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Jaunumi

Izsludināts iepirkums dronu IT sistēmas izveidei Latvijā
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA) ar Kohēzijas fonda atbalstu izsludinājusi atklātu iepirkumu konkursu "Bezpilota
gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas informācijas sistēmas infrastruktūras izveide". Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
ir šī gada 20.oktobris.
Vienotas informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas mērķis ir uzlabot gaisa satiksmes drošību un samazināt riskus - traucētus
komercaviācijas un vispārējās aviācijas gaisa kuģu lidojumus saistībā ar neautorizētu bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumiem
lidlauku tuvumā. Ne mazāk svarīgs mērķis ir veicināt komunikāciju starp dronu lietotājiem, pilotējamās aviācijas pārstāvjiem,
sabiedrību, uzraugošajām iestādēm un citiem Latvijas iedzīvotājiem.
Platformas pamatā ir datu apstrāde par dronu operācijām, kas nodrošinās pakalpojumu pieteikšanu, saņemšanu un informācijas
apriti digitālā formā. Tādējādi tiks nodrošināta ātrāka pakalpojuma saņemšanas, informācijas pieejamības un informācijas
apmaiņas iespēja bezpilota gaisa kuģu tālvadības pilotiem un sadarbības iestādēm.
Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā: www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/86286
Modernas un ērtas vienotas informācijas platformas nepieciešamību aptaujā apstiprinājuši turpat 80% Latvijas dronu nozares
pārstāvji. Līdz ar jaunās platformas izstrādi tiks modernizēta arī CAA pakalpojumu pieejamība klientiem.
CAA direktors Māris Gorodcovs uzsver: “Jaunajai informācijas platformai jākļūst par stūrakmeni dronu dinamiskai attīstībai Latvijā

un drošai kopējai Latvijas gaisa telpai. Lai sistēma būtu efektīva, nepieciešams nodrošināt ērtu, uzticamu un liela apjoma datu
apmaiņu starp dronu lietotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un ar šo jomu saistītajām iestādēm, kopumā uzlabojot civilās aviācijas
drošumu un drošību.”
2021. gadā CAA uzsāka Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma”
6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga”” Kohēzijas fonda
projekta Nr. 6.1.2.0/20/I/001 “Bezpilota gaisa kuģu pārvaldības un uzraudzības sistēmas izveide” īstenošanu. Projekta mērķis ir
izveidot bezpilota gaisa kuģu jeb dronu pārvaldības un uzraudzības sistēmu, lai veicinātu vides un drošības pasākumus Latvijas
Republikas gaisa telpā, kā arī novērstu nesankcionētus dronu lidojumus lidlauku tuvumā.

Aivis Vincevs
Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra"
Ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs
Tālr.: 60001672
e-pasts: aivis.vincevs@caa.gov.lv

https://www.caa.gov.lv/lv/jaunums/izsludinats-iepirkums-dronu-it-sistemas-izveidei-latvija

