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Datu kvalitātes prasības

Eiropas komisijas regula (ES) Nr. 73/2010 nosaka kvalitātes prasības 
aeronavigācijas datiem un aeronavigācijas informācijas balstoties uz 
iepriekš pieņemtām datu kvalitātes prasībām visai Pasaulei, ko 
izvirzīja ICAO Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 15. 
pielikumā.

Regulu 73/2010 piemēro no 2013. gada 1. jūlija. Sākot no 1. jūlija 
visiem aeronavigācijas datiem un informācijai jāatbilst regulas 
prasībām neņemot vērā vai tie uzmērīti, atvasināti vai deklarēti pirms 
vai pēc 1. jūlija.

Regulas 73/2010 Datu kvalitāte (6. pants) prasību izpildei Eiropas 
Komisija deleģēja EUROCONTROL izstrādāt specifikācijas, lai varētu 
sasniegt izvirzītos mērķus.
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EUROCONTROL specifikācijas

EUROCONTROL izstrādāja trīs specifikācijas regulas 
73/2010 izpildei:
– EUROCONTROL Specification for the Orgination of 

Aeronautical Data (6. punkta 4,5 un 6 daļas izpildei);

– EUROCONTROL Specification for Data Data Assurance 
Levels (6. punkta 2 daļas un IV pielikuma B daļas izpildei);

– EUROCONTROL Specification for Data Quality 
Requirements (6. punkta 1 daļas un IV pielikuma A daļas 
izpildei);
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EUROCONTROL Specification for Data Quality Requirements izvirza 
stingrākas datu kvalitātes prasības. Datu kvalitāte nav tikai precizitāte, 
izšķirtspēja un integritāte, bet arī pilnīga datu elementa izsekojamība no tā
radīšanas brīža, datu elementa produktīvais lietošanas laiks un nesagrozīta 
nodošana nākamam lietotājam.

Datu kvalitātes prasības piemērojamas valstīm, kas tās pieņem. Latvija 
aeronavigācijas datu un informācijas sniedzēji to darīs.

Lielas daļas aeronavigācijas datu un informācijas radīšanas pirmais solis ir 
ģeodēziskie novērojumi ar dažāda veida sensoriem. Ģeodēziskie novērojumu 
apstrādes un interpretācijas rezultāts ir ģeodēziskā informācija, kuru 
aeronavigācijas servisu sniedzēji pārvērš aeronavigācijas datos un 
informācijā. 
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Datu kvalitātes prasības ir apvienotas Harmonizētā listē jeb sarakstā vadoties 
pēc ģeodēziskiem raksturlielumiem:

• Platums un garums;
• Pacēlums/relatīvais un absolūtais augstums;
• Deklinācija un magnētiskā variācija;
• Peilējums;
• Garums/Attālums/Izmēri.
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Katrā no ģeodēzisko raksturlielumu grupā ir visu trīs apgabalu un lidlauka 
elementi, kuriem ir izvirzītas datu kvalitātes prasības.

Latvijā no 2011. gada 29. augusta tiek veiktas Aviācijas vajadzībām izpildīto 
ģeodēzisko darbu ekspertīzes, kurās tiek kontrolētas ICAO izvirzītās datu 
kvalitātes prasības.  Ekspertīzes tiek veikta balstoties uz tās 1. pielikumu, 
kurā identiski, kā harmonizētā sarakstā ir uzskaitītas visas ICAO datu 
kvalitātes prasības. 



Visa ģeodēziskā informācija, kas ir sekmīgi izgājusi ekspertīzi atbilst 
regulas 73/2010 datu kvalitātes prasībām, ja tās ir iesniegtas 
Aeronavigācijas Informēšanas Publikācijā (AIP) elektroniskā veidā.

Kopumā kopš ekspertīžu uzsākšanas 100 datu elementi ir izgājuši 
ekspertīzi.

Vidēji vienā AIP publikācijā tiek nopublicēti 1000-2000 datu elementi.

Tātad 5 % nav regulai 73/2010 atbilstošu datu kvalitātes pierādījumu.

AIPā nopublicētiem datu elementiem, kuru izcelsme ir ģeodēziskā
informācija, nav iespējams radīt datu kvalitātes pierādījumus no to 
radīšanas brīža.
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1. No esošiem datu elementiem AIPā tikai ….. % ir regulu 73/2010 
atbilstoši datu kvalitātes pierādījumi;

2. Datu kvalitātes pierādījumus atbilstoši regulai 73/2010 var radīt 
tikai un vienīgi izpildot EURPOCONTROL specifikācijas, kas 
radītas regulas realizācijai;

3. EUROCONTROL specifikācijas ir jāpiemēro Latvijas situācijai;
4. Regulas 73/2010 datu kvalitātes prasību izpildei nepieciešams 

izveidot elektronisku datubāzi ne tikai datu glabāšanai, bet arī tiešu 
pierādījumu radīšanai.
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Secinājumi
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Pateicos par uzmanību!

Jautājumi?

ivarsa@inbox.lv

MARIS.KALINKA@rtu.lv
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