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INFORMATĪVAIS MATERIĀLS 

RISKU NOVĒRTĒJUMS PAAUGSTINĀTA RISKA 
BEZPILOTA GAISA KUĢU LIDOJUMIEM 

 

LV-MK368-01 
(<1.5kg | ārpus lidlauku vides) 

Lidojumi, tuvāk par noteikumos noteikto attālumu līdz valsts autoceļu pārvadiem, valsts 
galvenajiem autoceļiem, valsts reģionālajiem autoceļiem, tiltiem, elektrisko tīklu gaisvadu 
līnijām ar nominālo spriegumu 110kV un 330kV, to iekārtām un būvēm, dzelzceļa 
infrastruktūras un kapsētām, apdzīvotu vietu ielas malas un gaisa telpas struktūras 
elementos (t.sk. EVR RPAS zonās, kas izveidotas tikai bezpilota gaisa kuģu lidojumu 
ierobežošanai):  

- ievērojot Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/947 (2019. gada 24. maijs) par 
bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām atvērtai kategorijai 
noteiktos nosacījumus; 

- ar bezpilota gaisa kuģi, kura kopējā pacelšanās masa ir līdz 1.5kg un gabarītizmēri 
nepārsniedz 1m. 

 

 
  

Informatīvajā materiālā iekļautā informācija nav normatīvais akts vai noteikumu skaidrojums. Tas kalpo kā 
paraugs bezpilota gaisa kuģa lidojumu darbības riska novērtējumam atbilstoši 2019. gada 13. augusta 
noteikumu Nr. 368 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav 
kvalificējami kā gaisa kuģi" 58.punktam. 
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IEVADS 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/947 (2019. gada 24. maijs) par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas 
noteikumiem un procedūrām (turpmāk – Regula (ES) 2019/947) paredz iespēju nacionālā līmenī noteikt 
specifiskas prasības un nosacījumus bezpilota gaisa kuģu lidojumu veikšanai, definējot UAS ģeogrāfiskās zonas 
drošības, drošuma, privātuma vai vides apsvērumu dēļ. 
 

Līdz jaunu Ministra kabineta noteiktumu pieņemšanai šādas zonas ar papildu ierobežojumiem un nosacījumiem 
ir noteiktas Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumu Nr. 368 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa 
kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" (turpmāk – MK noteikumi Nr.368) 
24., 26., 27., 30., 31., 32., 33., 34. un 35.punktā. Vienlaikus MK noteikumi Nr.368 paredz, ka lidojumi, atkāpjoties 
no 24., 26. un 27.punktā noteiktā, uzskatāmi par paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, kam 
nepieciešams saņemt Civilās aviācijas aģentūras izsniegtu paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu 
atļauju. Lai saņemtu šādu atļauju, bezpilota gaisa kuģa sistēmas (UAS) ekspluatantam: 

1) Jāveic bezpilota gaisa kuģa lidojumu darbības riska novērtējums atbilstoši MK noteikumu Nr.368 
8.pielikumā noteiktajai kārtībai 

2) Jāiesniedz iesniegums (MK noteikumu Nr.368 9.pielikums), kam pievienots bezpilota gaisa kuģa 
lidojumu darbības riska novērtējums, bezpilota gaisa kuģa lietošanas instrukcija un apliecinājums par 
MK noteikumu Nr.368  11. punktā minēto apdrošināšanu 
 

MK noteikumu Nr.368 8.pielikumā ir pievienota metodoloģija lidojumu riska klases noteikšanai, tomēr nav 
definētas specifiskas prasības un nosacījumi paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, atkāpjoties no 
atsevišķām noteikumu pamatprasībām. Šis metodiskais materiāls kalpo kā paraugs bezpilota gaisa kuģa 
lidojumu darbības riska novērtējumam un veicamo darbību aprakstam, kad kopējā riska klase ir I vai II jeb 
atkāpēm no šādām MK noteikumu Nr.368 pamatprasībām, veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģi, kura kopējā 
pacelšanās masa ir līdz 1.5kg: 

24.1. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus aizliegts veikt tuvāk par 50 m horizontālajā plaknē no valsts 
autoceļu pārvadiem, valsts galvenajiem autoceļiem, valsts reģionālajiem autoceļiem, tiltiem, 
elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kV un 330 kV, to iekārtām un 
būvēm, dzelzceļa infrastruktūras un kapsētām 

✓ 

24.2. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus aizliegts veikt tuvāk par 2 m horizontālajā plaknē no apdzīvotu 
vietu (pilsētu un ciemu) ielas malas ✓ 

26.1. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus aizliegts veikt tuvāk par 5000 m horizontālajā plaknē no tāda sertificēta lidlauka 
skrejceļa sliekšņa vai helikoptera lidlauka kontrolpunkta, kurā veic lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu 
procedūru (IFR) (piemēram, gaisa satiksmes vadības zonā (CTR), satiksmes informācijas zonā (TIZ)) 

✗ 

26.2. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus aizliegts veikt tuvāk par 3000 m horizontālajā plaknē no tāda sertificēta lidlauka 
skrejceļa sliekšņa, kurā veic lidojumus saskaņā ar vizuālo lidojumu procedūru (VFR) ✗ 

26.3. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus aizliegts veikt  tuvāk par 1000 m horizontālajā plaknē no tāda sertificēta helikopteru 
lidlauka kontrolpunkta, kurā veic lidojumus saskaņā ar vizuālo lidojumu procedūru (VFR) ✗ 

26.4. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus aizliegts veikt  lidlauka gaisa satiksmes zonā (ATZ), kura izveidota virs šo noteikumu 
26.2. un 26.3. apakšpunktā minētā sertificētā lidlauka vai helikopteru lidlauka un kuras izmēri horizontālā plaknē 
pārsniedz šo noteikumu 26.2. un 26.3. apakšpunktā minētos attālumus no skrejceļa sliekšņa vai kontrolpunkta, izņemot 
gadījumu, ja šo noteikumu 7. punktā minētajā tīmekļvietnē noteikts citādi 

✗ 

26.5. Bezpilota gaisa kuģa lidojumus aizliegts veikt jebkurā gaisa telpas struktūras elementā, kas 
izveidots Latvijas Republikas gaisa telpā saskaņā ar normatīvo aktu, kas regulē gaisa telpas 
pārvaldības kārtību, gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību tās aktīvās darbības laikā. 
Minētais neattiecas uz šo noteikumu 26.4. apakšpunktā noteikto lidlauka gaisa satiksmes zonu 
(ATZ), kā arī gaisa telpas struktūras elementu, kas izveidots bezpilota gaisa kuģa lidojumu 
veikšanai (t.sk. EVR RPAS zonās, kas izveidotas ap noteikumu Nr.368 3.nodaļā minētajiem 
objektiem). 

✓ 

27. Ja virs lidlauka izveidotā gaisa telpas struktūras elementa robežas ir lielākas par šo noteikumu 26.1. apakšpunktā 
minēto attālumu, lidojumu šajā gaisa telpas struktūras elementā var veikt ne augstāk par 50 m ar bezpilota gaisa kuģi, 
kura kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 1,5 kg, ievērojot šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētos nosacījumus 

✗ 

 

Metodiskais materiāls var tikt grozīts un papildināts. Pēdējā dokumenta versija pieejama Civilās aviācijas 
aģentūras informatīvajā mājaslapā: http://uas.caa.lv/. 

http://uas.caa.lv/
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ABREVIATŪRAS UN DEFINĪCIJAS 

Informatīvajā materiālā tiek izmantotas šādas abreviatūras un termini: 

ATZ lidlauka gaisa satiksmes zona 

BVLOS lidojumi ārpus tiešās redzamības 

CTR gaisa satiksmes vadības zona 

EVR RPAS gaisa telpas struktūras elementi, kas izveidoti tikai bezpilota gaisa kuģu lidojumu ierobežošanai 

TIZ satiksmes informācijas zona 

VLOS lidojumi tiešajā redzamībā 

UA bezpilota gaisa kuģis 

UAS bezpilota gaisa kuģa sistēma 

 
 

Autonoms bezpilota gaisa kuģa lidojums – lidojums, kura laikā bezpilota gaisa kuģis veic lidojumu bez 
iespējas tālvadības pilotam iejaukties; 

Automātisks bezpilota gaisa kuģa lidojums – lidojums, kura laikā bezpilota gaisa kuģis veic iepriekš 
ieprogrammētu lidojumu ar tālvadības pilota spēju iejaukties tā vadīšanā; 

Bezpilota gaisa kuģis (UA) – gaisa kuģis, ko ekspluatē vai kas konstruēts autonomai ekspluatācijai vai 
pilotēšanai no attāluma bez pilota gaisa kuģī; 

Bezpilota gaisa kuģa sistēma (UAS) – bezpilota gaisa kuģis un aprīkojums tā attālinātai vadībai; 

Bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatants (UAS ekspluatants) - jebkura juridiska vai fiziska persona, kas 
ekspluatē vai plāno ekspluatēt vienu vai vairākas bezpilota gaisa kuģa sistēmas. 

Bezpilota gaisa kuģa novērotājs – persona, kas atrodas blakus tālvadības pilotam un kas, bez palīglīdzekļiem 
vizuāli novērojot bezpilota gaisa kuģi, palīdz tālvadības pilotam bezpilota gaisa kuģi noturēt VLOS robežās un 
droši veikt lidojumu; 

Gaisa satiksmes vadības zona (CTR) – virs lidlauka izveidota kontrolējama gaisa telpa ar noteiktām robežām 
vertikālajā un horizontālajā plaknē no zemes virsmas līdz noteiktai augšējai robežai; 

Lidlauka gaisa satiksmes zona (ATZ) – noteikta izmēra gaisa telpa virs lidlauka un tam piegulošās teritorijas, 
kas paredzēta lidlauka gaisa satiksmes drošības garantēšanai; 

Lidojums tiešajā redzamībā (VLOS) – lidojuma veids, kuru veicot, tālvadības pilots var bez palīglīdzekļiem 
uzturēt nepārtrauktu vizuālu kontaktu ar bezpilota gaisa kuģi, tādējādi kontrolējot bezpilota gaisa kuģa lidojuma 
trajektoriju attiecībā pret citiem gaisa kuģiem, cilvēkiem un šķēršļiem, lai izvairītos no sadursmēm; 

Lidojums ārpus tiešās redzamības (BVLOS) – ir lidojuma veids, kas tiek veikts ārpus tiešās redzamības 
(VLOS); 

Paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojums – bezpilota gaisa kuģa lidojums, kuru paredzēts veikt, 
atkāpjoties no 2019. gada 13. augusta noteikumos Nr. 368 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu 
cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" 2.nodaļā noteiktajām pamatprasībām; 

Satiksmes informācijas zona (TIZ) – virs lidlauka izveidota nekontrolējamā gaisa telpa ar noteiktām robežām 
no zemes virsmas horizontālā un vertikālā plaknē, kurā ir obligāti divpusējie radiosakari un pakalpojumus sniedz 
gaisa satiksmes informatīvā dienesta operators; 

Tālvadības pilots – fiziska persona, kas atbildīga par bezpilota gaisa kuģa lidojuma drošu vadīšanu, proti, 
manuāli apkalpo lidojuma vadības ierīces vai – ja bezpilota gaisa kuģis lido automātiski – pārrauga tā kursu un 
saglabā spēju jebkurā brīdī iejaukties un mainīt kursu. 

 

 

  



LV-MK368-02 | RISKU NOVĒRTĒJUMS PAAUGSTINĀTA RISKA BEZPILOTA GAISA KUĢU LIDOJUMIEM Versija: 0.1 

 

 

05/02/2021  Lapa 5 no 18 

 

DARBĪBAS RAKSTUROJUMS UN NOSACĪJUMI 

Darbības raksturojums 

Lidojumu vieta Latvijas Republikas gaisa telpā: 
- 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. 

* -  Informācija par bezpilota gaisa kuģu lidojuma augstuma ierobežojumiem gaisa telpā 
 pieejama VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē https://www.airspace.lv/drones/. 

Lidojuma veids Atbilstoši Regulā (ES) 2019/947 noteiktajam – tostarp, lidojumi atļauti tikai tiešajā 
redzamībā (VLOS), tālvadības pilotam vienlaikus vadot vienu bezpilota gaisa kuģi. 

Veicot automātisku lidojumu, tālvadības pilots pārrauga tā kursu un saglabā spēju 
jebkurā brīdī iejaukties lidojuma vadībā un mainīt kursu.  

Maksimālais lidojuma 
augstums 

Atbilstoši Regulā (ES) 2019/947 noteiktajam – tostarp, lidojumi atļauti augstumā līdz 
120m no zemes vai ūdens virsmas, ja gaisa telpā nav noteikti citi bezpilota gaisa kuģa 
lidojuma augstuma ierobežojumi. 

* -  Informācija par bezpilota gaisa kuģu lidojuma augstuma ierobežojumiem gaisa telpā 
 pieejama VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē https://www.airspace.lv/drones/. 

Darbības rādiuss Atbilstoši Regulā (ES) 2019/947 noteiktajam - tostarp, drošā attālumā no tālvadības 
vietas, lai bezpilota gaisa kuģis būtu skaidri saskatāms un tam apkārt esošā gaisa telpa 
būtu pārskatāma, kā arī tiktu saglabāts pietiekami stiprs un kvalitatīvs vadības un 
kontroles (C2) savienojuma signāls, nodrošinot nepārtrauktu datu pārraidi ar bezpilota 
gaisa kuģi. 

* -  Maksimālais attālums starp tālvadības pilotu un bezpilota gaisa kuģi ir atkarīgs no bezpilota 
 gaisa kuģa izmēra un apkārtējās vides apstākļiem. Vienlaikus, pat veicot lidojumus ar liela 
 izmēra bezpilota gaisa kuģi labos laikapstākļos, tiek pieņemts, ka apkārtējo gaisa telpu 
 attiecībā uz pilotējamās aviācijas klātbūtni nav iespējams novērot un veikt nepieciešamos 
 manevrus, ja bezpilota  gaisa kuģis atrodas tālāk par 1km no tālvadības pilota. Tāpat 
 nepieciešams ņemt vērā arī citu bezpilota gaisa kuģu, putnu un maza izmēra objektu 
 iespējamu klātbūtni gaisa telpā. 

Lidojuma laiks Atbilstoši Regulā (ES) 2019/947 noteiktajam – tostarp, atvērtās kategorijas ietvaros 
laikposmā no 30 minūtēm pēc saulrieta līdz 30 minūtēm pirms saullēkta (nakts laikā): 
- bezpilota gaisa kuģim jābūt aprīkotam ar vismaz vienu zaļu zibšņuguni tā 

saredzamības nodrošināšanai; 
- pirms lidojumu veikšanas lidojumu zona tiek izpētīta pietiekamā apgaismojumā, lai 

identificētu apkārtesošos apdraudējumus; 
- bezpilota gaisa kuģa pacelšanās, nosēšanās un tālvadības vietas ir pietiekami 

izgaismotas, lai tās būtu saskatāmas lidojumā iesaistītajām personām un trešajām 
personām. 

Lidojumi atsevišķos 
gaisa telpas struktūras 
elementos 

Lidojumi citos 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 rezervētajām zonām (TRA), 
īslaicīgi norobežotajām zonām (TSA), bīstamajām zonām (D), ierobežotu lidojumu 
zonām (R) un aizliegtajām zonām (P)), nav atļauti, izņemot, ja lidojumi 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 objektu, kas 
uzskaitīti noteikumu 
Nr.368 3.nodaļā, 
tuvumā 

Lidojumi EVR RPAS zonās, kas izveidotas ap noteikumu Nr.368 3.nodaļā minētajiem 
objektiem, atļauti, ja saņemts saskaņojums no attiecīgā objekta īpašnieka, valdītāja vai 
lietotāja. 

* -  EVR RPAS ir gaisa telpas struktūras elementi, kas izveidoti ap noteikumu Nr.368 3.nodaļā 
 minētajiem objektiem. Šo elementu vizualizācija pieejama VAS “Latvijas gaisa satiksme” 
 tīmekļvietnē https://www.airspace.lv/drones/. 

https://www.airspace.lv/drones/
https://www.airspace.lv/drones/
https://www.airspace.lv/drones/
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Lidojumi trešo personu 
tuvumā 

Atbilstoši Regulā (ES) 2019/947 noteiktajam – tostarp, minimālais attālums līdz 
trešajām personām (t.sk. personām, kas piedalās ceļu satiksmē) atkarīgs no darbības 
apakškategorijas (A1, A2 vai A3).   

Lidojumi publisko 
pasākumu, sapulču, 
gājiena vai piketa 
norises vietu tuvumā 

Lidojumi tuvāk par 50m horizontālā plaknē atļauti tikai, ja tālvadības pilots ir saņēmis 
rakstisku saskaņojumu no pasākuma organizatora. 

Lidojumi objektu, kas 
uzskaitīti noteikumu 
Nr.368 3.nodaļā, 
tuvumā 

Lidojumi tuvāk par noteikumu Nr.368 3.nodaļā noteiktajiem attālumiem no objektiem* 
atļauti tikai, ja saņemts saskaņojums no attiecīgā objekta īpašnieka, valdītāja vai 
lietotāja. 

* - rūpniecisko avāriju riska objekti, Latvijas Bankas objekti, infrastruktūras objekti, kas saistīti ar 

 sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības un civilās aizsardzības nodrošināšanu, 
 militārās infrastruktūras objekti un karakuģi,  ieslodzījuma vietas un to jaunbūves. 

Lidojumi atsevišķu 
infrastruktūras objektu 
tuvumā 

Lidojumi atļauti, ievērojot, ka: 

- ielu pārlidošana aktīvas satiksmes laikā tiek veikta, izvēloties drošāko un īsāko 
lidojuma trajektoriju un ievērojot vismaz 20m attālumu no transportlīdzekļiem, kas 
piedalās satiksmē; 

- valsts autoceļu pārvadu, valsts galveno autoceļu, valsts reģionālo autoceļu un tiltu 
pārlidošana aktīvas satiksmes laikā tiek veikta, izvēloties drošāko un īsāko lidojuma 
trajektoriju ievērojot vismaz 50m attālumu no transportlīdzekļiem, kas piedalās 
satiksmē; 

- lidojumus tuvāk par 50m horizontālajā un vertikālajā plaknē no elektrisko tīklu 
gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110kV un 330kV, to iekārtām un būvēm, 
dzelzceļa infrastruktūras un kapsētām atļauts veikt, saņemot rakstisku 
saskaņojumu no attiecīgā objekta vai inženierbūves īpašnieka vai valdītāja. 

Citi nosacījumi Aizliegts ar bezpilota gaisa kuģi pārvadāt cilvēkus un bīstamās kravas, vilkt kravas 
atsaitē, nomest kravas, veikt smidzināšanu, autonomus bezpilota gaisa kuģa lidojumus 
un tālvadības pilotam vienlaikus vadīt vairākus bezpilota gaisa kuģus. 

* - automātiski lidojumi, kuru laikā bezpilota gaisa kuģis veic lidojumu pa iepriekš iestatītu trajektoriju vai 

 izpilda automātiskās funkcijas ir atļauti pie nosacījuma, ka tālvadības pilotam ir iespēja jebkurā brīdī 
 iejaukties tā vadībā un mainīt lidojuma kursu.  

Nosacījumi bezpilota gaisa kuģu sistēmas ekspluatantam 

Darbības procedūras Atbilstoši Regulā (ES) 2019/947 noteiktajam – tostarp, lidojumi tiek veikti, ievērojot: 

- bezpilota gaisa kuģa sistēmas ražotāja sniegtos norādījumus; 

- bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatanta izstrādātās ekspluatācijas procedūras, 

kas pielāgotas lidojumu veidam un ar to saistītajiem riskiem; 

- Civilās aviācijas izsniegtajā atļaujā noteiktos ierobežojumus un nosacījumus. 

Lidojumu novērotāja 
piesaiste 

Atbilstoši Regulā (ES) 2019/947 noteiktajam – tostarp, lidojumu novērotājs tiek 

piesaistīts vismaz šādos gadījumos: 

- lidojumi “pirmās personas skata” (FPV) režīmā; 

- lidojumi publisko pasākumu norises vietā. 

Nosacījumi tālvadības pilotam 

Kvalifikācijas prasības Lidojumus veic tālvadības pilots: 
- par kuru ir spēkā esošs lēmums par tālvadības pilota teorētisko zināšanu 

pārbaudes nokārtošanu, ko Civilās aviācijas aģentūra pieņēmusi atbilstoši 
noteikumu Nr.368 prasībām vai kurš ir apguvis tiešsaistes apmācības kursu un pēc 
tam sekmīgi nokārtojis A1/A3 apakškategorijas teorētisko zināšanu tiešsaistes 
eksāmenu atbilstoši Regulas (ES) 2019/947 prasībām; 

- kurš patstāvīgi veicis praktisko prasmju pārbaudi atbilstoši noteikumu Nr.368 
7.pielikumā noteiktajai kārtībai vai Civilās aviācijas aģentūra atbilstoši noteikumu 
Nr.368 ir pieņēmusi lēmumu par tālvadības pilota praktisko prasmju pārbaudes 
nokārtošanu. 

Papildu prasības Tālvadības pilotam jābūt identificējamam un jālieto atstarojošo vesti vai citu 
paaugstinātas redzamības apģērbu. 
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Nosacījumi bezpilota gaisa kuģa sistēmai 

Vispārīgās prasības Bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa nepārsniedz 1.5kg un tā gabarītizmēri 
ir līdz 1m. 

Bezpilota gaisa kuģa sistēmai: 
- ir mehāniska izturība, ietverot visus nepieciešamos drošības faktorus, un attiecīgā 

gadījumā stabilitāti, lai izturētu iedarbību, kurai tā ir pakļauta lietošanas laikā, un 
nerastos bojājums vai deformācija, kas varētu traucēt tās drošu lidojumu 
(piemēram, rāmis ir pietiekami izturīgs, detaļas nav bojātas un ir nostiprinātas, 
ņemot vērā vibrācijas un dinamiskās slodzes); 

- ir projektēta un būvēta tā, lai samazinātu traumu risku cilvēkiem ekspluatācijas 
laikā, izvairoties no asām malām, ja vien tas tehniskā ziņā ir iespējams saskaņā ar 
labu projektēšanas un būvēšanas praksi; 

- nominālais spriegums nepārsniedz 24V līdzstrāvas vai līdzvērtīgas maiņstrāvas 
spriegumu. 

Prasības vadības un 
kontroles (C2) 
savienojumam 

Vadības un kontroles (C2) savienojums tiek nodrošināts kā tiešs savienojums starp 
konkrētu tālvadības iekārtu un bezpilota gaisa kuģi (kontrole un vadība, izmantojot 
ārējos servisus, piemēram, LTE tīklu, nav atļauta), tālvadības pilotam saglabājot 
nepārtrauktu iespēju kontrolēt bezpilota gaisa kuģa lidojumu. Gadījumiem, ja pazūd 
radiosignāls, ir iestatīta bezatteices sistēma atbilstoši ārkārtas procedūrām, kas 
aprakstītas bezpilota gaisa kuģa sistēmas ražoja rokasgrāmatā un/vai UAS 
ekspluatanta ekspluatācijas procedūrās, kas pielāgotas operācijas veidam un ar to 
saistītajam riskam (piemēram, bezpilota gaisa kuģis nekavējoties pārtrauc lidojumu, 
veic automātisku lidojumu uz iepriekš iestatītu punktu, nolaižas vietā, kur pazudis 
signāls u.c.). 

Radiofrekvences tiek izmantotas atbilstoši normatīvajiem aktiem par radiofrekvenču 
spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā 
arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem 
saskaņā ar Nacionālo radiofrekvenču plānu. 

Minimālās drošības 
sistēmu prasības 

Bezpilota gaisa kuģa sistēmai: 
- vadības un kontroles (C2) signāla pārraides zuduma gadījumā ir droša un 

paredzama metode, lai atgūtu signālu vai beigtu lidojumu tādā veidā, kas samazina 
ietekmi uz trešajām personām gaisā vai uz zemes (piemēram, gadījumā, ja pazūd 
vadības un kontroles (C2) signāls starp tālvadības pulti un bezpilota gaisa kuģi, tam 
ir tehniski iespējams izpildīt bezatteices (“fail-safe”) sistēmas automātiskās 
funkcijas); 

- ir konfigurēta tā, lai avārijas situācijā, ja bezpilota gaisa kuģis nekontrolēti izlido no 
plānotās lidojumu teritorijas, tālvadības pilots būtu spējīgs manuāli pārtraukt 
lidojumu, piemēram, atslēdzot motoru darbību. 
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BEZPILOTA GAISA KUĢU LIDOJUMU DARBĪBU RISKA NOVĒRTĒJUMS 

1. Riska klases noteikšana 

Zemes riska klase 3 

Zemes riska klases noteikšana bezpilota gaisa kuģa lidojumam ir saistīta ar risku, kas, 
zaudējot kontroli pār bezpilota gaisa kuģi, tiek radīts trešajai pusei uz zemes vai ūdens 
virsmas. Zemes riska klasi iegūst, ņemot vērā bezpilota gaisa kuģa kopējo pacelšanās 
masu/gabarītizmērus un plānoto darbības scenāriju: 

Bezpilota gaisa kuģa kopējā pacelšanās masa <1,5kg <4kg <25kg <150kg 

Bezpilota gaisa kuģa gabarītizmēri < 1 m < 3 m 

Darbības scenārijs 

VLOS/BVLOS virs kontrolētas teritorijas 1 1 2 2 

VLOS ārpus apdzīvotām vietām 2 2 3 3 

BVLOS ārpus apdzīvotām vietām 3 3 4 4 

VLOS apdzīvotās vietās 3 4 5 5 

BVLOS apdzīvotās vietās 4 5 6 6 

VLOS virs cilvēku pulcēšanās vietas 6 7 – – 

BVLOS virs cilvēku pulcēšanās vietas 7 – – – 
 

 

Gaisa riska klase A 

Gaisa riska klases noteikšana bezpilota gaisa kuģa lidojumam ir saistīta ar risku, kas 
konkrētajā lidojuma vietā tiek radīts citiem gaisa telpas izmantotājiem: 

Darbības vide 

Ierobežotu lidojumu zona (R), aizliegtā zona (P), īslaicīgi norobežotā zona (TSA) A 

Lidojumi, ievērojot šajos noteikumos noteiktos augstuma un bezpilota gaisa kuģa 
kopējās pacelšanās masas ierobežojumus 

B 

Lidojumi augstumā līdz 120 m gaisa telpas struktūras elementā, kas izveidots virs 
lidlauka un kura robežas ir lielākas par šo noteikumu 26.1., 26.2. un 
26.3. apakšpunktā minēto attālumu (piemēram, gaisa satiksmes vadības zonā (CTR), 
satiksmes informācijas zonā (TIZ), lidlauka gaisa satiksmes zonā (ATZ)) 

C 

Lidojums tuvāk par 3000 m horizontālajā plaknē no tāda sertificēta lidlauka skrejceļa 
sliekšņa, kurā veic lidojumus saskaņā ar vizuālo lidojumu procedūru (VFR) 

C 

Lidojums tuvāk par 1000 m horizontālajā plaknē no tāda sertificēta helikopteru lidlauka 
kontrolpunkta, kurā veic lidojumus saskaņā ar vizuālo lidojumu procedūru (VFR) 

C 

Lidojums tuvāk par 5000 m horizontālajā plaknē no tāda sertificēta lidlauka skrejceļa 
sliekšņa vai helikoptera lidlauka kontrolpunkta, kurā veic lidojumus saskaņā ar 
instrumentālo lidojumu procedūru (IFR) 

D 

Lidojumi augstumā virs 120 m gaisa telpas struktūras elementā, kas izveidots virs 
lidlauka un kura robežas ir lielākas par šo noteikumu 26.1., 26.2. un 
26.3. apakšpunktā minēto attālumu (piemēram, gaisa satiksmes vadības zonā (CTR), 
satiksmes informācijas zonā (TIZ), lidlauka gaisa satiksmes zonā (ATZ)) 

D 

 
 

Kopējā riska klase II 

Kopējā riska klase tiek izmantota, lai noteiktu nepieciešamo tālvadības pilota 
kompetenci un citus riska mazināšanas pasākumus: 

 Gaisa riska klase 

Zemes riska klase a b c d 

2 I II IV VI 

3 II II IV VI 

4 III III IV VI 

5 IV IV IV VI 

6 V V V VI 
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2. Risku mazināšanas pasākumu noteikšana 

Ar riska mazināšanas pasākumu noteikšanu tiek sasniegti darbības drošības mērķi (DDM) šādās kategorijās: 
a) tehniskas problēmas ar bezpilota gaisa kuģa sistēmu; 
b) darbības pasliktināšanās ārējām sistēmām, kas atbalsta bezpilota gaisa kuģa sistēmas darbību;  
c) cilvēka kļūda;  
d) nelabvēlīgi vides apstākļi. 

Tehniskas problēmas ar bezpilota gaisa kuģa sistēmu 

DDM Mērķis Kritērijs Darbība / nosacījumi 

DDM#1 Nodrošināt, ka UAS 
ekspluatants ir kompetents 
un/vai atbilstoši apstiprināts 

UAS ekspluatants pārzina sev ekspluatācijā esošās 
bezpilota gaisa kuģa sistēmas un darbības, kas ar tām tiek 
veiktas. UAS ekspluatanta darbības aprakstā ir noteikts 
lidojumā iesaistīto personu pienākumu un atbildību 
sadalījums, kā arī izstrādātas atbilstošas darbības 
procedūras, kas pielāgotas darbības specifikai, ar to 
saistītajiem riskiem un riska mazināšanas pasākumiem. 

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.050 
punkts nosaka UAS ekspluatanta pienākumus, tostarp, 
izstrādāt ekspluatācijas procedūras, kas pielāgotas operācijas 
veidam un ar to saistītajam riskam. Ja UAS ekspluatants 
vienlaikus ir tālvadības pilots, par pietiekamu tiek uzskatīta 
nosacījumu ievērošana, kas noteikta bezpilota gaisa kuģa 
sistēmas ražotāja izstrādātajā rokasgrāmatā un/vai drošuma 
vadlīnijās. 

Tiek ievēroti Regulas (ES) 2019/947  pielikuma A daļas 
UAS.OPEN.050 punktā UAS ekspluatantam noteiktie 
pienākumi. 

DDM#2 UAS ražo kompetenta un/vai 
apstiprināta organizācija 

Ir izstrādātas ražošanas procedūras, kas atbilst atzītam 
standartam vai citiem apstiprinātiem pieņemamiem 
atbilstības nodrošināšanas līdzekļiem. 

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļā noteikti 
ekspluatācijas ierobežojumi, tostarp, attiecībā uz bezpilota 
gaisa kuģiem, ar kuriem atļauts veikt lidojumus atvērtajā 
kategorijā. Tostarp lidojumi atļauti ar privāti būvētiem bezpilota 
gaisa kuģiem. 

Bezpilota gaisa kuģu sistēmas ražo organizācija, kas ir 
deklarējusi produktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām (piemēram, produktam ir vismaz atbilstošs CE 
marķējums). 

 

Privāti būvētu bezpilota gaisa kuģu gadījumā tiek ievērota un 
pierādīta laba projektēšanas un būvēšanas prakse. 
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DDM#3 UAS apkopes veic kompetenta 
un/vai apstiprināta organizācija 

UAS apkopes tiek veiktas atbilstoši ražotāja izstrādātajā 
rokasgrāmatā un/vai drošuma vadlīnijās norādītajām 
instrukcijām. UAS ekspluatants nodrošina, ka apkopes veic 
personas ar atbilstošām prasmēm un apkopju rezultātā 
UAS tiek tehniski sagatavots droša lidojuma izpildei. 

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.050 
punkts nosaka UAS ekspluatanta pienākumus, tostarp,  
nodrošināt, ka tālvadības piloti un visi citi darbinieki, kas veic 
kādu uzdevumu operāciju atbalstam, ir iepazinušies ar UAS 
ražotāja sniegtajiem norādījumiem, savukārt Regulas (ES) 
2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.060 punkts nosaka 
tālvadības pilota pienākumus, tostarp, pienākumu  
pārliecināties, ka UAS stāvoklis ļauj droši veikt plānoto 
lidojumu, kas paredz arī atbilstošas apkopes. 

Tiek ievēroti Regulas (ES) 2019/947  pielikuma A daļas 
UAS.OPEN.050 punktā un UAS.OPEN.060 punktā  UAS 
ekspluatantam un tālvadības pilotam noteiktie pienākumi. 

DDM#4 UAS ražota atbilstoši noteiktiem 
dizaina standartiem 

Bezpilota gaisa kuģa sistēma ir izstrādāta un ražota, 
ievērojot noteiktus standartus. 

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļā noteikti 
ekspluatācijas ierobežojumi, tostarp, attiecībā uz bezpilota 
gaisa kuģiem, ar kuriem atļauts veikt lidojumus atvērtajā 
kategorijā. 

 

Bezpilota gaisa kuģi, kas marķēti ar attiecīgu C klases 
identifikācijas marķējumu, atbilst Regulas (ES) 2019/945 
pielikumā noteiktajam. 

 

Privāti būvētu bezpilota gaisa kuģu gadījumā nepieciešams 
ievērot  labu projektēšanas un būvēšanas praksi, kā arī 
aprīkojumam jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām (ar atbilstošu CE marķējumu). 

 
Bezpilota gaisa kuģi, kas neatbilst Deleģētajai regulai (ES) 
2019/945 un nav privāti būvēti, atbilst Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmumā Nr.768/2008/EK noteiktajam. 

Lidojumi tiek veikti ar bezpilota gaisa kuģiem, kas atbilst 
Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļā noteiktajam. 

 

Privāti būvētu bezpilota gaisa kuģu gadījumā, papildus  
Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļā noteiktajam, tie 
atbilst arī šādām tehniskajām prasībām: 

- sistēmai ir mehāniska izturība, ietverot visus 
nepieciešamos drošības faktorus, un attiecīgā gadījumā 
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stabilitāti, lai izturētu iedarbību, kurai tā ir pakļauta 
lietošanas laikā, un nerastos bojājums vai deformācija, kas 
varētu traucēt tās drošu lidojumu (piemēram, rāmis ir 
pietiekami izturīgs, detaļas nav bojātas un ir nostiprinātas, 
ņemot vērā vibrācijas un dinamiskās slodzes); 

- sistēma ir projektēta un būvēta tā, lai samazinātu traumu 
risku cilvēkiem ekspluatācijas laikā, izvairoties no asām 
malām, ja vien tas tehniskā ziņā ir iespējams saskaņā ar 
labu projektēšanas un būvēšanas praksi. 

- vadības un kontroles (C2) signāla pārraides zuduma 
gadījumā ir droša un paredzama metode, lai atgūtu signālu 
vai beigtu lidojumu tādā veidā, kas samazina ietekmi uz 
trešajām personām gaisā vai uz zemes (piemēram, 
gadījumā, ja pazūd vadības un kontroles (C2) signāls starp 
tālvadības pulti un bezpilota gaisa kuģi, tam ir tehniski 
iespējams izpildīt bezatteices (“fail-safe”) sistēmas 
automātiskās funkcijas); 

- sistēma ir konfigurēta tā, lai avārijas situācijā, ja bezpilota 
gaisa kuģis nekontrolēti izlido no plānotās lidojumu 
teritorijas, tālvadības pilots būtu spējīgs manuāli pārtraukt 
lidojumu, piemēram, atslēdzot motoru darbību; 

- nominālais spriegums nepārsniedz 24V līdzstrāvas vai 
līdzvērtīgas maiņstrāvas spriegumu. 

DDM#5 UAS izstrādāta un ražota, ņemot 
vērā sistēmas drošumu un 
uzticamību 

Skatīt DDM#4 Skatīt DDM#4 
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DDM#6 Vadības, kontroles un datu 
pārraides savienojuma darbība 
ir atbilstoša plānotajiem 
lidojumiem 

UAS ekspluatants nodrošina, ka vadības, kontroles un datu 
pārraides veiktspēja, radiofrekvenču spektrs un apkārtējās 
vides apstākļi ir piemēroti droša lidojuma izpildei. 

 

Tālvadības pilotam ir iespēja nepārtraukti pārliecināties par 
vadības, kontroles un datu pārraides veiktspēju un 
nodrošināt nepārtrauktu kontroli.  

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.050 
punkta 1.apakšpunkts nosaka UAS ekspluatanta pienākumu 
nodrošināt, ka visās operācijās tiek efektīvi izmantots 
radiofrekvenču spektrs un atbalstīta radiofrekvenču spektra 
lietderīga izmantošana nolūkā izvairīties no kaitīgiem 
traucējumiem. 

 

Likuma “Par aviāciju” 117.1.panta 2 daļā noteikts, ka  bezpilota 

gaisa kuģu lidojumiem Latvijas Republikas gaisa telpā izmanto 
radiofrekvences atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem 
un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī radiofrekvenču 
spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem 
saskaņā ar Nacionālo radiofrekvenču plānu. 

 

* -  Informatīvais materiāls par atļautajām radiofrekvencēm: 
https://www.vases.lv/lv/content/rpas-droni 

Tiek ievērots Regulas (ES) 2019/947  pielikuma A daļas 
UAS.OPEN.050 punktā noteiktais, tostarp, tiek izmantotas 
radiofrekvences atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem 
un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī radiofrekvenču 
spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem 
saskaņā ar Nacionālo radiofrekvenču plānu. 

 

Papildus tam, kā risku mazinošais pasākums ieviests 
nosacījums, ka vadības un kontroles (C2) savienojums tiek 
nodrošināts kā tiešs savienojums starp konkrētu tālvadības 
iekārtu un bezpilota gaisa kuģi (kontrole un vadība, izmantojot 
ārējos servisus, piemēram, LTE tīklu, nav atļauta), tālvadības 
pilotam saglabājot nepārtrauktu iespēju kontrolēt bezpilota 
gaisa kuģa lidojumu. Gadījumiem, ja pazūd radiosignāls, ir 
iestatīta bezatteices sistēma atbilstoši ārkārtas procedūrām, 
kas aprakstītas bezpilota gaisa kuģa sistēmas ražoja 
rokasgrāmatā un/vai UAS ekspluatanta ekspluatācijas 
procedūrās, kas pielāgotas operācijas veidam un ar to 
saistītajam riskam. 

https://www.vases.lv/lv/content/rpas-droni
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DDM#7 Tiek veiktas atbilstošas 
tehniskās pārbaudes 

UAS apkopes tiek veiktas atbilstoši ražotāja izstrādātajā 
rokasgrāmatā un/vai drošuma vadlīnijās norādītajām 
instrukcijām. UAS ekspluatants nodrošina, ka apkopes veic 
personas ar atbilstošām prasmēm un apkopju rezultātā 
UAS tiek tehniski sagatavots droša lidojuma izpildei. 

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.050 
punkts nosaka UAS ekspluatanta pienākumus, tostarp,  
nodrošināt, ka tālvadības piloti un visi citi darbinieki, kas veic 
kādu uzdevumu operāciju atbalstam, ir iepazinušies ar UAS 
ražotāja sniegtajiem norādījumiem, savukārt Regulas (ES) 
2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.060 punkts nosaka 
tālvadības pilota pienākumus, tostarp, pienākumu  
pārliecināties, ka UAS stāvoklis ļauj droši veikt plānoto 
lidojumu, kas paredz arī atbilstošas apkopes. 

Tiek ievēroti Regulas (ES) 2019/947  pielikuma A daļas 
UAS.OPEN.050 punktā un UAS.OPEN.060 punktā  UAS 
ekspluatantam un tālvadības pilotam noteiktie pienākumi, 
tostarp, nodrošināt, ka bezpilota gaisa kuģa sistēma ir darba 
kārtībā un atbilst ražotāja noteiktajiem nosacījumiem un 
ierobežojumiem vai pašbūvētu bezpilota gaisa kuģu gadījumā 
- saskaņā ar labu projektēšanas, būvēšanas un apkopju 
praksi. 

DDM#8 Darbības procedūras ir 
definētas, validētas un 
atbilstošas 

Darbības procedūras ir atbilstošas veicamajām darbībām 
un ar to saistītajiem riskiem. 

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.050 
punkta 1.apakšpunkts nosaka UAS ekspluatanta pienākumu  
izstrādāt ekspluatācijas procedūras, kas pielāgotas operācijas 
veidam un ar to saistītajam riskam. Ja UAS ekspluatants 
vienlaikus ir tālvadības pilots, par pietiekamu tiek uzskatīta 
nosacījumu ievērošana, kas noteikta bezpilota gaisa kuģa 
sistēmas ražotāja izstrādātajā rokasgrāmatā un/vai drošuma 
vadlīnijās. 

Tiek ievēroti Regulas (ES) 2019/947  pielikuma A daļas 
UAS.OPEN.050 punktā UAS ekspluatantam noteiktie 
pienākumi, izstrādāt ekspluatācijas procedūras, kas 
pielāgotas operācijas veidam un ar to saistītajam riskam. 

 

Veicot lidojumus, tiek ievēroti Regulā (ES) 2019/947 noteiktie 
bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumi un procedūras, 
kā arī papildu drošības attālums no trešajām personām un 
objektiem: 

- ielu pārlidošana aktīvas satiksmes laikā tiek veikta, 
izvēloties drošāko un īsāko lidojuma trajektoriju un ievērojot 
vismaz 20m attālumu no transportlīdzekļiem, kas piedalās 
satiksmē; 
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- valsts autoceļu pārvadu, valsts galveno autoceļu, valsts 
reģionālo autoceļu un tiltu pārlidošana aktīvas satiksmes 
laikā tiek veikta, izvēloties drošāko un īsāko lidojuma 
trajektoriju ievērojot vismaz 50m attālumu no 
transportlīdzekļiem, kas piedalās satiksmē; 

- lidojumi tuvāk par 50m horizontālajā un vertikālajā plaknē no 
elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 
110kV un 330kV, to iekārtām un būvēm, dzelzceļa 
infrastruktūras un kapsētām tiek veikti tikai, ja saņemts 
rakstisks saskaņojums no attiecīgā objekta vai 
inženierbūves īpašnieka vai valdītāja. 

DDM#9 UAS apkalpe ir apmācīta un 
spējīga atbilstoši rīkoties 
nestandarta un avārijas 
situācijās 

 Regulas (ES) 2019/947 8.pantā ir noteiktas nepieciešamās 
tālvadības pilotu kompetences atvērtajā kategorijā, savukārt   
Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.050 
punkts nosaka UAS ekspluatanta pienākumus, tostarp,  
nodrošināt, ka tālvadības piloti un visi citi darbinieki, kas veic 
kādu uzdevumu operāciju atbalstam, ir iepazinušies ar UAS 
ražotāja sniegtajiem norādījumiem un ieguvuši savu 
uzdevumu veikšanai vajadzīgo kompetenci. 

 

Papildus tam, noteikumi Nr.368 paredz, ka tālvadības pilotam, 
veicot paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumus ar 
bezpilota gaisa kuģi, kura masa ir līdz 1.5kg, ir patstāvīgi 
nokārtojis praktisko prasmju pārbaudi atbilstoši noteikumu 
Nr.368 7.pielikumā noteiktajai kārtībai vai Civilās aviācijas 
aģentūra atbilstoši noteikumu Nr.368 ir pieņēmusi lēmumu par 
tālvadības pilota praktisko prasmju pārbaudes nokārtošanu. 

Neatkarīgi no Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļā 
noteiktās tālvadības pilota kompetences, tālvadības pilots 
atbilst vismaz šādām kvalifikācijas prasībām: 

- par viņu ir spēkā esošs lēmums par tālvadības pilota 
teorētisko zināšanu pārbaudes nokārtošanu, ko Civilās 
aviācijas aģentūra pieņēmusi atbilstoši noteikumu Nr.368 
prasībām (ja lidojumi tiek veikti ilgtermiņa atļaujas ietvaros, 
kas izsniegta līdz 30.12.2020.) vai kurš ir apguvis tiešsaistes 
apmācības kursu un pēc tam sekmīgi nokārtojis A1/A3 
apakškategoriju teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmenu 
atbilstoši Regulas (ES) 2019/947 prasībām; 
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- kurš patstāvīgi veicis praktisko prasmju pārbaudi atbilstoši 
noteikumu Nr.368 7.pielikumā noteiktajai kārtībai vai Civilās 
aviācijas aģentūra atbilstoši noteikumu Nr.368 ir pieņēmusi 
lēmumu par tālvadības pilota praktisko prasmju pārbaudes 
nokārtošanu. 

Papildus tiek noteikta prasība tālvadības pilotam būt 
identificējamam un lietot atstarojošo vesti vai citu 
paaugstinātas redzamības apģērbu. 

DDM#10 Droša atgūšanās pēc tehniskām 
problēmām 

Veicot lidojumus apdzīvotās vietās vai cilvēku tiešā 
tuvumā, tiek pamatoti uzskatīts, ka bezpilota gaisa kuģa 
sistēmas vai tās atbalsta sistēmu iespējamo kļūmju un 
atteices gadījumā trešajām personām netiks nodarīti 
nopietni miesas bojājumi vai neiestāsies to nāve. 

Veicot lidojumus, tiek ievēroti Regulā (ES) 2019/947 noteiktie 
bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumi un procedūras, 
tostarp, attiecībā uz bezpilota gaisa kuģu tehniskajiem 
parametriem un atļautajiem attālumiem līdz trešajām 
personām. 
 

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.060 
punkts nosaka tālvadības pilota pienākumus, tostarp, 
nodrošināt bezpilota gaisa kuģa pastāvīgu vadāmību un 
nekavējoties pārtraukt lidojumu, ja tas rada risku citiem gaisa 
kuģiem, cilvēkiem, dzīvniekiem, videi vai īpašumam. 

Tiek ievēroti Regulas (ES) 2019/947  pielikuma A daļas 
UAS.OPEN.050 punktā un UAS.OPEN.060 punktā  UAS 
ekspluatantam un tālvadības pilotam noteiktie pienākumi, 
tostarp, nodrošināt, ka bezpilota gaisa kuģa sistēma ir darba 
kārtībā un atbilst ražotāja noteiktajiem nosacījumiem un 
ierobežojumiem vai pašbūvētu bezpilota gaisa kuģu gadījumā 
- saskaņā ar labu projektēšanas, būvēšanas un apkopju 
praksi. 

Darbības pasliktināšanās ārējām sistēmām, kas atbalsta bezpilota gaisa kuģa sistēmas darbību 

DDM Mērķis Kritērijs Darbība / nosacījumi 

DDM#11 Ir izstrādātas procedūras, lai 
kontrolētu situācijas gadījumos, 
kad pasliktinās UAS 
ekspluatācijas atbalsta sistēmu 
darbība 

Skatīt DDM#8 Skatīt DDM#8 

DDM#12 UAS ir projektēta, lai spētu 
kontrolēt situācijas gadījumos, 

Skatīt DDM#12 Skatīt DDM#12 
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kad pasliktinās UAS 
ekspluatācijas atbalsta sistēmu 
darbība 

DDM#13 Ārējie atbalsta servisi ir atbilstoši 
paredzētajām darbībām 

Veiktspējas kvalitāte ārējiem servisiem, kas nepieciešami 
droša lidojuma izpildei ir adekvāta paredzētajiem 
lidojumiem.  

Ja servisu saņemšanai ir nepieciešams sazināties ar 
pakalpojumu sniedzēju, tiek nodrošināta kvalitatīva un 
efektīva saziņa šādu pakalpojumu sniegšanai/saņemšanai. 

 

* -  Par ārējiem servisiem tiek uzskatīts, piemēram, GNSS servisi, ārējie 
vadības un kontroles (C2) savienojuma servisi (piemēram, LTE 
tīklā), gaisa vadības pakalpojumi, U-Space servisi u.c. 

 

Vienīgais ārējais atbalsta serviss, ko paredz darbības 
raksturojums, ir globālā navigācijas satelītu sistēma (GNSS), 
kas var tikt izmantota, lai noteiktu un kontrolētu bezpilota gaisa 
kuģa atrašanās vietu. 

Cilvēka kļūda 

DDM Mērķis Kritērijs Darbība / nosacījumi 

DDM#14 Darbības procedūras ir 
definētas, validētas un 
atbilstošas 

Skatīt DDM#8 Skatīt DDM#8 

DDM#15 UAS apkalpe ir apmācīta un 
spējīga atbilstoši rīkoties 
nestandarta un avārijas 
situācijās 

Skatīt DDM#9 Skatīt DDM#9 

DDM#16 Ir izstrādātas UAS personāla 
koordinācijas procedūras  

Tālvadības pilota un lidojumu novērotāja savstarpējā 
koordinācija tiek veikta skaidri un nepārprotami bez 
tehnisko līdzekļu iesaistes. Tas tiek nodrošināts ar 
darbības procedūrām un pirmslidojuma instruktāžām. 

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.050 
punkta 1.apakšpunkts nosaka UAS ekspluatanta pienākumu  
izstrādāt ekspluatācijas procedūras, kas pielāgotas operācijas 
veidam un ar to saistītajam riskam. 

Tiek ievēroti Regulas (ES) 2019/947  pielikuma A daļas 
UAS.OPEN.050 punktā UAS ekspluatantam noteiktie 
pienākumi, tostarp, izstrādāt ekspluatācijas procedūras, kas 
pielāgotas operācijas veidam un ar to saistītajam riskam. 

 

Gadījumos, kad lidojuma izpildei bez tālvadības pilota tiek 
piesaistītas arī citas personas, ir izstrādātas atbilstošas 
darbības procedūras un veikta pirmslidojuma instruktāža. 
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DDM#17 UAS personāla veselības 
stāvoklis ir atbilstošs 

 

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.060 
punkts nosaka, ka tālvadības pilotam nav ļauts pildīt savus 
pienākumus, ja tas atrodas psihoaktīvu vielu ietekmē vai 
alkohola reibumā vai nespēj pilnvērtīgi veikt savus uzdevumus 
traumas, noguruma, medikamentu lietošanas, slimības vai citu 
iemeslu dēļ. 

Tālvadības pilots un novērotājs neveic savus pienākumus 
atrodoties narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu 
ietekmē, kā arī esot slimiem vai medikamentu iespaidā tādā 
mērā, ka tas ietekmē drošu lidojumu veikšanu ar bezpilota 
gaisa kuģi. 

DDM#18 UAS noteikto darbības 
ierobežojumu automātiska 
aizsardzība pret cilvēka kļūdām  

- 
 

DDM#19 Droša atgūšanās pēc cilvēka 
pieļautajām kļūdām 

- 
 

DDM#20 Ir veikta cilvēka faktora 
izvērtēšana un iesviesti atbilstoši 
risku mazināšanas pasākumi 
attiecībā uz cilvēks-mašīna 
interfeisu (HMI) 

Bezpilota gaisa kuģa sistēmas informācijas un vadības 
interfeiss ir skaidrs, saprotams un nemulsina, neizraisa 
nepamatotu nogurumu vai kā citādi neveicina cilvēka 
pieļautās kļūdas, kas apdraud lidojuma drošumu. 

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.050 
punkts nosaka UAS ekspluatanta pienākumus, tostarp, 

- izstrādāt ekspluatācijas procedūras, kas pielāgotas 
operācijas veidam un ar to saistītajam riskam; 

- nodrošināt, ka tālvadības piloti un visi citi darbinieki, kas veic 
kādu uzdevumu operāciju atbalstam, ir iepazinušies ar UAS 
ražotāja sniegtajiem norādījumiem un pilnībā pārzina UAS 
ekspluatanta procedūras. 

Tālvadības pilots ar atbilstošu kompetenci, kas noteikta 
Regulas (ES) 2019/947 A daļā, var bezpilota gaisa kuģi droši 
vadīt vai pārtraukt tā lidojumu atbilstoši ražotāja norādījumiem, 
kā tas ir nepieciešams visos paredzamajos ekspluatācijas 
apstākļos, tostarp pēc vienas vai attiecīgā gadījumā vairāku 
sistēmu atteices. 

Nelabvēlīgi vides apstākļi 

DDM Mērķis Kritērijs Darbība / nosacījumi 

DDM#21 Darbības procedūras ir 
definētas, validētas un 
atbilstošas 

Skatīt DDM#8 Skatīt DDM#8 
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DDM#22 UAS apkalpe ir apmācīta, lai 
noteiktu UA lidojumam 
neatbilstošus laikapstākļus 

Skatīt DDM#9 Skatīt DDM#9 

DDM#23 Ir definēti, izmērāmi un atbilstoši 
apkārtējās vides apstākļi UA 
lidojumu izpildei  

UAS ražotājs ir definējis meteoroloģiskos ierobežojumus 
drošu lidojumu izpildei. Ir noteiktas pieļaujamās robežas 
vismaz šādiem parametriem: 

- vēja ātrums; 

- apkārtējā gaisa temperatūra; 

- nokrišņu klātbūtne. 

Papildus ražotāja noteiktajiem ierobežojumiem UAS 
ekspluatants ir izvērtējis apkārtējās vides nelabvēlīgo 
apstākļu ietekmi un UAS ekspluatanta darbības aprakstā 
noteicis procedūras, kas mazina nelabvēlīgo vides 
apstākļu ietekmi uz drošu lidojumu izpildi. 

Regulas (ES) 2019/947 pielikuma A daļas UAS.OPEN.050 
punkts nosaka UAS ekspluatanta pienākumus, tostarp, 

- ekspluatēt UAS saskaņā ar ražotāja sniegtajiem 
norādījumiem, ievērojot visus piemērojamos ierobežojumus; 

- veicot operācijas naktī, nodrošināt, ka uz bezpilota gaisa 
kuģa ir aktivizēta zaļa zibšņuguns. 

Lidojumi tiek veikti saskaņā ar ražotāja sniegtajiem 
norādījumiem, ievērojot visus piemērojamos ierobežojumus, 
kā arī laikposmā no 30 minūtēm pēc saulrieta līdz 30 minūtēm 
pirms saullēkta (diennakts tumšajā laikā) tiek ievēroti vismaz 
šādi risku mazinošie pasākumi: 

- ir aktivizēta zaļa zibšņuguns; 

- pirms lidojumu veikšanas lidojumu zona tiek izpētīta 
pietiekamā apgaismojumā, lai identificētu apkārtesošos 
apdraudējumus; 

- bezpilota gaisa kuģa pacelšanās, nosēšanās un tālvadības 
vietas ir pietiekami izgaismotas, lai tās būtu saskatāmas 
lidojumā iesaistītajām personām un trešajām personām. 

DDM#24 UAS ražots un paredzēts 
izmantošanai nelabvēlīgos 
laikapstākļos 

- 
 


