ASV helikopteri veiks zemos lidojumus Latvijas
gaisa telpā

18. augustā no plkst. 16.00 līdz 18.00 ASV Gaisa spēku kaujas brigādes ‘Fēnikss’
vienības helikopteri, kas Latvijā atrodas ASV vadītās mācību operācijas “Atlantic
Resolve” ietvaros, Latvijas gaisa telpā, virzienā no Lielvārdes uz Dobeli un atpakaļ,
veiks zemos lidojumus. Tāpat ASV un Latvijas Gaisa spēku helikopteru lidojumi Latvijas
gaisa telpā notiks arī diennakts tumšajā laikā – 18., 19. un 20. augustā, virzienā no
Lielvārdes uz Dobeli, Skrundu un Liepāju. Zemie lidojumi tiek veikti vingrinājuma
“Falcon`s Talon” ietvaros, ar mērķi pilnveidot ASV un Latvijas Gaisa spēku savstarpējo
sadarbību un savietojamību, pildot uzdevumus daudznacionālā vidē. Tāpat zemie
lidojumi ir nepieciešami, lai uzturētu un stiprinātu vienības kaujas spējas un militāro
gaisa kuģu pilotu profesionālo kvalifikāciju. Par zemo lidojumu norisi Aizsardzības
ministrija jau ir informējusi tās pašvaldības, virs kuru teritorijas atrodas zemo lidojumu
zonas. Aizsardzības ministrija uzsver, ka gan zemie lidojumi, gan vispārējās un
operacionālās gaisa satiksmes lidojumi, Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos
aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir
īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem. Zemos lidojumus, kas ir
specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu – lidmašīnu un helikopteru –
lidojumi, Latvijas gaisa telpā helikopteri veic ne zemāk par 15 metriem virs
pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne
tuvāk par 50 metriem no lidojuma maršruta. Zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā veic

noteiktā gaisa telpas struktūras elementā jeb zemo lidojumu zonā (EVR) un diennakts
gaišajā laikā, tos uzsākot ne agrāk kā pulksten 08.00 un pabeidzot ne vēlāk kā
pulksten 18.00 pēc vietējā laika. Pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas 2014. gada
pavasarī un agresijas Ukrainas austrumos ASV sāka mācību operāciju “Atlantic
Resolve”. Operācijas mērķis ir apliecināt ASV nepārtraukto ieguldījumu NATO
dalībvalstu kolektīvajā drošībā, veicinot mieru un stabilitāti Baltijas valstīs un Polijā.
Iedzīvotāju ievērībai! Nacionālajos bruņotajos spēkos augustā intensīvi turpinās
vasaras mācību cikls. Mācību un vingrinājumu laikā pa Latvijas autoceļiem pārvietojas
gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika, bet gaisa telpā lido
militārās lidmašīnas un helikopteri. Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties pret
iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā
ar pastiprinātu militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem. Iespēju robežās
operatīvā informācija ir pieejama bruņoto spēku Twitter profilā @Latvijas_armija.
Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie spēki aicina autovadītājus ievērot ceļu
satiksmes noteikumus un netraucēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.
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