļas Vecākais inspektors
piedalījās NEFAB dalībvalstu AFIS konsultāciju darba grupas aktivitātēs, lai izstrādātu
kopējas, harmonizētas prasības AFIS pakalpojumu atzīšanai visā NEFAB gaisa telpā.
Novēršot Eirokontroles 2011. gada novembra audita neatbilstības, ATM nodaļa sadarbībā ar
LGS izstrādāja, bet CAA apstiprināja LGS GSV dispečeru Kompetences shēmu un LGS
Struktūrvienības apmācību plānu.
2.1.6.3. Aeronavigācijas informācijas uzraudzība un citas aktivitātes.
2012. gadā sagatavots pārskats par „Nacionālo plānu pārējai no aeronavigācijas informācijas
servisa (AIS) uz aeronavigācijas informācijas vadību (AIM)” realizāciju, kas noris saskaņā ar
tajā paredzētajiem darbības soļiem un termiņiem.
2012. gadā sadarbībā ar „Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru” (LĢIA) un „Latvijas
gaisa satiksmi” (LGS) tika rīkotas darba grupas, lai ”Starptautiskās lidostas „Rīga””
būvniecības rekonstrukcijas projekta ietvaros risinātu jautājumu par ģeodēzisko darbu
ekspertīžu veikšanu lidostā „Rīga”, lai būtu iespējams ātrāk par noteiktajiem termiņiem veikt
ģeodēzisko darbu ekspertīzes un rekonstrukcijas projektā paredzēto darbu apjoms tiktu
izpildīts. Tika pieņemts lēmums, ka turpmāk LGS ir jānodrošina piekļuve LĢIA speciālistiem
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pie ATM ziņu apstrādes sistēmas, kas būtībā ir kriptētu ziņojumu (ar pielikumiem) sūtīšanas
sistēma aviācijas vajadzībām. Šāds pieslēgums var kalpot arī informācijas apmaiņai
elektroniskā veidā starp LĢIA un LGS. Papildus LĢIA piekrita sniegt vertikālo objektu
datubāzes kopiju CAA Lidlauku drošības daļai, lai CAA varētu veikt monitoringu
izsniegtajām atļaujām būvēt augstus objektus.
2012. gadā tika veikts LGS Aeronavigācijas informācijas daļas audits par ICAO 4 pielikuma
un ICAO 15 pielikuma prasībām, kā arī inspekcija par ICAO Doc.8126 (NOTAM sadaļa).
Aeronavigācijas informācijas nodaļa 2012. gadā nodarbojās arī ar aviācijas radīto emisiju
jautājumiem (CO2 un troksnis). Pildot Eiropas Savienības Emisiju tirdzniecības shēmas
darbības nodrošināšanas funkcijas, tika apkopoti gaisa kuģu operatoru emisiju ziņojumi par
2011. gadu (kopumā saņemti divu gaisa kuģu ekspluatantu verificēti emisiju ziņojumi, t.i.,
A/S ”Air Baltic Corporation” un SIA “SmarLynx Airlines”, kas ir lielākie CO2 emitētāji, kas
atrodas Latvijas, kā administrējošās dalībvalsts, atbildībā). Apstiprinātas GK ekspluatantu
iesniegtās monitoringa plānu izmaiņas. Sniegta informācija iesaistītajām pusēm (GK
ekspluatantiem; Eiropas Komisijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
Eirokontrolei) un informēti Regulā 100/2012/EK papildus iekļautie GK ekspluatanti.
2012. gadā aktīvi norisinājās iesaistīšanās VARAM izstrādāto 2010. gada 20. jūlija Ministru
kabineta noteikumu Nr.663 "Noteikumi par kārtību, kādā aviācijas darbības iekļauj Eiropas
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” grozījumu projekta izstrādē, jo, pēc visu
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas saistību izpildes, kā arī likumdošanā noteikto
monitoringa plānu un ziņojumu bezmaksas piešķiramo emisijas kvotu saņemšanai
sagatavošanas uzsākšanas praksē, tika konstatēta nepieciešamība būtiski uzlabot, vienkāršot
un padarīt saprotamākus šos noteikumus, lai neierobežoja gaisa kuģu ekspluatantu darbības
iespējas. Darba rezultātā 2012. gada 9. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi
Nr.692 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu
tirdzniecības sistēmā”.
2012. gadā tika apstiprināta lidostas „Rīga”, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.597
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām izstrādātā, stratēģiskā trokšņa karte
lidostai „Rīga”. Un LR Satiksmes ministrijas uzdevumā novembrī tika uzsākts darbs pie
lidostas „Rīga” trokšņa samazināšanas rīcības plāna izstrādes, lai tiktu noteikti iespējamie
pasākumi, ar kuru palīdzību būtu iespējams mazināt gaisa kuģu radīto troksni lidostas „Rīga”
apkārtnes pašvaldību iedzīvotājiem.
Tika izstrādātas pozīcijas un instrukcijas LR pārstāvja dalībai Eiropas Komisijas darba grupā
direktīvas Nr.2002/30/EK pārstrādē EK regulā (ar kuru paredz noteikt darbības
ierobežojumus, pamatojoties uz gaisa kuģu radīto troksni).
Pamatojoties uz ICAO Rezolūcijas A37-19 aicinājumu, ECAC DG un EK pieņēma lēmumu
visām 44 ECAC valstīm obligāti iesniegt CO2 mazināšanas plānu ICAO. Šim mērķim EK
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izstrādāja vienotu plāna izklāstu, uz kura pamata tika izstrādāts un nosūtīts LV CO2
mazināšanas plāns ICAO.
2.1.6.4. Meteoroloģisko pakalpojumu sniegšanas uzraudzība un citas aktivitātes.
Aeronavigācijas daļas auditoru komanda 2012. gadā ir veikusi divus uzraudzības auditus
VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un VAS "Latvijas gaisa
satiksme", kas ir Latvijā sertificētie meteoroloģisko pakalpojumu sniedzēji Eiropas
Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu
sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā, pakalpojumu sniegšanas regulas izpratnē. Auditu
laikā netika konstatētas neatbilstības. Tomēr auditori rekomendēja ņemt vērā nepieciešamību
pilnveidot un uzlabot kopā 6 novērojumus. Lai pārliecinātos par lidlauku meteoroloģisko
novērojumu veikšanas atbilstību piemērojamajām regulatīvajām prasībām, 2012. gada
septembrī un novembrī tika veiktas divas inspekcijas VAS "Latvijas gaisa satiksme"
objektos. Inspekciju laikā tika pārbaudīta aviācijas meteoroloģiskās novērošanas sistēmu
ekspluatācija un to tehnisko apkopju veikšana lidostās „Rīga” un „Liepāja”. Pārbaužu gaitā
neatbilstības netika konstatētas.
2012. gadā MET jomā Latvijas ANS/MET pakalpojumu sniedzējs VAS "Latvijas gaisa
satiksme" ieviesa divas izmaiņas funkcionālajā sistēmā. Visas izmaiņas bija saistītas ar
datortehnikas un programmnodrošinājuma modernizāciju automātiskajām meteoroloģiskās
novērošanas sistēmām lidlaukos „Rīga” un „Liepāja”. Pēc izmaiņu un to drošības
argumentācijas dokumentācijas izskatīšanas CAA piekrita 4. līmeņa apdraudējumam un
akceptēja plānoto izmaiņu ieviešanu.
Aeronavigācijas daļas meteoroloģiskā nodrošinājuma uzraudzības inspektore piedalījās
ikgadējā ICAO Meteoroloģijas darba grupas sanāksmē, kā arī speciālā darba grupas
sanāksmē, kas tika izveidota saskaņa ar ICAO lēmumu Nr.21/02 un sastāvēja no triju valstu
(Dānija, Lielbritānija, Latvija) ekspertiem, kā arī starptautisko organizāciju IATA un ICAO
pārstāvjiem. Šīs grupas uzdevums bija pārskatīt „Eiropas reģiona SIGMET un AIRMET
rokasgrāmatu” un savas kompetences ietvaros izstrādāt grozījumus. Ņemot vērā ICAO 3.
pielikuma 76. grozījuma stāšanos spēkā 2013. gada 14. novembrī, METG/22 ir pieņēmusi
lēmumu par šīs grupas darba turpināšanu 2013. gadā, lai savlaicīgi sagatavotu ierosinātas
izmaiņas „Eiropas reģiona SIGMET un AIRMET rokasgrāmatā”.
2012. gada aprīlī tika pabeigts aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju un V/a „Civilās
aviācijas aģentūra” darbs pie plāna „Par sadarbības kārtību vulkānisko pelnu ietekmes
gadījumam Rīgas Lidojumu informācijas rajonā” izstrādes. Plānā noteiktās procedūras ir
balstītas uz Eiropas vulkānisko pelnu ārkārtas rīcības plānu (ICAO), kas atspoguļo saskaņotu
Eiropas pieeju, kura tika panākta ar Eiropas Komisijas starpniecību 2010. gada aprīlī,
pamatojoties uz pieredzi saistībā ar Eijafjallajekulla izvirdumu, un izšķir trīs pelnu
piesārņojuma pakāpes, kas ir paredzētas izmantošanai ICAO Eiropas reģiona praksē turpmāko
izvirdumu gadījumā.
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Šī plāna un ar to saistīto procedūru efektivitāte tika testēta ikgadējo Eiropas reģiona
vulkānisko pelnu simulācijas mācību laikā, kas notika 2012. gada 26. un 27. aprīlī, kur imitēja
Furnas (Azoru salas) vulkāna pelnu izmešu izplatību Eiropas reģionā. No Latvijas puses šajās
starptautiskajās mācībās piedalījās CAA, Latvijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju
organizācijas un AS „Air Baltic Corporation”.
Vulkānisko pelnu mācības VOLCEX12/01 ir parādījušas, ka Eiropas gaisa satiksmes
pārvaldības sistēmas koordinācijā ir sasniegts ievērojams progress, un sniedza informāciju
par darbu, ko vēl ir nepieciešams veikt, lai uzlabotu gatavību krīzei aviācijas jomā. Darbs šajā
jomā turpinās starptautiskajā, ES un dalībvalstu līmenī.
Aeronavigācijas daļa aktīvi darbojās arī pie Ziemeļvalstu funkcionālā bloka (NEFAB)
attīstības. 2012. gadā norisinājās darbs pie Ziemeļvalstu funkcionālā bloka (NEFAB) tālākās
izveides. NEFAB pārstāv četras valstis - Norvēģija, Somija, Igaunija un Latvija. Ņemot vērā
Eiropas Komisijas regulējuma nosacījumus, ka funkcionāliem gaisa telpas blokiem bija jābūt
funkcionāliem no 2012. gada 4. decembra, līdz ar to CAA darbs galvenokārt bija saistīts ar
likumdošanas bāzes apstiprināšanas procedūrām, ka arī institucionāla modeļa pilnveidošanu.
Tika izveidota Nacionālo uzraudzības iestāžu komiteja, civilmilitārā komiteja, finansu un
darbības uzlabošanas komiteja. Nacionālo uzraudzības komiteja izveidoja arī ekspertu grupas,
kas darbosies ar operacionālo jautājumu risināšanu. Lidojuma drošuma izmaiņu grupa,
darbības uzlabošanas shēmas ieviešanas grupa, drošuma ziņošanas grupa un gaisa telpas
pārvaldības grupa. Šīs grupas izstrādās kopējas procedūras un standartus visām NEFAB
valstīm. Ekspertu grupās ir pārstāvji no visām NEFAB valstu uzraudzības iestādēm.
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2.1.7. Aviācijas drošības kontroles pasākumu kvalitātes uzraudzība
Aviācijas drošības pasākumu atbilstības un kvalitātes uzraudzību lidostās, lidsabiedrībās, kā
arī uzņēmumos, kas saistīti ar civilās aviācijas gaisa pārvadājumu drošības uzturēšanu, veica
Aviācijas drošības daļa. Kontroles pamatā bija tie drošības pasākumu kritēriji un prasības,
kuru uzlabošanu civilās aviācijas jomā nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK)
Nr.300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un Komisijas Regula
(ES) Nr.185/2010 ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai
aviācijas drošības jomā. Lai nodrošinātu regulu izpildi civilās aviācijas drošības jomā, saskaņā
ar inspekciju, apsekojumu un testu grafikiem, tika kontrolētas aviācijas drošības uzturēšanas
procedūras un ieviestie drošības pasākumi, kas saistās ar pasažieru un to bagāžas drošības
kontroli, kravu pārvadājumu drošības kontroli, personu piekļuves kontroli lidostu
kontrolējamās teritorijās un gaisa kuģu aizsardzību.
2012. gadā veikti sekojošs drošības uzraudzības pasākumi un izsniegti apstiprinājumi:
-

starptautiskā Lidostā "Rīga” 8 pieteiktās inspekcijas, 8 atkārtotās inspekcijas, 2 testu
sērijas un 2 apsekojumi;

-

izskatītas un apstiprinātas 15 aviācijas uzņēmumu aviodrošības programmas, kā arī 11
aviācijas drošības mācību programmas;

-

veiktas inspekcijas šādos sertificētos lidlaukos: "Centra Jaunzemji", "Baltijas
helikopters", "Cēsis", "Daugavpils", "Ikšķile", "M-Sola", "Spilve", " Jurmala
Airport", "Limbaži";

-

veikti sekojoši uzraudzības pasākumi aviosabiedrībās: a/s "AirBaltic" - 3 inspekcijas,
1 testu sērija; a/s "Smartlynx Airlines" - 2 inspekcijas; a/s "RAF Avia" 1 audits;

-

veiktas šādu Oficiālo kravu aģentu inspekcijas: SIA”AG Handling” 1 inspekcija un
1tests; SIA ”Aviation Services” 1 inspekcija; SIA „Baltijas Kravu Centrs” 2 inspekcija
un 2 testu sērijas; SIA „DB Schenker” 1 inspekcija; SIA "Aviation Cargo Transit
Services" 1 inspekcija un 1 tests; SIA „Koll” 1 inspekcija; SIA „DHL Latvia” 1
inspekcija; SIA „TNT Latvia” 1 inspekcija;

-

uzraudzība par aviācijas drošības noteikumu pildīšanu, kas jāievēro tiesību subjektiem,
kuri lidostu kontrolējamā teritorijā veic komercdarbību tika veikti sekojošs
uzraudzības pasākumi: SIA “ Sky clean” - 1 inspekcija;

-

uzraudzība par ārvalstu aviosabiedrību drošības pasākumu atbilstību ES kopējiem
noteikumiem aviācijas drošības jomā, sniedzot gaisa pārvadājumu pakalpojumus
Latvijas lidostās tika veiktas sekojošas inspekcijas : „Aeroflot” 2 inspekcija; "Belavia"
– 1 inspekcijas; "ČSA" - 1 inspekcijas; "Finnair" - 2 inspekcija;
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"LOT" – 2 inspekcijas; "Lufthansa" – 1 inspekcija; "Norvegian Air" – 2 inspekcijas;
"Ryanair" - 1 inspekcija; "Transaero" – 1 inspekcija; "Turkish Airways" – 1
inspekcija; "Utair- 1 inspekcijas; "Uzbekistan Airways" – 1 inspekcija; "Wizzair"- 1
inspekcija;
-

aviācijas uzņēmumu vadošo aviodrošības darbinieku, aviodrošības apmācības
instruktoru un aviodrošības apmācību sniedzēju sertificēšana jomā apstiprināti 2
uzņēmumu aviodrošības vadītāji, sertificēti 10 aviodrošības instruktori;

-

uzraudzība par aviācijas drošības noteikumu ievērošanu aviosabiedrību, lidostu un
pilnvaroto pārstāvju darbībā, kuri ir iesaistīti bīstamo kravu apritē to pārvadāšanai ar
gaisa transportu tika veikti sekojošs uzraudzības pasākumi: Lidosta "Rīga" – 1
inspekcija, Lidosta " Jurmala Airport " – 1 inspekcija, a/s "Smartlynx"- 1 inspekcija,
a/s "Raf-avia" -1 inspekcija, Oficiālie kravu aģenti – 10 inspekcijas.

2012. gada martā sagatavots un nosūtīt Eiropas Komisijai nacionālais kvalitātes ziņojumu
par veikto kvalitātes uzraudzību aviācijas drošības jomā par 2011. gadu.
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2.1.8. Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
CAA pārskata gadā tika sagatavoti 10 ārējo normatīvo aktu projekti iesniegšanai un
apstiprināšanai Ministru kabinetā, no tiem stājās spēkā :
1) Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par
Valsts civilās aviācijas drošības programmu" (pieņemts 28.02.2012.);
2) Grozījumi Ministru kabineta 2010 .gada 5.maija noteikumos Nr.415 "Noteikumi par
Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu" (pieņemts 06.03.2012.);
3) Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 1.augusta noteikumos Nr.635 "Noteikumi par
civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju" (pieņemts 06.03.2012.);
4) Ministru kabineta noteikumi Nr.415 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu
noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem
līdzekļiem” (pieņemts 19.06.2012.);
5) Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos 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" (pieņemts 26.06.2012.);
6) Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā
militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā" (pieņemts
10.07.2012.);
7) Ministru kabineta noteikumi Nr.496 „ Noteikumi par kvalifikācijas prasībām personām, kas
sagatavo civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļus un lidojumu nodrošināšanas
darbiniekus” (pieņemts 24.07.2012.);
8) Ministru kabineta noteikumi Nr.505 Civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes locekļu darba un
atpūtas laika organizēšanas un ievērošanas kārtība (pieņemts 01.09.2012.);
9) Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 17. jūlija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par
izpletņlēcēju dekantēšanu un izpletņlēcēju dekantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību"
(pieņemts 13.11.2012.);
10) Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" nolikums Nr.842 (pieņemts 11.12.2012.);
MK instrukcija:
1) Civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupas lēmumu
pieņemšanas kārtība (pieņemts 28.02.2012.).
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3.1. Civilās aviācijas aģentūras finansējums un tā izlietojums
Ar 2010. gada 1. janvāri VA „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk tekstā – CAA) sāka
darboties kā budžeta nefinansēta iestāde, kuras budžetu apstiprina Ministru kabinets. 2012.
gadam tas apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 7. decembra rīkojumu Nr. 639 „Par
valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” budžeta apstiprināšanu”.
5. tabula
Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Nr.

Pārskata gadā (latos)

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1458902

apstiprināts ar
Ministru
kabineta
07.12.2011
rīkojumu
Nr.639
2682000

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

17123
1441779

38594
2643406

37337
1808511

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Izdevumi (kopā)
uzturēšanas izdevumi (kopā)
kārtējie izdevumi
kārtējos maksājumos Eiropas
Kopienas budžetā un
starptautiskā sadarbība
izdevumi
kapitālieguldījumiem

1690371
1631578
1616349
15229

2682000
2647000
2607199
39801

1823837
1816018
1776217
39801

58793

35000

7819

Finansiālie rādītāji
p.k.

2.2.

faktiskā
izpilde
1845848

VA „Civilās aviācijas aģentūra” darbība 2012. gadā finansēta no maksas pakalpojumiem un
citiem pašu ieņēmumiem, kurus veido:
1. Ieņēmumi par sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi
(Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumi Nr.426 „Noteikumi par valsts aģentūras
„Civilās aviācijas aģentūra” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”);
Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra”
Publiskais pārskats 2012. gadam

22

2. Ieņēmumi, kas aprēķināti un iekasēti par Latvijas gaisa satiksmes sniegtajiem
aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā, daļas (Ministru kabineta
2012. gada 03. janvāra noteikumi Nr.30 „Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales
kārtība”), kas novirzīta Civilās aviācijas aģentūrai aeronavigācijas pakalpojumu
nodrošināšanas, kontroles un uzraudzības, gaisa telpas bloka pārvaldības un citu Eiropas
Savienības tiesību aktos noteikto ar civilās aviācijas drošību saistīto darbību (funkciju)
izpildes izmaksu segšanai- šiem mērķiem paredzētā iestādes budžeta ieņēmumu apmērā, ko
kārtējam gadam apstiprinājis Ministru kabinets.
3. Civilās aviācijas aģentūra ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma
atbalstu īstenoja projektu „Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas
tehnoloģiju
sistēmas
konsolidācija
un
integrācija”
(Vienošanās
Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/011).
4. Ieņēmumi no maksas par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības
uzraudzības nodrošināšanu (Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr.823.
„Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu”).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 7. decembra rīkojumu Nr.639 „Par valsts aģentūras
„Civilās aviācijas aģentūra” budžeta apstiprināšanu” 2012.gadā CAA tika plānoti resursi 2
682 tūkst. latu apmērā, t.sk. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
aģentūras darbības nodrošināšanai – 2643,4 tūkst. latu apmērā un valsts budžeta transferti
CAA informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācijai un integrācijai – 38,6 tūkst. latu
apmērā.
CAA izdevumi 2012. gadam tika plānoti 2682 tūkst. latu apmērā, t.sk. izdevumi aģentūras
darbības nodrošināšanai – 2643.4 tūkst. latu apmērā un izdevumi CAA informācijas
tehnoloģiju sistēmas konsolidācijai un integrācijai – 38.6 tūkst. latu apmērā.
Faktiski, saistībā ar pakalpojumu struktūras izmaiņām 2012. gadā CAA ieņēmumi bija 1845.8
tūkst. latu. Savukārt, CAA darbības nodrošināšanai izlietoti līdzekļi 1823.8 tūkst. latu apmērā
jeb 32 % mazāk par plānotajiem izdevumiem. Ņemot vērā to, ka 2012.gadā vēl joprojām bija
aktuāla problēma vakanto vietu nokomplektēšanā ar pietiekoša skaita kvalificētiem aviācijas
speciālistiem, netika izlietots plānotais līdzekļu apjoms atlīdzībai, kā arī preču un
pakalpojumu iegādei, darba vietu aprīkošanai.
Veicot likumā „Par aviāciju”, kā arī citos nacionālajos, starptautiskajos un Eiropas Savienības
normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, arī 2012. gadā, savas kompetences ietvaros, CAA
nodrošināja Latvijas valsts interešu pārstāvību Eiropas Savienības institūcijās un civilās
aviācijas starptautiskajās organizācijās, kā arī apmaksāja Latvijas ikgadējo dalības maksu
Eiropas civilās aviācijas konference (ECAC) 16 tūkst latu apmērā.
2012. gadā tika īstenots ERAF projekts ”Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra”
informācijas tehnoloģijas sistēmas konsolidācija un integrācija” (Projekta Nr.
3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/001). Projekta ietvaros tika izveidota vienota informācijas
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sistēma Civilās aviācijas aģentūrā procesu atbalstam, un izstrādājot iestādes interneta mājas
lapas vortālu, nodrošināta nozīmīgāko aģentūras pakalpojumu elektronizācija un aģentūras
iekšējo procesu uzlabošana. Projekta apakšaktivitāšu ietvaros bija iekļauta programmatūras
„Eiropas civilās aviācijas procesu vadības programmas civilās aviācijas administrācijām”
iegāde, līdz ar to ir izveidota un šobrīd darbojas kompleksa un vienota aģentūras sniegto
pakalpojumu datu bāze un reģistri, kas aptver visas ar aģentūras darbību saistītas aktivitātes.
Projekta ietvaros izveidota arī elektroniska eksāmenu datu bāze, kas ļauj pilotu eksāmenus
kārtot elektroniskā formātā, kā arī uzlaboti citi ar aģentūras darbību saistīti pakalpojumi.

3.2. Iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmas
Saskaņā ar CAA ieviestās un sertificētās Kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk – KVS)
atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām audita programmu 2012. gadam tika veikti 13
iekšējie auditi. Auditos kopā tika konstatētas 27 neatbilstības un 16 ieteikumi KVS
uzlabošanai. Par auditu rezultātiem un korektīvajām darbībām tika sagatavoti audita ziņojumi
direktoram. Veikto auditu rezultātu analīze parādīja, ka CAA KVS ir izveidota un strādā
atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām un ir efektīva.
2012. gadā Civilās aviācijas aģentūras kvalitātes vadības sistēma tika pārsertificēta atkārtoti
trešo reizi kā atbilstoša starptautiskajam standartam LVS EN ISO 9001:2008. Šis sasniegums
ir Civilās aviācijas aģentūras darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka uzņēmums
ir efektīvi strādājis, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu kvalitātes vadības sistēmu.
Šis sertifikāts apliecina, ka Civilās aviācijas aģentūra attīsta un uztur savu kvalitātes vadības
sistēmu, kā arī demonstrē savu tiekšanos pēc nepārtrauktas kvalitātes vadības sistēmas
uzlabošanas arī turpmāk.
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2012. gadā CAA darbā tika pieņemti deviņi darbinieki (pieci vīrieši un četras sievietes) un
darba attiecības izbeigtas ar sešiem darbiniekiem (trīs vīriešiem un trīs sievietēm) un tika
izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar trīs darbiniekiem (diviem vīriešiem un vienu sievieti).
Pārskata gadā Civilās aviācijas aģentūrā tika izveidota jauna struktūrvienība ar piecām amata
vietām, lai uzlabotu starptautisko normatīvo aktu ieviešanu un kontroli, uzlabotu sadarbību ar
starptautiskajām institūcijām un būtu gatvi Latvijas Prezidentūrai 2015. gadā, kā arī, lai
ieviestu aviācijas negadījumu seku novēršanas mehānismu un pārraudzību.
Informācija par štata vietu un darbinieku skaita mainība aģentūrā ir apkopota 6. tabulā.
6. tabula
Uz
Uz
Uz
01.01.2012 01.07.2012 31.12.2012
Štata vietas aģentūrā
69
69
74
Vakances
9
7
9
Darbinieku skaits aģentūrā
61
63
67
t.sk. sievietes
22
23
25
t.sk. vīrieši
39
40
42
CAA strādājošo vidējais vecums 2012. gadā bija 46. gadi.
Informācija par darbinieku skaitu pa vecuma grupām uz 2012. gada 31.decembri ir apkopota
1. diagrammā.

virs 70 gadiem
5 darbinieki

20-29 gadiem
4 darbinieki

60-69 gadiem
11 darbinieki

50-59 gadiem
12 darbinieki

30-39 gadiem
24 darbinieki

40-49 gadiem
11 darbinieki

1. diagramma
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Informācija par darbinieku izglītības līmeni ir attēlota 2 diagrammā. CAA ir 15% darbinieki
ar maģistra grādu, 64% darbinieki ar augstāko izglītību, 21% darbinieku ar vidējo izglītību.
5

Aviācijas nozare

19

1

Inženier zinātne

4

Ekonomika un vadības zinības

6

1

Tiesību zinātne

2

Medicīna

2

IT

1

Sabiedrības vadība

1

Politikas zinātne

3

3

Personāla vadība

1

Vides zinātne

1
1

Pedogoģija

2

Filoloģija

3

Mākslas nozare

2
8

Vispārējā vidējā
1

Modists
0

2

4

6

Maģistra grāds

8

10

12

14

Augstākā izglītība

16

18

20

Vidējā izglītība

2. Diagramma
2012. gadā aģentūras darbinieki apmeklēja 127 kursus, tajā skaitā, 95 kursus ārzemēs un 32
kursus Latvijā. 2012. gada kursu apmeklējumus salīdzinājumā ar 2011. gadu ir palielinājies
par 18 apmeklētiem kursiem.
Informācija par CAA mācību apmeklējumu statistiku pa struktūrvienībām ir apkopota 3.
diagrammā.

Lidlauku standartu
un drošības daļa
4

Lidotspējas daļa
19

Aeronavigācijas
daļa
46

Juridiskā
administratīvā un
personāla daļa
21

Aviācijas drošības
daļa
3

Iekšējā audita un
kvalitātes vadības
daļa
4

Finanšu daļa
Gaisa kuģu
Aviācijas personāla
5
ekspluatācijas daļa
sertificēšanas daļa
13
10

Aviācijas medicīnas
daļa
2

3. Diagramma
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5.1. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi
► CAA mājas lapa
Lai varētu nodrošināt sistemātisku un pilnvērtīgu sabiedrības un industrijas izglītošanu un
informēšanu 2012. gadā publiski pieejamā CAA mājas lapā internetā, kurā ir nodrošināta
CAA klientiem iespēja iegūt plašāku informāciju par CAA, tās darbību un sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī aviācijas nozares reglamentējošiem dokumentiem, tika gan uzlabotas,
gan no jauna izveidotas un pilnveidotas vairākas tās sadaļas.
2012. gadā ir izveidota sadaļa par ārvalstu aviokompānijām (sadaļā „Lidojumu drošība”)
latviešu un angļu valodā. Sniegta informācija par SAFA programmu un par ziņošanas
iespējām CAA.
► Masu mediji
Pārskata gadā CAA pārstāvji ar masu informācijas līdzekļu palīdzību ir snieguši vairākas
intervijas laikrakstiem, televīzijām un radio par lidojumu drošības jautājumiem, aviācijas
negadījumiem, pilotu apmācību iespējām Latvijā u.c.
► Informatīvās kampaņas, konsultācijas un semināri:
-

-

-

-

2012. gada februārī - martā tika konsultēta Satiksmes ministrija par virszemes
pakalpojumu regulēšanu Latvijā, lai izstrādātu pozīciju Transporta, Telekomunikāciju
un Enerģētikas Ministru Padomes sanāksmēm;
2012. gadā organizēta darba grupas sanāksme ar aviokompāniju drošības uzraudzības
ekspertiem par FDM datu standartizēšanas iespējām, lai varētu veikt savlaicīgu
apdraudējumu identificēšanu un risku izvērtēšanu, esošo aizsarglīdzekļu efektivitāti,
kā arī turpmāko rīcību risku samazināšanai;
2012. gadā Ādažos tika rīkots Drošības uzlabošanas nolūkā seminārs , lai panāktu
īstenoto pasākumu iedarbīgumu;
2012. gadā notika Drošības statistikas nodaļas sadarbība ar Baibu Rozenbahu no
Eiropas Komisijas tulkošanas centra Luksemburgā, saistībā ar jauno regulu par
atgadījumu ziņošanu civilajā aviācijā;
2012. gadā Mācību un eksaminēšanas nodaļā tika organizētas mācības un apspriedes
saistībā ar 2011. gada 3. novembrī publicēto Komisijas Regulu (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 un 2012. gada 30. martā publicēto Komisijas Regula (ES) Nr.290/2012,
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-

-

-

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 prasībām saskaņā ar
PART-FCL (ARA), (ORA). Kā arī veikta Ministru kabineta noteikumu Nr.51/2011.
„Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi”
jaunās redakcijas apspriešana;
2012. gada novembrī Mācību un eksaminēšanas nodaļā tika organizētas Starpvalstu
lidojumu drošības apspriede ar Lietuvas un Igaunijas pārstāvju līdzdalību.
2012. gada februārī tika organizēts Instruktoru seminārs atbilstoši JAR-FCL prasībām
un 2012. gada jūlijā seminārs eksaminētājiem;
2012. gada martā tika rīkots seminārs par aviācijas drošības testiem Eiropas
Komisijas Regulu izpratnē kā arī Pilnvaroto pārstāvju seminārs par aviācijas drošības
jautājumiem- tādai mērķu auditorijai kā Lidosta „Rīga” un Pilnvaroto pārstāvju
(oficiālo kravu aģentu) un par aviācijas drošību atbildīgajām amatpersonām;
2012. gada septembrī tika organizēts semināri par aktuālajiem aviācijas drošības
jautājumiem tādai mērķu auditorijai kā Lidostu aviācijas drošības instruktori,
Aviosabiedrību aviācijas drošības instruktori, Virszemes pakalpojumu sniedzēji un
lidojuma laikā patērējamo krājumu zināmo piegādātāju aviācijas drošības instruktori;
Tika rīkotas informatīvas sanāksmes ar vispārīgās aviācijas pārstāvjiem. Nākamā gadā
tiek plānots vēl vairāk iesaistīties industrijas izglītošanā tieši lidojuma drošības
jautājumos.

5.2. Sabiedriskā viedokļa izzināšana
2012. gadā tika veikta klientu apmierinātības aptauja, lai izzinātu sabiedrības un klientu
viedokli par CAA un tās darbību. Tika izstrādātas interaktīvā klientu apmierinātības anketa, ar
kuras palīdzību CAA klientiem tika nodrošināta iespēja aizpildīt anketu CAA mājas lapā.
Izanalizējot datus par sniegumu klientu apkalpošanas jomā, vidējie dati norāda uz klientu
apmierinātību ar Civilās aviācijas aģentūras darba kvalitāti. Sniegto pakalpojumu kvalitāti
kopumā 64% aptaujāto ir novērtējuši ar labi vai ļoti labi, un 29% ar apmierinoši un tikai 6%
ar neapmierinoši. Ņemot vērā, ka CAA pamatfunkcija ir aviācijā iesaistīto organizāciju un
personāla sertifikācija un uzraudzība tad apkopojot datus par sniegumu auditu jomā var
secināt, ka vērtējums kopumā ir apmierinošs 52 % aptaujāto ir novērtējuši sniegumu ar labi
vai ļoti labi, 12% ar apmierinoši un 36 % atturējās, jo auditēšanas procesā nav iesaistīti.
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6. CAA plānotie pasākumi 2013.gadam
6.1. Prioritātes 2013. gadam
Ļoti būtisks ir tas, ka 2012 gadā tika publicētas liels skaits normatīvo aktu prasību gan
aeronavigācijas, gan lidotspējas, gan personāla sertificēšanas, gan gaisa kuģu ekspluatācijas,
gan aviācijas drošības jomā t.i. :
-

Komisijas Regula (ES) Nr.711/2012 (2012. gada 3. augusts), ar kuru attiecībā uz
metodēm tādu personu pārbaudēm, kas nav pasažieri, un līdzi paņemtu priekšmetu
pārbaudēm groza Regulu (ES) Nr.185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus
kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā;

-

Komisijas Regula (ES) Nr.173/2012 (2012. gada 29. februāris), ar ko groza Regula
(ES) Nr.185/2010 uz dažādu konkrētu aviācijas drošības pasākumu skaidrojumu
vienkāršošanu;

-

Komisijas Regula (ES) Nr.748/2012 (2012. gada 3. augusts), 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;

-

Komisijas Regula (ES) Nr.593/2012 ( 2012. gada 5. jūlijs ), ar ko izdara grozījumus
Regulā (EK) Nr.2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču
lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un
personāla apstiprināšanu;

-

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr.923/2012 ( 2012. gada 26. septembris ), ar ko
nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas
pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr.1035/2011
un Regulas (EK) Nr.1265/2007, (EK) Nr.1794/2006, (EK) Nr.730/2006, (EK)
Nr.1033/2006 un (ES) Nr.255/2010;

-

Komisijas Regula (ES) Nr.965/2012 (2012. gada 5. oktobris), ar ko nosaka tehniskās
prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.216/2008;

-

Komisijas Regula (ES) Nr.290/2012 (2012. gada 30. marts), 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;
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Līdz ar pāreju uz jauno Eiropas normatīvo aktu prasībām tuvāko gadu laikā būtiski jāmaina
un jāpapildina procedūras gan Civilās aviācijas aģentūrai, gan uzraugāmajām organizācijām.
CAA aktīvi darbojās pie Ziemeļvalstu funkcionālā bloka (NEFAB) attīstības. 2011. gadā
norisinājās darbs pie Ziemeļvalstu funkcionālā bloka (NEFAB) attīstības. NEFAB pārstāv
četras valstis - Norvēģija, Somija, Igaunija un Latvija. Ņemot vērā Eiropas Komisijas
regulējuma nosacījumus, ka funkcionāliem gaisa telpas blokiem jābūt funkcionāliem no 2012.
gada 4. decembra, tad lielākais darbs norisinājās pie likumdošanas bāzes izstrādes, kā arī tika
uzsākts darbs pie valsts līguma, nacionālo uzraudzības iestāžu līguma un pakalpojumu
sniedzēju līgumu izstrādes.
2013. gadā turpināsies darbs pie:
-

Latvijas aviācijas noteikumu saskaņošana ar Eiropas Kopienas prasībām.

-

Latvijas-EASA-Kopienas Lidojumu drošības programmas izstrāde un ieviešana.

6.2. Iestādes finanšu saistības
2013. gadā paredzēts veikt ikgadējo dalības maksu starptautiskajai organizācijai – Eiropas
civilās aviācijas konferencei (ECAC –European Civil Aviation Conference) Ls 17866 apmērā.
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Pielikumi

Saīsinājumi
ACAM

Gaisa kuģu lidojumderīguma apsekošanas programma

AFIS

Lidlauka lidojumu informācijas dienests

AOC

Komerciālie gaisa transporta ekspluatanti

AIS

Aeronavigācijas informācijas serviss

AIM

Aeronavigācijas informācijas vadība

ANS

Aeronavigācijas pakalpojumi

ATM

Gaisa satiksmes pārvaldība

ATO

Pilotu apmācību organizācija

CNS

Sakari, navigācija un novērošana

CAA

Civilās aviācijas aģentūra

CAME

Lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas ekspozīcija

CO2

Oglekļa dioksīds

CFIT

Sadursmes ar šķēršļiem

DME

Attāluma mērīšanas iekārta

EASA

Eiropas aviācijas drošības aģentūra

ECAC

Eiropas civilās aviācijas konference

ECCAIRS

Aviācijas atgadījumu Ziņošanas sistēmu Eiropas Koordinācijas Centrs

EK

Eiropas Komisija

EUROCONTROL

Eiropas aeronavigācijas drošības organizācija

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

FCL

Gaisa kuģu apkalpe

FDM

Lidojumu parametru monitoringu

G/K

Gaisa kuģis

GKE

Gaisa kuģu ekspluatants

GKLAL

Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļi

ICAO

Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

IATA

Starptautiskā Gaisa transporta asociācija

IFPS

Eirokontroles integrētā lidojumu plānu sistēma

JAA

Apvienotās aviācijas institūcija

JAR

Apvienotās aviācijas prasības

JAR-OPS

Apvienotās aviācijas prasības komerciālajiem pārvadājumiem ar gaisa
transportu

KVS

Kvalitātes Vadības Sistēma

LARA

Gaisa telpas elastīgas izmantošanas atbalsta rīks vietējai un reģionālai
gaisa telpas pārvaldībai

PRISMIL

Civilmilitārās gaisa telpas darbības efektivitātes mērīšanas atbalsta rīks
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PSAC

Profesionālais sporta aviācijas centrs

LGS

Latvijas Gaisa Satiksme

LĢIA

Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra

LOC-I

Vadības zaudēšana gaisā

MK

Ministru kabinets

MET

Meteoroloģija

MEL

Obligāto iekārtu sarakstus

MED

Medicīna

MAC

Sadursmes gaisā

STD

Lidojumu stimulators

NEFAB

Ziemeļvalstu funkcionālais gaisa telpas bloks

NOTAM

Ziņojumi

RE

Novirze no skrejceļa

SAFA

Ārvalstu gaisa kuģu drošības novērtēšana

SM

Satiksmes ministrija

SMS

Drošības vadības sistēma

SAD

Speciālo aviācijas darbu ekspluatanti

SIGMET / AIRMET Informācija, lidlauku brīdinājumi un vēja novirzes brīdinājumi
SOP

Standarta darba procedūras

VARAM

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija

VOLCEX

Vulkānisko pelnu mācības

ARA/ ORA

Prasības organizācijām

ANOF

Atšifrējums ir AMHS/NOTAM/OPMET/FMPS:

AMHS

Aeronavigācijas ziņojumu apstrādes sistēma

NOTAM

NOTAM ziņojumu apstrādes sistēma

OPMET

Metroloģisko datu pārvaldības sistēma

FMPS

Lidojumu plānu pārvaldības sistēma

VOR

Ļoti augsto frekvenču visvirzienu radiobāka

WFP

Pasaules pārtikas programma
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CAA daļu funkciju īss apraksts
Aeronavigācijas daļa
► sertificē civilās aviācijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus gaisa
satiksmes pārvaldības, sakaru, navigācijas un radiolokācijas, aviācijas meteoroloģijas,
aeronavigācijas informācijas jomās
► uzrauga civilās aviācijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu darbības
drošumu gaisa satiksmes pārvaldības, sakaru, navigācijas un radiolokācijas, aviācijas
meteoroloģijas, aeronavigācijas informācijas, meklēšanas un glābšanas jomās
► koordinē sadarbību ar ES struktūrām aeronavigācijas pakalpojumu jomā
► licencē gaisa satiksmes vadības dispečerus
► veic civilās aviācijas radiofrekvenču pārvaldību
► piešķir gaisa kuģu avārijas pievadbāku un radiolokācijas S režīma zemes iekārtu
pieprasītāju un transpondera kodus
► reģistrē zemes sakaru, navigācijas un radiolokācijas līdzekļu un izsniedz šo līdzekļu
iekārtu ekspluatācijas derīguma apliecības
► koordinē civilo un militāro struktūru sadarbību gaisa satiksmes vadības jomā
► sagatavo ar aeronavigāciju saistītos normatīvo aktu projektus
► sagatavo starptautiskās civilās aviācijas standartu prasībām atbilstošu aeronavigācijas
informāciju aeronavigācijas jomā publicēšanai AIP
► sagatavo informāciju ICAO par nacionālo civilās aviācijas normatīvo dokumentu prasību
atšķirībām no ICAO standartiem un ieteicamās prakses aeronavigācijas pakalpojumos
Lidlauku standartu un drošības daļa
► izstrādā normatīvos dokumentus lidlauku jomā
► sertificē civilās aviācijas lidlaukus, izsniedz sertifikātus un veic lidlauku un to ekspluatantu
valsts uzraudzību
► saskaņo atsevišķu lidlauku sistēmu un objektu ekspluatāciju un objektu būvniecību, kuri
var ietekmēt lidojumu drošību
► veic lidlauku plānošanas, projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas valsts uzraudzību
lidojumu drošības jomā
► veic gaisa kuģu lidojumiem potenciālu bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas un
izvietošanas saskaņošanu
► pārstāv Civilās aviācijas aģentūru starptautisko organizāciju darba un menedžmenta grupās
lidlauku jomā
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
► uztur datu bāzi par atgadījumiem civilajā aviācijā
► veic gaisa kuģu ekspluatantu sertificēšanu
► veic komerciālās un vispārējās nozīmes aviācijas darbības uzraudzību
► veic trešo valstu gaisa kuģa aprīkojuma, apkalpju un dokumentācijas atbilstības
inspicēšanu SAFA programmas ietvaros
► sagatavo normatīvo aktu projektus, kuri regulē civilās aviācijas darbību
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► veic drošības risku analīzi un izstrādā preventīvus pasākumus varbūtējā apdraudējuma
novēršanā
► sagatavo publisko pārskatu par civilās aviācijas lidojumu drošības situāciju valstī
► sagatavo informāciju ICAO par nacionālo civilās aviācijas dokumentu prasību atšķirībām
no ICAO standartiem
► sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) nodrošina pārtikas aprites uzraudzību
gaisa kuģu ekspluatantu un pārtikas uzņēmumu darbībā
► nodrošina pasažieru veselības pasākumu ieviešanu un izpildi gaisa kuģu ekspluatantu un
LR lidostu darbībā
Aviācijas personāla sertificēšanas daļa
► izsniedz Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu apliecības
► atzīst par derīgām lidojumiem Latvijas Republikā reģistrētā gaisa kuģī citu valstu izdotas
Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu apliecības
► apstiprina mācību programmas, mācību kursus, mācību organizācijas, gaisa kuģus un to
trenažierus aviācijas personāla sagatavošanai
► reģistrē privātpilotu, gaisa balonu un planieru pilotu mācību kursus
► nozīmē un apstiprina trenažieru instruktorus, lidojumu un trenažieru eksaminētājus
► sagatavo normatīvo aktu projektus Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu sertificēšanas
jomā
► sadarbojas ar Starptautiskās civilās aviācijas un Latvijas Republikas institūcijām Gaisa
kuģa lidojuma apkalpes locekļu sertificēšanas jomā
Lidotspējas daļa
► reģistrē Latvijas civilās aviācijas gaisa kuģus
►izsniedz gaisa kuģu lidotspējas apliecības un pagarina to darbības termiņus
► periodiski uzrauga gaisa kuģu lidotspēju
► sertificē un periodiski uzrauga tehniskās apkopes organizācijas
► sertificē un uzrauga lidotspējas vadības organizācijas
► pārbauda tehniskās apkopes personāla teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
► izsniedz tehniskās apkopes personāla apliecības un pagarina to darbības termiņus
Aviācijas drošības daļa
► izstrādā normatīvos dokumentus civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgu iejaukšanos
tās darbībā harmonizācijai ar EK Regulu prasībām un kontrolē šo dokumentu prasību izpildi
un pasākumu kvalitāti
► kontrolē lidostu un aviosabiedrību aviodrošības pasākumu atbilstību Nacionālās civilās
aviācijas drošības programmas prasībām
► sniedz palīdzību aviosabiedrībām aviācijas drošības pasākumu izstrādāšanā
► apstiprina lidostu un aviosabiedrību civilās aviācijas drošības uzturēšanā iesaistītā
personāla mācību programmas un seko mācību norisei
► kontrolē aviācijas drošības pasākumu ievērošanu oficiālo kravas aģentu darbībā
► izvērtē un sniedz atzinumus par aviosabiedrību atbilstību bīstamo kravu pārvadāšanai
► sagatavo gada pārskatus EK par veiktās aviodrošības pasākumu un kontroles kvalitātes
uzraudzības rezultātiem
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Aviācijas medicīnas daļa
►aviācijas personāla medicīniskā stāvokļa rezultātu novērtēšanā un medicīniskā atzinuma
(veselības apliecības) izsniegšana
► datu bāzes par aviācijas personāla veselības stāvokļa uzturēšana
► inspekciju un auditu veikšana
► normatīvo aktu, kuri regulē civilās aviācijas medicīnas darbību sagatavošanā
► preventīvo pasākumu izstrādāšanā varbūtējā apdraudējuma novēršanai
Juridiskā administratīvā un personāla daļa
► nodrošina likumību CAA darbībā, aizsargā tās tiesības un intereses
► izstrādā tiesiska rakstura priekšlikumus struktūras pilnveidošanai
► piedalās normatīvo dokumentu projektu sagatavošanā
► pārbauda rīkojumu un citu tiesisko dokumentu projektu atbilstību likumu un noteikumu
prasībām
► organizē darbinieku atlasi un uztur personāla lietas
► nodrošina lietvedības organizācijas un saimniecisko funkciju izpildi
Iekšējā audita un kvalitātes vadības daļa
► pilnveidot un uzturēt CAA Kvalitātes pārvaldības sistēmu (KPS)
► nodrošināt, lai kvalitātes pārvaldības sistēmai nepieciešamie procesi ir izveidoti , ieviesti
un uzturēti
►sniegt ziņojumus augstākai pārvaldībai par kvalitātes pārvaldības sistēmas izpildījumu un
nepieciešamību jebkuriem uzlabojumiem
►nodrošināt, lai klientu prasības ir apzinātas visā organizācijā
►nodrošināt iekšējos auditus plānotos intervālos, lai noteiktu, vai KPS atbilst CAA
plānotajiem pasākumiem, starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2008 prasībām,
normatīvajiem aktiem un ir efektīvi ieviesta un tiek uzturēta

►pēc nepieciešamības piedalīties komisijās un apspriedēs ar padomdevēja tiesībām, sniedzot
konsultācijas un vērtējumumus saistībā ar jebkuriem CAA esošajiem procesiem, kā arī par
iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu

►nodrošināt

nepieciešamo koordinēšanu pirms un pēc Eiropas Savienības institūciju un

Starptautisko aviācijas organizāciju auditiem un inspekcijām
►Sadarbībā ar pārējām CAA daļām veic ārējos auditus ar mērķi pārbaudīt Latvijas aviācijas
organizāciju Kvalitātes vadības sistēmas
Finanšu daļa
► plāno CAA budžetu un sastāda finansēšanas plānu
► veic grāmatvedības un finanšu uzskaiti
► kontrolē izdevumus un budžeta izpildi
► nodrošina aģentūras finanšu resursu racionālu izmantošanu
► sagatavo finanšu pārskatus un statistikas atskaites
► izskatīt un sagatavot atzinumus par gaisa kuģu ekspluatantu finansiālo stāvokli un
stabilitāti, kā arī finanšu līdzekļu pietiekamību, nodrošinot normatīvo dokumentu prasībām
atbilstošu lidojumu drošību
► izvērtēt lidojumu mācību organizāciju un tipa reitinga mācību organizāciju finansiālo
resursu pietiekamību, nodrošinot mācību procesu atbilstošu JAR-FCL prasībām
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Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļa
► Veic pasākumus Latvijas prezidentūras Eiropas savienības Padomē nodrošināšanai civilās
aviācijas jomā un koordinē darbus prezidentūras laikā – atbilstoši Civilās aviācijas aģentūras
kompetencei
► Nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu nacionālās pozīcijas civilās aviācijas jomā
sagatavošanu, virzību un paušanu Satiksmes ministrijai, Eiropas Savienības institūcijām un
starptautiskajām civilās aviācijas organizācijām - atbilstoši Civilās aviācijas aģentūras
kompetencei
► Pārrauga Eiropas Savienības civilās aviācijas institūciju un Starptautiskās civilās aviācijas
organizācijas (ICAO) prasību ieviešanu Latvijā atbilstoši Civilās aviācijas aģentūras
kompetencei.
► Pārrauga efektīvu vienotās gaisa telpas elementu ieviešanu un uzraudzību Latvijas civilās
aviācijas institūcijās un organizācijās.
► Nodrošina Aviācijas nelaimes gadījumu informācijas centra (ANGIC) izveidošanu
► Nodrošina ANGIC aktivizēšanu un funkcionēšanu, gadījumā, ja notiek aviācijas
negadījums.
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