PIRMS LIDOJUMA

LATVIJAS TERITORIJĀ DRĪKST PACELTIES LĪDZ 120M AUGSTUMAM, BET PASTĀV SEKOJOŠI IZŅĒMUMI:

Marķē dronu ar savu vārdu, uzvārdu,

DRONU LIDOJUMU
AIZLIEGUMA ZONA

KONTROLĒJAMĀ
GAISA TELPA

Ventspils

adresi un telefona numuru

AIZLIEGTS PACELTIES! IZŅEMOT AR ATĻAUJĀM

DRĪKST PACELTIES LĪDZ 50M AUGSTUMAM

Identiﬁcē sevi kā drona pilotu ar cepuri,

Attālums (rādiuss) no lidlauka skrejceļa sliekšņa vai

Kartē iezīmētā teritorija ir ap lidlauku “Rīga”, izņemot

kreklu vai kādā citā veidā

helikoptera lidlauka kontrolpunkta, kur darbojas

dronu lidojumu aizlieguma zonu.

aizlieguma zona:
Izvērtē

iespējamos

riskus,

tostarp

apkārtējās vides speciﬁku, ģeogrāﬁsko
izvietojumu, apbūvi, infrastruktūru, kā
arī meteoroloģiskos apstākļus

Lidojumu virs pasākuma vai tā tiešā
tuvumā saskaņo ar pasākuma atbildīgo
personu,

kura

savukārt

lidojumu

saskaņo ar pašvaldību

Ja drons ir smagāks par 0.5 kg, un tu esi

Ādaži

3 km

MSola

3 km

Cēsis

3 km

Klauģu muiža

3 km

Limbaži

3 km

Čiekuri

3 km

Ikšķile

3 km

Spilve

3 km

Rīga

5 km

Ventspils

3 km

Liepāja

5 km

Nākotne

3 km

Ludza

3 km

/LHSÜMD

apdrošini civiltiesisko atbildību (obligāta
prasība no 2018. gada 1. janvāra)

KILOMETRI
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Iepazīsties ar aeronavigācijas datiem
un

citu

nepieciešamo
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06ROD

informāciju

Latvijas gaisa satiksmes tīmekļa vietnē

KILOMETRI

http://ais.lgs.lv publicētajā eAIP

Pārējās ierobežoto lidojumu zonas un lidlaukus skatīt:
https://ais.lgs.lv/VFR_Suport

1ÜNRWQH
&îVLV

tikai pieaugušā uzraudzībā

Ja tavs drons ir smagāks par 1,5 kg,

5ĆJD
/LPEDŗL

Ventspils

jaunāks par 18 gadiem, veic lidojumus
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.ODXþXPXLŗD
/XG]D

LIDOJUMA LAIKĀ

PEDŗL

Bukletā iekļautā informācija ir vispārīga

kontrolējamā gaisa telpā un arī citos

&îVLV

Ministru kabineta noteikumos noteiktajos

Iepazīsties

gadījumos

novembra noteikumiem Nr.737 “Kārtība, kādā veicami

ar

Ministru

kabineta

2016.gada

22.

bezpilota gaisa kuģu un cita tāda veida lidaparātu
lidojumi, kuri nav klasiﬁcējami kā gaisa kuģi”. Tos var

Veic lidojumu tikai dienas gaišajā laikā

skatīt www.likumi.lv.

Pilotē dronu
droši un
tiesiski!

Šajos noteikumos neminētajos gadījumos jāsaņem
CAA atļauja.
Pilotē tā, lai neapdraudētu cilvēku

çLHNXUL

dzīvību, veselību, privātumu vai mantu

OH
/LHOYÜUGH

6ROD

un var mainīties

Pieaicini novērotāju, ja tu pilotē dronu

Nepilotē tuvu citiem gaisa kuģiem, lai
neradītu sadursmes draudus

Informācija un uzziņas
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Tel.: +371 67830936
caa@caa.gov.lv
www.caa.lv

.ODXþXPXLŗD
/XG]D

https://www.facebook.com/PiloteDronu

Nepilotē virs vai tuvu cilvēkiem, kā arī
virs cilvēku pulcēšanās vietām

Ievēro ierobežojumus pilotējot virs
ieslodzījuma vietām, militāriem un
infrastruktūras objektiem un to tuvumā

Nepilotē alkohola, narkotisko, psihotropo
vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Izmanto tikai nacionālajā radio frekvenču
plānā atļautās frekvences
Lai lidojums būtu drošs tev un citiem, jāievēro noteikumi

