6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 737
Iesniegums bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļaujas saņemšanai
I. Informācija par īpašnieku/valdītāju/pilotu/novērotāju

4.

Plānoto darbību apraksts Lidojuma mērķis un apraksts
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Lidojuma vieta (WGS 84 koordinātas)
_____________________________________________________
 Lidojuma laiks ________________________________________
Īpašnieka/valdītāja
vārds, uzvārds/
nosaukums
Personas kods/
reģistrācijas numurs
Valstspiederība

5.

Kontaktinformācija

Adrese (deklarētās dzīvesvietas vai juridiskā adrese)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Faktiskā adrese (ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas/juridiskās
adreses)
_____________________________________________________
Tālruņa numurs ________________________________________
E-pasta adrese _________________________________________

6.

Pilota pieredze darbā ar
bezpilota gaisa kuģiem

Vārds, uzvārds ________________________________________
Personas kods _________________________________________
Bezpilota gaisa kuģa pilota kvalifikācija
_____________________________________________________
Kopējā lidojumu pieredze lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģi
(stundas) _____________________________________________
Lidojumu pieredze pēdējos 12 mēnešos lidojumiem ar bezpilota
gaisa kuģi (stundas) ____________________________________
Ar bezpilota gaisa kuģi veiktie lidojumi (gaisa kuģa tips un
lidojuma mērķis)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

1.

2.

3.
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7.

Novērotāja pieredze
darbā ar bezpilota gaisa
kuģiem

Vārds, uzvārds ________________________________
Personas kods _________________________________
Kopējā lidojumu pieredze lidojumiem ar bezpilota gaisa kuģi
(stundas) ________________________________
Lidojumu pieredze pēdējos 12 mēnešos lidojumiem ar bezpilota
gaisa kuģi (stundas) _____________________
Ar bezpilota gaisa kuģi veiktie lidojumi (gaisa kuģa tips un
lidojuma mērķis)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________

II. Tehniskā informācija par bezpilota gaisa kuģi
□ Helikopters
□ Multirotoru gaisa kuģis
□ Lidmašīna
□ Cits_____________________________________

8.

Tips

9.

Nosaukums

10.

Ekspluatācijas
nosacījumi un
ierobežojumi
Maksimālā pacelšanās
masa (kg)

11.

12.

Spārnu vēziens vai
rotora diametrs (m)

13.

Tehniskie parametri

(visai iekārtai, ieskaitot 
arī spārna/rotoru

dimensijas)
Krāsainas fotogrāfijas
(no priekšpuses un sāna)

14.

Garums _____________________________________
Augstums ___________________________________
Platums _____________________________________
□ Pievienotas pielikumā

III. Bezpilota gaisa kuģa darbības rādītāji
15.

Maksimālais lidojuma
augstums (m)

16.

Maksimālais lidojuma
ātrums (km/h)
Nepieciešamā distance  Pacelšanās_______________________
(m)
 Nosēšanās_______________________

17.

N2172_6p6

3

IV. Bezpilota gaisa kuģa tālvadības sistēma (bezpilota gaisa kuģim un tā tālvadības vietai
nepieciešamie vadības un kontroles savienojumi un jebkurš cits komponents, kā norādīts tipa
izstrādē)
18. Raidītāja/uztvērēja

ražotājs
19. Raidītāja/uztvērēja tips 
20. Frekvence (Mhz)

V. Drošuma novērtējumā iekļautā informācija un pievienojamie dokumenti
21.

22.

23.

Drošuma novērtējuma
apraksts (risku
identifikācija,
izvērtējums un
mazināšanas pasākumi)
Dokumenti, kas

apliecina īpašnieka/
valdītāja spēju droši
ekspluatēt bezpilota
gaisa kuģi, veikt
ekspluatācijas kontroli
un uzraudzību
(ekspluatācijas
procedūras, lidojuma
noteikumi)
Pilota/novērotāja

veselības stāvokļa
atbilstība



24.

25.

26.

27.

□ Pievienots pielikumā

□ Pievienots pielikumā

□ Atbilstība specializēto profesiju pārstāvjiem noteiktajām
prasībām (piemēram, civilās aviācijas personālam, Iekšlietu
ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu
amata kandidātiem, Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un
zemessargiem, jūrniekiem, vilciena vadītājiem). Attiecīgu
apliecinošu dokumentu uzrāda pēc uzraugošo un tiesībsargājošo
iestāžu pieprasījuma
□ Atbilstība prasībām, kas noteiktas transportlīdzekļu vadītājiem
un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja
kvalifikāciju (informācija tiek pārbaudīta Transportlīdzekļu un to
vadītāju valsts reģistrā)
□ Lidojumi tiešajā redzamībā (VLOS)
□ Palielināta tiešās redzamības attāluma lidojumi (EVLOS)
□ Lidojumi ārpus tiešās redzamības (BVLOS)
□ Pievienots pielikumā




Darbības instrukcijas, 
kas ietver normālu un
avārijas procedūru
aprakstu
Bezpilota gaisa kuģa  □ Pievienots pielikumā
sistēmas "pamanīt un
izvairīties" (detect and
avoid) spējas
Informācija par
 □ Pievienots pielikumā
aprīkojumu un kravu
(piemēram, kamera,
Lidojuma veids
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28.

sensori) un tās
nostiprināšanu
Cita informācija

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.
(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

(datums)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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