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A 007. 8.33 kHz KANĀLU ATSTATUMI ZEMĀK PAR FL195 ICAO EIROPAS REĢIONĀ

1. Ievads

1.1 Šis AIC nodrošina gaisa telpas izmantotājus ar informāciju visām ieinteresētajām pusēm sakarā ar 8.33
kHz kanālu atstatumu ieviešanu zemāk par lidojumu līmeni FL195 ICAO Eiropas reģionā saskaņā ar komisijas
ieviešanas noteikumiem No. 1079/2012

1.2  Frekvenču  ar 25 kHz atstatumiem pārvēršanai frekvencēs ar 8.33 kHz kanālu atstatumiem ir jāsamazina
frekvenču pārblīvētība ICAO Eiropas reģionā. 

1.3 Publicēto ieviešanas Noteikumu kopiju var atrast sekojošajos linkos :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:320:0014:0024:EN:PDF 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:320:0014:0024:LV:PDF 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:190:0037:0037:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:190:0037:0037:LV:PDF

2. 8.33 kHz ieviešana zemāk par FL195

2.1 ES dalībvalstīm ir jānodrošina, ka vēlākais 2017. gada 31.decembrī visām radio stacijām ir 8.33 kHz
kanālu atstatumu iespējas. 8.33 kHz kanālu atstatumi ir jāpiemēro visām radio stacijām, kas darbojas 117.975-
137 MHz skalā ('VHF skala'), kas ir piestiprinātas aeronavigācijas mobilajiem maršrutu sakariem, ieskaitot
sistēmas, to sastāvdaļas un apvienojošās procedūras. 

2.2 Latvijā 8.33 kHz kanālu atstatumu spējīgai radio aparatūrai gaisa kuģiem, kas veic vispārīgās aviācijas
lidojumus (GAT) zemāk par FL195, ir obligāti   jābūt vēlākais 2017.gada 31.decembrī. 

2.3 No 2018. gada 1.janvāra operators nedrīkst veikt lidojumus ar gaisa kuģi gaisa telpā, kurā radio lietošana
tiek pieprasīta, ja gaisa kuģim nav 8.33 kHz kanālu atstatumu radio aparatūras. 

2.4 Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, operatoriem un citiem radio lietotājiem vai īpašniekiem ir
jānodrošina, ka no 2017.gada 13.novembra to radio aparatūra ietver 8.33 kHz kanālu atstatumu, gadījumā, ja
radio aparatūra tiek uzlabota. 

2.5 Detalizēta informācija par veicamajiem soļiem attiecīgajām ieinteresētajām personām ir pieejama
Eirokontroles mājas lapā (www.eurocontrol.int).

3. Ekipāžas rekomendācijas
Tiek rekomendēts: 

3.1 Gaisa telpas izmantotāji ievēro datumu un sagatavojas obligātai 8.33 kHz lietošanai zemāk par FL195
saskaņā ar komisijas ieviešanas noteikumiem Nr. 1079/2012.
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4. Vairāk informācijas
Vairāk informācijas par 8.33 kHz kanālu atstatumu ieviešanu Latvijā var iegūt no:
Post: Latvijas Civilās aviācijas aģentūra

Edgars Dreijers 
Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads 
LV-1053

Phone: +371 67 830 952 
Email: edgars.dreijers@latcaa.gov.lv

latcaa@latcaa.gov.lv


