APSTIPRINU:
VALSTS AĢENTŪRAS "CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA"
2014. GADA DARBA PLĀNS

V/a"Civilās aviācijas aģentūra"
Direktors:
______________M. Gorodcovs
2014. gada ____. ___________

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

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3. Mērķis: Latvija – nozīmīgs Eiropas līmeņa gaisa satiksmes krustpunkts, nemainīgi augsts kvalitātes līmenis pasažieru un kravu apkalpošanā un
aviācijas lidojumu drošībā
3.1. Uzdevums: Lidojumu drošības uzraudzības rezultātu apkopošana, analīze un apmaiņa:
• MK noteikumu 1033/2005 (Direktīvas Nr.2003/42) par atgadījumu ziņošanu civilajā aviācijā īstenošana
• Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 ( 2007. gada 12. novembris ), ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā centrālajā repozitorijā integrējama informācija par
notikumiem civilajā aviācijā, kuras apmaiņu veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, īstenošana
• Komisijas Regulas (EK) Nr. 1330/2007 (2007. gada 24. septembris), ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā ieinteresētajām personām izplatāma Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/42/EK 7. panta 2. punktā minētā informācija par notikumiem civilajā aviācijā, īstenošana
Pamatojums: MK noteikumu 1033/2005 (Direktīvas Nr.2003/42); EK Regula Nr. 1321/2007 un Nr.1330/2007
Uzturēt Latvijas CAA ziņojumu par atgadījumiem civilajā aviācijā
Visu periodu
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
datu bāzi, iekļaujoties Eiropas koordinācijas centra atgadījumu
ziņošanas sistēmā (ECCAIRS)

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

Savas kompetences ietvaros veikt drošības tendenču analīzi
detalizētu aizsargpasākumu īstenošanai

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

Sadarboties ar citām ES dalībvalstīm drošības informācijas apmaiņā

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

31.03.2014.

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

31.08.2014.

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

Ieviest un uzturēt datu apmaiņas procedūru saskaņā ar EK Regulu
Nr.1330/2007

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

Uzturēt datu integrācijas procedūru saskaņā ar EK Regulu
Nr.1321/2007

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

Apkopot statistiku par komercaviāciju un vispārējās nozīmes
aviāciju (lidojumu skaits un nolidotās stundas )
Sadarbojoties ar Transporta nelaimes gadījumu un incidentu
izmeklēšanas biroju, sagatavot lidojumu drošības pārskatu par
2013.gadu

1

Pasākuma nosaukums
Topošās Regulas par civilās aviācijas atgadījumu ziņošanas prasību
apzināšana un sagatavošanās darbi (paredzams, ka Regula stātos
spēkā 2014. gadā, ar piemērošanu pusotru gadu pēc stāšanās spēkā.)

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

Atskaite par izpildi

3.2. Uzdevums: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.2111/2005 par darbības aizliegumiem Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa
transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti īstenošana
Pamatojums: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2111/2005
Dalība Gaisa drošības komitejas (ASC – BLACK LIST) darbībā

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
pasākumu plānu

M.Gorodcovs

Atbildīgais eksperts

3.3. Uzdevums: Eiropas Kopienas SAFA programmas īstenošana: Komisijas Regulas (EK) Nr. 768/2006 ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK par
informācijas vākšanu un apmaiņu attiecībā uz to gaisa kuģu drošību, kuri izmanto Kopienas lidostas, un informācijas sistēmu pārvaldību īstenošana
• Komisijas Regulas (EK) Nr. 351/2008 ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK attiecībā uz prioritātes piešķiršanu Kopienas lidostas izmantojošo gaisa
kuģu perona pārbaužu veikšanā – īstenošana
• Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumu Nr.856 iekļauto tiesību normu, kas izriet no Komisijas Direktīvas 2008/49/EK ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvai 2004/36/EK attiecībā uz kritērijiem perona pārbaužu procedūrās, ko veic gaisa kuģiem, kas izmanto Kopienas lidostas, prasību izpilde
Pamatojums: Komisijas Regula (EK) Nr. 768/2006, Komisija Regula (EK) Nr. 351/2008, Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumi Nr.856, Komisijas Direktīva 2008/49/EK,
Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/36/EK
Veikt SAFA inspekcijas, ņemot vērā prioritātes piešķiršanas
Saskaņā ar daļas
SAFA nacionālais
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa M.Gorodcovs
kritērijus saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 351/2008 2.pantu
pasākumu plānu
koordinātors
Nodrošināt SAFA inspektoru apmācību kā tas noteikts 2008.gada
Saskaņā ar daļas
SAFA nacionālais
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa M.Gorodcovs
14.oktobra MK noteikumos Nr. 856
pasākumu plānu
koordinātors
Nodrošināt papildus apmācību SAFA inspektoriem, lai optimizētu
Saskaņā ar daļas
SAFA nacionālais
inspekciju procesu un uzlabotu/papildinātu kvalifikāciju, t.sk.
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa M.Gorodcovs
pasākumu plānu
koordinātors
koordinēt pieredzes apmaiņu ar citām Dalībvalstīm
Sniegt publisku pārskatu par katra kalendāra gada laikā Latvijas
Saskaņā ar daļas
SAFA nacionālais
Republikas teritorijā esošajos lidlaukos veikto gaisa kuģu pārbaužu
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa M.Gorodcovs
pasākumu plānu
koordinātors
skaitu
Kontrolēt uzskaiti par veiktajām SAFA inspekcijām katram SAFA
inspektoram

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

SAFA nacionālais
koordinātors

Kontrolēt uzskaiti par veiktajām SAFA inspekcijām no Inspekciju
prioritātes, nediskriminēšanas u.tml. viedokļa, kā arī kontrolēt SAFA
inspekciju plāna izpildi

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

SAFA nacionālais
koordinātors

2

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

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

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

SAFA nacionālais
koordinātors

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

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

SAFA nacionālais
koordinātors

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

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

SAFA nacionālais
koordinātors

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
pasākumu plānu

M.Gorodcovs

SAFA nacionālais
koordinātors

Pasākuma nosaukums

Dalība Gaisa drošības komitejas, ESSG (ASC – SAFA) darbībā

Atskaite par izpildi

3.4. Uzdevums: EK Regula Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu īstenošana
Pamatojums: EK Regula Nr. 1107/2006
Nodrošināt, lai gaisa pārvadātāji izpilda prasības, kas noteiktas
Regulas II pielikumā.

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Gaisa kuģu salona
drošības nodaļas
vadītājs

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

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Gaisa kuģu salona
drošības nodaļas
vadītājs

3.5. Uzdevums: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko
atceļ Direktīvu 94/56/EK
Pamatojums: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 996/2010
21.panta „Palīdzība gaisa satiksmes nelaimes gadījumos cietušajiem
un viņu tuviniekiem” prasību īstenošana

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
pasākumu plānu

M.Gorodcovs

Gaisa kuģu salona
drošības nodaļas
vadītājs

18.panta „Drošības rekomendāciju ievērošanas kontrole un drošības
rekomendāciju datubāze” prasību īstenošana

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
pasākumu plānu

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

3

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.6. Uzdevums: Komerciālās un vispārējās nozīmes aviācijas darbības uzraudzība.
Komisijas
Pamatojums: Reg. (EK) Nr. 859/2008, OPS Subpart C, JAR-OPS 3 Subpart C, ICAO Annex 6, ICAO Doc. 8335 Part III Chapter 5; MK.Noteikumi Nr. 309/2007;
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 piemērošana saskaņā ar ieviešanas plānu līdz 2014. gada 28. oktobrim.
Izveidot un uzturēt uzraudzības programmu, lai pārbaudītu gaisa
kuģa ekspluatanta atbilstību prasībām apliecības vai apstiprinājuma
izdošanai, vai sertificētās organizācijas pastāvīgai atbilstībai
piemērojamām prasībām. Veicamie pasākumi sekojošās
organizācijās:
 A/s “Air Baltic Corporation”
 SIA “SMART LYNX”
 A/S “RAF-AVIA”
 SIA “Baltic Jet Aircompany”
 SIA '' Alpha Express Airlines”
 SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs”
 SIA „GM Helikopters”
 SIA “Baltijas Helikopters”
 SIA „Profesionālais sporta aviācijas centrs Rīgas aeroklubs

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
pasākumu plānu

M.Gorodcovs

Uzraudzības
programmas vadītājs

Topošo gaisa pārvadātāju sertifikācija

Pēc pieprasījuma Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Sertifikācijas
programmas vadītājs

4

Pasākuma nosaukums
Plānot un veikt risku mazināšanas pasākumus, ņemot vērā lidojumu drošības statistiku
vispārējās nozīmes aviācijā Latvijā, kā arī identificētos lidojumu drošības
apdraudējumus, to iespējamās sekas un esošos aizsarglīdzekļus drošības risku kontrolei
sekojošās organizācijās:
1)
Lidlauks Ādaži (EVAD)
2) Lidlauks Spilve (EVRS)
3) Tukums (EVTA)
4) Daugavpils (EVDA)
5) Cēsis (EVCA)
6) Ikšķile (EVPA)
7) Liepāja (EVLA)
8)
Ventspils (EVVA)
9)
Limbaži (EVLI)
10) Jelgava (EVEA)
11) Rēzekne
12) Rumbula
13) Talsi
14) Kuldīga
15) Mālpils
16) SIA - ,,Centra Jaunzemji”
17) Biedrība – „Latvijas Gaisa balonu sporta savienība” (LGBSS)
18) Biedrība – „Latvijas Aeroklubs”

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

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
pasākumu plānu

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

M.Gorodcovs

Vispārējās nozīmes
aviācijas gaisa kuģu
ekspluatācijas nodaļa

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Gaisa kuģu
ekspluatācijas daļa

Gaisa kuģu ekspluatanta biznesa plāna novērtējums, tā pirmreizējai
sertifikācijai

Visu periodu (uz
pieprasījumu)

Finanšu daļa

M.Gorodcovs

I.Dambe

Gaisa kuģu ekspluatantu finansiālā stāvokļa izvērtējums sertifikāta
derīguma termiņa pagarināšanai

Visu periodu (uz
pieprasījumu)

Finanšu daļa

M.Gorodcovs

I.Dambe

Veikt individuālo gaisa kuģu īpašnieku vai pilotu darbības
uzraudzību

Atskaite par izpildi

3.7. Uzdevums: Gaisa kuģu ekspluatantu sertifikācija
Pamatojums: EK Regula Nr. 216/2008,

5

Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Dalība sertificēšanas procesā un novērtējuma sagatavošana Gaisa
kuģa ekspluatanta apliecības saņemšanai / derīguma termiņa
pagarināšanai

Visu periodu (uz
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
pieprasījumu)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

M.Gorodcovs

Atbildīgais
inspektors

Atskaite par izpildi

3.8. Uzdevums: Aviācijas personāla veselības pārbaužu veikšana
Pamatojums: ICAO prasības, EK Regula Nr. 216/2008, MK noteikumi Nr. 97/2010;
Nr. 290/2012, EK regula Nr.1178/2011 saskaņā ar ieviešanas plānu
Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu veselības apliecību
Visu periodu
izsniegšana

EK regula
Aviācijas medicīnas daļa

M.Gorodcovs

A. Priekulis

Gaisa satiksmes vadības dispečeru kvalifikācijas atzīmju izsniegšana,
pagarināšana, atjaunošana

Visu periodu

Aviācijas medicīnas daļa

M.Gorodcovs

A. Priekulis

Aviācijas Medicīnas ekspertu uzraudzība

Visu periodu

Aviācijas medicīnas daļa

M.Gorodcovs

A. Priekulis

Aviācijas Medicīnas centra uzraudzība

Visu periodu

Aviācijas medicīnas daļa

M.Gorodcovs

A. Priekulis

3.9. Uzdevums: Aviācijas personāla sertifikācija
Pamatojums: ICAO prasības, EK regula Nr. 2042/2003, ES regula Nr. 1149/2011, EK regula Nr. 805/2011
Visu periodu
M.Gorodcovs
S. Šarkovskis
Gaisa satiksmes vadības dispečeru kvalifikācijas atzīmju izsniegšana,
Aeronavigācijas daļa
Part 147 Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību
Visu periodu
Lidotspējas daļa
M.Gorodcovs
J.Druska, G. Lapiņš
organizāciju uzraudzība; 2 organizācijas (RAI un TSI)
Part 66 Tehniskās apkopes personāla licenču izsniegšana
Visu periodu
Lidotspējas daļa
M.Gorodcovs
J.Druska, G. Lapiņš
3.10. Uzdevums: Aviācijas personāla sertifikācija
Pamatojums: ICAO prasības, EK regula Nr.1178/2011,EK regula Nr. 290/2012, MK Noteikumi Nr. 51 /2011, MK Noteikumi Nr. 1111 /2013
Aviācijas personāla sertificēšanas daļas "REGLAMENTA"
izvērtēšana un grozījumu izstrāde, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.
842 Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūras " nolikums ( Rīgā
2012. gada 11. decembrī), PART - FCL, ARA, ORA prasībām
pārvaldības un uzraudzības jomā un atbilstoši AMC un GM.

Apstiprināšana:
līdz: 05.04.2014.
un pēc
nepieciešamības

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Aviācijas personāla sertificēšanas daļas Darbības un procedūru
rokasgrāmatas pilnveidošana, atbilstoši ICAO-SARP; PART - FCL ,
ARA, ORA prasībām pārvaldības un uzraudzības jomā un atbilstoši
AMC un GM. Rokasgrāmatas apstiprināšana.

Visu periodu
Apstiprināšana:
līdz: 05.04.2014
un pēc
nepieciešamības

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme.
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme.
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Saskaņā ar daļas Darbības un procedūru rokasgrāmatu, daļas un
nodaļu dokumentācijas, darbības procedūru un darbinieku amata
aprakstu izvērtēšana un pilnveidošana, atbilstoši civilās aviācijas
normatīvo dokumentu ( ICAO-SARP; PART - FCL , ARA, ORA )
prasībām un atbilstoši AMC un GM. Iesniegumos un citās
dokumentācijas veidlapās, kurās norādāmi maksājumi veikt
labojumus no "LV" uz "Euro".

Visu periodu
Apstiprināšana:
līdz: 05.04.2014
un pēc
nepieciešamības

Struktūrvienība

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Atbildīgā
amatpersona

M.Gorodcovs

Izpildītājs
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme.
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa

M.Gorodcovs

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme.
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme.
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa

MK Noteikumu izstrāde par aviācijas personāla sertificēšanu
lidojumiem ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.
II - III ceturksnis
2016/2008, 4. panta 4. punktā ( II pielikums) minētiem gaisa kuģiem.

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Grozījumu izstrāde MK Noteikumiem par publisko maksas
pakalpojumu cenrādi, ņemot vērā apstiprinātu mācību iestāžu
pastāvīgas uzraudzības programmas izpildi.

Saskaņā ar CAA
Finansu daļas
plānu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

3 mēnešu laikā
pēc Līguma
noslēgšanas

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Eiropas Savienības Komisijas regulas (ES) Nr.1178 / 2011 un Nr.
290 / 2012 prasību un procedūru ieviešanas izvērtēšana, daļas darba
plāna un darbības procedūru korekcijas, ja nepieciešams.

MK Noteikumos Nr 51 (2011) un Nr. 1111 (2013) noteikto prasību
un procedūru aviācijas personāla sertificēšanas jomā izvērtēšana un
grozījumu veikšana, saistībā ar Eiropas Savienības Komisijas regulas
(ES) Nr.1178 / 2011 un Nr. 290 / 2012 ieviešanu.

Pamatojoties uz EASA un FAA savstarpēja līguma par pilotu
apliecību konvertēšanu ( BASA):
1. izstrādāt un ieviest attiecīgas dokumentācijas veidlapas (
Apliecības konvertācijas Pieteikums, " EU Part- FCL apliecības" un
kvalifikācijas derīguma apstiprinājuma veidlapa, u.c.).
2.
Atbilstoši papildināt " Daļas darbības un procedūru rokasgrāmatu ".

Visu periodu;
Izvērtēšana:
līdz 05.04.2014
un III - IV cet.

Visu periodu;

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Atskaite par izpildi

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Pēc atsevišķa
plāna

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Daļas vadītājs
G. Prekelis

Visu periodu
(pēc pieprasījuma)

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme

Pirmreizējā PART - FCL apliecību izdošana un JAA vai nacionālo
apliecību apmaiņa uz PART - FCL apliecībām (Procedūra saskaņā
ar atbrīvojuma piešķiršanu saistītu ar Komisijas Regulas (ES)
Nr.1178/2011 un Regulas Nr.290/2012 piemērošanu )

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

JAA apliecībās esošo kvalifikāciju derīguma termiņa pagarināšanas
turpināšana (Procedūra saskaņā ar atbrīvojuma piešķiršanu saistītu
ar Komisijas Regulas (ES) Nr.1178/2011 un Regulas Nr.290/2012
piemērošanu )

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

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

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Pasākuma nosaukums
Daļas darbinieku profesionālā līmeņa uzturēšana un paaugstināšana,
atbilstoši pildāmajām funkcijām ICAO, Regulu un EASA prasību
izpildē. Ievads amatā un kvalifikācijas uzturēšana pēc individuālām
programmām. Dalība ICAO / EASA rīkotos kursos, semināros un
darba grupās.
Atšķirīgu no PART - FCL gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu
apliecību izdošana

Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu dokumentācijas, sastītās ar
apliecību un kvalifikācijas atzīmju, nozīmējumu un apstiprinājumu
izsniegšanu, mācību organizāciju un mācību kursu sertificēšanas un
apstiprināšanas dokumentācijas arhivēšana un uzglabāšana.

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

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

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Noslēgt EMPIC programmas FCL moduļa ieviešanu papildus
izstrādājot PART-FCL apliecību National Attachement gaisa kuģu
apkalpes locekļu apliecību paraugus, pamatojoties uz MK.
Noteikumu Nr. 51(2011) noteikto.

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Atskaite par izpildi

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme.
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme
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Pasākuma nosaukums

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

Izvērtēt EASA veikto auditu citās valstīs Ziņojumus un veikt
nepieciešamos organizatoriskos pasākumus aviācijas personāla
sertificēšanas procedūru pilnveidošanā.

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Izpildītājs
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa

Atskaite par izpildi

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa

3.11. Uzdevums: Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu mācību organizāciju sertifikācija un darbības uzraudzība
Pamatojums: EK regula Nr.1178/2011, EK regula Nr. 290/2012
Aviācijas personāla mācību organizāciju biznesa plānu novērtējums,
tā pirmreizējai sertifikācijai

Pēc pieprasījuma

Finanšu daļa

M.Gorodcovs

I.Dambe

Aviācijas personāla mācību organizāciju finansiālā stāvokļa
izvērtējums sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai

Pēc pieprasījuma

Finanšu daļa

M.Gorodcovs

I.Dambe

Visu periodu,
saskaņā ar grafiku

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa

Gaisa kuģa lidojuma apkalpes locekļu profesionālās sagatavošanas
organizāciju un mācību kursu sertifikācija, uzraudzība un papildu
programmu apstiprināšana:

Lidotāju profesionālās sagatavošanas organizāciju (ATO) : ERIVA,
Swan Fly, BCAT, airBaltic, SmartLynx pārsertificēšanas
turpināšana, atbilstoši PART-FCL, ARA, ORA

līdz: 07.04.2014

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M. Gorodcovs

Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Ozoliņš
A.Vicinskis.
J.Baldwin
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Pasākuma nosaukums

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

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Visu periodu

PART -FCL noteikto apliecību un kvalifikācijas atzīmju saņemšanai
mācību programmu approbēšana un pilnveidošana sadarbībā ar
mācību organizācijām ( mazās mācību organizācijas - non complex
ATO)

Visu periodu

Apstiprināto mācību organizāciju ( FTO/ TRTO ) pārsertificēšanas
turpināšana un mācību organizāciju (ATO) pirmreizējas
sertificēšanas nodrošināšana, atbilstoši Part-FCL/ARA, ORA
prasībām un procedūrām.

Pārsertificēšana
līdz 07.04.2014.
Sertificēšana visu
periodu

Reģistrēto mācību kursu pārsertificēšanas kārtības noteikšana,
saskaņā ar PART - FCL , ARA, ORA . Pārsertificēšanas plāna
sagatavošana un apstiprināšana.

Struktūrvienība

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

M.Gorodcovs

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa

M.Gorodcovs

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa

M.Gorodcovs

Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Ozoliņš
A.Vicinskis.
J.Baldwin

Visu preiodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Reģistrēto mācību kursu ( RF ) pārsertificēšanas procesa uzsākšana
un mācību organizāciju (ATO) pirmreizējas sertificēšanas
nodrošināšana, atbilstoši PART-FCL/ARA, ORA prasībām un
procedūrām.

Pārsertificēšanas
uzsākšana:
01.10.2014.
Sertificēšana visu
periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Mācību organizāciju (ATO) un reģistrēto mācību kursu ( RF )
darbības uzraudzība, atbilstoši PART-FCL/ARA, ORA prasībām un
procedūrām.

ATO : atbilstoši
pārraudzības
programmai;
RF : atbilstoši
grafikam;

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Pamatojoties uz ICAO / Regulu un EASA dokumentu prasībām,
lidojumu drošības vadības sistēmas pilnveidošana gaisa kuģa
lidojuma apkalpes locekļu mācību organizācijās

Atskaite par izpildi

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Ozoliņš
A.Vicinskis.
J.Baldwin
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Ozoliņš
A.Vicinskis.
J.Baldwin
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

M.Gorodcovs

Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Ozoliņš

M.Gorodcovs

Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Ozoliņš

M.Gorodcovs

Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Ozoliņš

M.Gorodcovs

Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Vicinskis
A.
Ozoliņš

Atskaite par izpildi

3.12. Uzdevums: Aviācijas personāla eksaminēšana
Pamatojums: Atbilstoša prasībām teorētisko eksāmenu kārtošanas un novērtēšanas sistēma
EASA teorētisko eksāmenu Centrālās datu bāzes (ECQB) operēšana,
saskaņā ar noteiktām procedūrām un datorizētu eksāmenu
piemērošana, EASA noteiktām profesionālo pilotu kategorijām
Teorētisko eksāmenu jautājumu gatavošana un operēšana atbilstoši
noteiktām procedūrām EASA un Ministru kabineta noteikumu
Nr.51(2011) noteiktām pilotu kategorijām, kuru eksaminācijā netiek
piemērota EASA teorētisko eksāmenu Centrālā datu bāze (ECQB)
Teorētisko zināšanu pārbaužu plānošana un organizēšana atbilstoši
PART-FCL/ARA prasībām. Eksaminēšanas procesa vadība,
uzraudzība un pilnveidošana. Pretendentu rezultātu reģistrēšana un
maksājumu kvīšu noformēšana.

Lidojumu prasmes pārbaužu, kvalifikāciju pārbaužu un kompetenču
pārbaužu nozīmēšana atbilstoši PART-FCL prasībām

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

3.13. Uzdevums: Angļu valodas zināšanu pārbaudes aviācijas personālam
Pamatojums: ICAO 1. pielikums, EK regula Nr.1178/2011, EK regula Nr. 290/2012 Part-FCL, MK Noteikumi Nr 51 /2011, MK Noteikumi Nr. 1111 /2013
Saskaņā ar ICAO, Part-FCL un līgumslēdzēja "Mayflower "
prasībām angļu valodas eksaminētāju darba uzraudzība un
pilnveidošana

Visu periodu

Lidojumu apkalpes locekļu apliecībās attiecīgu ierakstu veikšana par
Visu periodu
angļu valodas prasmes līmeni
(uz pieprasījumu)

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Sertifikācijas nodaļa
L. Plūme

3.14. Uzdevums: Lidojumu instruktoru un eksaminētāju sagatavošana
Pamatojums: ICAO, EK regula Nr.1178/2011, EK regula Nr. 290/2012, Part-FCL,ARA, ORA prasībām un atbilstoši AMC un GM. Prasībām
Instruktoru un eksaminētāju sertifikātu un nozīmējumu izsniegšana.

Visu periodu
(pēc pieprasījuma)

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Daļas vadītājs
G. Prekelis
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Saskaņā ar PART-FCL, J apakšiedaļas prasībām instruktoru
sagatavošana, to darbības uzraudzība un pilnveidošana

Pēc
nepieciešamības
Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Helikopteru instruktoru prasmju atsvaidzināšanas semināra
organizēšana

II-IV ceturksnis

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

M.Gorodcovs

Lidojumu eksaminētāju, gaisa kuģa tipa un trenažieru eksaminētāju
sagatavošana, to kvalifikācijas paaugstināšana.

Visu periodu
(pēc
nepieciešamības)

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Eksaminētāju standartizācija, standartizācijas kursu organizēšana,
atbilstoši PART-FCL, K apakšiedaļas prasībām

Visu periodu
(pēc
nepieciešamības)

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Eksaminētāju pārraudzība atbilstoši ARA.FCL.205 prasībām

Vadošo eksaminētāju sagatavošana atbilstoši AMC1 FCL.1020;
FCL.1025 prasībām

Citu EASA Dalībvalstu nozīmētu lidojumu eksaminētāju, gaisa kuģa
tipa un trenažieru eksaminētāju akceptēšana

Visu periodu

Pēc
nepieciešamības

Visu periodu

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Aviācijas personāla
sertificēšanas daļa

Izpildītājs
Daļas vadītājs
G. Prekelis,
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Vicinskis
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Vicinskis

M.Gorodcovs

Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Vicinskis

M.Gorodcovs

Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Vicinskis

M.Gorodcovs

M.Gorodcovs

M.Gorodcovs

Atskaite par izpildi

Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Ozoliņš
A. Vicinskis
Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Vicinskis

Mācību un
eksaminēšanas
nodaļa
A. Ozoliņs
A. Vicinskis
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.15. Uzdevums: LR Civilās aviācijas reģistrā reģistrēto gaisa kuģu uzraudzība
Pamatojums: Likums "Par aviāciju", MK noteikumi Nr. 200, MK noteikumi Nr. 573, EK regulas Nr.748/2012 , EK regula Nr. 2042/2003

Gaisa kuģu reģistrēšana LR civilo gaisa kuģu reģistrā

LR Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēto gaisa kuģu
lidotspējas uzraudzība - ~180 gaisa kuģu reģistrā reģistrēto gaisa
kuģu uzraudzība
Gaisa kuģu lidotspējas apsekošanas programmas (ACAM) ietvaros
veikt 10 pilnas gaisa kuģu inspekcijas un 15 gaisa kuģu perona
inspekcijas

Visu periodu

Lidotspējas daļa

M.Gorodcovs

A.Zirnājs
A.Pavļukēvičs,
I. Ansons,
G.Lapiņš

Visu periodu

Lidotspējas daļa

M.Gorodcovs

A.Zirnājs A.
Pavļukēvičs,
I. Ansons,
G.Lapiņš

Visu periodu

Lidotspējas daļa

M.Gorodcovs

A.Fisuns-Meduha
G.Lapiņš

3.16. Uzdevums: Lidotspējas uzturēšanas vadība
Pamatojums: EK Regula Nr. 2042/2003, MK Noteikumi Nr. 661
Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju uzraudzība: veikt 6
plānotos pilnus auditus, analizēt visu 13 organizāciju darbību un
izvērtēt papildus auditu nepieciešamību. Pēc organizāciju
pieprasījuma izvērtēt un apstiprināt izmaiņas/ grozījumus to darbībā
vai dokumentācijā:
 A/S ”Air Baltic Corporation”
 SIA “K.S. AVIA”
 SIA “Smar Lynx Airlines”
 A/S “RAF-AVIA”
 SIA “Baltijas Helikopters”
 SIA „Q Nord”
 SIA A/k “KONKORS”
 SIA ”Profesionālais sporta aviācijas centrs Rīgas Aeroklubs”
 SIA “GM HELICOPTERS” (Nac.)
 SIA "LT AVIA"
Valsts robežsardze
SIA „Technics SA

SIA "VIP AVIA"
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu

Lidotspējas daļa

M.Gorodcovs

A.Fisuns-Meduha
G.Lapiņš

Ikgadējā lidlauka "Rīga" uzraudzība

Visu periodu
(Saskaņā ar daļas
pasākumu plānu)

Lidlauku standartu un
drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Piesis
R.Bisenieks

Veikt lidlauka „Rīga” inspekcijas gaitā konstatēto neatbilstību
novēršanas uzraudzību un pārbaudi.

Visu periodu
(Saskaņā ar daļas
pasākumu plānu)

Lidlauku standartu un
drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Piesis
R.Bisenieks

Veikt vispārējās aviācijas lidlauku ikgadējo pārbaudi:
 Lidlauks "Liepāja"
 Lidlauks "Ventspils"
 Vispārējās aviācijas lidlauks "Ikšķile"
Vispārējās aviācijas lidlauks „Langači” (Limbaži)
 Vispārējās aviācijas lidlauks "Ādaži"
 Vispārējās aviācijas lidlauks "Jūrmala"
 Vispārējās aviācijas lidlauks "Cēsis"
 Vispārējās aviācijas lidlauks "Daugavpils"
 Vispārējās aviācijas lidlauks "Spilve"

Visu periodu
(Saskaņā ar daļas
pasākumu plānu)

Lidlauku standartu un
drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Piesis
R.Bisenieks

Pasākuma nosaukums

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

Atskaite par izpildi

3.17. Uzdevums: Lidlauku sertificēšanas un uzraudzības vadība
Pamatojums: MK Noteikumi Nr. 635, ICAO prasības
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Veikt ikgadējās helikopteru lidlauku pārbaudes:
privātā helikopteru lidlauka „Centra Jaunzemji”
helikopteru lidlauka „Baltijas Helikopters”
helikopteru lidlauka „M Sola”
helikopteru lidlauka „AMO PLANT”
helikopteru lidlauka „Ludza AVP”

Visu periodu
(Saskaņā ar daļas
pasākumu plānu)

Lidlauku standartu un
drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Piesis
R.Bisenieks

Visu periodu
Veikt lidlauku "Rīga", „Ventspils”un "Liepāja" rekonstrukcijas un
(Saskaņā ar daļas
projektēšanas darbu uzraudzību
pasākumu plānu)

Lidlauku standartu un
drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Piesis
R.Bisenieks

Inspekciju pārbaudes gaitā konstatēto neatbilstību novēršanas
pārbaude

Atbilstoši
noteiktajiem
novēršanas
termiņiem

Lidlauku standartu un
drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Piesis
R.Bisenieks

Sniegt priekšlikumus lidlauku sertificēšanas noteikumu grozījumiem,
ņemot vērā ES regulējuma stāšanos spēkā 2014. gadā

Visu periodu

Lidlauku standartu un
drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Piesis
R.Bisenieks

Pēc
nepieciešamības

Lidlauku standartu un
drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Piesis
R.Bisenieks

Visu periodu

Lidlauku standartu un
drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Piesis
R.Bisenieks

Sadarboties ar Daugavpils un Naujienes pagasta pašvaldībām Lociku
Pēc
lidlauka atjaunošanā.
nepieciešamības

Lidlauku standartu un
drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Piesis
R.Bisenieks

Sadarbība ar pašvaldībām lidlauku izveidošanas, teritoriju
plānošanas un lidojumu drošību ietekmēt spējīgu objektu
izveidošanas un ekspluatācijas jomā

Lidlauku standartu un
drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Piesis
R.Bisenieks

Atskaite par izpildi

3.18. Uzdevums: Lidlauku standartu un drošības vadība
Pamatojums: MK Noteikumi Nr. 2, ICAO prasības
Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būves, pārbūves,
iekārtošanas un izvietošanas saskaņošanas jautājumu risināšana
Sadarbība ar lidlauku ekspluatantiem lidlauku drošības pārvaldības
sistēmu izstrādē un ieviešanā
3.19. Uzdevums: Lidlauku turpmākās attīstības veicināšana
Pamatojums: ICAO prasības

Visu periodu
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.20. Uzdevums: Aktivitātes ATM uzraudzības funkciju veikšanā, iniacitīva darba grupās, semināros, programmās un konferencēs, izpildot nacionālās un starptautiskās normatīvo
aktu saistības ATM uzraudzībā un uzraudzības metodikas pilnveidošanā
Pamatojums: ICAO prasības, ES Regula Nr. 1034/2011, ES Regula 1035/2011, EK Regula Nr. 691/2010 , EK Regula Nr. 551/2004, EK Regula Nr. 552/2004, EK Regula Nr. 482/2008, EK
Regula Nr. 2150/2005, ES Regula Nr. 73/2010,
Visu periodu
Meteoroloģisko pakalpojumu sniedzēju uzraudzības auditi:
(atbilstoši
 VAS „Latvijas gaisa satiksme” Meteoroloģiskās nodaļas auditi,  uzraudzības audita
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
programmai un
Aeronavigācijas daļa
(LVĢMC) auditi.Uzraudzības auditu un inspekciju gaitā konstatēto
uzraudzības
neatbilstību novēršanas pārbaude.
ANSP auditu
plānam)
Visu periodu
Aviācijas meteoroloģisko novērojumu staciju inspekcijas lidlaukos
(atbilstoši
Aeronavigācijas daļa
"Rīga", "Liepāja", "Jūrmala", "Ventspils".
uzraudzības
inspekciju
Saskaņā ar
SSC/EK lēmumu
par ICAO
3.pielikuma 76.
ICAO 3.pielikuma 76. labojuma prasību ieviešanas uzraudzība
Aeronavigācijas daļa
grozījuma
juridisko statusu
un tā prasību
ieviešanas
procedūru

LGS , RAI un ANS Mācību organizāciju neplānotās inspekcijas un
auditi

ANS pakalpojuma sniedzēju klātienes auditi un inspekcijas saskaņā
ar 2013-2014 auditu un inspekciju programmu.

30.12.2014.

Visu periodu
(atbilstoši
uzraudzības auditu
un inspekciju
programmai)

Aeronavigācijas daļa

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M.Čerņonoks,
A.Kajevčenko

M.Gorodcovs

A. Kajevčenko

M.Gorodcovs

A. Kajevčenko

M.Gorodcovs

M.Čerņonoks,
S.Šarkovskis

M.Gorodcovs

M. Čerņonoks
Ē. Neimane,
E. Jēkabsons,
S. Šarkovskis
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Gaisa satiksmes pārvaldības sistēmas funkcionālo izmaiņu
dokumentālie auditi un atļauju izsniegšana

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

Ē. Neimane,
E. Jēkabsons,
S. Šarkovskis

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 551/2004
(2004.gada 10.marts) par gaisa telpas organizaciju un izmantošanu
vienotaja Eiropas gaisa telpa (gaisa telpas regula), īstenošana:
- ATM uzraudzība Ziemeļvalstu Funkcionālā bloka NEFAB darba
grupu ietvaros:
- Civilmilitārā komiteja;
-Gaisa telpas pārvaldības grupa;
- ANSP Uzraudzības darba grupa;
-NSA komiteja;
- SERA darba grupa;
- Drošuma izmaiņu darba grupa;
-ANS Darbības uzlabošanas darba grupa;
- Finanšu komiteja

Darbs darba
grupās pēc
NEFAB darba
grupu plāna

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Černonoks,
Ē.Neimane,
S.Šarkovskis
E. Jēkabsons ,
E. Dreijers,
I. Dambe

Ikgadēji

Finanšu daļa,
Aeronavigācijas daļa

M. Gorodcovs

I. Dambe,
M. Čerņonoks
E. Dreijers,
Ē. Neimane,
A. Kajevčenko,
M. Kompa,
A. Dudarevs,

Pasākuma nosaukums

Aeronavigācijas izmaksu tarifu sagatavošana un koordinācija ar
starptautiskajām institūcijām

Piedalīties nacionālo uzraudzības iestāžu koordinācijas platformā

Komisijas Regulas (EK) Nr. 255 (2010.gada 25.marts), ar ko nosaka
kopējus gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības noteikumus, prasību
uzraudzība

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

Pastāvīgi

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

Atskaite par izpildi

Ē.Neimane,
S.Šarkovskis
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Dalība un/vai koordinācija nacionālā, reģionālā un starptautiskā
līmeņa ATM drošuma un ATM sistēmu attīstības programmu
ieviešanā vai ziņojumu sagatavošana (EASA un Eirokontroles ATM
drošuma efektivitātes mērīšana, Runway Safety Team, ESARR 2
AST un RVSM ziņojumi Eirokontrolei, PBN ieviešanas
sagatavošanās process un ziņojumi ICAO u.c.).

Pastāvīgi

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

Gaisa telpas elastīgas izmantošanas stratēģiskā līmeņa funkciju
veikšana, uzraudzība, FUA efektivitātes mērīšana un ziņojumu
sagatavošana Eirokontrolei.

Pastāvīgi

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

Ē.Neimane,
E. Jēkabsons

Ikgadēji no
novembra līdz
nākamā gada
februāra beigām

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

Ē. Neimane

M. Černonoks,
Ē.Neimane,
S.Šarkovskis
E. Jēkabsons,
I. Dambe

Pasākuma nosaukums

Vienotās Eiropas Debess ieviešanas (LSSIP) vietējā plāna
informācijas apkopošana no iesaistītajām aviācijas organizācijām,
informācijas konsolidācija un koordinācijas ar iesaistītajām pusēm,
ziņojuma Eirokontrolei sagatavošana Līmenī 1 un Līmenī 2.
Komisijas īstenošanas regulas 390 (2013. gada 3. maijs), ar ko
nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības
uzlabošanas sistēmu, darbības uzlabošanas plāna izstrāde un
uzraudzība.
Komisijas īstenošanas regulas 391(2013. gada 3. maijs),
ar ko nosaka kopīgu tarifikācijas sisēmu aeronavigācijas
pakalpojumiem darbības plāna izstrāde un uzraudzība.

Izpildītājs

Ē.Neimane,

Pastāvīgi

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

Piedalīties Paplašinātajā maršrutu komitejā

Marts, jūnijs,
novembris

Aeronavigācijas daļa,
Finanšu daļa

M.Gorodcovs

S. Šarkovskis,
I. Dambe

Izstrādāt instrukcijas un pozīcijas par Aeronavigācijas daļas
kompetences jautājumiem.

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa,

M.Gorodcovs

M.Čerņonoks

Pastāvīgi

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M.Čerņonoks,
S.Šarkovskis

ATCO licenšu izsniegšana

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums
Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja VAS „Latvijas gaisa
satiksme” uzraudzības auditi:
 LGS Tehniskā nodrošinājuma un Tehniskās ekspluatācijas
vadības nodaļas audits;
 LGS ATRACC nodaļas audits;
 LGS Navigācijas nodaļas audits;
 LGS Sakaru nodaļas audits;
 LGS Radiolokācijas nodaļas audits.
Sakaru, navigācijas un radiolokācijas (CNS) līdzekļu uzraudzības
inspekcijas:
 ASMGS/NOVA sistēmas inspekcija;
 Cīravas radara objekta inspekcija;
 Rīgas radara objekta inspekcija;
 Lidostas "Jurmala" ILS/DME inspekcija;
 DVOR/DME "Rīga" inspekcija;
 VOR/DME "Trakši" inspekcija;
 Lidostas "Rīga" aviācijas mobilo sakaru sistēmas (RRC)
inspekcija;
 Lidostas "Jūrmala" aviācijas mobilo sakaru sistēmas (Jotron)
inspekcija;
 Trakšu retrenslētāja objekta inspekcija.

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

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

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M.Čerņonoks
E. Dreijers

Visu periodu
(atbilstoši
uzraudzības
inspekciju
plānam)

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Atskaite par izpildi

3.21. Uzdevums: Aktivitātes AIS uzraudzības funkciju veikšanā
Pamatojums: Pamatojums: EK Regula Nr. 1034/2011, ES Regula 1035/2011, ES Regula Nr. 73/2010, MK noteikumi Nr. 775 "Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas
kārtība", Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2007/2/EK (INSPIRE), ICAO Doc 9613 (PBN)
Komisijas Regulas (ES) Nr. 73/2010, ar ko nosaka prasības attiecībā
uz aeronavigacijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti
vienotajā Eiropas gaisa telpā, prasību īstenošana - AIM Valsts plāna
izpildes uzraudzība

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A. Dudarevs

Komisijas Regulas (ES) Nr. 73/2010 ar ko nosaka prasības attiecībā
uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti
vienotajā Eiropas gaisa telpā, prasību īstenošana - darbs Terrain
Obstacle Data base un e-Terrain Obstacle Data base darba grupās
sadarbībā ar LĢIA, Eurocontrol un ICAO

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A. Dudarevs
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Visu periodu
(atbilstoši
Uzraudzības funkciju veikšana VAS "Latvijas gaisa satiksme"
uzraudzības audita
Aeronavigācijas informācijas nodaļā saskaņā ar Komisijas Regulas
programmai un
uzraudzības
Nr. 1034/2011/EK prasībām (auditu veikšana)
ANSP auditu
plānam)
Visu periodu
(atbilstoši
VAS "Latvijas gaisa satiksme" Aeronavigācijas informācijas nodaļas
uzraudzības
uzraudzības inspekcijas
inspekciju
plānam)
Visu periodu
(atbilstoši
Uzraudzīt Latvijas Aeronavigācijas informācijas publikāciju
uzraudzības
atbilstoši ICAO 4.pielikuma prasībām
inspekciju
plānam)
Visu periodu
(atbilstoši
Uzraudzīt Latvijas Aeronavigācijas informācijas publikāciju
uzraudzības
atbilstoši ICAO 15.pielikuma prasībām
inspekciju
plānam)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Černonoks,
A. Dudarevs,
M.Kompa

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A. Dudarevs,
M.Kompa

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A. Dudarevs

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A. Dudarevs,
M. Kompa

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2007/2/EK (INSPIRE)
ieviešana sadarbībā ar LR SM UN LR AM INSPIRE

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A.Dudarevs

Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas,
apstiprināšanas un uzturēšanas kārtības prasību ieviešanas
uzraudzība atbilstoši ICAO Doc 9906 (IFP) prasībām, t.sk.:
- veikt publicētās aeronavigācijas informācijas kvalitātes pārbaudi
atbilstoši 2013.gada 15.oktobra MK not.Nr.1112 .

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M.Čerņonoks,
A. Dudarevs

ICAO Doc 9613 (PBN koncepcija) prasību ieviešanas uzraudzība
atbilstoši ICAO PBN globālā plāna prasībām, t.sk.:
- veikt publicētās aeronavigācijas informācijas kvalitātes pārbaudi
atbilstoši ,
veikt aeronavigācijas datu bāzes piegādātju pārbaudi.

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M.Čerņonoks
A.
Dudarevs E.Dreijers
Ē.Neimane

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

3.22. Uzdevums: Aviācijas frekvenču piešķīrumu pārvaldība
Pamatojums: ICAO prasības, Regula (EK) Nr. 1070/2009, Regula (ES) Nr.1079/2012
Frekvenču piešķīrumu koordinācija
Visu periodu
M.Gorodcovs
Aeronavigācijas daļa
Frekvenču piešķīrumu aizsardzība
Visu periodu
M.Gorodcovs
Aeronavigācijas daļa
Nepieciešamības gadījumā frekvenču piešķīrumu konfliktu
Visu periodu
Aeronavigācijas daļa
M.Gorodcovs
atrisināšanas koordinācija
3.23. uzdevums: Aviācijas ELT kodu pārvaldība
Pamatojums: ICAO prasības
M.Gorodcovs
ELT reģistra uzturēšana
Visu periodu
Aeronavigācijas daļa
ELT kodu sastādīšana un piešķiršana
Visu periodu
M.Gorodcovs
Aeronavigācijas daļa
ELT kodu datu nodošana Jūras Glābšanas Dienestam
Visu periodu
Aeronavigācijas daļa
M.Gorodcovs
3.24. Uzdevums: 24 bitu g/k atbildētāju pārvaldība
Pamatojums: ICAO prasības, MK Noteikumi Nr. 620/2013, Regula (EK) Nr. 552/2004, Regula (EK) Nr. 1070/2009, Regula (ES) Nr. 677/2011
24 bitu kodu piešķiršana

Visu periodu

Atskaite par izpildi

E.Dreijers
E.Dreijers
E.Dreijers

E.Dreijers
E.Dreijers
E.Dreijers

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

24 bitu kodu reģistra uzturēšana
Visu periodu
Aeronavigācijas daļa
3.25. Uzdevums: Zemes pieprasītāju Mode S kodu piešķīrumu pārvaldība
Pamatojums: EK Regula Nr. 262/2009
Visu periodu
Mode S kodu pieprasījuma sastādīšana un iesniegšana Eurokontolē
Aeronavigācijas daļa
Zemes pieprasītāju Mode S kodu reģistrācijas datu uzturēšana
Visu periodu
Aeronavigācijas daļa
Visu periodu
Nepieciešamības gadījumā Mode S konfliktu atrisināšanas
Aeronavigācijas daļa
3.26. Uzdevums: Aviācijas mobilo sakaru 8,33 kHz soļa ieviešanas realizācija Latvijā
Pamatojums: ICAO prasības, Regula (EK) Nr. 1079/2012, Regula (ES) Nr. 677/2011
Darba grupas darbības organizēšana un uzturēšana
Visu periodu
Aeronavigācijas daļa
Nepieciešamo pasākumu izpildes koordinācija un kontrole 8,33 kHz
Visu periodu
Aeronavigācijas daļa
soļa uzraudzībai Latvijā
3.27. Uzdevums: Aeronavigācijas pakalpojumu nodrošināšanas vadība
Pamatojums: ICAO prasības, MK Noteikumi Nr. 620/2013, EK Regula Nr. 552/2004, EK Regula Nr. 1070/2009
Aviācijas radiotehniskā un meteoroloģiskā aprīkojuma iekārtu
Visu periodu
Aeronavigācijas daļa
reģistrācija un sertifikācija
(pēc
Aviācijas meteoroloģisko iekārtu reģistrācija un sertifikācija
Visu periodu
(pēc
Aeronavigācijas daļa
nepieciešamības)

M.Gorodcovs

E.Dreijers

M.Gorodcovs
M.Gorodcovs
M.Gorodcovs

E.Dreijers
E.Dreijers
E.Dreijers

M.Gorodcovs

E.Dreijers

M.Gorodcovs

E.Dreijers

M.Gorodcovs

E.Dreijers

M.Gorodcovs

E. Dreijers
A. Kajevčenko

3.28. Uzdevums: EK kopīgo noteikumu ievērošanas un pildīšanas uzraudzība aviācijas drošības jomā
Pamatojums: EK Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 300/2008, EK Regula Nr.185/2010; EK Lēmums C(2010) 774; MK noteikumi Nr.397/2010; MK noteikumi Nr.150
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

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

Visu periodu

Aviācijas drošības daļa

M.Gorodcovs

D.Reichmane

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

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības daļa

M.Gorodcovs

D.Reichmane
V.Lurie

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

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības daļa

M.Gorodcovs

D. Reichmane
V.Lurie
V.Beķeris
V.Priednieks

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

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Beķeris
A.Klotiņš

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

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības daļa

M.Gorodcovs

D.Reichmane
V.Lurie

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

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības daļa

M.Gorodcovs

V.Priednieks
V.Beķeris

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

Visu periodu
(saskaņā ar
apstiprinātiem
grafikiem)

Aviācijas drošības daļa

M.Gorodcovs

A.Klotiņš
V.Lurie
V.Priednieks

visu periodu

Aviācijas drošības daļa

M.Gorodcovs

D.Reichmane

Pasākuma nosaukums

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

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

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

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

Visu periodu

Aviācijas drošības daļa

M. Gorodcovs

A.Klotiņš
V. Beķeris

Apkopot rezultātus un nosūtīt Eiropas Komisijai ziņojumu par
iepriekšējā (2013.g.) gadā veikto kvalitātes uzraudzību aviācijas
drošības jomā.

31.03.2014.

Aviācijas drošības daļa

M.Gorodcovs

D.Reichmane

Pasākuma nosaukums

Atskaite par izpildi

3.29.Uzdevums: Pamatojoties uz ICAO 2010. gada februārī veiktā audita atklāto nepilnību korektīvo pasākumu plānu
Pamatojums: ICAO prasības, Doc 9859, EASA dok. Prasības, ICAO 1-18 pielikumi.

Pamatojoties uz ICAO 2010. gada februārī veiktā audita atklāto
nepilnību novēršanas pasākumu plānu, turpināt veikt nepieciešamos
organizatoriskos un novēršanas pasākumus atklāto neatbilstību
novēršanai saskaņā ar korektīvo darbību plānu un daļu pasākumu
plānu, ICAO on-line sistēmā veikt informācijas atjaunošanu

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

Visu periodu

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

Visu periodu

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

M.Gorodcovs

I. Giela
V.Piesis
R. Bisenieks
M.Čerņonoks
Ē. Neimane
G.Prekelis
E.Gindra
G.Lapiņš

M.Gorodcovs

I. Giela
V.Piesis
R. Bisenieks
M.Čerņonoks
Ē. Neimane
G.Prekelis
L. Plūme
E.Gindra
G.Lapiņš
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

3.30. Uzdevums: Noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz gaisa kuģu radītajām emisijām (CO2, troksnis)
Pamatojums: Direktīva 2008/101/EK , Likums "Par Piesārņojumu", MK noteikumu Nr.692 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā”,
Regula 748/2009/EK un tās grozījumi, Regula 600/2012/EK un Regula 601/2012;
Saskaņā ar Eiropas Komisijas Direktīvas 2008/101/EK prasību
ieviešanu nacionālajā likumdošanā, nodrošināt likumā "Par
Piesārņojumu" un Ministru kabineta noteikumu Nr.336 "Noteikumi
par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu
Visu periodu
Aeronavigācijas daļa
M.Gorodcovs
M. Kompa
tirdzniecības sistēmā” noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz gaisa
kuģu radītajām emisijām, t.i., emisiju tirdzniecības shēmas ieviešanas
darbībā, kā arī nepārtraukta tās funkcionalitātes uzraudzība:
Pamatojoties uz Regulas 748/2009/EK ikgadējo grozījumu,
nodrošināt Latvijas administrācijā noteikto gaisa kuģu ekspluatantu
atbilstību ES ETS prasībām.

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Kompa

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Kompa

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Kompa

Piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Ministru kabineta noteikumu Nr.336 "Noteikumi par aviācijas
darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības
sistēmā” grozījumu projekta izstrādē.

Atbilstoši
VARAM
noteiktajiem
termiņiem

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Kompa

Piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Ministru kabineta noteikumu Nr. 597 "Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” grozījumu sagatavošanā.

Atbilstoši
VARAM
noteiktajiem
termiņiem

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Kompa

Balstoties uz Direktīvas 2008/101/EK prasībām izdoto EK Regulu
Nr.600/2012 un Nr.601/2012 (Monitoring and Reporting un
Verification and Acreditation ) prasību ievērošanas nodrošināšanu
CAA kompetences ietvaros.
Saskaņā ar SM 07.11.2012 Rīkojumu Nr.01-03/215 izstrādātā VAS
"Starptautiskā lidosta "Rīga"" trokšņa mazināšanas rīcības plāna
(MK noteikumu Nr. 597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” prasību ievērošanas nodrošināšana) realizēšana
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Piedalīties EK "trokšņa" direktīvas 2002/30/EK pārstrādes EK regulā
Pēc
darba gaitā.
nepieciešamības

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Kompa

Atskaite par izpildi

3.31. Uzdevums: Pārvadības sistēmas uzturēšana un atbilstības uzraudzība
Pamatojums: ISO 9001:2008 prasības; Auditu koordinēšanu pirms un pēc Eiropas Savienības institūciju atbilstoši Reg. (EC) 628/2013 un ICAO Doc.9735, 9734 prasībām.
Pārvaldības sistēma uzturēšana saskaņā ar sadaļu ARA.(ARO) GEN 200 - Komisijas Regula (ES) Nr. 1178/2011 , Komisijas Regula (ES) Nr. 290/2012 , Komisijas Regula (ES) Nr. 965/2012
Atbilstības uzraudzības veikšana civilās aviācijas aģentūrā un
uzraudzības darbību laikā atklāto neatbilstību nozīmīguma analīze

Saskaņā ar
apstiprināto audita
programmu

Iekšējā audita un kvalitātes
vadības daļa

M.Gorodcovs

I. Giela

Eiropas Savienības Romisijas regulu (ES) Nr.1178-2011,Nr.
290/2012 un Nr. 965/2012 prasību, ieviešanas plānu un procedūru
uzraudzība

Visu periodu

Iekšējā audita un kvalitātes
vadības daļa

M.Gorodcovs

I. Giela

Eiropas Savienības institūciju auditu koordinēšanu pirms un pēc,
atbilstoši Reg. (EC) 628/2013, tai skaitā EASA elektroniskās
sistēmas SIS aptauju aizpildīšana pēc pieprasījuma

Visu periodu

Iekšējā audita un kvalitātes
vadības daļa

M.Gorodcovs

I. Giela

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

Visu periodu

Iekšējā audita un kvalitātes
vadības daļa

M.Gorodcovs

I. Giela kopā ar
iesaistītajām daļām

Saskaņā ar auditu
plāniem pēc
pieprasījuma

Iekšējā audita un kvalitātes
vadības daļa

M.Gorodcovs

I. Giela kopā ar
Aeronavigācijas daļu

Saskaņā ar
Sertifikācijas
firmas auditu
plānu

Iekšējā audita un kvalitātes
vadības daļa

M.Gorodcovs

Sertifikācijas firma

Ārējie KVS uzraudzības auditi

KVS uzraudzības audits
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)
Saskaņā ar ICAO
ICAO valsts vēstuļu koordinēšana (par izmaiņām ICAO pielikumos)
pieprasījumu

Pasākuma nosaukums

Kvalitātes rokasgrāmatas uzturēšana

Visu periodu

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Iekšējā audita un kvalitātes
vadības daļa

M.Gorodcovs

I. Giela kopā ar
iesaistītajām daļām

Iekšējā audita un kvalitātes
vadības daļa sadarbībā ar
visām daļām

M.Gorodcovs

I. Giela

M.Gorodcovs

E. Gindra

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
pasākumu plānu

Veikt inspektoru darbības rezultātu novērtējumu
Izvērtēt nepieciešamos ADREP uzlabojumus ECCAIRS sistēmā
Ziņot pamanītās kļūdas ECCAIRS u.c. programmās
nepieciešamības gadījumā ieteikt programmu uzlabojumus
ECCAIRS 5. versijas ieviešana Latvijas CAA

Struktūrvienība

un

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Saskaņā ar daļas
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
pasākumu plānu

M.Gorodcovs

Uzturēt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas
biroja izstrādāto rekomendāciju īstenošanas datu bāzi (FACTOR)

Visu periodu

Procesu dokumentācijas uzglabāšanas un arhīva pilnveidošana

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
Aviācijas medicīnas daļa

M.Gorodcovs
M.Gorodcovs

EMPIC ieviešana kā arī procesu dokumentācijas uzglabāšanas un
Visu periodu
Visas CAA iesaistītās daļas
M.Gorodcovs
arhīva pilnveidošana saskaņā ar EMPIC
3.32. Uzdevums: Sabiedrības un pakalpojumu saņēmēju informēšana
Pamatojums: ISO 9001:2008 prasības; MK Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem Nr. 413; Publisko aģentūru likums',

Atskaite par izpildi

Drošības statistikas
nodaļa
Drošības statistikas
nodaļa
Drošības statistikas
nodaļa
Drošības statistikas
nodaļa
Aviācijas
medicīnas daļa
Atbildīgaie eksperti

Visu periodu
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
Publicēt informāciju industrijai uzraudzības, sertificēšanas un izpildes nodrošināšanas jomā

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

Drošības informācijas un statistikas publicēšana CAA mājas lapā

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

Informācijas par SAFA programmu un ziņošanas iespējām
publicēšana CAA mājas lapā

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M.Gorodcovs

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

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

30.06.2014.

Iekšējā audita un kvalitātes
vadības daļa

M.Gorodcovs

I. Giela

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Kompa

31.03.2014.

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Černonoks,
A. Kajevčenko

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Černonoks,
Ē. Neimane

30.12.2014.

Finanšu daļa

M.Gorodcovs

I.Dambe

Finanšu daļa

M.Gorodcovs

S.Pušpure

Finanšu daļa

M.Gorodcovs

S.Pušpure

Finanšu daļa

M.Gorodcovs

S.Pušpure

3.34. Uzdevums: Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
Pamatojums: MK noteikumiem Nr. 842 Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūras " nolikums ( Rīgā 2012. gada 11. decembrī)
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos
Aeronavigācijas daļa,
Nr.507 „Noteikumi par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās
30.06.2014.
M.Gorodcovs
Juridiskā daļa
mainīšanas kārtību

I. Lieģe,
Ē. Neimane

Pasākuma nosaukums

Sagatavot 2013.gada publisko pārskatu
Emisijas un tonnkilometru ziņojumu rezultātu un CAA pieņemto
lēmumu publicēšana CAA mājas lapā.
Sagatavot publikācijai LR Aeronavigācijas informācijas cirkulāru
par lidojumu veikšanu vulkānisko pelnu zonās ar dažādiem
piesārņojuma līmeņiem
Regulāras darba sanāksmes ar gaisa telpas izmantotājiem par
aktualitātēm ATM normatīvajos aktos, izmaiņu ieviešanas
caurskatīšana esošajā ATM sistēmā
3.33. Uzdevums: Finanšu vadība
Pamatojums: LR Normatīvo aktu prasības
Rīkojuma projekta "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra"
budžeta apstiprināšanu (2015.gadam)" izstrāde
2014. gada mēnešu finanšu pārskatus sagatavošana

2014. gada ceturkšņu finanšu pārskatus sagatavošana

2013.gada finanšu pārskata sagatavošana

Divu nedēļu laikā
pēc atskaites
perioda beigām
Mēnesi pēc
atskaites perioda
beigām
30.04.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos
Nr.1050 „Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība

30.11.2014.

Aeronavigācijas daļa,
Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

I. Lieģe,
M. Čerņonoks

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.306
„Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtība

30.11.2014.

Aeronavigācijas daļa,
Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

I. Lieģe,
M. Čerņonoks

Atskaite par izpildi
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Pasākuma nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos
Nr.145 „Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība”;
Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.493
„Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju
desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību”
Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam nodrošināt likumprojekta
"Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (VSS-599) tālāko virzību

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

15.12.2014.

Aeronavigācijas daļa,
Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

I. Lieģe,
M. Čerņonoks

01.10.2014.

Aeronavigācijas daļa,
Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

I. Lieģe,
M. Čerņonoks

Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

A.Čudare
M.Andžāns

M.Gorodcovs

A.Čudare
M.Andžāns

M.Gorodcovs

A,Čudare
M.Andžāns

M.Gorodcovs

A.Čudare
M.Andžāns

Atbilstoši
Ministru kabineta
lēmumam

Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (VSS-599)
pieņemšanas gadījumā izstrādāt Ministru kabineta noteikumu
Atbilstoši
projektu par aviācijas nelaimes gadījumā cietušo civilās aviācijas
Ministru kabineta
gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un glābšanas darbu, institūciju
un Saeimas
sadarbības, civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanas
lēmumiem
kārtību
Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par aviāciju"" (VSS-599)
pieņemšanas gadījumā izstrādāt uz CAA attiecināmo sadaļu Ministru
Atbilstoši
kabineta noteikumu projektam par aviācijas nelaimes gadījumā
Ministru kabineta
cietušo militārās aviācijas gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un
un Saeimas
glābšanas darbu, institūciju sadarbības, militārās aviācijas nelaimes
lēmumiem
gadījumu seku novēršanas kārtību
Grozījum 2003. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.
Atbilstoši
674 "Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un
Ministru kabineta
jūras avārijas gadījumā"
un Saeimas
lēmumiem

Juridiskā daļa, Eiropas
Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

Juridiskā daļa, Eiropas
Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

Juridiskā daļa, Eiropas
Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

Ministru kabineta noteikumu projekts " Aeronavigācijas
informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība"

01.03.2014.

Aeronavigācijas daļa,
Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

I.Lieģe,
M.Čerņonoks

Grozījumi "Administratīvo pārkāpumu kodeksā'

01.10.2014.

Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

I.Lieģe,
A.Čudare

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 1033 "Par ziņošanas
kārtību par atgadījumiem civilajā aviācijā "

20.12.2014.

Gaisa kuģu ekspluatācijas
daļa, Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

A.Sermiliņš,
V.Gertners

Ministru kabineta noteikumu proekts."Grozījumi Mkinistru kabineta
2008.g.17.jūnija noteikumos Nr.447 "Kārtība, kādā piešķir pieeju
lidlauka sniegto pakalpojumu tirgum""

30.08.2014.

Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

V.Gertners

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

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

01.09.2014.

Gaisa kuģu ekspluatācijas
daļa, Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

D. Revizore,
E. Gindra,
V.Gertners

31.12.2014

Aeronavigācijas daļa,
Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

I.Lieģe,
E.Jēkabsons

Daļas inspektoru rokasgrāmatas ISM-O grozījumu izstrāde saskaņā
Saskaņā ar
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
ar Komisijas Regulas (ES) Nr.965/2012 prasību īstenošanas plānu
pasākumu plānu

M.Gorodcovs

E. Gindra

Gaisa kuģu salona drošības inspektoru rokasgrāmatas (CSIM)
Saskaņā ar
grozījumu izstrāde saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr.965/2012
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
pasākumu plānu
prasību īstenošanas plānu

M.Gorodcovs

Gaisa kuģa salona
drošības nodaļas
vadītājs

M.Gorodcovs

SAFA nacionālais
koordinātors

M.Gorodcovs

E. Gindra

M.Gorodcovs

E. Gindra

M.Gorodcovs

Drošības statistikas
nodaļa

M.Gorodcovs

A. Priekulis

Pasākuma nosaukums
Ministru kabineta noteikumu projekts " Par gaisa kuģu ekspluatanta
apliecībām""
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta Ministra kabineta
noteikumi Nr.656 „Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un
tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa
kuģi”;

Atskaite par izpildi

3.35. Uzdevums: Iekšējo normatīvo dokumentu projektu izstrāde
Pamatojums: Valsts Pārvaldes Iekārtas likums, ISO 9001:2008 standarts

SAFA inspektoru rokasgrāmatas (SAFAIM) grozījumu izstrāde
Saskaņā ar
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr.965/2012 prasību īstenošanas
pasākumu plānu
plānu
Aeronavigācijas informācijas sagatavošana publicēšanai AIP sadaļās
GEN 1.2; GEN 1.5; GEN 1.7, ENR 1.1-1.12
Saskaņā ar
Iesaistītās daļas
pasākumu plānu

Pārskatīt inspektoru amata aprakstus, norādot uz konkrētu uzdevumu
Saskaņā ar
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa
veikšanu sertificēšanas vai drošības uzraudzības jomās
pasākumu plānu
Atgadījumu ziņošanas rokasgrāmatas izstrāde vai esošo procedūru
pilnveidošana

Rokasgrāmatas " Aviācijas medicīnas eksperta rokasgrāmata gaisa
kuģu apkalpes locekļu atbilstības medicīniskajā izvērtēšanā" izstrāde
saskaņā ar Komisijas Regulu (ES)1178/2011 un (ES) Nr.290/2012
prasību īstenošanas plānu

31.12.2014.

Visu periodu

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

Aviācijas medicīnas daļa
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A. Dudarevs,
M. Kompa

"Plāna par sadarbības kārtību radioaktīvu vielu ietekmes gadījumam
Rīgas Lidojumu informācijas rajonā" izstrāde

01.06.2014.

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A.Kajevčenko

Grozījumi "Plānā par sadarbības kārtību vulkānisko pelnu ietekmes
gadījumam Rīgas Lidojumu informācijas rajonā"

01.04.2014.

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A.Kajevčenko

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

Ē. Neimane,
S.Šarkovskis,
E.Jēkabsons

Pasākuma nosaukums

Atgadījumu ziņošanas rokasgrāmatas izstrāde vai esošo procedūru
pilnveidošana

ATM nodaļas procedūru un darba rokasgrāmatu papildināšana un
Pēc
uzlabošana
nepieciešamības
ANS daļas - ATM un CNS daļas faktisko cilvēku resursu un
nepieciešamo cilvēku resursu ANS daļas nepieciešamo fukciju
izpildei ikgadējas novērtējums atbilstoši ICAO doc 9734, EK
Regulas 1034/2011 un ESARR 1prasībām
Parr Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansētā
projekta „Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” informācijas
tehnoloģiju sistēmas konsolidācija un integrācija” ietvaros izveidotās
informācijas sistēmas izmantošanas kārtība”
"Kārtība, kādā valsts aģentūrā „Civilās aviācijas aģentūra” izskata
administratīvo pārkāpumu lietas un piemēro administratīvos sodus”
ar tā pielikumiem un Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas
shematisko attēlojumu.
Par valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra" darbinieku darba
izpildes novērtēšanas kārtību

reizi gadā

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Čerņonoks
E. Dreijers
Ē.Neimane
A. Dudarevs

01.03.2014.

Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

I.Tukris

30.04.2014.

Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

V.Gertners

01.02.2014.

Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

D.Dindone

01.03.2014.

Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

A.Čudare

Atskaite par izpildi

Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra" Reglaments

3.36. Uzdevums: Sadarbība
Pamatojums: Dalība ES, NATO un starptautiskajās organizācijās
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Piedalīties starptautisko civilās aviācijas institūciju (ICAO, EASA,
ECAC, EC, EUROCONTROL) darbībā
Sadarboties ar Valsts aģentūru „Tulkošanas un terminoloģijas
centrs” nozares terminoloģijas izstrādē
Dalība Eiropas Komisijas Aviodrošības Regulatīvās Komitejas
plānotajās un ārkārtas sēdēs

Saskaņā ar EK
darba plānu

Dalība ECAC ikgadējos pavasara un rudens forumos informācijas
apmaiņai aviācijas drošības jomā ECAC dalībvalstu starpā
Dalība EASA darba grupās, semināros, konferencēs un citās
aktivitātēs

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Visu periodu

Visas CAA iesaistītās daļas

M.Gorodcovs

Daļu vadītāji

Visu periodu

Visas CAA iesaistītās daļas

M.Gorodcovs

Daļu vadītāji

Aviācijas drošības daļa

M.Gorodcovs

D.Reichmane
A.Klotiņš

Saskaņā ar ECAC
plānu

Aviācijas drošības daļa

M.Gorodcovs

D.Reichmane
A.Klotiņš

Saskaņā ar EASA
pasākumu plānu

Aviācijas medicīnas daļa

M.Gorodcovs

A. Priekulis

Aviācijas medicīnas daļa

M.Gorodcovs

A. Priekulis

Aviācijas medicīnas daļa

M.Gorodcovs

A. Priekulis

Aviācijas medicīnas daļa

M.Gorodcovs

A. Priekulis

Aviācijas medicīnas daļa

M.Gorodcovs

A. Priekulis

Saskaņā ar EASA
pasākumu plānu
Visu periodu
Dalība EASA dalībvalstu Galveno aviācijas ārstu darba grupās
(Saskaņā ar
Visu periodu
Piedalīšanās ASMA organizētajās sanāksmēs
(Saskaņā ar
pasākumu plānu)
Visu periodu
Piedalīšanās ICAO/ ECAC/ EASA/ ICASM organizētajās sanāksmēs
(Saskaņā ar

Dalība EASA izveidotajā Medicīnas darba grupā - Part-MED

Piedalīšanās ICAO/EASA NCMC un RASG-EUR koordinātoru
sanāksmēs

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Iekšējā audita un kvalitātes
vadības daļa

M.Gorodcovs

I. Giela

Piedalīšanās ICAO Eiropas reģiona aviācijas fiksētu sakaru un
frekvenču plānošanas un pārvaldības darba sanāksmēs

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Piedalīšanās Eirokontroles sekundārās radiolokācijas S režīma
pieprasītāju kodu koordinēšanas grupas (MICoG & CIMSEL) darbā

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Saskaņā ar
pasākumu plānu
Piedalīšanās Eirokontroles radaru pārklājuma un novērošanas grupas
Saskaņā ar
(SURG) darbā
pasākumu plānu
Saskaņā ar
Piedalīšanās Eirokontroles navigācijas grupas (NSG) darbā
pasākumu plānu
Piedalīšanās Eirokontroles sakaru grupas (COM SG) darbā

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

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Atskaite par izpildi
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)
Piedalīšanās Eirokontroles atbildētāju/transponderu kodu funkciju
Saskaņā ar
grupas (Transponder Code Function Group) darbā
pasākumu plānu
Piedalīšanās Eirokontroles sekundāro radaru kodu plānošanas grupas
Saskaņā ar
(SSR Code Planning Group) darbā
pasākumu plānu
Piedalīšanās Eirokontroles frekvenču pārvaldības RAFT grupas
Saskaņā ar
sanāksmēs
pasākumu plānu
Piedalīšanās Eirokontroles darba grupas darbā par EK Regulas Nr.
Saskaņā ar
552 prasību pielietošanu sistēmu un iekārtu/komponentu sertifikācijā
pasākumu plānu
un uzraudzībā
Piedalīšanās darba grupās un sanāksmēs, kas saistītas ar
Saskaņā ar
radiotehniskā aprīkojuma nodrošinājumu un uzraudzību NEFAB
pasākumu plānu
ietvaros

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

E.Dreijers

Finanšu daļa

M.Gorodcovs

I.Dambe

Pastāvīgi

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

Ē. Neimane
E. Jēkabsons

Pārstāvēt Civilās aviācijas aģentūru darba grupās: ECAC rīkotajā
ANCAT, EK rīkotajā WG3, Nordic Working Group for Aviation
Environmental Issues u.c. ar aviācijas emisijām saistītajos
pasākumos.

Pēc
nepieciešamības

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

M. Kompa

Dalība Eirokontroles eTOD programmas kontaktpersonu sanāksmēs

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A.Dudarevs

Pastāvīgi

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

Ē. Neimane

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A.Dudarevs

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A.Dudarevs

23.-26.09.2014.

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A. Kajevčenko

Visu periodu
(pēc
nepieciešamības)

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A. Kajevčenko

Pasākuma nosaukums

Dalība EUROCONTROL "Standing Committee on Finance" darbā

Atskaite par izpildi

Pēc pieprasījuma
Darbs NATO Baltijas gaisa telpas draba grupā

Dalība ICAO Eiropas reģiona un Eirokontroles PBN un APV darba
grupās un semināros, PBN ieviešanas uzrauzība Latvijā
Dalība Aeronautical Information Management (AIM;Global AIM)
darba grupās, semināros, konferencēs un citās aktivitātēs (DQR;
DAL; eAIP; AIT; ANP, AIM/SWIM)
Dalība LR SM un LR AM INSPIRE ( Eiropas Parlamenta un
Padomes direktīva 2007/2/EK (INSPIRE)) darba grupās un
semināros
Piedalīšanās ICAO Eiropas reģiona Meteoroloģijas grupas EANPG
METG/24 sanāksmē
Piedalīšanās EASA konsultācijas procesā par CRD 2013-08
"Requirements for ATM/ANS providers and the safety oversight
thereof"
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)
Dalība NEFAB Meteoroloģijas grupas darbā
Visu periodu
(pēc
nepieciešamības)
Dalība ICAO Eiropas reģiona Meteoroloģijas "ad-hoc"darba grupā
Saskaņā ar
(METG/23 Risinājums Nr. 23/4 — EUR SIGMET/AIRMET Guide pasākumu plānu
(EUR Doc 014))
Piedalīšanās apvienotajā ICAO Meteoroloģijas dienesta un WMO 9.-17.07.2014.
Aviācijas meteoroloģijas Komisijas (CAeM-XV) sanāksmē

Aeronavigācijas daļa

Atbildīgā
amatpersona
M.Gorodcovs

A. Kajevčenko

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A. Kajevčenko

Aeronavigācijas daļa

M.Gorodcovs

A. Kajevčenko

Piedalīšanās ICAO Eiropas reģiona vulkānisko pelnu apmācībās
Saskaņā ar
Aeronavigācijas daļa
VOLCEX14/01, iesaistīto Latvijas dalībnieku darbību koordinēšana pasākumu plānu
pasākuma sagatavošanas gaitā, atskaites sagatavošana un dalība
VOLCEX14/01 noslēguma un VOLCEX14/02 plānošanas
sanāksmēs
3.37. Uzdevums: Eiropas aviācijas drošības plāna 2014. gada aktivitāšu īstenošana Latvijā
Pamatojums: ICAO prasības, European Aviation Safety Plan 2013-2016

M.Gorodcovs

M.Čerņonoks
A.Kajevčenko
S. Šarkovskis

Pasākuma nosaukums

Struktūrvienība

Izpildītājs

SYS1.7 Latvijas Valsts drošības programmas izstrādes un
ieviešanas jautājumu risināšana

Visu periodu

Visi daļu vadītāji

M.Gorodcovs

V.Piesis
M.Čerņonoks
G.Prekelis
E.Gindra
G.Lapiņš
A. Čudare
I.Giela

Latvijas Valsts drošības programmas apkopošana un programmas
virzība uz apstiprināšanu

30.12.2014.

Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa

M. Gorodcovs

V. Velde

Komisijas īstenošanas regulas 390 (2013. gada 3. maijs), ar ko
nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības
uzlabošanas sistēmu, saistošo ANS darbības indikatoru uzraudzība

Visu periodu

Aeronavigācijas daļa, Finanšu
daļa

M. Gorodcovs

Ē.Neimane,
E. Jēkabsons
I. Dambe,

Lidojumu drošības uzraudzības rezultātu apkopošana, analīze un
Visu periodu
Gaisa kuģu ekspluatācijas daļa M. Gorodcovs
apmaiņa
3.38. Uzdevums: Sadarbības ar Eiropas Savienības un strarptautiskajām civilās aviācijas organizācijām koordinēšana un pārraudzība
Pamatojums: CAA nolikums, daļas reglaments

Atskaite par izpildi

E.Gindra
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Pasākuma nosaukums

Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Sagatvot priekšlikumus informācijas aprites, sadarbības un
pārraudzības sistēmas pilnveidošanai interešu pārstāvībai Es
institūcijās,un starptautiskajās organizācijās, saskaņā ar CAA
kompetenci

Visu periodu

Nodrošināt CAA pārstāvību EASA Komitejas sēdēs

Visu periodu

Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

M.Gorodcovs

Izstrādāt instrukcijas un pozīcijas par daļas komptences jautājumiem

Visu periodu

Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

M.Gorodcovs

Pārraudzīt instrukciju un pozīciju izstrādi par CAA komptences
jautājumiem

Visu periodu

Piedalīties un pāstāvēt CAA viedokli Vienotās Eiropas gaisa telpas
komitejā

Saskaņā ar
pasākumu plānu

Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa,
citas iesaistītās daļas

Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa
Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa,
Juridiskā daļa

M.Gorodcovs

M.Gorodcovs

M.Gorodcovs

Izpildītājs

Atskaite par izpildi

A. ĻubļinaGoldmane, citu
iesaistīto daļu
vadītāji
A. ĻubļinaGoldmane
A. ĻubļinaGoldmane, daļas
nodaļu vadītāji
A. ĻubļinaGoldmane
A. ĻubļinaGoldmane,
I. Lieģe

A .ĻubļinaGoldmane, citu
Visu periodu
M.Gorodcovs
iesaistīto daļu
vadītāji
3.39. Uzdevums: Aviācijas nelaimes gadījumu informācijas centra izveidošana, funkcionēšanas nodrošināšana un iekšējo normatīvo dokumentu projektu izstrāde
Pamatojums: EK Regula Nr.996/2010, MK Rīkojums Nr.24 "Par Valsts rīcības plānu civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai"

Veikt pasākumus Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē
nodrošināšanai civilās aviācijas jomā - atbilstoši CAA kompetencei

Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

Aktualizēt Aviācijas nelaimes gadījumu informācijas centra
(ANGIC) rokasgrāmatu

Visu periodu

Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

M.Gorodcovs

A. ĻubļinaGoldmane, I.Pomere,
M.Andžāns

Aktualizēt un uzturēt darbībā esošās un, atbilstoši nepieciešamībai,
izstrādāt jaunas procedūras atbilstoši ANGIC rokasgrāmatai

Visu periodu

Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

M.Gorodcovs

A. ĻubļinaGoldmane, I.Pomere,
M.Andžāns

Organizēt teorētiskās un praktiskās mācības, lai veiktu Valsts rīcības
plānā noteikto pasākumu izpildes pārbaudi

31.12.2014.

Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

M.Gorodcovs

A. ĻubļinaGoldmane, I.Pomere,
M.Andžāns
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Izpildes termiņš
(gggg.mm.dd)

Struktūrvienība

Atbildīgā
amatpersona

Izpildītājs

Nodrošināt ANGIC funkcionēšanu ikdienas režīmā un gatavību
aktivizācijai

Visu periodu

Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

M.Gorodcovs

A. ĻubļinaGoldmane, I.Pomere,
M.Andžāns

Nodrošināt ANGIC aktivizēšanu un funkcionēšanu pēc aviācijas
nelaimes gadījuma un ar to saistītos pasākumus

No ANGIC
aktivizēšanas brīža
nepārtraukti līdz
aktivizēšanas
atcelšanai

Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

M.Gorodcovs

A. ĻubļinaGoldmane, I.Pomere,
M.Andžāns

Veikt aviosabiedrību pienākumu EK Regulas 996/2010 21.panta
prasību izpildē uzraudzību

Visu periodu

Eiropas Savienības lietu un
starptautisko attiecību daļa

M.Gorodcovs

A. ĻubļinaGoldmane, I.Pomere,
M.Andžāns

Pasākuma nosaukums

Atskaite par izpildi
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