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Rīkojums 
Rīgā, 2018.gada 29.martā. 

  
1. Saskaņā ar CAA (Civilās Aviācijas Aģentūra) vēstuli nr. Nr.01-8/82 no 16.01.2018. 

(pielikumā) tiek noteiktas paraplānu lidojumiem paredzēto gaisa telpas elastīgas izmantošanas 

bīstamās zonas: 
1.1. EVD3 (Danger Area) RUMBULA (Rumbulas lidlauks) ar koordinātām 565316N 0241152E – 
565351N 0241233E – 565252N 0241452E – 565227N 0241419E – 565316N 0241152E 
augstumā no zemes līdz 1500 pēdām AMSL; 
1.2. EVD4 (Danger Area) SPUNCIEMS ar koordinātām 565503N 0234103E – 565548N 
0234051E – 565624N 0234051E – 565620N 0234359E – 565530N 0234415E – 565503N 
0234103E augstumā no zemes līdz 1500pēdām AMSL. 

2. Noteikt par lidojumu vadītājiem lidojumiem ar viņču: 
2.1. zonā RUMBULA – Dzintars Reiniks, tālr. nr. +37129345513, e-pasts: dzintars@adrenalins.lv 
un Māris Barons, tālr. nr. +371 29937359, e-pasts: maris.barons@gmail.com ; 
2.2. zonā SPUŅCIEMS – Māris Vancāns, tālr. nr. +37129277886, e-pasts: 
marisvancans@gmail.com  un Vladimirs Sčerbo, tālr. nr. +371 29267629, epasts: 
paraplan.lv@inbox.lv. 
2.3. Lidojumu vadītājiem ir pienākums informēt LPF par izmaiņām augstāk norādītajā 
kontaktinformācijā ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pēc fakta konstatēšanas. 

3. Pilotiem, kuri vēlas veikt lidojumus zonās RUMBULA vai SPUŅCIEMS: 
3.1. vismaz dienu pirms tam, kad plānots veikt lidojumus, bet ne vēlāk kā iepriekšējās dienas 
plkst. 10.00 ziemas periodā un plkst. 9.00 vasaras periodā pēc koordinētā pasaules laika 
(UTC*), ir jānosūta pieprasījums brīvā formā atbilstošajam lidojumu vadītājam, norādot 
plānoto lidojumu sākuma un beigu laiku; 
3.2. pirms lidojumu uzsākšanas ir jāpārliecinās par saņemtās no LGS atbildes saturu pie 
lidojumu vadītājiem; 
3.3. ir atbildīgi par procedūru par lidojumu nekavējošu pārtraukšanu SPUNCIEMS un 
RUMBULA zonās pēc LGS pieprasījuma lidojumu drošuma nolūkos ievērošanu. 

4. Lidojumu vadītāji ir atbildīgi par 12.01.2016. Ministru Kabineta noteikumu Nr.26 “Gaisa 
telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība”  (MK 
noteikumi Nr.26) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, t.sk. nodrošināt, ka: 

4.1. MK noteikumu Nr.26 2.pielikuma veidlapa “Elastīgi izmantojamo gaisa telpas struktūras 
elementu izmantošanas pieteikums” tiek iesniegta Latvijas Gaisa satiksmei (LGS) pa norādīto 
aktuālo faksa numuru +371 67300657 ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas plkst. 11.00 ziemas 
periodā un plkst. 10.00 vasaras periodā pēc koordinētā pasaules laika (UTC*) pirms 
pieteiktajiem lidojumiem ar paraplānu; 
4.2. pilots, kas pieteicis lidojumus, ir informēts par LGS atbildi pirms lidojumu uzsākšanas; 
4.3. pilots, kas pieteicis lidojumu, ir informēts par procedūru par lidojumu nekavējošu 
pārtraukšanu SPUNCIEMS un RUMBULA zonās pēc LGS pieprasījuma lidojumu drošuma 
nolūkos. 

5. Lidojumi tiek organizēti un īstenoti atbilstoši spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem 
un LPF lēmumiem. 

 
LPF Prezidents         N.Pakulis 
 
*UTC  - Universālais koordinētais pasaules laiks, Latvijas laika vasaras periodā  + 3stundas, ziemas periodā + 2 
stundas UTC.  
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