2011. gadā Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra)
turpināja aktīvi darboties aviācijas uzraudzības, sertifikācijas un likumdošanas iniciatīvu
izstrādāšanas jomās.
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 Eiropas Savienības standartizācijas audits (turpmāk EASA audits): personāla
sertifikācijas, aviācijas medicīnas, gaisa kuģu ekspluatācijas un lidotspējas jomās, kas
pārbaudīja šo aviācijas jomu atbilstību Eiropas Savienības prasībām.
Laika posmā no 2011. gada 10. oktobra līdz 13. oktobrim tika uzņemta Eiropas komisijas
inspekcija Aviācijas drošības daļā. Audits tika veikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regula (EK) Nr. 2320/2002 (2002. gada 16. decembris) par kopīgiem noteikumiem
civilās aviācijas drošības jomā.
Gaisa transportam ir svarīga nozīme Eiropas Savienības (ES) ekonomikā un sabiedrībā. Šajā
ziņā gaisa satiksmes pārvaldības sistēmai ir izšķiroša nozīme gaisa transporta darbībā. Laika
posmā no 2011. gada 21. novembra līdz 25. novembrim Civilās aviācijas aģentūrā tika
uzņemta Eiropas aeronavigācijas drošības organizācijas (turpmāk - Eirokontrole) auditoru
grupa, kas pārbaudīja aeronavigācijas jomu, pamatojoties uz 2008. gadā veiktā audita
rezultātiem. Auditori atzinīgi novērtēja Latvijas progresu un spēju darboties atbilstoši Eiropas
vienotās gaisa telpas (Single European Sky) normatīvo aktu paketēm un Eirokontroles
drošības normām un procedūrām.
Ņemot vērā auditu aktivitātes un faktu, ka tika pārbaudītas gandrīz visas Civilās aviācijas
aģentūras darbības jomas 2011. gadā, mēs veicām lielu darbu, lai prezentētu valsts civilās
aviācijas sistēmas funkcionalitāti saskaņā ar valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem,
procedūrām, instrukcijām un citiem normatīvajiem aktiem. Lidojumu drošības jautājums ir
aktuāls un tāds būs arī nākotnē. Civilās aviācijas aģentūra pamatojoties uz audita rezultātiem
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 25.10.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr.808 "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.
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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 (Ministru kabineta
2006. gada 12. jūlija rīkojums Nr. 518).
Atbilstoši noteiktiem mērķiem Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” darbības
stratēģijā 2011. - 2013. gadam plānošanas ciklam, 2011. gadā CAA 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 2011. gadā:
- Kopumā veikti 81 gaisa kuģu ekspluatantu darbības uzraudzības pasākumi saskaņā ar
2011. gada inspekciju un auditu plānu;
- Veiktas 23 vispārējās nozīmes aviācijas drošības uzraudzības inspekcijas un auditi;
- Sertificēts jauns komerciālā gaisa transporta ekspluatants SIA "Baltic Jet
Aicompany" izdota gaisa kuģu ekspluatantu apliecība (turpmāk –GKEA) Nr. LVA031;
- Gaisa kuģu ekspluatantu sertificēšanas un uzraudzības procesu vadības jomā veiktas
attiecīgas uzraudzības procedūras grozījumu veikšanai, darbības termiņa
pagarināšanai sekojošās gaisa kuģu ekspluatantu apliecībās: A/S „Air Baltic
Corporation”, SIA „Smart Lynx Airlines”, A/S „RAF-AVIA”, SIA „Simplejet LV”,
SIA „GM Helicopters”, SIA „Baltijas Helikopters”, SIA „Rīgas aeroklubs”, SIA
„Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”, tajā skaitā :
- 2011. gada 11. martā pagarināts SIA „Simplejet LV” GKEA LVA-030 apliecības
derīguma termiņš,
- 2011. gada 22. septembrī pagarināts SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”
GKEA LVA-SAD/005 derīguma termiņš,
- 2011. gada 29. septembrī pagarināts SIA „Rīgas aeroklubs” GKEA LVA-SAD/003
apliecības derīguma termiņš,
2011. gada 1. decembrī pagarināts SIA „GM Helicopters” GKEA LVA-SAD/004
apliecības derīguma termiņš;
- Veiktas inspekcija sakarā ar masu pasākumiem gaisa balonu sacensībās „Valmiera
Cup 2011” laikā;
- Veiktas individuālo gaisa kuģu īpašnieku un pilotu darbības uzraudzības inspekcijas;
- Darbības rokasgrāmatu un treniņu rokasgrāmatu atzīšana un apstiprināšanas
procedūras tika veiktas: A/S „Air Baltic Corporation”, SIA „SmartLynx Airlines”, A/S
„RAF- AVIA”, SIA „Simplejet LV”, SIA „GM Helicopters”, SIA „Baltijas
Helikopters”, SIA „Rīgas aeroklubs”, SIA „Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”;
- Obligāto iekārtu sarakstu izvērtēšanas procedūras tika veiktas : SIA „SmartLynx
Airlines, A/S „Air Baltic Corporation”, SIA „GM Helicopters”, SIA „Baltijas
Helikopters”, SIA „KS Avia”;
- Tika izsniegti trenažieru lietotāju apstiprinājumi ekspluatantiem: A/S „Air Baltic
Corporation” – B737, DHC8, F27MK50, B757; SIA „SmartLynx Airlines” – Boeing
767, Airbus 320; RAF-AVIA – An-26, SAAB; SIA „Simplejet LV” – Learjet 60; SIA
„GM Helicopters” MI-8T;
- Gaisa kuģu nomas līgumu izvērtēšana tika veikta SIA „SmartLynx Airlines”;
- Veikta kvalitātes kontroles sistēmas izvērtēšana SIA „SmartLynx Airline”
rokasgrāmatai;
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-

Saskaņā ar EASA procedūru Nr. R.P003-01 un CAA procedūru par ICAO valsts
vēstuļu apstrādi, tika veikta noteikta darbība par grozījumu ieviešanu un atšķirību
paziņošanu ICAO;

-

Veikta Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes gaisa kuģa Agusta Bell 206B
nepieciešamā aprīkojuma saraksta MEL grozījumu Nr. 1 apstiprināšana.

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa aktīvi darbojās arī:
-

-

Lidojumu drošības uzraudzības rezultātu apkopošanā, analīzē kā arī apmaiņa starp
daļām 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”. 2011. gadā ievadīti vairāk nekā 450 ziņojumi par
atgadījumiem. Analizēti citu valstu standarta ziņojumi. Kā arī veikta divpusēja datu
apmaiņa ar Luksemburgas CAA.;
SAFA programmas īstenošanas ietvaros 2011. gadā veiktas 110 SAFA inspekcijas;
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.
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2.1.2. Gaisa kuģu lidojumu derīguma uzturēšanas un to tehniskā apkopes
uzraudzība
LR civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā uz 2011. gada 31. decembri bija reģistrēti 262 kuģi.
No jauna 2011. gadā tika reģistrēts 31 jauns gaisa kuģis, no reģistra izslēgti 29 gaisa kuģi,
kopā veikti 14 grozījumi reģistrācijas nosacījumos. Veiktas 65 gaisa kuģu inspekcijas to
lidotspējas novērtēšanai ieskaitot detalizētās inspekcijas gaisa kuģu lidojumderīguma
apsekošanas programmas ietvaros. Izsniegtas 34 lidošanas atļaujas un izsniegti 25
lidojumderīguma pārbaudes sertifikāti. Inspekciju laikā atklātas 66 neatbilstības.
Informācija par reģistrētajiem gaisa kuģiem ir apkopota 1. tabulā.
1. tabula
Gaisa kuģi

2008

2009

2010

2011

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

52

55

65

59

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

97

105

101

110

Helikopteri

17

18

16

17

Planieri

23

23

23

22

Karstā gaisa baloni

22

22

24

24

Amatierbūves gaisa kuģi

12

14

30

30

223

237

259

262

Kopā:

2011. gadā GK tehniskās apkopes organizāciju uzraudzības jomā veikti : 4 tehnisko apkopes
organizāciju uzraudzības auditi, 4 auditi organizācijas darbības izmaiņu izvērtēšanai kā arī 4
auditi par specifiskiem jautājumiem (līnijas stacijas u.c.). Izvērtētas un apstiprinātas 18
izmaiņas uzraugāmo organizāciju darbības ekspozīcijās.
2011. gadā GK lidotspējas uzturēšanas vadības organizāciju uzraudzības jomā veikti 10 pilni
auditi, 4 auditi izmaiņu izvērtēšanai, kā arī 2 specifiski auditi. Apstiprinātas 22 izmaiņas
organizāciju pašraksturojumā (CAME). Apstiprināti 13 līgumi par tehnisko apkopi un
apstiprināta 37 tehniskās apkopes programma vai to izmaiņas.
2011. gada 16. novembrī tika publicēta Komisijas Regula (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. Šie grozījumi ļoti būtiski izmaina daudzas
regulas (EK) Nr. 2042/2003 sadaļas, kā rezultātā būs būtiski jāmaina un jāpapildina
procedūras gan Civilās aviācijas aģentūrai, gan uzraugāmajām organizācijām. CAA pēc
jaunajām prasībām jāsāk strādāt no 2012. gada 1.augusta, bet uzraugāmajām organizācijām no
2013. gada 1. augusta.
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2.1.3. Lidlauku ekspluatācija un drošība, lidlauku ekspluatantu darbības
uzraudzība
Saskaņā ar lidlauku sertifikācijas un pastāvīgās uzraudzības programmu 2011. gadā ir veiktas
14 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 „Ikšķile” un „Limbaži”. Lidlauki „Ventspils”
un „Liepāja” tika pārsertificēti kā vispārējās aviācijas lidlauki. Lidlauks „Tukums” nomainīja
savu nosaukumu uz „Tukums Jūrmala”.
Uz 2011. gada 31. decembri Latvijā kopā ir sertificēti:
-

2 lidlauki gaisa pārvadājumiem – Rīga, Tukums Jūrmala;

-

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

-

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

Pārskata gadā lidlauku ekspluatantu uzraudzības procesā konstatētas 15 jaunas neatbilstības,
no kurām lielākā daļa saistīta ar glābšanas un ugunsdzēšanas, kā arī avārijas situāciju
pasākumu plāna neatbilstību prasībām, lidlauka ekspluatācijas dokumentācijas nepietiekamu
vadību un drošības pārvaldības sistēmas procesu neatbilstību.
2011. gadā 73 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.
Turpmākā periodā Lidlauku standartu un drošības daļa turpinās veikt lidlauka uzraudzībai
nepieciešamo uzdevumu izpildi un, ņemot vērā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas
(ICAO) 2010. gada veiktā Latvijas aviācijas sistēmas audita rezultātus un sniegtās
rekomendācijas, turpinās darbu pie lidlauku uzraudzības procesa pilnveidošanas.
Papildus valsts saistībām pret Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas prasībām lidlauku
uzraudzības jomā Latvijai tuvākajos gados būs jāpilda Eiropas Parlamenta un Padomes
regulas (EK) Nr.1108/2009 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes
pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomās prasības. Paredzēts, ka 2013. gada beigās
stāsies spēka regulas īstenošanas noteikumi. Kā arī Lidlauku joma tiks iekļauta EASA
uzraudzības sfērā.
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2.1.4. Aviācijas personāla sertificēšana
Civilās aviācijas aģentūra 2011. 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 2011. gadā veica 231 darbību - gaisa kuģa lidojuma
apkalpes locekļu apliecību, kvalifikācijas atzīmju izsniegšanas, derīguma termiņa
pagarināšanas, atjaunošanas un citu valstu izsniegtu apliecību atzīšanas jomās.
Nacionālo apliecību apmaiņa uz JAA un JAA apliecību pirmreizējā izsniegšana veikta
pamatojoties uz pieprasījumu un saskaņā ar prasībām: ap 250 procedūrām.
2011. gada 9. februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 51 "Civilās aviācijas gaisa
kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi", līdz šie noteikumi stājās spēkā
amatierpilotu apliecību izsniegšana notika saskaņā ar Administratīvo Aktu un veikta ar ULA
g/k kvalifikācijas atzīmēm, atbilstoši pieprasījumam. 2011. gadā izsniegtas 39 studentpilota amatierpilota apliecības saskaņā ar jaunajiem ministru kabineta noteikumiem.
2011. gadā Mācību un eksaminēšanas nodaļā veiktas 893 teorētisko zināšanu pārbaudes,
kopumā eksaminēti 164 pretendenti.
2011. gadā ir veikti ap 100 profesionālās angļu valodas līmeņa ieraksti derīgās pilotu
apliecībās, kas pilnā apjomā pamatojoties 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. Šajā regulā ir
paredzēti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz dažām pilotu apliecībām, kā arī attiecībā uz
nacionālo pilota vai lidotāja–inženiera apliecību konvertāciju par pilota apliecībām, kā arī
nosacījumi, ar kādiem tiek pieņemtas trešo valstu izdotas apliecības. Pamatojoties uz šīs
regulas prasībām nākotnē ir būtiski jāmaina un jāpapildina procedūras gan aģentūrai, gan
uzraugāmajām organizācijām.
2011. gada 10. augustā tika publicēta Komisijas Regula (ES) Nr. 805/2011, ar ko nosaka sīki
izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un noteiktiem
sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008. Šī regula
paredz sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes vadības dispečeru un gaisa satiksmes
vadības dispečeru-studentu licenču un ar to saistīto kvalifikācijas atzīmju, apstiprinājumu,
medicīnisko izziņu un apmācību organizāciju sertifikātu izsniegšanai, apturēšanai un
atsaukšanai, kā arī to derīguma, atjaunošanas, atkārtotas apstiprināšanas un lietošanas
nosacījumus.
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Līdz ar šīs regulas stāšanos spēkā ir nepieciešami grozījumi 2008. gada Ministru kabineta
noteikumos Nr.563 "Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācību sniedzēju sertificēšanas un
dispečeru apliecību izsniegšanas, atzīšanas un spēkā uzturēšanas kārtība" un CAA procedūrās.
Informācija par aviācijas personāla izsniegtajām apliecībām ir apkopota 2. tabulā.
2. tabula
Aviācijas personāla kategorijas

2008

2009

2010

Gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļi
- studentpiloti (SPL)

188

162

137

167
108
224
26
22
12
26
10
47

142
103
193
20
6
4
10
9
12

122
96
193
17
11
3
5
12
14

62

51

88

75

872

712

698

929

166

191

217

231

76

80

89

75

30
45
43
118

44
49
31
124

44
49
32
125

32
48
25
105

- 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:

2011

(amatierpilota SPL + SPL)

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 2011. gadā
izpilde ir nodrošināta tikai 50% apjomā - no 20 mācību organizācijām ir pārbaudītas tikai 10,
tam par iemeslu bija inspektoru (personāla) mainība Mācību un eksaminēšanas nodaļā kā arī
tas, ka 2011. gadā tika nosertificētas divas jaunas mācību organizācijas.
2011. gada novadīts ikgadējais Lidojumu instruktoru seminārs saskaņā ar JAR-FCL prasībām.
2011. gadā gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla sertifikācijas nodaļa attiecībā uz tehniskās
apkopes personālu izsniegtas 14 jaunas un pārskatītas 60 tehniskās apkopes personāla
apliecības, kā arī tika sagatavotas 20 vēstules un 101 slēdziens.
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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 2011. gadā atkārtoti tika uzaicināts veikt EASA
standartizācijas auditus komisijas sastāvā, lai novērtētu citu dalībvalstu atbilstību JAA/EASA
prasībām.
2011. 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".
Informācija par aviācijas personālam 2011. gadā izsniegtajām veselības apliecībām un
medicīnas slēdzieniem ir apkopota 3. tabulā.
3. tabula
Aviācijas personāla
kategorijas
- I klase
- II klase
- II klase (stjuarts)
- III klase (gaisa satiksmes vadības
dispečeri)
Kopā:

2008

2009

2010

2011

412
161
342

351
111
212

391
78
363

489
128
286

71

53

64

73

986

727

896

950

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. Šajā
regulā ir izklāstīti noteikumi par pilotu veselības apliecībām, noteikumi par salona apkalpes
locekļu veselības stāvokli kā arī nosacījumi nacionālo veselības apliecību 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.
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2.1.6. Aeronavigācijas pakalpojumu drošības uzraudzība
2.1.6.1. Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas pārskats.
Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļa 2011. gadā ir veikusi 5 ANS/CNS pakalpojumu
sniedzēja uzraudzības auditus. Šo auditu laikā tika atklāti 5 novērojumi un 5 neatbilstības, no
kurām 2 tika noslēgtas 2011. gadā, bet pārējo 3 neatbilstību korektīvo darbību ieviešana un
noslēgšana atlikta uz 2012. gadu, tādēļ, ka šo neatbilstību novēršana ir saistīta ar vairāku
procesu mijiedarbību un šo procesu labošana ir saistīta ar korektīvo darbību efektīvu
ieviešanu. Visas 2011. gadā atklātās neatbilstības ir 2. līmeņa (mazāk kritiskās) neatbilstības,
kuru tūlītēja novēršana nav nepieciešama. Tādēļ kopumā var secināt, neskatoties uz joprojām
nenoslēgtām neatbilstībām, uzraugāmais ANS/CNS pakalpojumu sniedzējs kopumā atbilst
regulatīvajām prasībām, bet ar nosacījumu, ka tās neatbilstības, kuras atklātas iepriekš minēto
auditu laikā tiks novērstas.
2011. gada radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas plāns tika izveidots un īstenots
atbilstoši kopējai 6 gadu ANS/CNS pakalpojumu sniedzēja programmai. 2011. gadā
Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas plāns balstījās uz ANS/CNS pakalpoju
sniedzēja atbilstību Regulas (EK) Nr. 2096/2005 V. Pielikuma, 2. Punkta prasībām. Augstāk
minētie programma un plāns ir apstiprināti un glabājās pie Aeronavigācijas daļas vadītājā, kas
arī kontrolē šajos dokumentos noteikto pasākumu izpildi.
2011. gadā CNS jomā Latvijas ANS/CNS pakalpojumu sniedzējs ieviesa trīs izmaiņas viņa
funkcionālajās sistēmās, divas izmaiņas bija saistītas 11 jaunu radiostaciju ieviešanu un vēl
viena izmaiņa bija saistīta ar „MSS-W RIX” teritoriālās novērošanas sistēmas operacionālās
darbības uzsākšanu.
Visos augstāk minētajos gadījumos Civilās aviācijas aģentūrai tika iesniegti lidojumu drošības
novērtējumi. Šie novērtējumu ieviesto izmaiņu kontekstā tika izvērtēti atbilstoši Kvalitātes
sistēmas ierosināto izmaiņu pārskata procedūrai, kā tas bija noteikts Regulā (EK) Nr.
1315/2007. Lai gan ierosināto izmaiņu drošuma lietā identificētie un minētie apdraudējumi
pārsvarā sasniedz tikai 3. bīstamības klasi, tomēr Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības
nodaļa ir veikusi visu 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 vadības sistēmas
sastāvdaļa. 2011. gadā tika veikts Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļas esošo un
nepieciešamo resursu novērtējums, atbilstoši Civilās aviācijas aģentūras Kvalitātes vadības
sistēmas procedūrai ANS 12.1. Šajā novērtējumā ir secināts, ka galvenais trūkstošais resurss ir
darbinieki. Veiktais novērtējums parāda, ka normālai nodaļas darbībai ir nepieciešami 2, 945
darbinieki, tas nozīmē, ka nodaļā ir jābūt 3 darbiniekiem. Prakse parādīja, ka lielākā problēma
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jauna darbinieka piesaiste ir potenciālo kandidātu kompetences, zināšanu un prasmju trūkums,
neskatoties uz to, ka prasības iespējamajiem kandidātiem tika samazinātas līdz minimumam.
Radiotehniskā aprīkojuma uzraudzības nodaļa tika iesaistīta trīs negadījumu izmeklēšanā, no
kuriem divi izrādījās Civilās aviācijas aģentūras citu daļu un nodaļu kompetencē. Bet viens
negadījums, kas bija saistīts ar sakaru problēmu Starptautiskās lidostas „Rīga” manevrēšanas
zonā, un neskatoties uz to, ka problēma bija novērsta, izraisīja turpmāku šīs problēmas saknes
izvērtēšanu un problēmas risināšanu nākošajā gadā.
2.1.6.2. Gaisa satiksmes pārvaldības nodaļas pārskats.
Līdz ar iestāšanos Eirokontrolē 2011. gada 1. janvārī, Latvija varēja uzsākt pilnvērtīgu
integrāciju Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīklā, tādējādi arī īstenojot Eiropas Savienības
tiesību aktos noteiktās prasības gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības un gaisa telpas
pārvaldības funkciju integrācijai Vienotās Eiropas debess ietvaros. Attiecīgi, tika veikti
uzraudzības auditi aeronavigācijas sniedzēja gaisa telpas pārvaldības un gaisa satiksmes
plūsmas pārvaldības pakalpojumiem līdz ar pievienošanos Eirokontroles integrētai lidojumu
plānu sistēmai (IFPS), kā arī atsevišķas inspekcijas un auditi gaisa satiksmes pakalpojumiem.
Lai veiktu gaisa satiksmes pārvaldības darbības efektivitātes mērījumus, gaisa satiksmes
pārvaldības (ATM) nodaļa regulāri saņem informāciju par gaisa satiksmes pārvaldības jomas
drošības atgadījumu izmeklējuma rezultātiem un drošības atgadījumu statistiku. Tāpat arī,
ņemot vērā aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja izskatīšanai iesniegtos izmaiņu riska
novērtējumus, tiek sekots līdzi esošo apdraudējumu ietekmei un saistošo risku kontroles
mehānismu efektivitātei. Apkopotā informācija par lidojumu drošības atgadījumiem, kas
saistās ar gaisa satiksmes pārvaldību, atbilstoši Eirokontroles dalībvalstīm saistošajām
prasībām, ikgadēji tiek pārsūtīta Eirokontrolei, lai Latvija varētu sniegt ieguldījumu kopējās
Vienotās Eiropas debess apdraudējumu un risku identificēšanas procesos. Eirokontrolei tika
sniegta informācija arī par lidojuma līmeņu pārkāpumiem Rīgas Lidojumu informācijas
reģionā, kas attiecas uz samazināts vertikālās distancēšanās minimumu, lai gan 2011. gadā
uz ziņošanas periodu šādi pārkāpumi netika identificēti.
2011. gadā tika veiktas 5 inspekcijas un 8 auditi aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja un
apmācību organizācijās, kopā identificējot 26 neatbilstības un 7 novērojumus. Drošuma
uzraudzības auditi bija saistīti gan ar jaunu procedūru ieviešanu lidostā „Rīga”, gan ar
iepriekšējos auditos identificēto neatbilstību novēršanas efektivitātes novērtēšanu. Gaisa
satiksmes pārvaldības jomas auditu programma atkarībā no identificētajiem apdraudējumiem
vai jauniem riskiem, tiek atjaunota pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā kā to
nosaka 2011. gada 17. oktobrī publicētā Komisijas 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. 8. panta prasības, kā arī tā tiek atjaunota ne retāk kā reizi
gadā, lai nodrošinātu, ka divus gadus tiek veikts pietiekams auditu skaits, lai pārliecinātos par
visu sertificēto organizāciju atbilstību piemērojamajām regulatīvajām prasībām drošības jomā
visās atbilstošajās šīs funkcionālās sistēmas jomās, kā to nosaka 2011. gada 17. oktobrī
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publicētā Komisijas Regula (ES) Nr. 1034/2011 par drošības uzraudzību gaisa satiksmes
pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā un ar ko groza Komisijas Regulu (ES)
Nr. 691/2010. 7. panta prasības.
2011 gadā CAA izskatīja 4 ANSP iesniegtos drošības novērtējumus plānotajām nozīmīgām
izmaiņām ATM funkcionālajās sistēmās – Lidostā Rīga - skrejceļa samazināto distancēšanu,
augstas intensitātes skrejceļa izmantošanu, skrejceļa virziena izvēles izmantošanas, un lidostas
Rīga pieejas zonā - 3 jūras jūdžu distancēšanas izmaiņu ieviešanu drošības novērtējumus.
Visas izmaiņas un to drošības argumentācijas dokumentācija tika izvērtēta un izmaiņas tika
akceptētas ieviešanai ar CAA izvirzītiem drošības nosacījumiem, kas balstījās uz spēkā
esošajiem lidojumu drošības standartiem un ATM nodaļas rīcībā esošo informāciju par jau
esošajiem apdraudējumiem un saistošajiem riskiem.
Sniedzot valsts uzraudzības iestādes atbalstu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja
iniciatīvās, ATM nodaļa ņēma dalību, lai izvērtētu uzraudzības jautājumus, pirms Latvijā tiek
ieviesti Eiropas ģeostacionārā navigācijas pakalpojumi (EGNOS), kas nākotnē varētu uzlabot
reģionālo lidostu attīstību, nodrošinot pieejamas lidojumu procedūras.
Pildot gaisa telpas elastīgas izmantošanas stratēģiskā līmeņa funkcijas atbilstoši Komisijas
Regulas (EK) 2150/2005 prasībām ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai
izmantošanai un gatavojoties Vienotās Eiropas debess aeronavigācijas pakalpojumu darbības
uzlabošanas jaunajam atskaites posmam, ATM nodaļa uzsāka visas Rīgas lidojumu
informācijas reģionā esošo gaisa telpas struktūras elementu izmantošanas efektivitātes
novērtēšanu. Pēc Eiropas komisijas aicinājuma, un atsaucoties uz Komisijas Regulu (ES) Nr.
691/2010, tika nosūtīti pirmie dati Eirokontroles Darbības uzlabošanas struktūrvienībai
(Performance Review Body) turpmākai analīzei, lai uzlabotu gaisa telpas izmantošanas
efektivitāti un palielinātu Eiropas kopējā gaisa satiksmes pārvaldības tīkla efektivitāti. Lai
automatizētu gaisa telpas izmantošanas pieteikšanas procesus ar gaisa telpas izmantotājiem,
un šos procesus padarītu lietotājam uzskatāmākus un efektīvākus, tika uzsākta koordinācija ar
Eirokontroli par gaisa telpas elastīgas izmantošanas atbalsta rīka vietējai un reģionālai gaisa
telpas pārvaldībai (LARA – Local and Sub-Regional Airspace management Support Tool) un
civilmilitārās gaisa telpas darbības efektivitātes mērīšanas atbalsta rīka (PRISMIL) ieviešanu
Latvijā 2012. gadā.
Tā kā efektīva gaisa telpas izmantošana ir cieši saistīta ar lidojumu drošību, ir svarīgi, lai līdz
ar pieaugošām gaisa telpas izmantošanas aktivitātēm, kad tiek samazināts pārējiem gaisa
telpas izmantotājiem pieejamais gaisa telpas tilpums un dispečeriem var tikt radīta papildus
slodze, pieejamā gaisa telpa tiek maksimāli efektīvi izmantota gan laikā gan telpā.
Ņemot vērā, ka ar katru gadu nozīmīgi palielinās civilās un militārās aviācijas aktivitātes un to
sarežģītības pakāpe attiecībā uz gaisa telpas un lidlauku izmantošanu, kā arī gaisa satiksmes
vadības pakalpojumiem Rīgas Lidojumu informācijas rajonā, 2011. gadā, salīdzinoši ar 2010.
gadu, ir vismaz par pusi pieaudzis izsniegto gaisa telpas izmantošanas atļauju skaits.
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Izsniegtās atļaujas bija spektrā no individuālām atļaujām vispārējās aviācijas pilotiem, kas
vēlējās ielidot Latvijas gaisa telpā no kaimiņvalstīm līdz pat pasaules čempionāta akrobātikā
un militārās aviācijas mācību atļauju sagatavošanai un izsniegšanai. Katrs no iesniegtajiem
gaisa telpas izmantošanas pieprasījumiem, parasti prasa ciešu koordināciju ar valsts un
pašvaldību institūcijām, kā arī vietējām un ārvalstu fiziskām un juridiskām personām, lai rastu
CAA pieņemamu risinājumu no lidojumu drošības un sabiedrības drošības aspekta kā to
nosaka nacionālie tiesību akti, Eiropas prasības un ICAO standarti.
2011. gada sākumā tika pabeigts darbs pie izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 213,
lai pilnvērtīgāk atainotu lidojumu drošības prasības, pirms tiek ieviestas jaunas izmaiņas gaisa
satiksmes pārvaldības funkcionālajā sistēmā. Tādējādi, tika harmonizēti LR tiesību akti ar
ICAO standartiem un Eiropas savienības tiesību aktiem, kas dalībvalstīm noteica izveidot
savas administratīvos procesus un kārtību, lai veiktu dokumentētus drošības izvērtējumus
pirms izmaiņu ieviešanas. Līdz ar šīm nozīmīgām izmaiņām un papildinājumiem, 2011. gada
28. jūnijā, tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 507 „Noteikumi par gaisa
telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību”. Šajos noteikumos tika iekļauta arī
iesnieguma veidlapa, kas atvieglotu potenciālajiem gaisa telpas izmantotājiem savlaicīgi
identificēt un definēt savas vēlmes gaisa telpas izmantošanas jautājumos, pirms tie vēršas pie
CAA ar oficiālu iesniegumu. Tāpat arī šie noteikumi detalizētākā veidā nosaka Latvijā gaisa
telpas elastīgas izmantošanas darbības principus stratēģiskajos, pirms taktiskajos un
taktiskajos līmeņos un atbildīgās institūcijas.
2011. gada novembrī tika veikts gaisa satiksmes pārvaldības nodaļas esošo un nepieciešamo
resursu novērtējums, atbilstoši valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” Kvalitātes
sistēmas procedūrai ANS 12.1. Pēc šīs procedūras un Gaisa satiksmes pārvaldības nodaļas
aprēķina algoritma, tika aprēķināts kopējais nepieciešamais cilvēku resursu skaits nav
pietiekams, lai gan gaisa satiksmes pārvaldības jautājumu risināšanai tiek piesaistīts personāls
no citām daļām (kopā ar ATM nodaļu 26 cilvēki), šis personāls nav pieejams uz pilnu slodzi
satiksmes pārvaldības nodaļas vajadzībām. Pateicoties integrētai un dinamiskai ATM nodaļas
audita programmai, 2011. gadā Eirokontroles dalībvalstu drošības auditā (ESIMS), tika
novērstas vairāk kā puse no iepriekš identificētajām neatbilstībām, un netika pacelta neviena
jauna neatbilstība. Tomēr paliek vairākas aktivitātes, kuras jau 2011. gadā tika ieplānotas uz
nākamajiem gadiem, lai novērstu gan Eirokontroles, gan ICAO auditos identificētās
neatbilstības. Jautājums par personāla noslogojumu aktualizējās pēc ICAO un Eirokontroles
auditiem, kuros 70% neatbilstību ir saistītas ar Latvijas normatīvo aktu pilnveidošanu un
papildināšanu, ņemot vērā starptautisko standartu prasības gaisa satiksmes pārvaldības,
aeronavigācijas pakalpojumu un to saistošajās jomās, lai gan faktiski Latvijā šie standarti jau
tiek īstenoti.
2.1.6.3. Aeronavigācijas informācijas nodaļa darbības pārskats un citas aktivitātes.
2011. gada 12. maijā tika izstrādāts un apstiprināts Nacionālais plāns pārējai no
aeronavigācijas informācijas servisa (AIS) uz aeronavigācijas informācijas vadību (AIM).
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2011. gadā tika iniciēts izveidot darba grupu par ģeodēzisko darbu ekspertīzes metodikas
aviācijas vajadzībām organizēšanu. Darba grupas mērķis ir panāktu vienošanos par
ģeodēzisko darbu ekspertīzes metodikas noteikšanu aviācijas vajadzībām. Sniegta informācija
biedrībai ”Latvijas mērnieku biedrība” un biedrībai „Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu
asociācijai” par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2010 ar ko nosaka
prasības attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā
Eiropas gaisa telpā un Eirokontroles prasībām ģeodēzisko darbu veikšanai aviācijas
vajadzībām (Specification for the Origination of Aeronautical Data, Edition 0.2, Date
30/01/2012) un atbilstošo specifikāciju mērniecības jomai (DO-SVY, kas ietver 164 prasības),
lai saņemtu nozares speciālistu viedokli par iepriekš minēto prasību īstenošanu praksē. Ņemti
vērā „Starptautiskās lidostas „Rīga”” (RIX) iesūtītie priekšlikumi ekspertīzes procesa
pilnveidošanai. Saņemti lidostas „Liepāja” šķēršļu aeronavigācijas informācijas ekspertīzes
rezultāti. 2011. gadā tika organizēts seminārs par elektronisko šķēršļu datu bāzi (eTOD) un
ICAO 4. pielikumu, lai informētu ieinteresētās puses par ģeodēzisko darbu ekspertīzes
metodiku aviācijas vajadzībām.
Tika ņemta dalība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE),
attiecībā uz uzraudzību un ziņošanu par nacionālo transporta infrastruktūru, ieviešanas darba
grupā. Saņemti INSPIRE īstenošanas Latvijas nacionālā pārskata uzraudzības rādītāji par
2010. gadu, kā arī diskutēti turpmākās rīcības varianti. Apspriesta nacionālo normatīvo aktu
izstrāde saistībā ar direktīvas īstenošanu.
Aeronavigācijas informācijas nodaļa 2011. gadā darbojās arī Emisiju tirdzniecības shēmā
iekļauto gaisa kuģu operatoru emisiju un tonnkilometru ziņojumu apkopošanas un
nepieciešamo datu nosūtīšanas procesā uz Eiropas Komisiju. 2011. gadā ņemta dalība arī
Ministru kabineta noteikumu Nr.663 "Noteikumi par kārtību, kādā aviācijas darbības iekļauj
Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” grozījumu izstrādāšanā.
Aeronavigācijas daļa aktīvi darbojās arī 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.
Tāpat norisinājās darbs pie operacionālā modeļa izstrādēs kā NEFAB darbosies turpmāk izstrādājot tālākos sadarbības principus vairākās sfērās:
1) gaisa telpas izmantošana;
2) lidojumu drošība;
3) pakalpojumu efektivitāte;
4) iepirkumi un apmācības.
Šis darbs prasa koordinētu un saliedētu rīcību no visu valstu aeronavigācijas pakalpojumu
sniedzējiem, uzraudzības iestādēm kā arī no politikas veidotājiem t.i, ministrijām.
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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.
2011. gadā veikti sekojošs drošības uzraudzības pasākumi un izsniegti apstiprinājumi:
-

starptautiskā Lidostā "Rīga" 1 audits, 8 pieteiktās inspekcijas, 2 atkārtotās
inspekcijas, 4 testu sērijas un 3 apsekojumi;

-

izskatītas un apstiprinātas 11 aviācijas uzņēmumu aviodrošības programmas, kā arī 9
aviācijas drošības mācību programmas;

-

Lidostās "Liepāja" un "Ventspils" 2011. gadā valsts uzraudzības pasākumi nav veikti,
jo tajās uz nenoteiktu laiku pārtraukti komerclidojumi;

-

aviosabiedrībās: A/S "Air Baltic Corporation" 1 audits, 5 inspekcijas un 1 testu sērija ;
SIA "SmartLynx Airlines" 2 inspekcijas; A/S "RAF Avia" 1 inspekcija; SIA
"SimpleJet" - 1 inspekcija;

-

pamatojoties uz kravu aģentu iesniegumu un drošības pasākumu atbilstības
novērtējumu izsniegts pilnvarotā pārstāvja - Oficiālā kravu aģenta statuss sekojošām
organizācijām : SIA "Aviation Services", SIA „DHL Latvia”, un SIA "EKL/LS”;

-

veiktas šādu Oficiālo kravu aģentu inspekcijas: SIA”AG Handling” 1 inspekcija; SIA
”Aviation Services” 1 inspekcija; SIA „Baltijas Kravu Centrs” 1 inspekcija un 1 testu
sērija; SIA „DB Schenker” 1 inspekcija; SIA "Aviation Cargo Transit Services"; SIA
„Koll” 1 inspekcija; SIA „DHL Latvia” 1 inspekcija; SIA „TNT Latvia” 1 inspekcija;
SIA "EKL/LS” 1 inspekcija un 1 apsekojums;

-

uzraudzība par aviācijas drošības pasākumu atbilstību aviācijas palīguzņēmumu
darbībā, kuri nodrošina piegādes un pakalpojumus gaisa pārvadātājiem ( pārtikas
piegādes, degvielas piegādes un citu civilajai aviācijai piesaistīto pakalpojumu
sniedzēju uzņēmumi) tika veikti sekojošs uzraudzības pasākumi: SIA „North Hub
Services” 1 inspekcija, 1 atkārtotā inspekcija un 1 apsekojums;
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SIA „North Hub Cleaning Services” 1 inspekcija un 1 apsekojums; SIA "Airo
Catering Services Latvija" 2 inspekcijas, 1 testu sērija un 2 nepieteiktās inspekcijas;
-

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

-

aviācijas uzņēmumu vadošo aviodrošības darbinieku, aviodrošības apmācības
instruktoru un aviodrošības apmācību sniedzēju sertificēšana jomā apstiprināti 8
uzņēmumu aviodrošības vadītāji, sertificēti 25 aviodrošības instruktori un 1 apmācību
sniedzējs;

-

uzraudzība par bīstamo kravu gaisa pārvadājumu noteikumu ievērošanu
komercsabiedrībās, kas veic kravu pārvadājumus no Lidostas "Rīga" tika veiktas 2
inspekcijas A/S "Air Baltic Corporation ";

2011. gada martā sagatavots un nosūtīt Eiropas Komisijai nacionālais kvalitātes ziņojumu par
veikto kvalitātes uzraudzību aviācijas drošības jomā par 2010. 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) Ministru kabineta noteikumi Nr.51 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu
sertificēšanas noteikumi" [stājas spēkā 09.02.2011.]
2) Ministru kabineta noteikumi Nr.507 "Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un
tās mainīšanas kārtību" [stājas spēkā 06.07.2011.];
Pēc 2011. gada darba plānā bija paredzēts izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu "
Instruktora kvalifikācijas prasības personām, kas veic gaisa kuģa salona apkalpes locekļu
mācības un pārbaudes”. Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts un iesniegts 2011.
gada 6. decembrī Satiksmes ministrijas Juridiskajā departamentā pieteikšanai VSS.
Pēc 2011. gada darba plānā bija paredzēts izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu
"Lidojumu
nodrošināšanas darbinieku/ lidojumu dispečeru kvalifikācijas pārbaudes".
Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts un iesniegts 2011. gada 6. decembrī
Satiksmes ministrijas Juridiskajā departamentā pieteikšanai VSS.
Pēc 2011. gada darba plānā bija paredzēts izstrādāt "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada
1. augusta noteikumos Nr. 635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu,
sertifikāciju un ekspluatāciju". 2011. gada 6. oktobrī Ministru kabineta noteikumu projekts
izsludināts VSS-1115.
Pēc 2011. gada darba plānā bija paredzēts izstrādāt "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada
19. maija noteikumos Nr. 349 "Civilās aviācijas apkalpes locekļu darba un atpūtas laika
organizēšanas un ievērošanas kārtība". 2011.gada 15.decembrī Ministru kabineta noteikumu
projekts izsludināts VSS-1376.
Pēc 2011. gada darba plānā bija paredzēts izstrādāt "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada
27. aprīļa noteikumos Nr. 397 "Noteikumi par valsts civilās aviācijas drošības programmu".
2011. gada 6. oktobrī Ministru kabineta noteikumu projekts izsludināts VSS-1114.
Pēc 2011. gada darba plānā bija paredzēts izstrādāt "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada
5. maija noteikumos Nr. 515 "Noteikumi par civilās aviācijas drošības kontroles
programmu". 2011. gada 20. oktobrī Ministru kabineta noteikumu projekts izsludināts VSS1185.
Pēc CAA 2011. gada darba plānā bija paredzēts izstrādāt " Grozījumi Ministru kabineta 2008.
gada 22. septembra noteikumos Nr. 775 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un
izplatīšanas kārtība". Ministru kabineta noteikumu projekts netika izstrādās no CAA puses, jo
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šos noteikumu grozījumus izstrādāja Aizsardzības ministrija un 2011. gada 24. februārī
Ministru kabineta noteikumu projekts izsludināts VSS-180. CAA sniedzot atzinumu uz
izsludināto projektu pievienoja papildus priekšlikumus no savas puses.
2011. gada tika izstrādāts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju", lai iestrādātu
deleģējumu, kas nodrošinātu:
1) Čikāgas konvencijas pielikumu pārstrādi kā nacionālos normatīvos aktus;
2) riska novērtējumu un izņēmumu piešķiršanu;
3) CAA inspektoru tiesības nekavējoties aizturēt gaisa kuģus un aizliegt personām izmantot
licencēm piešķirtās tiesības;
4) papildināts 53. pants "Gaisa kuģa dokumentācija" ar prasību, ka Latvijas Republikas
Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajā gaisa kuģī lidojuma laikā ir jābūt lidojuma
uzdevumam (journey log book), gaisa kuģa ekspluatanta apliecības kopijai un Čikāgas
konvencijas 83 bis panta kārtībā noslēgta līguma kopijai.
5) papildināts ar prasību, ka Latvija atzīst licenču un sertifikātu derīgumu, ja līgums noslēgts
saskaņā ar Čikāgas konvencijas 83 bis pantu;
Likumprojektā tika iestrādātas arī administratīvos sodu normas. 2011. gada 25. augustā
likumprojekts izslidināts VSS-945, 2011. gada 14. decembrī notika starpministriju sanāksme.
Pēc 2011. gada darba plānā bija paredzēts izstrādāt "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada
17. jūnija noteikumos Nr. 447 " Kārtība, kādā piešķir pieeju lidlauka sniegto pakalpojumu
tirgum". 2011. gada 14. martā tika saņemts vēstule no Satiksmes ministrijas, ka izstrādāto
grozījumu turpmākā virzība netiek atbalstīta.
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3.1. Civilās aviācijas aģentūras finansējums un tā izlietojums
Ar 2010. gada 1. janvāri Civilās aviācijas aģentūra sāka darboties kā budžeta nefinansēta
iestāde, kuras budžetu apstiprina Ministru kabinets. 2011. gadam tas apstiprināts ar Ministru
kabineta 2010. gada 6. decembra rīkojumu Nr.705 „Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas
aģentūra” budžeta apstiprināšanu”.
4. tabula
Iepriekšējā gadā
(faktiskā izpilde)

Nr.
Finansiālie rādītāji

p.k.
1.

Pārskata gadā (latos)
apstiprināts ar
Ministru
kabineta
06.12.2010.
rīkojumu
faktiskā
Nr.705
izpilde
2332986
1458902

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

1567443

1.1.
1.2.

dotācijas
maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

9550
1557893

17123
2315863

17123
1441779

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

1231929
1188726
1173417
15309

2603000
2540300
2524947
15353

1690371
1631578
1616349
15229

43203

62700

58793

2.2.

Civilās aviācijas aģentūras darbība 2011. 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”);
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2. Ieņēmumi, kas aprēķināti un iekasēti par Latvijas gaisa satiksmes sniegtajiem
aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā, daļas (Ministru kabineta
2009. gada 28. decembra noteikumi Nr.1661 „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.
Civilās aviācijas aģentūra ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma atbalstu
īsteno projektu Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas tehnoloģiju
sistēmas
konsolidācija
un
integrācija”
(Vienošanās
Nr.
3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/011).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 6.decembra rīkojumu Nr.705 „Par valsts aģentūras
„Civilās aviācijas aģentūra” budžeta apstiprināšanu” 2011. gadā CAA tika plānoti resursi 2
333 tūkst. latu apmērā, t.sk. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
aģentūras darbības nodrošināšanai – 2315,9 tūkst. latu apmērā un valsts budžeta transferti
CAA informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācijai un integrācijai – 17.1 tūkst. latu
apmērā.
CAA izdevumi 2011. gadam tika plānoti 2603 tūkst. latu apmērā, t.sk. izdevumi aģentūras
darbības nodrošināšanai – 2585.9 tūkst. latu apmērā un izdevumi CAA informācijas
tehnoloģiju sistēmas konsolidācijai un integrācijai – 17.1 tūkst. latu apmērā.
Faktiski, saistībā ar pakalpojumu struktūras izmaiņām 2011. gadā CAA ieņēmumi bija 1458.9
tūkst. latu. Savukārt, CAA darbības nodrošināšanai izlietoti līdzekļi 1690.4 tūkst. latu apmērā
jeb 35 % mazāk par plānotajiem izdevumiem. Ņemot vērā to, ka 2011. 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.
Veicot likumā „Par aviāciju”, kā arī citos nacionālajos, starptautiskajos un Eiropas Savienības
normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, arī 2011. gadā, savas kompetences ietvaros, Civilās
aviācijas aģentūra 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) 15,3 tūkst. latu apmērā.
ERAF projekta Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas tehnoloģijas
sistēmas konsolidācija un integrācija” apakšaktivitāšu ietvaros tika veikti maksājumi Civilās
aviācijas aģentūras interneta mājas lapas projektēšanai 4 tūkst. latu apmērā, elektroniskas
eksāmenu datu bāzes iegādei, kas ļaus pilotu eksāmenus kārtot elektroniskā formātā 24,8 tūkst
latu apmērā, datoru kontroles sistēmas iegādei 10,3 tūkst. latu apmērā.
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Projekta apakšaktivitātes mērķis ir izveidot sistēmu elektroniskiem norēķiniem par Civilās
aviācijas aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, izmantojot tiešsaistes maksājuma
pakalpojumu. Līdz ar to Civilās aviācijas aģentūras klientiem būs iespējams veikt elektroniski
pieejamus maksājumus par pakalpojumiem attālināti, izmantojot mājas lapu „www.caa.lv”.
Lai nodrošinātu augstāk minētās projekta apakšaktivitātes īstenošanu, nepieciešams slēgt
līgumu ar Valsts kasi par datu apmaiņu tiešsaistes režīmā. Ņemot vērā to, ka Valsts kase
sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju uzsākusi ERAF projekta
„Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana” īstenošanu, kura galvenās
aktivitātes ir Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas pilnveidošana un izvietošana uz
atbilstošas veiktspējas tehniskiem resursiem, 2011. gadā Civilās aviācijas aģentūrai tika
atteikta līguma slēgšana ar Valsts kasi par datu apmaiņu tiešsaistes režīmā. Līdz ar to Civilās
aviācijas aģentūras projektā „Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas
tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācija” ietverto apakšaktivitāti „Darījumu
apstrādes elektroniskie pakalpojumi” nebija iespējams realizēt 2011. gadā un projekta
īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 2012. gada 10. decembrim.
ERAF projekts paredz izveidot vienotu informācijas sistēmu Civilās aviācijas aģentūrā
procesu atbalstam, un izstrādājot iestādes interneta mājas lapas portālu, nodrošināt
nozīmīgāko aģentūras pakalpojumu elektronizāciju un aģentūras iekšējo procesu uzlabošanu.
Tādējādi, padarot pakalpojumus pieejamākus, ērtākus, ātrākus un kvalitatīvākus, tiks
nodrošināta pakalpojumu elektroniska pieejamība iedzīvotājiem, aviācijas speciālistiem,
aviācijas uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm. Līdz ar programmatūras „Eiropas civilās
aviācijas procesu vadības programmas civilās aviācijas administrācijām” iegādi tiek veidota
kompleksa un vienota aģentūras sniegto pakalpojumu datu bāze un reģistri, kas aptvers visas
ar aģentūras darbību saistītas aktivitātes. Projekta ietvaros tiks izveidota arī elektroniska
eksāmenu datu bāze, kas nodrošinās pilotu eksāmenus kārtot elektroniskā formātā, kā arī tiks
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 saskaņā ar Audita Programmu 2011. gadam tika
veikti 12 iekšējie auditi. Auditos kopā tika konstatētas 13 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.
2009. gadā Civilās aviācijas aģentūras kvalitātes vadības sistēma tika pārsertificēta 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. 2011. gada 5. jūlijā veiktais SIA "Bureau Veritas Latvia"
uzraudzības audits kurā netika konstatēta neviena neatbilstība, kas vēlreiz apliecina darba
rezultātu atbilstību noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.
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2011. gadā CAA darbā tika pieņemti deviņi darbinieki (pieci vīrieši un četras sievietes) un
darba attiecības izbeigtas ar sešiem darbiniekiem (trīs vīriešiem un trīs sievietēm). 2011. gadā
personāla mainība bija 10 %.
Informācija par štata vietu un darbinieku skaita mainība aģentūrā ir apkopota 5. tabulā.
5. tabula
Uz
Uz
Uz
01.01.2011 01.07.2011 31.12.2011
Štata vietas aģentūrā
68
71
69
Vakances
9
8
9
Darbinieku skaits aģentūrā
59
64
61
t.sk. sievietes
22
24
22
t.sk. vīrieši

37

40

39

CAA strādājošo vidējais vecums 2011. gadā bija 46. gadi, kas ir palielinājies par diviem
gadiem salīdzinājumā ar 2010. gadu.
Informācija par darbinieku skaitu pa vecuma grupām ir apkopota 1. diagrammā.
Aģentūras darbinieku sadalījums pa vecuma grupām
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Informācija par darbinieku izglītības līmeni ir attēlota diagrammā nr. 2. CAA ir 11%
darbinieki ar maģistra grādu, 68% darbinieki ar augstāko izglītību, 20% darbinieku ar vidējo
izglītību.
Aģentūras darbinieku izglītības analīze
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2. Diagramma
2011. gadā CAA darbinieki apmeklēja 109 mācību kursus, tajā skaitā 71 mācību kursu
ārzemēs. 2011. gada kursu apmeklējumus salīdzinājumā ar 2010. gadu ir palielinājies par 33
kursiem. Informācija par CAA mācību apmeklējumu statistiku pa struktūrvienībām ir
apkopota 3. diagrammā.
Mācību apmeklējuma skaits 2011. gadā dalījumā pa
struktūrvienībām
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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 2011. 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 plānots pabeigt darbu pie jaunās mājas lapas izstrādes, kas vēl vairāk tiks
orientēta uz sabiedrības informēšanu un izglītošanu, kā arī klientu apkalpošanas uzlabošanas
nolūkā tiks izveidota e-pakalpojumu vide.
► 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:
- 2011. gada februārī CAA organizēja ikgadējo Lidojumu instruktoru semināru.
- Vispārējās nozīmes aviācijas jomā inspekciju laikā tika veiktas pastāvīgas informatīvās
kampaņas attiecībā uz izmaiņām Latvijas un Eiropas Savienības likumos, regulās, direktīvās
un noteikumos.
- 2011. gada 2. septembrī veikta aptauja par līdz šim saņemtajām sūdzībām apkalpojot
pasažierus ar īpašām vajadzībām, lai CAA varētu vadīt nepilnības ekspluatantu procedūrās.
Sniegtas konsultācijas visiem Latvijas GKE un nodrošināta piekļuve SAFA datu bāzei.
- 2011. gadā sadarbībā ar Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroju,
sagatavots lidojumu drošības pārskats par 2011. gadu.
- 2011. gadā Drošības statistikas nodaļa sagatavoja un sniedza prezentāciju par Drošības
vadības sistēmas situāciju Latvijā un atgadījumu ziņošanas sistēmu.
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5.2. Sabiedriskā viedokļa izzināšana
2011. 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 70% aptaujāto ir novērtējuši ar labi vai ļoti labi, un 20% ar apmierinoši un tikai 10%
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 37.5 % aptaujāto ir novērtējuši sniegumu ar labi
vai ļoti labi, 37.5 ar apmierinoši un 25 % atturējās, jo auditēšanas procesā nav iesaistīti.
2011. gada aptaujā tika iekļauti jautājumi arī par plānotās jaunās mājas lapas piedāvātajām
iespējām un no atbildēm var secināt, ka šī uzlabošana ir atbalstāma un nepieciešama mūsu
klientiem, jo attālināti tiks nodrošināta pieeja e-pakalpojumu vides izmantošana, kas atvieglos
gan CAA darbu, gan klientu darbu ikdienā.
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6.1. Prioritātes 2012. gadam
Ļoti būtisks ir tas, ka 2011 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. 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.
- Komisijas Regula (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.
- Komisijas Regula (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.
- Komisijas Regula (ES) Nr. 677/2011 (2011. gada 7. jūlijs), ar ko nosaka sīki
izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) tīkla funkciju īstenošanai
un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010;
- Komisijas Regula (ES) Nr. 1034/2011 (2011. gada 17.oktobris), par drošības
uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā un
ar ko groza Regulu (ES) Nr. 691/2010;
- Komisijas Regula (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;
- Komisijas regula (ES) Nr. 390/2011 (2011. gada 19.aprīlis), ar ko groza Regulu (EK)
Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas
saraksta izveidi;
- Komisijas Regula (ES) Nr. 720/2011 (2011. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Regulu
(EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības
pamatstandartus, attiecībā uz pakāpenisku šķidrumu, aerosolu un gēlu pārbaužu
uzsākšanu ES lidostās;
- Komisijas Regula (ES) Nr. 115/2011 (2011. gada 2. februāris) , ar ko groza Regulu
(EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai
pēc minētā datuma ir veikuši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK
I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot
administrējošo dalībvalsti;
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-

-

-

-

-

Komisijas Regula (ES) Nr. 394/2011 (2011.gada 20.aprīlis), ar ko groza Regulu (EK)
Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc
minētā datuma ir veikuši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK I
pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģu operatoram norādot
administrējošo dalībvalsti saistībā ar Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas
darbības paplašināšanu, tajā iekļaujot EEZ EBTA valstis;
Komisijas Regula (ES) Nr. 334/2011 (2011. gada 7. aprīlis), ar kuru groza Komisijas
Regulu (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka pasākumus kopēju pamatstandartu
īstenošanai aviācijas drošības jomā;
Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 859/2011(2011. gada 25. augusts), ar ko groza
Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 attiecībā uz kopējām tehniskajām prasībām un
administratīvajām procedūrām, ko piemēro komerciāliem pārvadājumiem ar gaisa
kuģiem;
Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 1087/2011(2011. gada 27. oktobris), par
grozījumiem Regulā (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus
kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, attiecībā uz sprāgstvielu
atklāšanas sistēmām;
Komisijas Regula (ES) Nr. 176/2011 (2011. gada 24. februāris), par informāciju, kas
jāsniedz pirms funkcionālo gaisa telpas bloku izveidošanas un pārveidošanas;

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.
Civilās aviācijas aģentūra aktīvi realizē projektu „V/A „Civilās aviācijas aģentūra”
informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācija” realizāciju aktivitātē
3.2.2.1.Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība
(apakšaktivitāte - 3.2.2.1.1.Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība).
Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Šobrīd
notiek jauna Civilās aviācijas aģentūras mājaslapas izstrāde, kura ievērojami uzlabos
aģentūras sadarbību ar nozares profesionāļiem un pakalpojumu sniegšanas procesu.
Kā arī ERAF projekta „V/A „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas tehnoloģiju sistēmas
konsolidācija un integrācija” ietvaros tiks veiktas šādas galvenās darbības:
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-

-

Konsolidēta un optimizēta aģentūras iekšējā informatīvā datu apmaiņas sistēma;
Uzlabota publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu pieejamība un komunikācija
ar klientu;
Izveidoti vismaz 11 jauni, uzlaboti un funkcionāli paplašināti e-pakalpojumi, kas būs
pieejami aviācijas uzņēmumiem, aviācijas speciālistiem gan visiem Latvijas
iedzīvotājiem, kas vēlēsies izmantot šos pakalpojumus;
Izveidota jauna aģentūras mājas lapa, kas nodrošinās mērķauditorijas informētību par
aktualitātēm un Civilās aviācijas aģentūras tēla atpazīstamību;

2011. gadā Civilās aviācijas aģentūrai tika atteikta līguma slēgšana ar Valsts kasi par datu
apmaiņu tiešsaistes režīmā. Līdz ar to Civilās aviācijas aģentūras projektā „Valsts aģentūras
„Civilās aviācijas aģentūra” informācijas tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācija”
ietverto apakšaktivitāti „Darījumu apstrādes elektroniskie pakalpojumi” nebija iespējams
realizēt 2011. gadā un projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 2012. gada 10.
decembrim.
2012. 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
2012. gadā paredzēts veikt ikgadējo dalības maksu starptautiskajai organizācijai – Eiropas
civilās aviācijas konferencei (ECAC –European Civil Aviation Conference) Ls 16037 apmērā.
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Pielikumi

Saīsinājumi
ACAM

Gaisa kuģu lidojumderīguma apsekošanas programma

AOC

Komerciālie gaisa transporta ekspluatanti

AIS

Aeronavigācijas informācijas serviss

AIM

Aeronavigācijas informācijas vadība

ANS

Aeronavigācijas pakalpojumi

ATM

Gaisa satiksmes pārvaldība

CNS

Sakari, navigācija un novērošana

CAA

Civilās aviācijas aģentūra

CAME

Lidotspējas uzturēšanas vadības organizācijas ekspozīcija

EASA

Eiropas aviācijas drošības aģentūra

ECAC

Eiropas civilās aviācijas konference

ECCAIRS

Aviācijas atgadījumu Ziņošanas sistēmu Eiropas Koordinācijas Centrs

EGNOS

Eiropas ģeostacionārā navigācijas pakalpojumi

EK

Eiropas Komisija

EUROCONTROL

Eiropas aeronavigācijas drošības organizācija

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

G/K

Gaisa kuģis

GKE

Gaisa kuģu ekspluatants

GKLAL

Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļi

ICAO

Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

IFPS

Eirokontroles integrētā lidojumu plānu sistēma

JAA

Apvienotās aviācijas institūcija

JAR

Apvienotās aviācijas prasības

JAR-OPS
KVS

Apvienotās aviācijas prasības komerciālajiem pārvadājumiem ar gaisa
transportu
Kvalitātes Vadības Sistēma

PRISMIL

Gaisa telpas elastīgas izmantošanas atbalsta rīks vietējai un reģionālai
gaisa telpas pārvaldībai
Civilmilitārās gaisa telpas darbības efektivitātes mērīšanas atbalsta rīks

LGS

Latvijas Gaisa Satiksme

LĢIA

Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra

MK

Ministru kabinets

NEFAB

Ziemeļvalstu funkcionālais gaisa telpas bloks

ULA

Amatierpilota apliecības

SAFA

Ārvalstu gaisa kuģu drošības novērtēšana

SM

Satiksmes ministrija

SMS

Drošības vadības sistēma

SAD

Speciālo aviācijas darbu ekspluatanti

LARA
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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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