NOTEIKUMI BĒRNA PAVADĪŠANAI UZ IEKĀPŠANU GAISA KUĢĪ
1. Lai pavadītu bērnu uz iekāpšanu gaisa kuģī, pavadošai personai ir jāsaņem atļauja, ko izsniedz
pasažieru reģistrācijas aģents.
2. Atļaujas turētājam kopā ar bērnu ir jāiziet aviodrošības kontroles pārbaude. Aviodrošības kontroles
iziešanai obligāti ir jāizmanto ĀTRĀS DROŠĪBAS KONTROLES līnija.
3. Pirms došanās uz aviodrošības kontroles pārbaudi, atļaujas turētājam ir jāpārliecinās, ka viņa un bērna
līdzi nesto mantu starpā nav sekojoši priekšmeti:
a) šautenes, šaujamieroči un citas ierīces, kas raida šāviņus, ierīces, ar kurām var vai šķiet, ka
varētu radīt nopietnus ievainojumus, raidot šāviņus, tostarp:
- visu veidu šaujamieroči, piemēram, pistoles, revolveri, bises, šautenes,
- rotaļu šautenes, šaujamieroču modeļi un imitācijas, ko kļūdaini iespējams noturēt par īstiem
ieročiem,
- šaujamieroču sastāvdaļas, izņemot teleskopiskos tēmēkļus,
- saspiesta gaisa un ogļskābās gāzes šautenes, piemēram, pistoles, skrošu šautenes, bises un
bumbiņu šautenes,
- signālraķešu pistoles un starta pistoles,
- šaujamlokus, arbaletus un bultas,
- harpūnu un žebērkļu šautenes,
- lingas un katapultas.
b) apdullināšanas ierīces – ierīces, kas īpaši paredzētas apdullināšanai vai imobilizācijai, tostarp:
- elektrošoka ierīces, piemēram, elektrošoka šautenes, lāzeri un elektrošoka steki,
- dzīvnieku apdullināšanas un dzīvnieku nogalināšanas ierīces,
- ķīmiskas vielas, gāzes un aerosolus, kas atņem vai mazina rīcības spējas, piemēram, asaru gāzi,
piparu gāzes aerosolus, skābes aerosolus un dzīvnieku atbaidīšanas aerosolus,
- gāzes pistoles un patronas.
c) priekšmeti ar smailu galu vai asām malām – priekšmetus ar smailu galu vai asām malām, ar
kuriem var radīt nopietnus ievainojumus, tostarp:
- ciršanai paredzētus priekšmetus, piemēram, cirvjus un miesnieka nažus,
- ledus cirvjus un ledus cirtņus,
- kartona griežamos nažus,
- nažus, kuru asmeņi ir garāki par 6 cm,
- šķēres, kuru asmeņi ir garāki par 6 cm, mērot no locīklas ass,
- cīņas sporta aprīkojumu, kurā ietilpst smaili priekšmeti vai priekšmeti ar asām malām,
- šķēpus un zobenus.
d) darbarīki – darbarīkus, ar kuriem var radīt nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa
drošību, tostarp:
- laužņus,
- urbjmašīnas un urbjus, tai skaitā elektriskās bezvadu (akumulatoru) urbjmašīnas,
- darbarīkus, kuru asmeņi vai smailes ir garāki par 6 cm un kurus iespējams lietot kā ieročus,
piemēram, skrūvgriežus un kaltus,
- zāģus, ieskaitot pārnēsājamus bezvadu motorzāģus,
- lodlampas,
- skrūvpistoles un naglu pistoles.
e) trulie rīki– priekšmetus, ar kuriem var radīt nopietnus ievainojumus, ja ar tiem iesit, tostarp:

beisbola un softbola nūjas,
nūjas un stekus, piemēram, koka stekus, ar ādu apvilktas metāla nūjas un gumijas stekus,
cīņas sporta aprīkojumu.
sprāgstvielas un viegli uzliesmojošas vielas un ierīces –ar kurām var vai šķiet, ka varētu radīt
nopietnus ievainojumus vai apdraudēt gaisa kuģa drošību, tostarp:
- munīciju,
- aizdedzkapseles,
- detonatorus un degļus,
- sprādzienbīstamu ierīču modeļus vai imitācijas,
- mīnas, granātas un citu sprādzienbīstamu munīciju,
- uguņošanas ierīces un citus pirotehnikas izstrādājumus,
- dūmu kārbas un dūmu patronas,
- dinamītu, šaujampulveri un plastiskās sprāgstvielas.
4. Līdzi nesto mantu starpā drīkst būt šķidrums:
- 100ml vai mazāka tilpuma traukos, iesaiņots vienā caurspīdīgā, atkārtoti aizveramā 1 l tilpuma
maisiņā;
- Zāles un speciālie diētas produkti, piem. zīdaiņu pārtika;
- Citi šķidrumi līdzi nestajās mantās nav atļauti.
5. Ja drošības pārbaudes laikā tiek atklāti aizliegti priekšmeti, kas ir iekļauti pasažieriem pārvadāšanai
aizliegto priekšmetu sarakstā vai bīstamo vielu sarakstā un par šo priekšmetu/ vielu pārvadāšanu nav
paredzēta administratīvā vai kriminālatbildība, pasažierim ir iespējams:
- atdot priekšmetu pavadītājam;
- nosūtīt priekšmetu reģistrētajā bagāžā, ja tas nav iekļauts bīstamo vielu sarakstā;
- nodot priekšmetu glabāšanai Lidostas bagāžas glabātuvē (saskaņā ar noteikto cenrādi);
- atbrīvoties no šī priekšmeta to izmetot atkritumu tvertne.
6. Ja drošības pārbaudes laikā tiek konstatēts priekšmets vai viela, par kuras nesankcionētu uzglabāšanu
vai pārvadāšanu ir paredzēta administratīvā vai kriminālatbildība, par šo faktu nekavējoties tiek
informēti kompetentās valsts tiesībsargājošās iestādes
7. Atļaujas turētājs ir atbildīgs par pavadāmā bērna uzraudzību, tai skaitā bērna pavadīšanu un iekāpšanu
atbilstošajā reisā.
8. Atļaujas turētāja pienākums ir sagaidīt Lidostā, līdz gaisa kuģis, kas veic bērna pārvadāšanu, ir
izlidojis.
9. Pēc bērna pavadīšanas atļaujas turētājam ir jāatstāj izlidošanas zona, izmantojot izeju uz pilsētu caur
bagāžas saņemšanas zāli (lūgums sekot norādēm).
10. Atļauju nevar izmantot, lai iegādātos preces izlidošanas zonas veikalos (tās drīkst iegādāties,
izmantojot bērna iekāpšanas karti).
11. Atļaujas turētājs uzņemas ievērot VAS “Starptautiskās lidostas “Rīga”” iekšējās kārtības un aviācijas
drošības noteikumus.
12. Neskaidrību gadījumā lūgums konsultēties ar pasažieru reģistrācijas aģentu
f)

