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Rīgā
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" nolikums

(prot. Nr.61 3.§)
Izdoti saskaņā ar
Publisko aģentūru likuma
8.panta trešo daļu
1. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – aģentūra) ir satiksmes ministra
pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Satiksmes
ministrijas starpniecību.
2. Aģentūrai ir šādas funkcijas:
2.1. īstenot valsts politiku civilās aviācijas drošības jomā;
2.2. nodrošināt valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informā-ciju aviācijas drošības
jomā;
2.3. atbilstoši kompetencei sniegt publiskos pakalpojumus;
2.4. atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienības institūcijās un civilās
aviācijas starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar aviācijas drošību;
2.5. īstenot valsts programmas un projektus civilās aviācijas drošības jomā, kā arī veikt citas
nacionālajos, starptautiskajos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

3. Lai īstenotu funkcijas, aģentūrai ir šādi uzdevumi:
3.1. uzturēt reģistrus un datu bāzes atbilstoši normatīvo aktu, starptautisko institūciju un
informācijas apmaiņas sistēmu prasībām par civilās aviācijas gaisa kuģiem, gaisa kuģu apkalpes
locekļiem, gaisa satiksmes vadības dispečeriem, gaisa kuģu tehniskās apkopes personālu,
lidlaukiem, oficiālo kravu aģentiem, Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO)
dokumentiem un aeronavigācijas informāciju;
3.2. sertificēt gaisa kuģu ekspluatantus, gaisa kuģus, lidojumu trenažierus, lidlaukus, lidostas,
aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju organizācijas, gaisa kuģu tehniskās apkopes
organizācijas, kravu aģentus, aviācijas medicīnas ārstus eksaminētājus, aviācijas medicīnas
centrus, civilās aviācijas personāla mācību kursus un organizācijas, kā arī citas ārējos
normatīvajos aktos noteiktās fiziskās un juridiskās personas;
3.3. uzraudzīt sertificēto civilās aviācijas sistēmas elementu atbilstību aviācijas drošības
prasībām;
3.4. uzraudzīt Nacionālās civilās aviācijas drošības programmas prasību izpildi;
3.5. uzraudzīt Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu;
3.6. uzraudzīt Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra darbību;
3.7. izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai civilās aviācijas drošības jomā;
3.8. atbilstoši tās kompetencei veikt atbildīgās iestādes funkcijas civilās aviācijas drošības jomā
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr. 2320/2002 par
kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā, Eiropas Komisijas 2003.gada
24.septembra Regulas (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju
attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību
vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju, Eiropas
Komisijas 2003.gada 20.novembra Regulas (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un ar tiem
saistīto ražojumu, daļu un ierīču pastāvīgu lidojumderīgumu un šajā procesā iesaistīto
organizāciju un personāla apstiprināšanu, Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 10.marta
Regulas (EK) Nr. 549/2004 par "Vienoto Eiropas debesu" izveides ietvaru (Ietvarregula),
2004.gada 10.marta Regulas (EK) Nr. 550/2004, 2004.gada 10.marta Regulas (EK) Nr. 551/2004
par gaisa navigācijas pakalpojumu sniegšanu "Vienoto Eiropas debesu" ietvaros (Pakalpojumu
sniegšanas regula), 2004.gada 10.marta Regulas (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas Gaisa satiksmes
vadības tīkla saderību (Saderības regula) un 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko
civilo aviāciju izpratnē;
3.9. veikt citus nacionālajos, starptautiskajos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktos
uzdevumus.
4. Aģentūrai ir šādas tiesības:

4.1. iekasēt maksu par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;
4.2. pieprasīt un bez maksas saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzdevumu veikšanai
nepieciešamo informāciju no fiziskām un juridiskām personām;
4.3. pieaicināt ekspertus un slēgt ar viņiem līgumus, lai veiktu ar aģen-tūras darbību saistītus
uzdevumus;
4.4. organizēt un vadīt seminārus un konferences, kā arī piedalīties ārvalstu un starptautisko
institūciju rīkotajos pasākumos;
4.5. publicēt informatīvos materiālus un sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par aģentūras
kompetencē esošajiem jautājumiem;
4.6. slēgt sadarbības līgumus un citus līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām,
nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām perso-nām, kā arī ārvalstu institūcijām;
4.7. īstenot citos nacionālajos, starptautiskajos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos
noteiktās tiesības.
5. Aģentūru vada aģentūras direktors, nodrošinot aģentūras darba nepār-trauktību, lietderību un
tiesiskumu. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā un Valsts pārvaldes iekārtas
likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.
6. Aģentūras direktoram var būt vietnieki. Vietnieku kompetenci nosaka direktors.
7. Tiesiskajās attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām aģentūra ir atbildīga ar tās
valdījumā esošo valsts mantu. Aģentūra tās valdījumā esošo mantu var atsavināt tikai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju
ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt izpirkumnomas (līzinga) līgumus. Pirms finanšu ministra
atļaujas saņemšanas minētajiem darīju-miem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar
satiksmes ministru.
9. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:
9.1. ieņēmumi no sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;
9.2. ieņēmumu daļa no aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā;
9.3. ārvalstu finansiālā palīdzība;
9.4. ziedojumi un dāvinājumi.
10. Aģentūras darbība tiek finansēta, izmantojot Valsts kasē aģentūrai atvērto valsts budžeta

izdevumu kontu. Ar finanšu ministra atļauju aģentūra var atvērt norēķinu kontu kredītiestādē.
11. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.
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