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Abstract

In today’s technology world, development of unmanned aircrafts is happening 
very rapidly, and the laws and regulations governing this specific area are constantly 
supplemented at both – level of European Union and nation-wide. They are aimed at 
incorporating unmanned aircrafts in air traffic, to comply safety, security, and privacy 
requirements, and not to pose any risks to the environment. Opportunities of using this 
technical mean are versatile and it can be a good assistant in various areas. Unmanned 
aircrafts are widely used by the civil sector and the military sector and, in the recent years, 
these specific means have been used by rescue services and security institutions. 

Unfortunately, it should be admitted that unmanned aircrafts are also used in 
terrorist and other criminal activities, so it is essential to control the flight environ-
ment by preventing unauthorised flights for ensuring general safety. The responsible 
institutions also have been working in this direction. Until July 1st, 2021, in the current 
Cabinet Regulation No 368 “Regulations for Performing Flights of Unmanned Aircrafts 
and Other Types of Aircrafts”, there was found a term “state unmanned aircraft”, which 
regulated the areas in which state unmanned aircrafts can be used, for example, in 
investigation and detection of criminal offences, but there was no further explanation 
in more detail. The Cabinet Regulations, which came into force on July 1st, 2021, explain 
in more detail the rights and obligations of pilots of state unmanned aircrafts. However, 
these regulations do not provide specific information on the use of unmanned aircrafts 
in measures of operational activities. Therefore, this issue is controversial and should 
be raised for updating.
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Ievads

Pētījums par bezpilota gaisa kuģu pielietojumu operatīvās darbības pasākumos 
tapa, veicot problēmas teorētisko izpēti un balstoties uz praktisko pieredzi. Operatīvās 
darbības subjektu amatpersonām, kas, aizstāvot valsts intereses, pilda dienesta pienā-
kumus un ievēro Operatīvās darbības likuma 4. pantā (Operatīvās darbības likums, 1993) 
noteiktos principus, nevajadzētu rasties šķēršļiem, lai izmantotu bezpilota gaisa kuģus 
dienesta pienākumu pildīšanai. Tomēr ir nepieciešams noteikt kopējās vadlīnijas, lai 
operatīvās darbības pasākumu laikā netiktu pārkāptas robežas attiecībā uz privātumu 
un cilvēktiesībām. 

Jebkuram bezpilota gaisa kuģa pilotam ir nepieciešamas specifiskas zināšanas par 
tā lietošanu un citām jomām, lai izvairītos no negadījumiem. Ja nebūs skaidri noteikti 
principi, kas jāievēro operatīvajiem darbiniekiem, veicot operatīvās darbības pasākumus 
vai speciālās izmeklēšanas darbības, tad sarežģītās situācijās viņu rīcību iespējams traktēt 
kā darbību, kura bijusi pretrunā ar likumu, tādējādi ietekmējot tālāko dienesta gaitu un 
zaudējot vēlēšanos nākotnē pilotēt bezpilota gaisa kuģus. 

Vairāki normatīvie akti regulē civilo aviāciju, arī bezpilota gaisa kuģu nozari. Civilā 
aviācija un bezpilota gaisa kuģu nozare ir cieši saistītas un nav nodalāmas – arī bezpilota 
gaisa kuģi var būt dažāda lieluma un svara. Normatīvajos aktos, piemēram, noteikts aug-
stums, virs kura pilots nedrīkst pacelt bezpilota gaisa kuģi, lai neiejauktos civilās aviācijas 
satiksmē un neizraisītu negadījumus. Jebkuram pilotam ir jāievēro vispārējās normatīvo 
aktu prasības, kuras saistās ar aviāciju, – arī tiem pilotiem, kuri veic lidojumus operatīvās 
darbības subjektu uzdevumā vai arī citu operatīvo dienestu uzdevumā. Tomēr šobrīd 
nav neviena iekšējā normatīvā akta, kas reglamentētu bezpilota gaisa kuģu izmantošanu 
operatīvās darbības pasākumu laikā. Domājams, būtu jānodala bezpilota gaisa kuģu 
izmantošana operatīvās darbības pasākumu laikā un kriminālmeklēšanas pasākumu 
laikā, lai gan šie abi pasākumi ir cieši saistīti. 

Šā pētījuma mērķis bija izanalizēt bezpilota gaisa kuģa kā tehniskā līdzekļa izman-
tošanu operatīvās darbības pasākumu kontekstā, izdarīt secinājumus un sniegt priekš-
likumus normatīvo aktu pilnveidei. Domājams, ka, nosakot kopējas vadlīnijas šajā nozarē, 
tiktu atvieglotas dienesta gaitas operatīvās darbības subjektu amatpersonām. 

Pētījumā izmantota deskriptīvā, salīdzinošā, deduktīvā metode un tiesību normu 
interpretācijas metode. 

Bezpilota gaisa kuģu rašanās vēsture un tagadne

Cilvēku vēlme iekarot debesis ir bijusi mūžīga, un jau pirms daudziem gadsimtiem 
tika veikti mēģinājumi to izdarīt, taču sākotnējie centieni beidzās neveiksmīgi un pat 
letāli. Par pirmajiem gaisa kuģiem ir uzskatāmi gaisa pūķi un gaisa baloni. Ar laiku, 
attīstoties aviācijas zinātnei, tika izgudrotas lidmašīnas un citi lidaparāti, kas spēj notu-
rēties gaisā. Mūsdienās jau eksistē vairāku veidu un izmēru gaisa kuģi, sākot no nelielām 
lidmašīnām un beidzot ar kosmosa kuģiem. 
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Pirmie bezpilota gaisa kuģi, kā jau daudzi izgudrojumi, tika radīti militārajām 
vajadzībām 20. gadsimta pirmajā pusē. Apzīmējums “drons” (angļu val. drone – trans) 
radies no tā, ka pirmie bezpilota gaisa kuģi radīja lapsenes vai bites dūkšanai līdzīgu 
skaņu, arī mūsdienās tā nav mainījusies. Šis apzīmējums sākotnēji tika izmantots, lai 
apzīmētu bezpilota gaisa kuģi, ko izmanto militāriem mērķiem, tomēr šobrīd ar to saprot 
jebkuru bezpilota gaisa kuģi (visbiežāk attiecinot uz multirotoru bezpilota gaisa kuģiem). 
Pat profesionāļi ikdienā izmanto vārdu “drons”, tomēr tas netiek uzskatīts par oficiālo 
civilās aviācijas terminu. Jāpiebilst, ka ir radīti ne tikai gaisa droni, bet arī līdzīgi ūdens 
un zemes aparāti. Šāda veida droni tiek izmantoti, lai piekļūtu vietām, kurās cilvēkam 
būtu neiespējami, apgrūtinoši vai pat dzīvībai bīstami ievirzīties, piemēram, okeāna dzīlēs 
vai sprādzienbīstamās vietās. Var secināt, ka dažāda veida attālināti vadāmas tehniskas 
ierīces, izņemot bērnu rotaļlietas, var uzskatīt par droniem.

Šajā rakstā tiek aplūkoti bezpilota gaisa kuģi jeb droni, kurus parasti uztver kā 
multirotoru lidaparātus. Multirotoru bezpilota gaisa kuģi var būt dažādu izmēru, no 
dažiem centimetriem diametrā, kurus izmanto iekštelpās, līdz pat vairākiem metriem 
diametrā, kurus izmanto galvenokārt industriālām vajadzībām. Šo lidaparātu svara ampli-
tūda var būt no dažiem gramiem līdz pat vairākiem kilogramiem un attālums, ko tie spēj 
veikt, – no dažiem metriem līdz vairākiem desmitiem kilometru. Viens no iecienītākajiem 
bezpilota gaisa kuģu veidiem, ko izmanto, ir aprīkots ar četriem rotoriem – šādā veidā 
manevrēšana ir daudz vieglāka. Taču ir sastopami arī lidaparāti ar sešiem un astoņiem 
rotoriem. Jāpiebilst, ka rotoru skaits ir atkarīgs no lidaparāta izmēra un no tā, kādiem 
mērķiem tas paredzēts un kādai jābūt tā celtspējai. Rūpnieciski ražoti bezpilota gaisa kuģi 
nav vienīgie šajā sfērā, ir arī daudzi inženieri vai aviācijas entuziasti, kas būvē bezpilota 
gaisa kuģus paši, bet arī uz viņiem attiecas normatīvais regulējums.

Mūsdienīgiem bezpilota gaisa kuģiem ir dažādas funkcijas, piemēram, stabilizācijas 
funkcija, automātiska lidojuma un atgriešanās mājās funkcija, kas atvieglo pilotam to 
vadīšanu. Viena no produktīvākajām iespējām, veicot bezpilota gaisa kuģu lidojumus, 
ir iespēja, ka pilots uz tālvadības pulti saņem telemetrijas datus un spēj redzēt visu ar 
lidaparāta “acīm”. 

Bezpilota gaisa kuģu izmantošanas jomas

Jāuzsver, ka bezpilota gaisa kuģis ir vispusīgs tehniskais līdzeklis un tā pielieto-
jums ir ļoti plašs. Šajā rakstā minēti tikai daži izmantošanas veidi. Izklaides industrija, 
piemēram, ir nozare, kurā šie tehniskie līdzekļi tiek lietoti ļoti bieži, jo mūsdienās grūti 
atrast kādu mākslas filmu vai kāzu video, kurā nebūs no bezpilota gaisa kuģa uzņemtu 
kadru. Nekustamo īpašumu tirgū populāri ir fiksēt pārdodamo īpašumu no gaisa, lai 
vēlāk to sekmīgāk reklamētu. 

Lauksaimniecībā, būvniecībā, loģistikā un enerģētikā tiek izmantoti tikai profesio-
nāli bezpilota gaisa kuģi, lai veiktu apsekošanu, mērniecību, smidzināšanu un pat kravu 
pārvadāšanu. Līdzīgi notiek arī vides monitorings. 
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Bezpilota gaisa kuģu izmantošana operatīvo 
dienestu funkciju realizēšanai

Bezpilota gaisa kuģus var izmantot ne tikai operatīvās darbības pasākumu nodroši-
nāšanai un atbalstam, bet arī Valsts policijas, muitas, Valsts robežsardzes, Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta darbā, kā arī citu dienestu vajadzībām. Jomas, kurās 
bezpilota gaisa kuģi var sniegt atbalstu minētajām iestādēm, ir daudzas, to pielietojums 
ir atkarīgs no vajadzībām un pilotu profesionālajām spējām tos izmantot. 

Objektu apskatēs vai izpētēs izmantošana ir daudzpusīga, piemēram, lai izpētītu 
teritoriju, kur notiks masu pasākumi, lai konstruktīvi tiktu izvietoti visi kārtības sargu 
posteņi un pasākumu laikā kontrolētu cilvēku plūsmas. Sekmīgi bezpilota gaisa kuģus 
var lietot glābšanas dienesti, lai pirms glābšanas operācijām noteiktu kritiskās vietas un 
mazinātu riskus, kas var rasties glābšanas darbu laikā. Robežsardze sekmīgi izmanto 
bezpilota gaisa kuģus, lai apsekotu robežas un fiksētu robežpārkāpējus. 

Policija ar bezpilota gaisa kuģu palīdzību var realizēt notikuma vietas apskati 
(sevišķi – ārpus telpām), 3D formātā fiksējot katru sīkāko detaļu, lai nepieļautu cilvēka 
kļūdas faktoru, īpaši aktuāli tas ir pēc smagām avārijām vai pasūtījuma slepkavībām. 
Kriminālprocesuālajās izmeklēšanas darbībās būtu lietderīgi šo tehnisko līdzekli izmantot, 
lai fiksētu liecību pārbaudi uz vietas, ja to pieļauj notikušā apstākļi. 

Vairāku operatīvo dienestu funkciju izpildē būtisku lomu bezpilota gaisa kuģi 
ieņem meklēšanas darbos. Meklēšanas darbi var būt saistīti ar pazudušu personu, zagtu 
transportlīdzekļu, ūdens objektu u. c. objektu meklēšanu. Savu lietderību bezpilota gaisa 
kuģi šāda veida uzdevumos ir apliecinājuši vairākkārt. Vasaras sezonā, kad aktuāla ir 
sēņošana, ogošana vai atpūta mežos un cilvēki mēdz apmaldīties, būtiska ir katra minūte, 
lai pazudušos atrastu. Meklēšanas darbos bezpilota gaisa kuģi spēj īsā laikā apsekot plašas 
teritorijas un ieekonomēt cilvēku resursus, turklāt meklēšanas darbus var turpināt arī 
diennakts tumšajā laikā, izmantojot termālās kameras.

Bezpilota gaisa kuģu aprīkojumā ietilpst vairākas ierīces, un viena no visbiežāk 
izmantojamām ir videokamera. Dārgākiem modeļiem videokameras ir iespējams nomainīt 
vai arī vienlaikus izmantot vairākas kameras. Bezpilota gaisa kuģi var izmantot arī kom-
binācijā ar citiem tehniskajiem līdzekļiem. Situācijās, kad būtu nepieciešams konkrētā 
teritorijā izmērīt gaisa piesārņojumu, pievienojot ierīci šādām vajadzībām bezpilota gaisa 
kuģim, mērījumus būtu iespējams veikt daudz operatīvāk un lētāk nekā ar helikopteriem 
vai citiem lidaparātiem. Jāuzsver, ka situācijas var būt dažādas un viss ir atkarīgs no 
tehniskajām iespējām – izmantojot dažādās bezpilota gaisa kuģa iespējas, variācijas ir 
neierobežotas. 

Eiropas Savienības normatīvais regulējums 

2019. gadā stājās spēkā divas Eiropas Komisijas regulas, kas tiešā veidā ietekmēja 
turpmāko kārtību, kā veicami bezpilota gaisa kuģu lidojumi, tostarp Latvijas Republikas 
teritorijā. Turklāt tika veiktas pakāpeniskas izmaiņas nacionālā līmeņa normatīvajā 
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regulējumā. ES 2019/947 regula par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem 
un procedūrām (Komisijas Īstenošanas regula, ES 2019/947), lai izveidotu Eiropas bez-
pilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu reģistru un veiktu daļējas izmaiņas nacionālajā 
regulējumā, Latvijā daļēji tika ieviesta ar 2021. gada 1. janvāri, bet ar 2021. gada jūliju 
stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas pilnībā pielāgoti šīm prasībām. 2022. gada 
1. janvārī noslēdzas pārejas periods, un nacionālajam normatīvajam regulējumam būs 
jāatbilst Eiropas Komisijas regulām. Balstoties uz Eiropas Padomes Regulas ES 2019/945 
par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu eksplua-
tantiem (Komisijas Deleģētā regula, ES 2019/945) prasībām, no 2023. gada 1. janvāra 
būs atļauts tirgot tikai tādas bezpilota gaisa kuģu sistēmas, kuras atbilst minētās regulas 
prasībām. 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā ES 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem 
civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru 
(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ES 2018/1139) ir ietvertas vairākas definīcijas. 
Par tām un šo Eiropas Padomes regulu būtību – turpinājumā. 

Eiropas Padomes Regulā ES 2019/945 par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un 
trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem (Komisijas Deleģētā regula, 
ES 2019/945) ir noteiktas projektēšanas un ražošanas prasības bezpilota gaisa kuģu sis-
tēmām, kuras paredzēts ekspluatēt saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas definēti 
Īstenošanas regulā ES 2019/947 (Komisijas Īstenošanas regula, ES 2019/947), un attālās 
identifikācijas papildierīcēm. Tajā arī noteikts bezpilota gaisa kuģu sistēmu veids, kura 
projektēšanu, ražošanu un apkopi vajag sertificēt. 

Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes Regulā 2018/1139 (Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regula, ES 2018/1139) ir dota bezpilota gaisa kuģa definīcija – tas ir jebkurš 
gaisa kuģis, ko ekspluatē vai kas konstruēts autonomai ekspluatācijai vai pilotēšanai no 
attāluma bez pilota gaisa kuģī. Savukārt bezpilota gaisa kuģa tālvadības ierīce ir definēta 
kā jebkurš bezpilota gaisa kuģa drošai ekspluatācijai nepieciešams instruments, ierīce, 
mehānisms, aparāts, piederums, programmatūra vai papildierīce, kas nav bezpilota 
gaisa kuģa sastāvdaļa un kas neatrodas minētajā bezpilota gaisa kuģī. Eiropas Komisijas 
Īstenošanas regulā ES 2019/947 (Komisijas Īstenošanas regula, ES 2019/947) ir definēta 
bezpilota gaisa kuģa sistēma – bezpilota gaisa kuģis un aprīkojums, ko izmanto, lai to 
vadītu no attāluma. 

Svarīgi būtu nodalīt bezpilota gaisa kuģa tālvadības pilotu no ekspluatanta, jo 
saskaņā ar Regulu ES 2019/947 (Komisijas Deleģētā regula, ES 2019/945) bezpilota gaisa 
kuģa sistēmas ekspluatants ir jebkura juridiska vai fiziska persona, kas ekspluatē vai 
plāno ekspluatēt vienu vai vairākas bezpilota gaisa kuģa sistēmas, bet tālvadības pilots, 
atsaucoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu ES 2018/1139 (Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regula, ES 2018/1139), ir fiziska persona, kas atbildīga par bezpilota gaisa 
kuģa lidojuma drošu vadīšanu, proti, tā manuāli apkalpo lidojuma vadības ierīces vai, 
ja bezpilota gaisa kuģis lido autonomi, pārrauga tā kursu un saglabā spēju jebkurā brīdī 
iejaukties un mainīt kursu.
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No šeit minētā var secināt, ka ir trīs pamatregulas, kuras reglamentē noteikumus 
bezpilota gaisa kuģu jomā un sniedz definīcijas, kas tiek oficiāli izmantotas bezpilota 
gaisa kuģu nozarē. 

Tālvadības pilotiem būtu jāpārzina arī citas Eiropas regulas, kas saistās ar bezpilota 
gaisa kuģu ekspluatāciju: Komisijas Īstenošanas regula ES 2017/373 (Komisijas Īsteno-
šanas regula, ES 2017/373), ar ko noteiktas kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības / 
aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funk-
ciju nodrošinātājiem un to uzraudzībai, un Komisijas Īstenošanas regula, ar ko noteikti 
vienoti lidojumu noteikumi un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem 
un procedūrām. 

Latvijas Republikas nacionālais regulējums

Likumā “Par aviāciju” (Par aviāciju, 1994) ir noteiktas galvenās struktūras un defi-
nīcijas gaisa satiksmes regulēšanā Latvijas Republikas teritorijā. No 2021. gada 1. janvāra 
šajā likumā ir ietverta un stājusies spēkā 11.1 nodaļa (Bezpilota gaisa kuģi un to sistēmas) 
un vairāki panti, kuri attiecas uz bezpilota gaisa kuģu nozari (Par aviāciju, 1994). Īpaši 
jāizceļ 124.1 pants, kurā ir noteikti administratīvie pārkāpumi bezpilota gaisa kuģu jomā. 
Līdz 2021. gada 1. janvārim kārtība, kā piemēroja sodus par pārkāpumiem, bija citādāka, 
respektīvi, tā tika pamatota ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 220. pantu, 
likuma “Par aviāciju” 6. panta otrās daļas 1. un 4. punktu, Civilās aviācijas aģentūras 
direktora 2019. gada augusta rīkojumu Nr. 01-1/12. 

Tomēr, domājams, ne visu sodu piemērošanu var vērtēt viennozīmīgi, jo var rasties 
sarežģījumi pārkāpumu pierādīšanā. Piemēram, ja pilots atrodas alkohola ietekmē, tā 
koncentrācijai asinīs pārsniedzot 0,2 promiles, to var fiksēt diezgan vienkārši, turpretī 
lidojumus ārpus tiešās redzamības fiksēt un pierādīt ir ļoti grūti, īpaši gadījumos, ja pilots 
pats neatzīst savu vainu. Šādās situācijās, ja nav noticis nopietns negadījums, pierādīšanas 
process varētu būt visai dārgs un nelietderīgs, jo vajadzētu modelēt konkrēto situāciju 
(nepieciešams attiecīga izmēra bezpilota gaisa kuģis, attiecīgie laika apstākļi u. tml.). 

Līdz 2021. gada 1. jūlijam spēkā bija Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta 
noteikumi Nr. 368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu 
lidojumi” (Ministru kabineta noteikumi Nr. 368, 2019), bet kopš 2021. gada 1. janvāra 
vairāki no minēto noteikumu punktiem vairs nav spēkā, piemēram, Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 368 14. punkts, kurā bija minēts, ka “Latvijas Republikas gaisa telpā var 
veikt lidojumus ar bezpilota gaisa kuģi un lidaparātu, ja tas ir marķēts ar tā īpašnieka vai 
valdītāja vārdu un uzvārdu (juridiskajām personām – nosaukumu), deklarētās dzīvesvietas 
adresi (juridiskajām personām – juridisko adresi) un tālruņa numuru. Marķējumam jābūt 
nolasāmam, neizmantojot papildu iekārtas vai instrumentus” (Ministru kabineta notei-
kumi Nr. 368, 2019), bet atbilstoši Regulas ES 2019/947 (Komisijas Īstenošanas regula, 
ES 2019/947) prasībām šāds nosacījums vairs nav spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Tagad ir 
noteikts, ka bezpilota gaisa kuģis ir jāmarķē ar ekspluatanta numuru (Par aviāciju, 1994). 
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Nacionālajā gaisa satiksmes nozares regulējumā ir vairāki Ministru kabineta 
normatīvie akti: Ministru kabineta noteikumi Nr. 26 “Gaisa telpas pārvaldības kārtība, 
gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība”, Ministru kabineta noteikumi Nr. 634 
“Ziņošanas kārtība par atgadījumiem civilajā aviācijā” un Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 487 “Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība”. 

Kopš 2021. gada vasaras spēkā ir vairāki jauni Ministru kabineta noteikumi, kuros 
detalizētāk izskaidrots par katru bezpilota gaisa kuģu sfēru saistībā ar Eiropas regulu 
kontekstu. 

Šie Ministru kabineta noteikumi reglamentē: 
 • atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtību;
 • bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumus;
 • noteikumus par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa 

kuģu lidojumiem;
 • bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības 

pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumus;
 • specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas 

un uzraudzības kārtību;
 • tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumus;
 • kārtību, kādā tiek veikti lidojumi ar atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa 

pūķi, bezpilota raķeti un raķešu modeļiem;
 • bezpilota gaisa kuģu lidojumus gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros.
Domājams, ka turpmāk noteikumos būs detalizētāk izskaidrota un definēta katra 

joma, jo iepriekšējos Ministru kabineta noteikumos Nr. 368 to skaidrojums bija ļoti 
virspusējs. 

Bezpilota gaisa kuģu pilotam nepieciešamās zināšanas

Primārā, protams, ir katra bezpilota gaisa kuģa pilota prasme profesionāli vadīt 
bezpilota gaisa kuģi un pārzināt visas funkcijas un veiktspēju, lai sekmīgi pildītu savu 
misiju, tomēr, lai pilnvērtīgi veiktu lidojumus, ir jāpārzina vēl arī citi jautājumi, lai nepie-
ciešamības gadījumā spētu orientēties un rīkoties atbilstīgi situācijai. 

Pilotam būtu vajadzīgas pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanas, lai nega-
dījumā cietušajām personām varētu sniegt pirmo neatliekamo palīdzību. Jāuzsver, ka 
bezpilota gaisa kuģis ir diezgan bīstams tehniskais līdzeklis un atkarībā no gabarītiem 
tas var radīt nopietnus bojājumus gan dažādiem objektiem, gan dzīvām būtnēm, arī cil-
vēkiem. Bojājumi var rasties, ietriecoties kādā objektā vai saskaroties ar rotoru spārniem. 
Arī pašam pilotam ir liels risks gūt traumu, jo jākoncentrējas uz pašu gaisa kuģi, taču 
pārvietojoties var zaudēt uzmanību un gūt traumu, piemēram, aizķerties aiz kāda šķēršļa. 

Praksē bieži tā negadās, tomēr iespējams, ka bezpilota gaisa kuģis var izraisīt uguns-
grēku pašaizdegšanās dēļ vai saduroties ar kādu objektu. Tāpēc pilotam ir jāprot rīkoties 
ar ugunsdzēšamo aparātu. Savukārt, ja bezpilota gaisa kuģis ir aprīkots ar litija polimēru 
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akumulatoriem, pilotam jāzina ne tikai tradicionālās dzēšanas metodes, bet arī tas, ka 
litijs bīstami reaģē ar ūdeni un ogļskābās gāzes ugunsdzēšamie aparāti šajā gadījumā 
nebūs efektīvi, jo litija degšanai nav nepieciešams skābeklis. Tāpēc tiem jāļauj izdegt, 
nepieļaujot tālāku uguns izplatīšanos.

Plānojot lidojumus, pilotam vienmēr jāņem vērā laika apstākļi. To dēļ bieži lidojumi 
ir jāatceļ vai jāpārplāno lidojuma laiks, jo stipra vēja vai lietus laikā lidot nav droši. Laikus 
ir jāizpēta meteoroloģiskie apstākļi un jāpārzina paša gaisa kuģa veiktspēja, lai zinātu, 
cik stiprā vējā gaisa kuģis ir spējīgs lidot. Arī ultravioletais starojums ir jāņem vērā – ja 
tā līmenis ir augsts, nebūtu vēlams lidot, jo tas var ietekmēt savienojumu starp tālvadības 
ierīci un pašu bezpilota gaisa kuģi. Parasti ražotājs nosaka temperatūras amplitūdu, kurā 
ir veicami lidojumi. Tāpēc, ja ir nepieciešamība veikt lidojumus ļoti augstā vai zemā 
temperatūrā, jārīkojas pēc ražotāja ieteikumiem, kas ir atrodami rokasgrāmatā. Strauju 
laika apstākļu maiņas, piemēram, stipra lietus, puteņa, krusas u. c. nokrišņu, gadījumā 
vai paātrinoties vējam lidojums būtu nekavējoties jāpārtrauc. Arī personiskajā pieredzē 
ir bijuši gadījumi, ka nākas pārtraukt lidojumu, jo mainās laika apstākļi – skaidrā dienā 
uznāk negaiss, kurš turpinās dažas minūtes, bet uz šo laiku lidojums ir jāpārtrauc. 

Cilvēka veiktspēja arī ir ļoti nozīmīgs faktors. Pilotam pašam ir jāizvērtē sava 
pašsajūta, un pārgalvība nebūtu pieļaujama, lai pilnvērtīgi veiktu lidojumu. Noteikumos 
ir paredzēts, ka lidojuma laikā ir jābūt arī novērotājam, kurš palīdz pilotam, informējot 
par apdraudējumiem vai šķēršļiem gan uz zemes, gan gaisā. Nepieciešamības gadījumā 
lidojuma novērotājam ir jāspēj pārņemt bezpilota gaisa kuģa vadība un to nosēdināt, 
respektīvi, arī novērotājam ir jāpārzina gaisa kuģa tehniskie parametri. Pārgalvība un 
savu spēju pārvērtēšana ir nevietā bezpilota gaisa kuģu lidojumu izpildes gaitā, tā var 
radīt nopietnas sekas. 

Tikpat svarīgi ir pārzināt bezpilota gaisa kuģa veiktspēju, jo atkarībā no ražotāja 
un modeļa tā var mainīties. Paštaisītiem bezpilota gaisa kuģiem to zināt ir vēl būtiskāk – 
pašam būvētājam ir jāpārzina, kādi materiāli tika izmantoti un kāda ir bezpilota gaisa 
kuģa veiktspēja. Arī tālvadības ierīcē ir vairāki uzstādījumi, kuri, tos sekmīgi izmantojot, 
spēj atvieglot pilotam darbu, bet tieši pretēju efektu var dot, ja pilots nepārzina tāl vadības 
pults funkcijas, piemēram, funkciju, kas uztver šķēršļus un pat izvairās no tiem (ja bez-
pilota gaisa kuģis ir aprīkots ar sensoriem). Arī kameras funkcijas ir būtiski pārzināt, jo 
tās ietekmē iegūtā videomateriāla vai attēla kvalitāti, īpaši tad, ja bezpilota gaisa kuģis ir 
aprīkots ar termālo kameru. 

Ja lidojumi ir plānoti, tad pilotam laikus ir jāizpēta dažādas kartes, lai orientētos 
ģeogrāfiskajā izvietojumā un identificētu šķēršļus. Patlaban aktuālākā tīmekļa vietne, 
kurā ir atspoguļotas visas aizliegtās un atļautās lidojuma zonas, ir www.airspace.lv/drones. 
Šajā vietnē ir iezīmēti visi objekti un lidlauki, kuru tuvumā ir aizliegts lidot. Jāpiebilst, 
ka šī karte regulāri tiek papildināta, un pirms katra lidojuma pilotam ir jāpārliecinās, 
vai nav veiktas izmaiņas. Dažkārt kāda gaisa telpas daļa tiek rezervēta uz konkrētu laiku 
(piemēram, militāro mācību laikā). Neplānotu lidojumu gadījumā, kas saistīti galvenokārt 
ar tiesībsargājošo iestāžu darbu, ir daudz sarežģītāk orientēties ģeogrāfiskajā izvietojumā, 

http://www.airspace.lv/drones
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jo pilotam ātri jāspēj izvērtēt, vai lidojumi ir atļauti konkrētajā zonā, vai nav būtisku 
šķēršļu (augstu koku, elektrolīniju, augstu ēku u. tml.). Jāuzsver, ka šādas problēmas rodas 
tieši operatīvās darbības pasākumu laikā, kad jāspēj operatīvi orientēties situācijā, īpaši 
tad, ja apkārtējā vide ir sveša un interesējošais objekts atrodas nezināmā vietā. Vieglāk 
savus uzdevumus ir veikt kārtības policijai, piemēram, satiksmes uzraudzības jomā vai 
masu pasākumu laikā, jo tai lidojuma vieta ir zināma iepriekš un var izplānot lidojumu, 
kā arī platformu, no kuras tiek veikta pacelšanās.

Valsts bezpilota gaisa kuģa lidojumi 

Ministru kabineta noteikumos un likumā “Par aviāciju” (Par aviāciju, 1994) ir 
noteikta valsts bezpilota gaisa kuģu izmantošanas kārtība. Šā likuma 117.8 pantā noteikts: 

“Veicot lidojumus ar valsts bezpilota gaisa kuģi, ievēro šā likuma, uz tā pamata izdoto 
Ministru kabineta noteikumu un Eiropas Savienības tiesību aktu prasības bezpilota 
gaisa kuģu lidojumu veikšanai.
Valsts bezpilota gaisa kuģu lidojumu laikā var neievērot šā likuma prasības, ciktāl to 
paredz attiecīgo jomu regulējošās speciālās tiesību normas. Šajā gadījumā bezpilota 
gaisa kuģu sistēmu ekspluatantam ir pienākums nodrošināt ar šo likumu, uz tā pamata 
izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem salī-
dzināmu lidojuma drošuma un drošības, kā arī uzraudzības līmeni.
Šā likuma prasības netiek attiecinātas uz lidojumiem ar valsts bezpilota gaisa kuģi, 
kurš veic lidojumus šim nolūkam speciāli norobežotā gaisa telpā, kas izveidota saskaņā 
ar normatīvo aktu par gaisa telpas pārvaldības kārtību, gaisa telpas struktūru un tās 
mainīšanas kārtību. Šajā gadījumā bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantam ir pienā-
kums nodrošināt lidojuma drošumu un drošību, kā arī uzraudzību.” (Par aviāciju, 1994)

No šā panta noprotams, ka valsts bezpilota gaisa kuģiem ir dotas atkāpes no vispār-
pieņemtajām normām, bet sīkāk nekas nav atrunāts. Tātad pilotam, pilotējot valsts bez-
pilota gaisa kuģi, pašam ir jāizvērtē riski un robežas, kuras tas var pārkāpt, analizējot 
objektīvos apstākļus. 

Jaunajos Ministru kabineta noteikumos Nr. 429 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu 
noteikumi” jau daudz sīkāk ir noteiktas valsts bezpilota gaisa kuģu izmantotāju tiesības, 
tāpēc, domājams, vairs neradīsies domstarpības un piloti labāk varēs saprast, kurus vis-
pārpieņemtos punktus drīkst pārkāpt. Piemēram, šāds noteikums: 

“Valsts institūcijām, veicot valsts bezpilota gaisa kuģu lidojumus, ir tiesības pieļaut šajā 
nodaļā [VII. Valsts bezpilota gaisa kuģu lidojumi – red. piebilde] minētās atkāpes. Ja 
valsts institūcija, kura ir tiesīga veikt valsts bezpilota gaisa kuģu lidojumus, lidojumu 
izpildei piesaista:citu bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantu, kas nav valsts institū-
cija, kura ir tiesīga veikt valsts bezpilota gaisa kuģu lidojumus, uz to netiek attiecinātas 
šo noteikumu 55. un 56. punktā minētās atkāpes no regulā Nr. 2019/947 noteiktajiem 
ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām; institūciju, kura ir tiesīga veikt militāro 
bezpilota gaisa kuģu lidojumus, militārā bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek veikti saskaņā 
ar likuma “Par aviāciju” 117.9 pantu.
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Veicot valsts bezpilota gaisa kuģu lidojumus, bezpilota gaisa kuģis var būt bez nepiecie-
šamā marķējuma, kā arī aktīvas un atjauninātas tiešās attālinātās identifikācijas sistēmas 
un vietzinīguma funkcijas vienā no šādiem gadījumiem: ja to paredz normatīvie akti, 
kas nosaka valsts institūciju funkcijas un uzdevumus muitas, policijas, valsts drošības, 
meklēšanas un glābšanas, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības, apcietinājuma kā drošības 
līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšanas, sabiedriskās 
kārtības pārkāpumu atklāšanas, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas, izmeklēšanas un 
novēršanas, robežkontroles un krasta apsardzes jomā vai tas nepieciešams valsts dro-
šības iestāžu funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai; ja ir cita iespēja identificēt, 
ka lidojums tiek veikts ar valsts bezpilota gaisa kuģi.” (Bezpilota gaisa kuģu lidojumu 
noteikumi, 30.06.2021.)

Jāpiebilst, ka, stājoties spēkā jaunajam regulējumam, bezpilota gaisa kuģu lidojumus 
drīkst veikt diennakts tumšajā laikā, kas līdz šim nebija atļauts, bet valsts bezpilota gaisa 
kuģi to drīkst darīt bez ieslēgtām zibšņugunīm. Var secināt, ka tiks atvieglots darbs 
operatīvajiem dienestiem un arī operatīvās darbības pasākumu veikšana. 

Bezpilota gaisa kuģu izmantošana operatīvās 
darbības pasākumu veikšanai

Attīstoties dažādiem tehniskajiem līdzekļiem, tehnoloģijām un to izmantošanas 
iespējām, tie var tikt izmantoti arī operatīvās darbības subjektu darbā. Tiesiskais regu-
lējums operatīvajai darbībai ir noteikts Operatīvās darbības likumā (ODL). Šajā likumā 
ir noteikti vairāki operatīvās darbības pasākumi, kurus operatīvās darbības subjekts var 
realizēt atbilstoši konkrētai nepieciešamībai, lai izpildītu likuma 2. pantā (Operatīvās 
darbības likums, 1993) ietvertos uzdevumus, ievērojot šā likuma 4. pantā noteiktos prin-
cipus. Operatīvās darbības pasākumi veicami operatīvās darbības subjekta amatpersonai 
tieši vai netieši. Piemēram, operatīvo novērošanu (izsekošanu) var veikt amatpersona pati 
vai attiecīgi noteiktā kārtībā uzdot to veikt valsts noteiktām ar likumu īpaši pilnvarotām 
valsts iestādēm jeb specializētām valsts iestādēm. Operatīvās darbības pasākumu laikā 
atbilstoši ODL 6. panta trešajai daļai ir atļauta arī tehnisko līdzekļu izmantošana: 

“Operatīvās darbības pasākumu gaitā var izdarīt ierakstus ar video un audio, kino un 
foto aparatūru, kā arī izmantot dažādas informācijas sistēmas, tehniskos, ķīmiskos un 
bioloģiskos līdzekļus. Šo līdzekļu izmantošana nedrīkst nodarīt kaitējumu iedzīvotāju 
veselībai un apkārtējai videi. To izmantošanas kārtību nosaka operatīvās darbības sub-
jekts.” (Operatīvās darbības likums, 1993)

Tehnisko līdzekļu izmantošana ir iekļauta arī Operatīvās darbības pasākumu 
nosaukumos, piemēram, Operatīvās darbības likuma 6. panta pirmās daļas 10. punktā 
(Operatīvā personas paustās vai uzglabātās informācijas satura iegūšana no tehniskajiem 
līdzekļiem) un Operatīvās darbības likuma 6. panta pirmās daļas 12. punktā (Operatīvā 
publiski nepieejamas vietas videonovērošana). Šos pasākumus nevar veikt citādi, kā 
tikai ar tehniskajiem līdzekļiem. Arī Operatīvās darbības likuma 6. panta pirmās daļas 
11. punktā reglamentēto (Operatīvā sarunu noklausīšanās) mūsdienās veic ar tehniskajiem 
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līdzekļiem, protams, var būt arī izņēmums, un kādā situācijā sarunas tiek mērķtiecīgi 
noklausītas bez tehnisko līdzekļu izmantošanas. Tātad tehniskie līdzekļi ir ienākuši tiešu 
darbību izpildē un tās realizē.

Tieši tehnikas un tehnoloģiju attīstība dod arvien vairāk iespēju nokļūt situācijā, 
kurā tehniskie līdzekļi var aizskart ar likumu aizsargātās personu pamattiesības. Šis 
aspekts ir būtisks, arī izpildot mērķtiecīgus operatīvās darbības pasākumus. Operatīvās 
darbības likumā ir ietverti divi personu tiesību aizskāruma veidi, kas tiek vērtēti no 
personas pamattiesību ietekmēšanas lieluma. Tādēļ likumdevējs ir noteicis vispārējā 
veidā veicamos pasākumus un sevišķajā veidā veicamos pasākumus ar attiecīgi norma-
tīvajā regulējumā noteiktu uzraudzību. Operatīvās darbības subjekta amatpersonai ir 
ļoti stingri jāvērtē katrs pieņemtais lēmums par kāda operatīvās darbības pasākuma 
veikšanu. Saistībā ar tehniskā līdzekļa – bezpilota gaisa kuģa – izmantošanu jāizsver, kā 
šo tehnisko līdzekli kādā no konkrētajiem operatīvās darbības pasākumiem var izmantot, 
tas jāaplūko gan korelācijā ar paša operatīvās darbības pasākuma veikšanas veidu, t. i., 
sevišķajā vai vispārējā veidā veicamu, gan ar paša bezpilota gaisa kuģa izmantošanas 
tiesisko regulējumu. 

Izmantojot bezpilota gaisa kuģi kā tehnisko līdzekli operatīvās darbības pasākumu 
veikšanai, var veidoties robežsituācija starp pasākuma veikšanu vispārējā veidā vai seviš-
ķajā veidā un bezpilota gaisa kuģa izmantošanas tiesisko regulējumu. Piemēram, veicot 
novērošanu (izsekošanu) vispārējā veidā, persona, pret kuru tiek veikts šis pasākums, 
atrodas publiski pieejamā vietā. Šajā situācijā nav problēmu ievērot noteikumu, ka bez-
pilota gaisa kuģi konkrētā vietā un laikā atļauts izmantot. Tomēr persona var iekļūt 
publiski nepieejamā vietā, un tad rodas juridiskā robeža, un pasākums vispārējā veidā 
ir jāpārtrauc. Konstatējot šādus apstākļus un saprotot, ka tehniski ir iespējams veikt 
novērošanu (izsekošanu) arī vietā, kas nav publiski pieejama, jāizvērtē situācija un ope-
ratīvā nepieciešamība, lai plānotu nākamos pasākumus jau situācijai juridiski atbilstošā 
veidā. Protams, rosinot veikt pasākumus sevišķajā veidā, ir ļoti rūpīgi jāvērtē personas 
pamattiesību aizskāruma samērība. 

Vēl viens piemērs: operatīvās darbības pasākums notiek vispārējā veidā, bet kļūst 
skaidri saprotams, ka bezpilota gaisa kuģim, lai nodrošinātu tehnisko izpildi, jāatrodas 
publiski nepieejamā vietā un arī bezpilota gaisa kuģa izmantošanas noteikumi neliedz 
atrašanos konkrētajā laikā un vietā. Šo situāciju, domājams, jāvērtē saskaņā ar bezpilota 
gaisa kuģu izmantošanas tiesisko regulējumu. Ja gaisa kuģis drīkst atrasties konkrētajā 
vietā un laikā publiski nepieejamā vietā, tad mērķtiecīgi veicamo operatīvās darbības 
pasākumu, kurš vērsts uz publiski pieejamu vietu, drīkst veikt pilnā apjomā. 

Cita situācija: tiek veikts operatīvās darbības pasākums – personas novērošana 
(izsekošana) sevišķajā veidā. Atbilstoši Operatīvās darbības likumam tiesisko ierobe-
žojumu jeb šķēršļu šajā gadījumā faktiski nav. Ierobežojumi rodas tikai paša tehniskā 
līdzekļa lietošanas tiesiskā regulējuma aspektā, jo bezpilota gaisa kuģi atļauts izmantot 
tikai tam atļautās vietās un laikā. Piemēram, persona tiek novērota (izsekota) publiski 
nepieejamā vietā kādā gaisa struktūras elementā vai tā tuvumā, kurā bezpilota gaisa 
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kuģa izmantošana nav atļauta (piemēram, lidostas apkārtnē). Bezpilota gaisa kuģi atļauts 
izmantot tikai līdz zināmai robežai horizontālā un vertikālā fiziskajā robežā, kā arī var 
pastāvēt konkrēts laika ierobežojums. 

Var secināt, ka bezpilota gaisa kuģu izmantošana operatīvās darbības pasākumos 
ir pietiekami sarežģīta nevis tehniskā izpildījuma ziņā, bet tieši tiesiskā regulējuma dēļ. 

Asociētais profesors Dr. iur. Aldis Lieljuksis grāmatā “Operatīvās darbības tiesiskās 
un praktiskās problēmas” ir minējis, ka 

“novērošanu un izsekošanu veic tehnisko iespēju robežās, kā arī ņemot vērā atsevišķu 
tehnisko līdzekļu, piemēram, bezpilota lidaparātu, lietošanas normatīvos aizliegumus 
vai nepieciešamās atļaujas. Papildus tehniskā līdzekļa izmantošanas vispārējai kārtībai 
ir jāņem vērā arī tehnisko līdzekļu izmantošanas mērķi. Ja ar šo līdzekli paredzēts iekļūt 
(iesniegties) publiski nepieejamā vietā, nepieciešams Augstākās tiesas tiesneša akcepts” 
(Lieljuksis, 2021).

Šim viedoklim var piekrist vien daļēji, jo, kā jau tika minēts, operatīvās darbības 
pasākumu gaitu ir grūti paredzēt un situācijās, kurās būtu jānodala vispārējā veidā un 
sevišķajā veidā veicami pasākumi, amatpersonai būtu jāizvērtē apstākļi pēc spēkā esošā 
lēmuma. Grūti iedomāties situāciju, ka operatīvās darbības pasākumi tiktu veikti vispārējā 
veidā un nāktos pārkāpt robežu un uzsākt pasākumus, kuri tiek veikti sevišķajā veidā, – 
tad pilotam būtu jāraksta jauns lēmums par iespēju veikt pasākumus sevišķajā veidā, kas, 
protams, ir laikietilpīgi un operatīvi ne vienmēr ir iespējams. 

Secinājumi

Bezpilota gaisa kuģa kā tehniskā līdzekļa izmantošanu speciālo izmeklēšanas darbību 
izpildē vai tehniskajā nodrošinājumā un kriminālmeklēšanas pasākumos arī ir iespējams 
iztirzāt līdzīgi. Speciālās izmeklēšanas darbību veikšanai ir tiesisks pamatojums izmantot 
tehniskos līdzekļus, un attiecīgi kādā situācijā arī jāvērtē kriminālprocesuālo normu juri-
diskās robežas, kuras noteiktas konkrētos procesuālajos lēmumos. Kriminālmeklēšanas 
pasākumos situācija šajā ziņā arī nav viennozīmīga un nepieciešama tās izpēte. 

Jāpiebilst, ka bezpilota gaisa kuģa kā tehniskā līdzekļa izmantošana operatīvās 
darbības pasākumos prasa augstākas profesionālās zināšanas nekā citās jomās, kurās šo 
tehnisko līdzekli var izmantot. Bezpilota gaisa kuģa pilotam ir jāzina daudz un dažāda ar 
pilotēšanu saistīta specifiskā informācija, t. sk. attiecināmais bezpilota gaisa kuģu izman-
tošanas tiesiskais regulējums, nepieciešamas arī zināšanas un izpratne par Operatīvās 
darbības likuma normu darbību konkrētā vietā (tā ir būtiska operatīvās darbības subjektu 
pilotu profesionālā iezīme).
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