Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju gaisa kuģu
radioiekārtām
pieprasa
valsts
akciju
sabiedrībā
„Elektroniskie sakari”, ja gaisa kuģi ir reģistrēti Latvijā.

Gaisa kuģa stacijas atļaujas
saņemšana/anulēšana
VAS „Elektroniskie sakari”

Lai iesniegtu Pieprasījumu gaisa kuģa stacijas atļaujai ir
jāizmanto anketas forma, kas ir atrodama VAS „Elektroniskie
sakari” mājas lapā:
http://vases.lv/content/gaisa-kugniecibas-sakari
Radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts
izmantot tikai pēc radiofrekvences piešķīruma lietošanas
atļaujas saņemšanas.

Svarīgi!
Par pakalpojuma izmantošanas pārtraukšanu (tajā skaitā
gaisa kuģa īpašnieka maiņas gadījumā, gaisa kuģa bojā ejas
gadījumā, gaisa kuģa remonta gadījumā u.c.) un attiecīgi
nepieciešamību anulēt atļauju ir rakstveidā jāinformē VAS
„Elektroniskie sakari”, pretējā gadījumā VAS „Elektroniskie
sakari” turpinās piemērot maksu par elektromagnētiskās
saderības nodrošināšanu atbilstoši izsniegtajai atļaujai un
spēkā esošajam cenrādim.
Atļauja 5 darba dienu laikā pēc pakalpojuma izmatošanas
pārtraukšanas ir jānodod VAS „Elektroniskie sakari”.

Radioiekārtas lietošanas atļaujas izsniegšanas kārtību
nosaka: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada
6. jūnija noteikumu Nr. 453 „Noteikumi par radiofrekvences
piešķīruma lietošanas atļaujām”:
http://likumi.lv/doc.php?id=137102
Lietošanas atļauja ir dokuments, ar kuru atļauj radioiekārtas
vai radiosakaru tīkla pastāvīgu ekspluatāciju. Lietošanas
atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: (+371) 67333034
Mobilais tālrunis: (+371) 26320800, (+371) 26406612
Fakss: (+371) 67821275
Elektroniskais pasts: vases@vases.lv
www.vases.lv
www.facebook.com/elektroniskiesakari
www.twitter.com/vasesinfo

Priekšnoteikumi radiofrekvences
atļaujas izsniegšanai ir šādi:

piešķīruma

lietošanas

1.radioiekārta atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos
aktos par atbilstības novērtēšanu;
2.radioiekārtas
izmantošana
atbilst
nacionālajā
radiofrekvenču plānā noteiktajam radiofrekvenču spektra
joslu sadalījumam radiosakaru veidiem, iedalījumam
radiosakaru sistēmām un noteiktajām radiosaskarnēm.

Izcenojumi VAS „Elektroniskie sakari”
Gaisa kuģa stacijas atļauja ir maksas pakalpojums, kura
izcenojumu nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 255 „Valsts
akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas
pakalpojumu cenrādis”i (http://likumi.lv/ta/id/281813):
1. Vienreizēja maksa tiek iekasēta
izskatīšanu radioiekārtas lietošanai:
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

par

Mērvienība

pieprasījuma

Cena (euro)ii

1.2.

Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai

1.2.7.1.

gaisa kuģa radiostacija (gaisa
kuģim, kura pacelšanās masa ir
mazāka par 5,7 tonnām)

radiostaciju
komplekss

71,14

1.ja sniegti nepatiesi dati;

1.2.7.2.

gaisa kuģa radiostacija (gaisa
kuģim, kura pacelšanās masa ir
5,7 tonnas vai lielāka)

radiostaciju
komplekss

142,29

2.ja atļaujas turētājs neievēro prasības, kas noteiktas
normatīvajos aktos par radioiekārtu uzstādīšanu un
lietošanu vai atļaujā;

1.2.7.4.

gaisa kuģa radiostacijas nomaiņa radiostacija
vai papildināšana

1.3.

Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai

1.3.1.

visa veida radioiekārtām

VAS „Elektroniskie sakari” var anulēt izsniegto atļauju šādos
gadījumos:

3.pēc atļaujas turētāja rakstiska pieprasījuma;
4.ja nav samaksāti VAS "Elektroniskie sakari" sniegtie
elektromagnētiskās
saderības
nodrošināšanas
pakalpojumi;
5.ja radioiekārta neatbilst
atbilstības novērtēšanu.

normatīvajiem

aktiem

par

pieprasījums

7,11

7,11

2. Atļaujas derīguma termiņa laikā, tiek izrakstīti rēķini par
radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu
atbilstoši atļaujā norādītajiem parametriem: radioiekārtu
skaitam un attiecīgai raidītāja izejas jaudai, vai arī, ja gaisa
kuģa pacelšanās masa ir virs 5,7 t, atbilstoši uzņēmumam
reģistrēto gaisa kuģu skaitam:

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Lai nodrošinātu pieprasījumu u.c. dokumentu ātrāku
nokļūšanu līdz VAS „Elektroniskie sakari”, lūdzam:
1) dokumenta
kopiju
sūtīt
uz
e-pasta
adresi:
vases@vases.lv vai faksu: 67821275;
dokumenta oriģinālu sūtīt ar pastu/kurjerpastu vai
nogādāt personīgi VAS „Elektroniskie sakari” – Eksporta
ielā 5, Rīgā, LV-1010.
2) tos iesniegt parakstītus ar drošu elektronisku parakstu.

Cena mēnesī
(euro)ii

2.1.

EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru vai gaisa mobilo
radiosakaru stacionārai radiostacijai, kuģa radiostacijai vai tāda
gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7
tonnām, ar raidītāja izejas jaudu P

2.1.1.

P ≤ 0,001 kW

raidītājs

0,31

2.1.2.

0,001 kW < P ≤ 0,005 kW

raidītājs

0,63

2.1.3.

0,005 kW < P ≤ 0,03 kW

raidītājs

1,27

2.1.4.

0,03 kW < P ≤ 0,3 kW

raidītājs

1,89

2.1.5.

0,3 kW < P ≤ 1 kW

raidītājs

2,52

2.1.6.

P > 1 kW

raidītājs

4,72

2.5.

EMS nodrošināšana gaisa kuģim ar
pacelšanās masu 5,7 tonnas vai
lielāku.

gaisa kuģis

Klientu apkalpošanas speciālisti pieņem:
Pirmdiena
10.00 17.00

107,70

Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktās
tiesības nedrīkst nodot trešajai personai bez saskaņošanas
ar valsts akciju sabiedrību „Elektroniskie sakari”.
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" lēmumus
privātpersonas var apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā administratīvo procesu regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet valsts pārvaldes
iestādes — saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts
pārvaldi.
___________________________
i Ministru kabineta noteikumu izmaiņu gadījumā cenas var mainīties.
ii Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības

nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

Dokumentu saņemšana
VAS „Elektroniskie sakari”

Elektromagnētiskā saderības nodrošināšanas pakalpojumi ir
administratīvo un tehnisko pasākumu kopums, kas
nodrošina radioiekārtu darbību bez savstarpēji kaitīgiem
traucējumiem.

Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
10.00 10.00 10.00 17.00
17.00
17.00
Tālr.: +371 67 332 179; +371 67 332 724;
e-pasts: vases@vases.lv

Piektdiena
10.00 16.00

