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Informācija par plānoto darbību 

1. Bezpilota gaisa 
kuģa 
paaugstināta 
riska lidojumu 
apraksts 

Atkāpe no noteikumu 2.nodaļā noteiktajām pamatprasībām: 

Lidojumi tuvāk par 24.punktā noteiktajiem attālumiem no atsevišķiem infrastruktūras 
objektiem (ielas, valsts galvenie un reģionālie autoceļi, dzelzceļa infrastruktūra u.c.)  

Lidojumi gaisa telpas struktūras elementos, kas izveidoti saskaņā ar normatīvo aktu, 
kas regulē gaisa telpas pārvaldības kārtību, gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas 
kārtību, to aktīvās darbības laikā: 

- īslaicīgi rezervētajās zonās (TRA), īslaicīgi norobežotajās zonās (TSA), bīstamajās
zonās (D), ierobežotu lidojumu zonās (R) un aizliegtajās zonās (P)

- EVR RPAS zonās, kas izveidotas ap noteikumu Nr.368 3.nodaļā minētajiem
objektiem,

ja tie saskaņoti ar attiecīgā gaisa telpas struktūras elementa pārvaldnieku un tiek 
ievēroti Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātie zonai noteiktie nosacījumi un 
ierobežojumi attiecībā uz bezpilota gaisa kuģu lidojumiem 

Lidojumi lidlauku tuvumā: 
- tuvāk par 26.1., 26.2. un 26.3. apakšpunktā minētajiem attālumiem no lidlauku

skrejceļu sliekšņiem / kontrolpunktiem;
- lidlauka gaisa satiksmes zonās (ATZ), ja valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa

satiksme" tīmekļvietnē https://ais.lgs.lv publicētajā Integrētajā aeronavigācijas
informācijas blokā attiecīgajam lidlaukam nav noteikta kārtība attiecībā uz bezpilota
gaisa kuģu lidojumiem vai kārtība paredz atbilstošu;

- lidlauka gaisa satiksmes vadības zonā (CTR) vai satiksmes informācijas zonā (TIZ)
augstāk par 50m (bet ne augstāk par 120m), vai ar bezpilota gaisa kuģi, kura masa
pārsniedz 1.5kg

2. Bezpilota gaisa 
kuģa lidojumu 
darbības riska 
novērtējums 

Lidojumi tiek veikti, balstoties uz Civilās aviācijas aģentūras informatīvajā materiālā “Bezpilota 
gaisa kuģa lidojumu darbības riska novērtējums (LV-MK368-01)” iekļauto informāciju, 
noteiktajiem nosacījumiem un riska mazināšanas pasākumiem. 

Zemes riska klase: 3 Gaisa riska klase: A Kopējā riska klase: 2 

Risku novērtējums: https://uas.caa.lv/vadlinijas/LV-MK368-01-Arpus_lidlauku_vides-V0_1.pdf 

Papildus informācija: 

3. Lidojuma vietas 
apraksts Lidojumu teritorija: Latvijas Republikas gaisa telpa: 

- ārpus noteikumu Nr.368 26.1., 26.2. un 26.3.apakšpunktā
minētajām teritorijām lidlauku tuvumā;

- ārpus lidlauka gaisa satiksmes zonām (ATZ), izņemot gadījumu,
ja valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" tīmekļvietnē
https://ais.lgs.lv publicētajā Integrētajā aeronavigācijas
informācijas blokā attiecīgajam lidlaukam ir noteikta un tiek
ievērota kārtība attiecībā uz bezpilota gaisa kuģu lidojumiem.

Maksimālais 
augstums: 

120*m no zemes vai ūdens virsmas (AGL) 
* - nepārsniedzot citus noteikumos noteiktos augstuma ierobežojumus

Laiks: jebkurā diennakts laikā* 
* - ievērojot Regulā (ES) 2019/947 noteiktos nosacījumus, veicot lidojumus naktī

4. Lidojuma veids Tiešā redzamībā (VLOS) Ārpus tiešās redzamības (BVLOS) 

5. Bezpilota gaisa 
kuģa tips

Multirotoru Fiksētu spārnu (lidmašīnas tipa) 

Rotējošu spārnu (helikoptera tipa) Cita: 

https://uas.caa.lv/vadlinijas/LV-MK368-01-Arpus_lidlauku_vides-V0_1.pdf
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Informācija par bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantu un tālvadības pilotiem 

6. Informācija par 
bezpilota gaisa 
kuģa sistēmas 
ekspluatantu 

Nosaukums / Vārds, Uzvārds: 

Reģ. numurs / personas kods: 

UAS ekspluatanta numurs: 

Valstspiederība: 

Oficiālā adrese: 

Faktiskā adrese: 

Tālruņa numurs: 

E-pasta adrese:

7. Bezpilota gaisa 
kuģa sistēmas 
ekspluatanta 
darbības 
apraksts 

Lidojumi tiek veikti, ievērojot bezpilota gaisa kuģa sistēmas ražotāja izstrādātajā rokasgrāmatā 
un/vai drošuma vadlīnijās, kā arī riska novērtējumā iekļauto informāciju, noteiktos nosacījumus 
un riska mazināšanas pasākumus. 

Apdrošināšanas polise pievienota pielikumā 

8. Tālvadības pilots Vārds, Uzvārds Tālvadības pilota numurs 

Tālvadības pilotu veselības stāvokli apliecina: 

Atbilstība specializēto profesiju pārstāvjiem noteiktajām prasībām 

Atbilstība prasībām, kas noteiktas transportlīdzekļu vadītājiem un personām, 
kuras vēlas  iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju 

Papildus tālvadības pilotu saraksts pievienots pielikumā 

9. Cita informācija Papildus informācija 

Papildus informācija pievienota pielikumā 
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 Informācija par bezpilota gaisa kuģa sistēmu 
10. Ražotājs 

11. Modelis 

12. Kopējā pacelšanās masa 

13. Motoru/dzinēju skaits 

14. Izmantotās radiofrekvences 

15. Lidojuma drošības sistēmas Bezatteices sistēmas iestatījumi  
(“atgriešanās mājās” funkcija, avārijas nolaišanās funkcija u.c.) 

Šķēršļu konstatēšana un izvairīšanās no tiem 

Ģeogrāfiskā ierobežošana Gaismas un skaņas brīdinājuma signāli 

Trieciena aizsardzība Izpletnis 

Citas sistēmas:

16. Krāsainas fotogrāfijas  
(no priekšpuses un sāna) 

Pievienotas pielikumā 

Tīmekļvietnes saite:  

17. Bezpilota gaisa kuģa 
lietotāja rokasgrāmata 

Pievienota pielikumā 

Tīmekļvietnes saite:  

18. Cita informācija 
Bezpilota gaisa kuģa sērijas numurs: 

Papildus informācija 

Papildus informācija pievienota pielikumā 

Informācija par visām bezpilota gaisa kuģu sistēmām, kas tiks izmantotas 
saskaņā ar saņemto atļauju, pievienota pielikumā 

Pievienoto dokumentu uzskaitījums

# Dokumenta nosaukums Numurs Datums Lappušu 
skaits 

Atsauce uz attiecīgo 
iesnieguma punktu 

Apliecinu, ka esmu paraksttiesīga persona un sniegtā informācija ir patiesa. 

Vārds Uzvārds E-pasta adrese Tālruņa numurs Datums Paraksts 
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