Priekšlikums
KOMISIJAS REGULAI (EK) Nr. …/..,
par […]
grozījumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un
aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo
uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu, labojot
redakcionālas kļūdas un pretrunas tās pielikumos.
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,
Ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK)
Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas
Aviācijas drošības aģentūras1 izveidi (turpmāk tekstā – aģentūra) un jo īpaši tās 5. un
6. pantu,
ņemot vērā 2003. gada 20. novembra Komisijas Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa
kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo
uzdevumu2 izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu,
Tā kā:
(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 pirmajā īstenošanas gadā tekstā tika
atklātas vairākas redakcionālas kļūdas un pretrunas;

(2)

Ir būtiski sastādīt Kopienas tiesību aktus skaidri, kodolīgi un precīzi tā, lai tie
būtu skaidri un viegli saprotami sabiedrībai un uzņēmējiem. Saskaņā ar
Eiropas Kopienas tiesas praksi juridiskas skaidrības princips paredz, ka
Kopienas likumdošanai jābūt skaidrai un precīzai un tās izmantojumam –
paredzamam;

(3)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikumā (M daļā), II pielikumā
(145. daļā), III pielikumā (66. daļā) un IV pielikumā (147. daļā) jāveic
grozījumi, ievietojot satura rādītāju un izlabojot kļūdas un pretrunas;

(4)

Šajā Regulā paredzētie pasākumi balstās uz aģentūras3 atzinumu, ko tā
sniegusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 12. panta 2. punkta
b) apakšpunktu un 14. panta 1. punktu;

1
2

OV L 240, 7.9.2002, 1. lpp.
OJ L 315, 28.11.2003, 1. lpp.
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(5)

Šajā Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu4, ko sniegusi Eiropas
Aviācijas drošības aģentūras komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1592/2002 54. panta 3. punktu;

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Komisijas Regula (EK) Nr. 2042/2003,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:
1. pants
Komisijas Regulā (EK) Nr. 2042/2042 veic šādus grozījumus:
7. panta 3. punkta (c) apakšpunkta otrajā ievilkumā svītro vārdu “lieliem”.
2. pants
Grozījumus Komisijas Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikumā (M daļā),
II pielikumā (145. daļā), III pielikumā (66. daļā) un IV pielikumā (147. daļā) veic
saskaņā ar šīs Regulas pielikumu.
3. pants
Spēkā stāšanās
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad to publicē "Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī".
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Komisijas vārdā Komisijas loceklis

3
4

Atzinums 6/2005.
[Vēl nav izdots.]
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PIELIKUMS
Komisijas Regulas Nr. 2042/2003 I pielikumu (M daļu) labo šādi:
1. Aiz “(M daļa)” iekļauj satura rādītāju:
“Saturs:
M.1

......................................................................................................................................4

A IEDAĻA TEHNISKĀS PRASĪBAS ....................................................................................4
A APAKŠDAĻA VISPĀRĪGI NOTEIKUMI ............................................................................4
M.A.101 Darbības joma..............................................................................................................4
B Apakšdaļa ATBILDĪBA .........................................................................................................4
M.A.201 Pienākumi ....................................................................................................................4
M.A.202 Ziņošana par notikumiem ............................................................................................5
C Apakšdaļa LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANA ............................................................6
M.A.301 Uzdevumi lidojumderīguma uzturēšanai.....................................................................6
M.A.302 Tehniskās apkopes programma ...................................................................................6
M.A.303 Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu...................................................................6
M.A.304 Dati par izmaiņām un remontiem ................................................................................7
M.A.305 Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites sistēma ......................................7
M.A.306 Uzņēmēja tehniskā borta žurnāla sistēma....................................................................8
M.A.307 Gaisa kuģa lidojumderīguma uzturēšanas uzskaites datu nodošana ..........................8
D Apakšdaļa TEHNISKĀS APKOPES STANDARTI ..............................................................8
M.A.401 Tehniskās apkopes dati................................................................................................8
M.A.402 Tehniskās apkopes veikšana........................................................................................8
M.A.403 Gaisa kuģa defekti .......................................................................................................9
E Apakšdaļa SASTĀVDAĻAS ..................................................................................................9
M.A.501 Uzstādīšana..................................................................................................................9
M.A.502 Sastāvdaļu tehniskā apkope.........................................................................................9
M.A.503 Ierobežota darbmūža sastāvdaļas ..............................................................................10
M.A.504 Lietošanai nederīgu sastāvdaļu kontrole ...................................................................10
F Apakšdaļa TEHNISKĀS APKOPES ORGANIZĀCIJA ......................................................10
M.A.601 Darbības joma............................................................................................................10
M.A.602 Pieteikums .................................................................................................................10
M.A.603 Apstiprinājuma joma .................................................................................................10
M.A.604 Tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmata ........................................................11
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M.A.605 Telpas ........................................................................................................................11
M.A.606 Prasības personālam ..................................................................................................11
M.A.607 Sertificējošais personāls ............................................................................................11
M.A.608 Sastāvdaļas, iekārtas un instrumenti..........................................................................12
M.A.609 Tehniskās apkopes dati..............................................................................................12
M.A.610 Tehniskās apkopes darbuzdevumi.............................................................................12
M.A.611 Tehniskās apkopes standarti ......................................................................................12
M.A.612 Gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts..........................................................................12
M.A.613 Gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts.......................................................12
M.A.614 Tehniskās apkopes datu uzskaite...............................................................................12
M.A.615 Organizācijas tiesības ................................................................................................13
M.A.616 Organizācijas pārskats ...............................................................................................13
M.A.617 Izmaiņas apstiprinātajā tehniskās apkopes organizācijā............................................13
M.A.618 Pastāvīgs apstiprinājuma derīgums ...........................................................................13
M.A.619 Atzinumi ....................................................................................................................13
G Apakšdaļa LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS VADĪBAS
ORGANIZĀCIJA .......................................................................................................14
M.A.701 Darbības joma............................................................................................................14
M.A.702 Pieteikums .................................................................................................................14
M.A.703 Apstiprinājuma joma .................................................................................................14
M.A.704 Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojums ....................14
M.A.705 Telpas ........................................................................................................................14
M.A.706 Prasības personālam ..................................................................................................14
M.A.707 Lidojumderīguma pārbaudes personāls.....................................................................15
M.A.708 Lidojumderīguma uzturēšanas vadība.......................................................................15
M.A.709 Dokumentācija...........................................................................................................16
M.A.710 Lidojumderīguma pārbaude.......................................................................................16
M.A.711 Organizācijas tiesības ................................................................................................17
M.A.712 Kvalitātes nodrošināšanas sistēma ............................................................................17
M.A.713 Izmaiņas apstiprinātajā lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijā ............17
M.A.714 Uzskaite .....................................................................................................................18
M.A.715 Pastāvīgais apstiprinājuma derīgums ........................................................................18
M.A.716 Atzinumi ....................................................................................................................18
H Apakšdaļa IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS ...................................................................18
M.A.801 Gaisa kuģa izmantošanas sertifikāts..........................................................................18
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M.A.802 Gaisa kuģa sastāvdaļas izmantošanas sertifikāts.......................................................19
M.A.803 Pilota īpašnieka atļauja ..............................................................................................19
I Apakšdaļa LIDOJUMDERĪGUMA PĀRBAUDES SERTIFIKĀTS ...................................19
M.A.901 Gaisa kuģa lidojumderīguma pārbaude .....................................................................19
M.A.902 Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāta derīgums ....................................................20
M.A.903 Gaisa kuģa pārreģistrācija ES teritorijā.....................................................................20
M.A.904 Gaisa kuģa, kas ievests ES, lidojumderīguma pārbaude ...........................................20
M.A.905 Atzinumi ....................................................................................................................21
B IEDAĻA PROCEDŪRA KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM........................................21
A APAKŠDAĻA VISPĀRĪGI NOTEIKUMI ..........................................................................21
M.B.101 Darbības joma............................................................................................................21
M.B.102 Kompetentā iestāde....................................................................................................21
M.B.103 Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai...................................................................21
M.B.104 Uzskaite .....................................................................................................................21
M.B.105 Savstarpēja apmaiņa ar informāciju...........................................................................22
B APAKŠDAĻA ATBILDĪBA ................................................................................................22
M.B.201 Pienākumi ..................................................................................................................22
C APAKŠDAĻA LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANA...................................................22
M.B.301 Tehniskās apkopes programma..................................................................................22
M.B.302 Atbrīvojumi................................................................................................................23
M.B.303 Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzība ..............................................23
M.B.304 Atsaukšana, apturēšana un ierobežošana...................................................................23
D APAKŠDAĻA TEHNISKĀS APKOPES STANDARTI.....................................................23
E APAKŠDAĻA SASTĀVDAĻAS .........................................................................................23
F APAKŠDAĻA TEHNISKĀS APKOPES ORGANIZĀCIJA...............................................23
M.B.601 Piemērošana...............................................................................................................23
M.B.602 Sākotnējais apstiprinājums ........................................................................................23
M.B.603 Apstiprinājuma izsniegšana .......................................................................................24
M.B.604 Pastāvīga uzraudzība .................................................................................................24
M.B.605 Atzinumi ....................................................................................................................24
M.B.606 Izmaiņas.....................................................................................................................24
M.B.607 Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana ..........................................25
G APAKŠDAĻA LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS VADĪBAS
ORGANIZĀCIJA .....................................................................................................................25
M.B.701 Piemērošana...............................................................................................................25
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M.B.702 Sākotnējā apstiprināšana............................................................................................25
M.B.703 Apstiprinājuma izsniegšana .......................................................................................25
M.B.704 Pastāvīgā uzraudzība .................................................................................................26
M.B.705 Atzinumi ....................................................................................................................26
M.B.706 Izmaiņas.....................................................................................................................26
M.B.707 Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana ..........................................26
H APAKŠDAĻA IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS............................................................26
I APAKŠDAĻA LIDOJUMDERĪGUMA PĀRBAUDES SERTIFIKĀTS .............................27
M.B.901 Ieteikumu novērtējums ..............................................................................................27
M.B.902 Kompetentās iestādes veiktā lidojumderīguma pārbaude..........................................27
M.B.903 Atzinumi ....................................................................................................................27
I papildinājums Lidojumderīguma uzturēšanas vienošanās .....................................................28
II papildinājums EASA 1. veidlapa ...........................................................................................30
III papildinājums Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts .......................................................35
IV papildinājums Apstiprinājuma novērtējumi ........................................................................38
V papildinājums M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecība .......................................................................41
VI papildinājums M daļas A iedaļas G apakšdaļā minētās lidojumderīguma
uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma apliecība ......................................44
VII papildinājums Kompleksās tehniskās apkopes darbi .........................................................46
VIII papildinājums Ierobežota tehniskā apkope, ko veic pilots īpašnieks.............................. 47”
2. M.A.305 iedaļas (a) punktā aiz “(a) Pabeidzot ikvienu tehnisko apkopi, ar to
saistīto M.A.801.”, ievieto “vai 145.A.50”.
3. M.A.305 iedaļas (e) punktā aiz “(e) Papildus autorizētajam izmantošanas
dokumentam, EASA 1. veidlapai vai līdzvērtīgam dokumentam, turpmāk minēto
informāciju, kas attiecas uz ikvienu iemontēto sastāvdaļu” ievieto “(dzinējs,
propelleris, dzinēja modulis vai ierobežota darbmūža sastāvdaļa)”.
4. M.A.305 iedaļas (e) punkta 2. apakšpunktā aiz “2. tā gaisa kuģa tips, sērijas numurs
un reģistrācija” ievieto “attiecīgos gadījumos”.
5. M.A.305 iedaļas (e) punkta 2. apakšpunktā, aiz “2. tā gaisa kuģa tips, sērijas
numurs un reģistrācija” ievieto “, dzinējs, propelleris, dzinēja modulis vai ierobežota
darbmūža sastāvdaļa”.
6. M.A.305 iedaļas (e) punkta 3. apakšpunktā, aiz “3.” ievieto “datumi, kā arī”.
7. M.A.305 iedaļas (h) punkta 1. apakšpunktu aizstāj ar “1. visus sīki izstrādātos
tehniskās apkopes uzskaites datus attiecībā uz gaisa kuģi un ikvienu tam uzstādītu
ierobežota darbmūža sastāvdaļu glabā tik ilgi, kamēr tajos ietverto informāciju
6

neaizstāj ar apjoma un precizitātes ziņā līdzvērtīgu informāciju, bet ne mazāk kā 24
mēnešus pēc tam, kad gaisa kuģa vai tā sastāvdaļas lietošana ir pilnīgi izbeigta”.
8. M.A.305 iedaļas (h) punkta 2. apakšpunktā, aiz “kopējo lidojumu laiku” ievieto
“(stundas, kalendārais laiks, lidojuma cikli un nosēšanās)”.
9. M.A.305 iedaļas (h) punkta 2. apakšpunktā svītro “attiecīgi” aiz “2. datus” un “un
lidojumu cikliem” aiz “kopējo lidojumu laiku”.
10. M.A.401 iedaļas (b) punkta 1. apakšpunktā, aiz “1. visas piemērojamās prasības,
procedūras, standarti vai informācija, ko izsniedz kompetentā iestāde” ievieto “vai
aģentūra”.
11. M.A.503 iedaļā aiz “Iemontētās ierobežota darbmūža sastāvdaļas nepārsniedz
apstiprināto darbmūža ierobežojumu, kas norādīts apstiprinātajā tehniskās apkopes
programmā un norādījumos attiecībā uz lidojumderīgumu.” ievieto “Apstiprināto
darbmūžu izsaka attiecīgi kalendārajā laikā, lidojuma stundās vai ciklos.
Apstiprinātajam darbmūžam beidzoties, sastāvdaļu jānoņem no gaisa kuģa tehniskās
apkopes vajadzībām vai likvidācijai, ja sastāvdaļai ir noteikts darbmūža
ierobežojums.”.
12. M.A.504 iedaļas (a) punkta 1. apakšpunktā, vārdu “programmā (program)” aizstāj
ar “programmā (programme)”.
13. M.A.602 iedaļā vārdu “mainīšanai (variation)” aizstāj ar “maiņai (change)”.
14. M.A.603 iedaļas (a) punktā “5. papildinājumā” aizstāj ar “V papildinājumā”.
15. M.A.603 iedaļas (a) punkta 1. apakšpunktā, “4. papildinājumā” aizstāj ar
“IV papildinājumā”.
16. M.A.614 iedaļas (c) punktā “trīs gadus” aizstāj ar “divus gadus”.
17. M.A.614 iedaļas (c) punkta 1. apakšpunktā “bojājumiem un zādzību” aizstāj ar
“bojājumiem, zādzību un izmaiņām”
18. M.A.702 iedaļā vārdu “mainīšanai (variation)” aizstāj ar “maiņai (change)”.
19. M.A.704 iedaļas (a) punkta 3. apakšpunktā “M.A.706(b)” aizstāj ar “M.A.706(a)”.
20. M.A.704 iedaļas (a) punkta 4. apakšpunktā “M.A.706(b)” aizstāj ar “M.A.706(a)”.
21. M.A.704 iedaļas (b) punkta pēdējā teikumā “(c)” ievieto pirms “Neskarot
b) punkta noteikumu”.
22. M.A.708 iedaļas (c) punktā aiz “145. daļā minēto organizāciju vai citu uzņēmēju”
ievieto “par tā paša tipa gaisa kuģi”.
23. M.A.708 iedaļas (c) punkta 1. apakšpunktā vārdu “neplānota” aizstāj ar “nejauša”.
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24. M.A.710 iedaļas (a) punktā “M.A.902” aizstāj ar “M.A.901”.
25. M.A.710 iedaļas (c) punkta 4. apakšpunktā “M.A.404” aizstāj ar “M.A.403”.
26. M.A.710 iedaļas (d) punktā “M.A.902(a)” aizstāj ar “M.A.901(a)”.
27. M.A.710 iedaļas (e) punktā “M.A.902” aizstāj ar “M.A.901”.
28. M.A.711 iedaļas (a) punkta 1. apakšpunktā “kuru lieto nekomerciāliem gaisa
pārvadājumiem” aizstāj ar “kuru neizmanto nekomerciāliem gaisa pārvadājumiem”.
29. M.A.711 iedaļas (b) punktā aiz “var papildus tikt apstiprināta,” ievieto “lai veiktu
M.A.710 iedaļā minētās pārbaudes un:”.
30. M.A.711 iedaļas (b) punkta 1. apakšpunktā “vai” aizstāj ar “un”.
31. M.A.714 iedaļas (d) punktā “bojājumiem, izmaiņām un zādzību” aizstāj ar
“bojājumiem, zādzību un izmaiņām”.
32. M.A.801 iedaļas (b) punkta 2. apakšpunktā “7. papildinājumā” aizstāj ar
“VII papildinājumā”.
33. M.A.905 iedaļas (c) punktā “M.B.303” aizstāj ar “M.B.903”.
34. M.B.104 iedaļas (b) punktā 3. apakšpunktā vārdu “programmas (program)” aizstāj
ar “programmas (programme)”.
35. M.B.104 iedaļas (d) punktā 7. apakšpunktā svītro pēdējo teikuma daļu “kā minēts
M daļas B iedaļas B apakšdaļā”.
36. M.B.604 iedaļas (a) punktā vārdu “programmu (program)” aizstāj ar “programmu
(programme)”.
37. M.B.704 iedaļas (a) punktā
“programmas (programme)”.

vārdu

“programmas

(program)”

aizstāj

ar

38. M.B.606 iedaļas (a) punktā vārdu “grozījumu” aizstāj ar “izmaiņu”.
38. M.B.606 iedaļas (b) punktā vārdu “grozījumu” aizstāj ar “izmaiņu”.
39. M.B.706 iedaļas (a) punktā vārdu “grozījumu” aizstāj ar “izmaiņu”.
40. M.B.706 iedaļas (b) punktā vārdu “grozījumu” aizstāj ar “izmaiņu”.
41. M.B.901 iedaļā “M.A.902(d)” aizstāj ar “M.A.901(d)”
42.II papildinājuma 2. iedaļas 1. blokā aiz “1. bloks. Tās dalībvalsts nosaukums,
saskaņā ar kuras apstiprinājumu izdots sertifikāts.” ievieto šādu teikumu: “Gadījumos,
kad kompetentā iestāde ir aģentūra, jānorāda EASA.”
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43. II papildinājumā 2. iedaļas 12. bloka 1. apakšpunktā OVERHAULED
(KAPITĀLI IZREMONTĒTS) vārdu “ekspluatācijas (operational)” aizstāj ar
“ekspluatācijas (service)”.
44. II papildinājumā Autorizēta izmantošanas sertifikāta EASA 1. veidlapu pārveido
“ainavorientācijas formātā”.
45. II papildinājumā Autorizēta izmantošanas sertifikāta EASA 1. veidlapas 14. bloka
pirmajā ievilkumā vārdu teksta angļu versijā aiz “apstiprinātajiem projekta datiem un
ir” ievieto nenoteikto artikulu “a”.
46. III papildinājumā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātā EASA 15.b veidlapā aiz
“Apstiprinātāja dalībvalsts” ievieto “*”.
47. III papildinājumā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātā EASA 15.b veidlapā
“Eiropas Aviācijas drošības aģentūras dalībniece” aizstāj ar “Eiropas Savienības
dalībvalsts**”.
48. III papildinājumā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātā EASA 15.b veidlapā aiz
“Atļauja Nr. …” ievieto jaunu rindkopu “*Valstis, kas nav ES dalībvalstis /**Izsvītrot
valstis, kas nav ES dalībvalstis”.
49. III papildinājumā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātā EASA 15.b veidlapā aiz
“LPS NORĀDE” svītro “AA –G1-000”.
50. III papildinājumā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātā EASA 15.b veidlapā aiz “
ATSAUCES NR.” svītro “MS-G1-000”.
51. III papildinājumā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātā EASA 15.a veidlapā aiz
“DALĪBVALSTS” ievieto “*”.
52. III papildinājumā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātā EASA 15.a veidlapā
“Eiropas Aviācijas drošības aģentūras dalībniece” aizstāj ar “Eiropas Savienības
dalībvalsts**”.
53. III papildinājumā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātā EASA 15.a veidlapā aiz
“Atļauja Nr. …” ievieto jaunu rindkopu “*Valstis, kas nav ES dalībvalstis /**Izsvītrot
valstis, kas nav ES dalībvalstis”.
54. III papildinājumā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātā EASA 15.a veidlapā
“Eiropas Aviācijas drošības aģentūras dalībniece” aizstāj ar “Eiropas Savienības
dalībvalsts”
55. III papildinājumā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātā EASA 15.a veidlapā
svītro “LPS NORĀDE”.
56. IV papildinājumā Apstiprinājuma novērtējumi 11. iedaļas tabulā otrajā slejā
trešajā rindā aiz “NOVĒRTĒJUMS A4 GAISA KUĢIS, KAS NAV“ svītro “A1,”.
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57. IV papildinājumā Apstiprinājuma novērtējumi 11. iedaļas tabulā otrajā slejā
piektajā rindā “C20”aizstāj ar“C22”.
58. IV papildinājumā Apstiprinājuma novērtējumi 11. iedaļas tabulā otrajā slejā
trīspadsmitajā rindā aiz “C5 Elektroenerģija” ievieto “un apgaismojums”.
59. IV papildinājumā Apstiprinājuma novērtējumi 11. iedaļas tabulā otrajā slejā
septiņpadsmitajā rindā svītro “- Gaisa kuģa korpuss”.
60. IV papildinājumā Apstiprinājuma novērtējumi 11. iedaļas tabulā otrajā slejā
divdesmitajā rindā, “C12 Hidraulika” aizstāj ar “C12 Hidrauliskā enerģija”.
61. IV papildinājumā Apstiprinājuma novērtējumi 11. iedaļas tabulā otrajā slejā
divdesmit pirmajā rindā “Instrumenti” aizstāj ar “Indikācijas/uzskaites sistēmas”.
62. IV papildinājumā Apstiprinājuma novērtējumi 11. iedaļas tabulā otrajā slejā
divdesmit piektajā rindā aiz “C17 Pneimatika” ievieto “un vakuums”.
63. IV papildinājumā Apstiprinājuma novērtējumi 11. iedaļas tabulā otrajā slejā aiz
divdesmit astotās rindas “C20 Korpusa konstrukcija” ievieto šādu rindu “C21 Ūdens
balasts”.
64. IV papildinājumā Apstiprinājuma novērtējumi 11. iedaļas tabulā otrajā slejā “C22
Piedziņas pieaugums”.
65. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapā aiz “DALĪBVALSTS”
ievieto “*”.
66. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapā “Eiropas Aviācijas drošības
aģentūras dalībniece” aizstāj ar “Eiropas Savienības dalībvalsts**”.
67. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapā aiz “par M daļas A iedaļas
F apakšdaļā minēto tehniskās apkopes organizāciju, kas apstiprināta, lai apkoptu
ražojumus, kas uzskaitīti pievienotajā apstiprinājuma sarakstā, un izdotu attiecīgos
izmantošanas sertifikātus, lietojot iepriekš minēto atsauces numuru.” ievieto jaunu
rindkopu “*Valstis, kas nav ES vai EASA dalībvalstis /**Izsvītrot valstis, kas nav ES
vai EASA dalībvalstis”.
68. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapā aiz “par M daļas A iedaļas
F apakšdaļā minēto tehniskās apkopes organizāciju, kas apstiprināta, lai apkoptu
ražojumus” ievieto “detaļas un ierīces”.
69. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Nosacījumu
1. apakšpunktā aiz “Šis apstiprinājums attiecas tikai uz to, kas norādīts apstiprinātās
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tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatas iedaļā par apstiprinājuma jomu”
ievieto “kā minēts M daļas A iedaļas F apakšdaļā”
70. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Nosacījumu
1. apakšpunktā, aiz “4. Atbilstoši iepriekš minētajiem nosacījumiem, šis
apstiprinājums turpina būt spēkā” ievieto “neierobežotu laiku”.
71. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Nosacījumos aiz
4. apakšpunkta pirms “Izsniegšanas datums” ievieto “Sākotnējais”.
72. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Nosacījumos aiz
4. apakšpunkta “Apstiprinājumam pievienotā saraksta diena” aizstāj ar “Šīs
pārskatīšanas diena”.
73. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Nosacījumos aiz
4. apakšpunkta aiz “Apstiprinājumam pievienotā saraksta diena” ievieto “Pārstrādātā
varianta Nr.:”.
74. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Nosacījumos aiz EASA
3. veidlapa ievieto “M daļa”.
75. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Apstiprinājumu saraksta
otrajā slejā vienpadsmitajā rindā “D1: Nesagraujošā testēšana (Non-Destructive
Inspection) ” aizstāj ar “D1: Nesagraujošā testēšana (Non-Destructive Testing)”.
76. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Apstiprinājumu sarakstā
pirms “Atsauces Nr.…” ievieto “Tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatas”.
77. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Apstiprinājumu saraksta
trešajā slejā vienpadsmitajā rindā “Visi veidi” aizstāj ar “Īpaši minēta NDT metode”.
78. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Apstiprinājumu sarakstā
pirms “Atsauces Nr.…” ievieto “Tehniskās apkopes organizācijas rokasgrāmatas”.
79. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Apstiprinājumu sarakstā
pirms “Izsniegšanas datums” ievieto “Sākotnējais”.
80. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapas Apstiprinājumu sarakstā
“Izsniegšanas datums” aizstāj ar “Šīs pārskatīšanas datums”.
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81. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapā veidlapas Apstiprinājumu
sarakstā aiz “Izsniegšanas datums” ievieto “Pārskatīšanas Nr.:”.
82. V papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās tehniskās apkopes
organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 3. veidlapā veidlapas Apstiprinājumu
sarakstā “Dalībvalsts vārdā” aizstāj ar “Kompetentās iestādes vārdā”.
83. VI papildinājumā M daļas A iedaļas F apakšdaļā minētās lidojumderīguma
uzturēšanas vadības organizācijas apstiprinājuma apliecības EASA 14. veidlapu aizstāj
šādi:
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“VI papildinājums
M daļas A iedaļas G apakšdaļā minētās lidojumderīguma uzturēšanas vadības
organizācijas apstiprinājuma apliecība
DALĪBVALSTS*
Eiropas Savienības dalībvalsts**
APSTIPRINĀJUMA APLIECĪBA
ATSAUCES NR.:
Atbilstoši spēkā esošajai Komisijas Regulai (EK) Nr. 2042/2003 un ievērojot turpmāk
norādītos nosacījumus, dalībvalsts ar šo apstiprina
[UZŅĒMUMA NOSAUKUMS] LIDOJUMDERĪGUMA
UZTURĒŠANAS VADĪBAS ORGANIZĀCIJA
par lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju, kas minēta
M daļas A iedaļas G apakšdaļā un kura ir apstiprināta, lai vadītu
pievienotajā apstiprinājuma sarakstā minētā gaisa kuģa lidojumderīguma
uzturēšanu un izdotu ieteikumus vai lidojumderīguma pārbaudes
sertifikātus pēc lidojumderīguma pārbaudes veikšanas, kā norādīts
M.A.710. iedaļā, ja noteikts:
NOTEIKUMI
1. Šis apstiprinājums attiecas tikai uz to, kas norādīts M daļas A iedaļas
G apakšdaļā minētās apstiprinātās lidojumderīguma uzturēšanas vadības
organizācijas pašraksturojuma iedaļā par apstiprinājuma jomu, un
2. Šajā apstiprinājumā prasa ievērot procedūras, kas norādītas M daļā minētās
apstiprinātās lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojumā,
un
3. Šis apstiprinājums ir derīgs tiktāl, ciktāl apstiprinātā lidojumderīguma
uzturēšanas vadības organizācija atbilst M daļas prasībām.
4. Atbilstoši iepriekš minētajiem nosacījumiem, šis apstiprinājums turpina būt
spēkā neierobežotu laiku, ja vien tas nav iepriekš ticis atcelts, aizstāts, apturēts vai
atsaukts.
Ja šo veidlapu lieto aviācijas uzņēmuma sertifikāta turētāji, kā atsauces
numuru lieto šā sertifikāta numuru un augstākminēto 3. un 4. nosacījumu
aizvieto ar šādiem papildu nosacījumiem:
5. Šis apstiprinājums nav atļauja lietot iepriekš minēto gaisa kuģu tipus. Atļauja
lietot gaisa kuģi ir aviācijas uzņēmuma sertifikāts (AOC).
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6. Šis apstiprinājums attiecas uz gaisa kuģu reģistrācijām, kas norādīts
lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojumā par
apstiprinājuma jomu, kā minēts M daļas A iedaļas G apakšdaļā.
7. Šis apstiprinājums ir derīgs tiktāl, ciktāl uzņēmējs atbilst M daļas A iedaļas
G apakšdaļas prasībām un piemērojamā gaisa kuģa tehniskās apkopes
programma, M.E.L. un gaisa kuģa reģistrācijas žurnāli turpina būt apstiprināti.
8. Ja tehnisko apkopes organizācija atšķiras no uzņēmēja, šis apstiprinājums
turpina būt derīgs attiecībā uz šādu(-ām) organizāciju(-ām), kas izpilda
piemērojamos līguma pienākumus.
9. AOC laušana, apturēšana vai atsaukšana automātiski padara nederīgu šo
apstiprinājumu, ja vien kompetentā iestāde skaidri nenorāda par pretējo.
10. Atbilstoši iepriekš minētajiem nosacījumiem, šis apstiprinājums turpina
būt spēkā, ja vien tas nav iepriekš ticis aizstāts, apturēts vai atsaukts.
Sākotnējais izsniegšanas datums:

Paraksts:

Pārskatīšanas diena:
Pārskatīšanas Nr.:
Kompetentās iestādes vārdā:
1. lpp. no
“*Valstis, kas nav ES vai EASA dalībvalstis/**Izsvītrot valstis, kas nav ES vai EASA
dalībvalstis”.
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Apstiprinājuma saraksts
Organizācijas nosaukums:

[UZŅĒMUMA NOSAUKUMS]

Atsauces Nr.:

Gaisa kuģa tips

Atsauce uz
apstiprināto
tehniskās apkopes
programmu

Lidojumderīguma
pārbaude autorizēta

, kas pārskatīta
, kas pārskatīta

Organizācija(-as),
kas strādā saskaņā
ar kvalitātes
nodrošināšanas
sistēmu

Jā
Nē

Šis apstiprinājuma plāns attiecas tikai uz to, kas norādīts M daļas A iedaļas
G apakšdaļā minētās apstiprinātās lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas
pašraksturojuma iedaļā par apstiprinājuma jomu.
Lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijas pašraksturojuma atsauces Nr.:
Sākotnējais izsniegšanas datums:

Paraksts:

Šīs pārskatīšanas diena:
Pārskatīšanas Nr.:
Kompetentās iestādes vārdā
______”
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Komisijas Regulas Nr. 2042/2003 II pielikumu (145. daļu) labo šādi:
1. Aiz “(145. daļa)” iekļauj satura rādītāju:
“Saturs:
145.1 Vispārīgi noteikumi ........................................................................................................49
A IEDAĻA ...............................................................................................................................49
145.A.10 Darbības joma ...........................................................................................................49
145.A.15 Pieteikums.................................................................................................................49
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145.A.42 Sastāvdaļu pieņemšana .............................................................................................53
145.A.45 Tehniskās apkopes dati .............................................................................................54
145.A.47 Ražošanas plānošana.................................................................................................55
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145.A.65 Drošības un kvalitātes politika, tehniskās apkopes procedūras un kvalitātes
nodrošināšanas sistēma .............................................................................................................56
145.A.70 Tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojums ...................................................57
145.A.75 Organizācijas tiesības................................................................................................57
145.A.80 Ierobežojumi organizācijai........................................................................................58
145.A.85 Izmaiņas organizācijā................................................................................................58
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145.A.95 Atzinumi....................................................................................................................58
B IEDAĻA PROCEDŪRA KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM........................................58
145.B.01 Darbības joma ...........................................................................................................58
145.B.10 Kompetentā iestāde ...................................................................................................58
145.B.15 Organizācijas, kas atrodas vairākās dalībvalstīs .......................................................59
145.B.17 Pieņemamie līdzekļi atbilstības panākšanai ..............................................................59
145.B.20 Sākotnējā apstiprināšana ...........................................................................................59
145.B.25 Apstiprinājuma izdošana ...........................................................................................59
145.B.30 Apstiprinājuma pagarināšana ....................................................................................59
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145.B.35 Izmaiņas ....................................................................................................................60
145.B.40 Grozījumi tehniskās apkopes organizācijas pašraksturojumā ..................................60
145.B.45 Apstiprinājuma atsaukšana, apturēšana un ierobežošana..........................................60
145.B.50 Atzinumi....................................................................................................................60
145.B.55 Uzskaite.....................................................................................................................60
145.B.60 Atbrīvojumi ...............................................................................................................61
I papildinājums EASA 1. veidlapas lietojums tehniskās apkopes gadījumā .............................62
II papildinājums Organizācijas klases un novērtējuma sistēma ...............................................67
III papildinājums EASA 3. veidlapa ..........................................................................................71
IV papildinājums Nosacījumi tāda personāla izmantošanai, kas nav ieguvis 66. daļā
minēto kvalifikāciju atbilstoši 145.A.30 iedaļas (j) punkta 1. un 2. apakšpunktam ............... 73”
2. 145.A.15 iedaļā vārdu “mainīšanai (variation)” aizstāj ar “mainīšanai (change)”.
3. 145.A.35 iedaļā (b) punktā “kura norādīta 66. daļā” aizstāj ar “kā pieprasīts
66. daļā”.
4. 145.A.35 iedaļas (j) punktā 4. apakšpunktā otrajā rindkopā aiz “Sertificējošam
personālam” ievieto “un B1 un B2 kategorijas palīgpersonālam”.
5. 145.A.55 iedaļas (c) punktā 1. apakšpunktā, “ugunsgrēku, plūdiem un zādzību”
aizstāj ar “bojājumiem, zādzību un izmaiņām”.
6. 145.A.90 iedaļas (a) punktā 1. apakšpunktā “145.B.40” aizstāj ar“145.B.50”.
7. 145.B.40 virsrakstā vārdu “grozījumi” aizstāj ar “izmaiņas”.
8. 145.B.40 iedaļas 1. apakšpunktā vārdu “grozījumu” aizstāj ar “izmaiņu”.
9. 145.B.40 iedaļas 2. apakšpunktā vārdu “grozījumu” aizstāj ar “izmaiņu”.
10. I papildinājumā EASA 1. veidlapas lietojums tehniskās apkopes gadījumā
2. iedaļas 1. blokā aiz “Tās dalībvalsts nosaukums, saskaņā ar kuras apstiprinājumu
tika izdots sertifikāts” ievieto “Gadījumos, kad kompetentā iestāde ir aģentūra,
jānorāda EASA”.
11. I papildinājumā EASA 1. veidlapas lietojums tehniskās apkopes gadījumā
2. iedaļas 12. bloka 1. apakšpunktā OVERHAULED (KAPITĀLI IZREMONTĒTS)
vārdu “ekspluatācijas (operational)” aizstāj ar “ekspluatācijas (service)”.
12. I papildinājumā Autorizēta izmantošanas sertifikāts EASA 1. veidlapu pārveido
ainavorientācijas formātā.
13. I papildinājumā Autorizēta izmantošanas sertifikāts EASA 1. veidlapā 14. blokā
pirmajā ievilkumā angļu tekstā aiz “apstiprinātajiem projekta datiem un ir” ievieto
nenoteikto artikulu “a”.
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14. I papildinājumā Autorizēta izmantošanas sertifikāts EASA 1. veidlapā Piezīmju
1. apakšpunktā angļu tekstā “must” aizstāj ar “shall”.
15. II papildinājumā Organizāciju klases un novērtējuma sistēma 12. iedaļas tabulā
otrajā slejā sestajā rindā “C20”aizstāj ar “C22”.
16. II papildinājumā Organizāciju klases un novērtējuma sistēma 12. iedaļas 1. tabulā
otrajā slejā pirmajā rindā svītro “/”.
17. II papildinājumā Organizāciju klases un novērtējuma sistēma 12. iedaļas 1. tabulā
otrajā slejā otrajā rindā svītro “/”.
18. II papildinājumā Organizāciju klases un novērtējuma sistēma 12. iedaļas 1. tabulā
otrajā slejā četrpadsmitajā rindā aiz “C5 Elektroenerģija” ievieto “un apgaismojums”.
19. II papildinājumā Organizāciju klases un novērtējuma sistēma 12. iedaļas 1. tabulā
otrajā slejā astoņpadsmitajā rindā svītro “- Gaisa kuģa korpuss”.
20. II papildinājumā Organizāciju klases un novērtējuma sistēma 12. iedaļas 1. tabulā
otrajā slejā divdesmit pirmajā rindā “C12 Hidraulika” aizstāj ar “C12 Hidrauliskais
spēks”.
21. II papildinājumā Organizāciju klases un novērtējuma sistēma 12. iedaļas 1. tabulā
otrajā slejā divdesmit otrajā rindā “Instrumenti” aizstāj ar “Indikācijas/ Uzskaites
sistēmas”.
22. II papildinājumā Organizāciju klases un novērtējuma sistēma 12. iedaļas 1. tabulā
otrajā slejā divdesmit sestajā rindā aiz “C17 Pneimatika” ievieto “un vakuums”.
23. II papildinājumā Organizāciju klases un novērtējuma sistēma 12. iedaļas 1. tabulā
otrajā slejā aiz divdesmit devītās rindas “C20 Korpusa konstrukcija” ievieto šādu
rindu “C21 Ūdens balasts”.
24. II papildinājumā Organizāciju klases un novērtējuma sistēma 12. iedaļas 1. tabulā
otrajā slejā aiz divdesmit devītās rindas “C20 Korpusa konstrukcija” ievieto šādu
rindu “C21 Piedziņas pieaugums”.
25. III papildinājumā EASA 3. veidlapā aiz “DALĪBVALSTS” ievieto “*”.
26. III papildinājumā EASA 3. veidlapā “Eiropas Aviācijas drošības aģentūras
dalībniece” aizstāj ar “Eiropas Savienības dalībvalsts**”.
27. III papildinājumā EASA 3. veidlapā Nosacījumu 1. apakšpunktā “apstiprinājuma
jomu” aizstāj ar “darba jomu”.
28. III papildinājumā EASA 3. veidlapā angļu tekstā aiz “Apstiprinājumam pievienotā
saraksta datums:” svītro “…(pēc izvēles)”.
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29. III papildinājumā EASA 3. veidlapā aiz “Kompetentās iestādes vārdā” ievieto
jaunu rindkopu “*Valstis, kas nav ES vai EASA dalībvalstis/**Izsvītrot valstis, kas
nav ES vai EASA dalībvalstis”.
30. III papildinājumā EASA 3. veidlapā aiz EASA 3. veidlapa ievieto “145. daļa”.
31. III papildinājumā EASA 3. veidlapā aiz “Atsauces numurs:” svītro “M/S.001”.
32. III papildinājumā EASA 3. veidlapā apstiprinājuma sarakstā otrajā slejā
vienpadsmitajā rindā “D1: Nesagraujošā testēšana (Non-Destructive Inspection)”
aizstāj ar “D1: Nesagraujošā testēšana (Non-Destructive Testing)”.
33. III papildinājumā EASA 3. veidlapā apstiprinājuma sarakstā trešajā slejā
vienpadsmitajā rindā “Visi veidi” aizstāj ar “Īpaši minēta NDT metode”.
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Komisijas Regulas Nr. 2042/2003 III pielikumu (66. daļu) labo šādi:
1. Aiz “(66. daļa)” iekļauj satura rādītāju:
“Saturs:
66.1

....................................................................................................................................74

A IEDAĻA ...............................................................................................................................74
A APAKŠDAĻA GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCE
(LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI) .......................................................................74
66.A.1 Darbības joma ...............................................................................................................74
66.A.10 Pieteikums...................................................................................................................74
66.A.15 Atbilstība.....................................................................................................................74
66.A.20 Tiesības .......................................................................................................................74
66.A.25 Pamatzināšanu prasības...............................................................................................75
66.A.30 Pieredzes prasības .......................................................................................................75
66.A.40 Gaisa kuģa tehniskās apkopes licences pastāvīgs derīgums .......................................76
66.A.45 Tipa/uzdevuma apmācība un novērtējumi ..................................................................76
66.A.70 Konvertēšanas noteikumi............................................................................................77
B APAKŠDAĻA GAISA KUĢI, KAS NAV LIDMAŠĪNAS UN HELIKOPTERI ...............77
66.A.100 Vispārīgi....................................................................................................................77
C APAKŠDAĻA SASTĀVDAĻAS.........................................................................................77
66.A.200 Vispārīgi....................................................................................................................77
B IEDAĻA PROCEDŪRA KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM........................................78
A APAKŠDAĻA VISPĀRĪGI NOTEIKUMI ..........................................................................78
66.B.05 Darbības joma .............................................................................................................78
66.B.10 Kompetentā iestāde .....................................................................................................78
66.B.15 Pieņemamie līdzekļi atbilstības panākšanai ................................................................78
66.B.20 Uzskaite.......................................................................................................................78
66.B.25 Savstarpēja apmaiņa ar informāciju ............................................................................78
66.B.30 Atbrīvojumi .................................................................................................................79
B APAKŠDAĻA GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCES IZDOŠANA .........79
66.B.100 Procedūra, kas jāievēro kompetentajai iestādei, izdodot gaisa kuģa tehniskās
apkopes licenci...........................................................................................................79
66.B.105 Procedūra, kas jāievēro, izdodot gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci ar
145. daļā minētās apstiprinātās tehniskās apkopes organizācijas palīdzību ..............79
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66.B.110 Procedūra, kas jāievēro kompetentajai iestādei, grozot gaisa kuģa tehniskās
apkopes licenci, lai tajā iekļautu papildu pamatkategoriju vai
apakškategoriju ..........................................................................................................79
66.B.115 Procedūra grozījumu izdarīšanai gaisa kuģa tehniskās apkopes licencē, lai
tajā iekļautu gaisa kuģa tipu vai grupu ......................................................................79
66.B.120 Procedūra gaisa kuģa tehniskās apkopes licences pagarināšanai..............................80
C APAKŠDAĻA EKSĀMENI .................................................................................................80
66.B.200 Kompetentās iestādes vadītā eksaminācija ...............................................................80
D APAKŠDAĻA VALSTU KVALIFIKĀCIJU KONVERTĒŠANA .....................................80
66.B.300 Vispārīgi ....................................................................................................................80
66.B.305 Konvertēšana ziņojums par valstu kvalifikācijām ....................................................81
66.B.310 Konvertēšana ziņojums par apstiprināto tehniskās apkopes organizāciju
atļaujām......................................................................................................................81
E APAKŠDAĻA EKSĀMENU KREDĪTPUNKTI .................................................................81
66.B.400 Vispārīgi ....................................................................................................................81
66.B.405 Ziņojums par piešķirtajiem eksaminācijas kredītpunktiem.......................................81
F APAKŠDAĻA GAISA KUĢA TEHNISKĀS APKOPES LICENCES
ATSAUKŠANA, APTURĒŠANA VAI IEROBEŽOŠANA ...................................................81
66.B.500 Gaisa kuģa tehniskās apkopes licences atsaukšana, apturēšana vai
ierobežošana...............................................................................................................81
I papildinājums Pamatzināšanu līmeņi .....................................................................................82
II papildinājums Pamata eksaminācijas standarti ...................................................................135
III papildinājums Tipa apmācības un eksaminācijas standarts ...............................................138
IV papildinājums Pieredzes prasības 66. daļā minētās gaisa kuģa tehniskās apkopes
licences paplašināšanas gadījumā ...........................................................................................144
V papildinājums Pieteikuma veidlapas un licences formāta paraugs ................................... 144”
2. 66.A.10 iedaļā vārdu “grozīšanai” aizstāj ar “mainīšanai”.
3. 66.A.40 iedaļas (a) punktā aiz “(a) Gaisa kuģa tehniskās apkopes licence kļūst
nederīga piecus gadus pēc tās pēdējās izdošanas” svītro “vai grozījumu
izdarīšanas”
4. 66.A.45 iedaļas (h) punktā “3. punktā” aizstāj ar “(c) punktā”.
5. 66.B.10 iedaļas (a) punktā vārdu “grozījumu (amendment)” aizstāj ar “maiņu
(change)”.
6. 66.B.20 iedaļas (a) punktā vārdu “grozījumam (amendment)” aizstāj ar “maiņai
(change)”.
7. 66.B.100 iedaļas (b) punktā “1. papildinājumā” aizstāj ar “I papildinājumā”.
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8. 66.B.110 iedaļas virsrakstā vārdu “grozot” aizstāj ar “mainot”.
9. 66.B.110 iedaļas (c) punktā vārdu “grozījumu” aizstāj ar “izmaiņu”.
10. 66.B.110 iedaļas (c) punktā vārdu “izmaiņai (variation)” aizstāj ar “izmaiņai
(change)”.
11. 66.B.110 iedaļas (d) punktā vārdu “grozījumu” aizstāj ar “izmaiņu”.
12. 66.B.110 iedaļas (d) punktā vārdu “izmaiņai (variation)” aizstāj ar “maiņai
(change)”.
13. 66.B.115 iedaļas virsrakstā vārdu “grozījumu” aizstāj ar “izmaiņu”.
14. 66.B.115 iedaļā vārdu “grozījumus” aizstāj ar “izmaiņas”.
15. 66.B.120 iedaļas (b) punktā vārdu “izmaiņas (variation)” aizstāj ar “maiņu
(change)”.
16. I papildinājumā Pamatzināšanu līmeņi 12. moduļa Helikoptera aerodinamika,
struktūras un shēmas 12.4. punktā aiz “Sajūgi, neatkarīgie pievadi un rotora
bremzes.” ievieto “Astes rotora piedziņas vārpstas, lokani savienojumi, gultņi,
vibrāciju amortizatori un nesošie kronšteini”
17. I papildinājumā Pamatzināšanu līmeņi 12. moduļa Helikoptera aerodinamika,
struktūras un shēmas 12.13 punktā aiz “Uztvērēju un drenāžas apsilde” ievieto “Stikla
tīrītāju sistēmas”.
18. II papildinājumā Pamata eksaminācijas standarti 1.7. punktā aiz “1.7. Ieskaitīta
atzīme par katru eksāmena 66. daļas moduli” svītro “un apakšmoduli”.
19. II papildinājumā Pamata eksaminācijas standarti 2.3. punktā “A kategorija - 0”
aizstāj ar “A kategorija - 20”.
20. II papildinājumā Pamata eksaminācijas standarti 2.17. punktā “A kategorija - 0”
aizstāj ar “A kategorija - 50”.
21. II papildinājumā Pamata eksaminācijas standarti 2.17. punktā “B1 kategorija - 0”
aizstāj ar “B1 kategorija - 70”.
22. II papildinājumā Pamata eksaminācijas standarti 2.18. punktā “A kategorija - 0”
aizstāj ar “A kategorija - 20”.
23. V papildinājumā Pieteikuma veidlapa un licences formāta paraugs EASA
26. veidlapu aizstāj ar šādu tekstu:

22

“
IV. Licences turētāja pilns vārds un uzvārds:

I.
EIROPAS SAVIENĪBA*
VALSTS
IESTĀDES NOSAUKUMS UN LOGOTIPS

II.
66. daļa

IVa. Dzimšanas laiks un vieta:
V. Licences turētāja adrese:
VI. Licences turētāja pilsonība:

GAISA KUĢA TEHNISKĀS
APKOPES

VII. Licences turētāja paraksts:
VIII a. Iestāde:

LICENCE
III.
Nr.

ŠO LICENCI ATZĪST VISĀS ES DALĪBVALSTĪS UN EASA
ASOCIĒTAJĀS VALSTĪS

EASA 26. VEIDLAPA

LIC. NR.:

IX. 66. daļa (APAKŠ)KATEGORIJAS

VIII b. Nosacījumi:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Šī licence ir jāparaksta tās turētājam, un tai
jāpievieno personu apliecinošs dokuments, kurā ir
licences turētāja fotogrāfija.
Atzīme par ikvienu (apakš)kategoriju uz lapas(ām),
kurām
ir
tikai
uzraksts
66. daļa
(APAKŠ)KATEGORIJAS, neatļauj turētājam izdot
gaisa kuģim izmantošanas sertifikātu.
Šī licence atbilst ICAO 1. pielikuma nolūkam, ja uz
tās ir atzīme par gaisa kuģa tipa novērtējumu.
Šās licences turētāja tiesības nosaka 66. daļas
noteikumi un M daļas un 145. daļas piemērojamie
noteikumi.
Šī licence turpina būt spēkā līdz dienai, kas
norādīta ierobežojumu lapā, ja vien tā netiek
apturēta vai atsaukta iepriekš.
Šās licences tiesības drīkst izmantot tikai, ja vien
iepriekšējo divu gadu laikā turētājam atbilstoši
tiesībām, kuras piešķir licence, ir bijusi sešus
mēnešus ilga pieredze tehniskajā apkopē vai arī
viņš ir izpildījis noteikumu par attiecīgo tiesību
piešķiršanu.

LIC. NR.:

Derīgums:
A

B2

C

Lidmašīnas ar turbodzinējiem

-

-

Lidmašīnas ar virzuļdzinējiem

-

-

Helikopteri ar turbodzinējiem

-

-

Helikopteri ar virzuļdzinējiem

-

-

Aviācijas elektronika

-

-

Gaisa kuģis

-

-

Rezervēts
X. Izdevējas amatpersonas paraksts un datums:
XI. Izdevējas iestādes zīmogs vai spiedogs::
LIC. NR.:
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B1

-

XII. 66. daļa GAISA KUĢA TIPA NOVĒRTĒJUMI

Gaisa kuģa tips vai
grupa

Kategorija

XIII. 66. daļa IEROBEŽOJUMI

Oficiālais
zīmogs un
datums

Derīga līdz:
LIC. NR.:

LIC NR.:

- EASA 26. veidlapas pielikums XIV. Valsts tiesības ārpus 66. daļas darbības jomas un
atbilstoši [valsts tiesību aktiem] (Derīgs tikai
[dalībvalstī])

Ar nolūku atstāts tukšs

Oficiālais zīmogs un datums

LIC. NR.:

*Izsvītrots “Valstis, kas nav ES dalībvalstis”.
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Komisijas Regulas Nr. 2042/2003 IV pielikumu (147. daļu) labo šādi:
1. Aiz “(147. daļa)” iekļauj satura rādītāju:
“Saturs:
147.1

..................................................................................................................................152

A IEDAĻA .............................................................................................................................152
A Apakšdaļa VISPĀRĪGI NOTEIKUMI ...............................................................................152
147.A.05 Darbības mērķis ......................................................................................................152
147.A.10 Vispārīgi..................................................................................................................152
147.A.15 Pieteikums...............................................................................................................152
B Apakšdaļa ORGANIZATORISKAS PRASĪBAS ..............................................................152
147.A.100 Prasības telpām .....................................................................................................152
147.A.105 Prasības personālam..............................................................................................153
147.A.110 Pasniedzēju, teorijas eksaminētāju un praktisko vērtētāju uzskaite .....................153
147.A.115 Mācību iekārtas .....................................................................................................153
147.A.120 Tehniskās apkopes mācību materiāls....................................................................154
147.A.125 Uzskaites dati ........................................................................................................154
147.A.130 Mācību procedūras un kvalitātes nodrošināšanas sistēma ....................................154
147.A.135 Eksāmeni...............................................................................................................154
147.A.140 Tehniskās apkopes mācību organizācijas pašraksturojums ..................................154
147.A.145 Tehniskās apkopes mācību organizācijas tiesības ................................................155
147.A.150 Izmaiņas tehniskās apkopes mācību organizācijā.................................................155
147.A.155 Pastāvīgais derīgums.............................................................................................155
147.A.160 ATZINUMI...........................................................................................................156
C Apakšdaļa APSTIPRINĀTAIS PAMATA MĀCĪBU KURSS ..........................................156
147.A.200 Apstiprinātais pamata mācību kurss .....................................................................156
147.A.205 Eksāmeni pamatzināšanu pārbaudei .....................................................................156
147.A.210 Pamata praktiskie novērtējumi
.................................................................................................................................................156
D Apakšdaļa GAISA KUĢA TIPA/UZDEVUMA APMĀCĪBA ..........................................156
147.A.300 Gaisa kuģa tipa/uzdevuma apmācība....................................................................156
147.A.305 Gaisa kuģa tipa eksāmeni un uzdevuma novērtējumi...........................................157
B IEDAĻA PROCEDŪRA KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM......................................157
A Apakšdaļa VISPĀRĪGI NOTEIKUMI ...............................................................................157
147.B.05 Darbības joma .........................................................................................................157

25

147.B.10 Kompetentā iestāde .................................................................................................157
147.B.15 Pieņemamie līdzekļi atbilstības panākšanai ............................................................157
147.B.20 Uzskaite...................................................................................................................157
147.B.25 Atbrīvojumi .............................................................................................................158
B Apakšdaļa APSTIPRINĀJUMA IZDOŠANA ...................................................................158
147.B.100 Vispārīgi ................................................................................................................158
147.B.105 Pieteikums par apstiprinājuma saņemšanu vai mainīšanu ....................................158
147.B.110 Apstiprināšanas procedūra ....................................................................................158
147.B.115 Izmaiņu izdarīšanas procedūra ..............................................................................158
147.B.120 Pastāvīgā derīguma procedūra ..............................................................................158
147.B.125 Tehniskās apkopes mācību organizācijas apstiprinājuma apliecība .....................159
147.B.130 ATZINUMI ...........................................................................................................159
C Apakšdaļa TEHNISKĀS APKOPES MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS
APSTIPRINĀJUMA ATSAUKŠANA, APTURĒŠANA UN IEROBEŽOŠANA
..................................................................................................................................159
147.B.200 Tehniskās apkopes mācību organizācijas apstiprinājuma atsaukšana,
apturēšana un ierobežošana.....................................................................................................159
I papildinājums Apmācības pamatkursa ilgums .....................................................................160
II papildinājums Apstiprinājuma apliecība.............................................................................161
III papildinājums Apmācības sertifikāta paraugs ................................................................. 163”
2. 147.A.15 iedaļā vārdu “grozīšanai” aizstāj ar “mainīšanai”.
3. 147.A.145 iedaļas (e) punktā svītro vārdu “tikai”.
4. 147.B.10 iedaļā pievieno šādu (d) punktu:
“(d) Kvalifikācija un apmācības
Personālam, kas iesaistīts 147. daļā minēto darbību veikšanā:
1. Jābūt atbilstoši kvalificētam un apveltītam ar visām nepieciešamajām zināšanām,
pieredzi un praksi, lai veiktu viņiem uzticētos uzdevumus.
2. Jānoklausās apmācību/ kvalifikācijas celšanas apmācības kursu par 147. daļā
minēto gadījumos, kad tas nepieciešams, ieskaitot tās paredzēto nozīmi un standartu.”
5. 147.B.100 iedaļas (a) punktā vārdu “izmaiņai (variation)” aizstāj ar “maiņai
(change)”.
6. 147.B.100 iedaļas (c) punktā vārdu “izmaiņai (variation)” aizstāj ar “maiņai
(change)”.
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7. 147.B.105 iedaļas virsrakstā vārdu “izmaiņu (variation)” aizstāj ar “maiņu
(change)”.
8. 147.B.105 iedaļas pirmajā teikumā vārdu “izmaiņu (variation)” aizstāj ar “maiņu
(change)”.
9. 147.B.105 iedaļas 2. apakšpunktā vārdu “izmaiņa (variation)” aizstāj ar “maiņa
(change)”.
10. 147.B.105 iedaļas 3. punktā vārdu “izmaiņu (variation)” aizstāj ar “maiņu
(change)”.
11. 147.B.115 iedaļas virsrakstā vārdu “izmaiņu (variation)” aizstāj ar “maiņu
(change)”.
12. 147.B.115 iedaļā vārdu “izmaiņu (variation)” aizstāj ar “maiņu (change)”.
13. II papildinājumā Apstiprinājuma apliecības EASA 11. veidlapā “Eiropas
Savienība” aizstāj ar “DALĪBVALSTS*”.
13. II papildinājumā Apstiprinājuma apliecības EASA 11. veidlapā “Kompetentā
iestāde” aizstāj ar “Eiropas Savienības dalībvalsts**”.
14. II papildinājumā Apstiprinājuma apliecības EASA 11. veidlapā aiz
“Dalībvalsts/EASA vārdā” “*Valstis, kas nav ES vai EASA dalībvalstis /**Izsvītrot
valstis, kas nav ES vai EASA dalībvalstis”.
_______________
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