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Gaisa transporta rašanās vēsture

Pirmais, brāļu Mangolfjē, lidojošais aparāts pacēlās debesīs 1783. gadā. Tvaika
dzinēja parādīšanās ļāva francūzim Žiffaram 1852. gadā konstruēt aerostatu,
kurš tika darbināts ar tvaika palīdzību. Lidmašīnu modeļus sāka izstrādāt krievu
izgudrotājs Andrejs Možaiskis, bet jau 1903. gadā gaisā pacēlās brāļu Raitu
pirmā lidmašīna.

Jaunu dzinēju un tehnoloģiju parādīšanās virzīja aviāciju uz priekšu. Liels solis
tika sperts brīdī, kad tika izgudroti reaktīvie dzinēji. Tas ļāva padarīt pasažieru
pārvadāšanu par ikdienu.



Gaisa satiksmes ceļi ir satiksmes ceļi, kuri neprasa
nekādu speciālu sagatavošanu, izmaksas uzturēšanai.



Lidmašīna ir aerodinamiskas formas gaisa kuģis ar nekustīgiem
spārniem, kura kustībai nepieciešamā vilkme tiek radīta ar
reaktīvo dzinēju.



Helikopteram nepieciešamais cēlējspēks tiek iegūts ar
rotējošu propelleru, kuru griež ar dzinēja palīdzību.



Pasažieru lidmašīnas

• Lidmašīna spēj pārvietoties atmosfērā ar lielu ātrumu, izmantojot spārnu
cēlējspēku.

• Atšķirībā no planieriem, lidmašīnām ir dzinēji.



Kravas lidmašīna var veikt dažādus

kravu pārvadājumus:

- plaša pielietojuma (lielgabarīta, smagā, 
garmēra), ar kopējo svaru līdz 250 t;

- iekškontinentālā ( non-stop/beznosēšanās)
kravu parvadāšana ar 180-200 t;

- starpkontinentālas kravu parvadāšana ar
svaru līdz 150 t;

- smago lielgabarīta kravu parvadāšana ar
svaru līdz 200 t.



Kravas lidmašīnas 
iekraušana



ASV kravas lidmašīna C-5 „Galaxy" 
uz Latviju nogādā bruņumašīnas 

„Stryker"

• https://www.youtube.com/
watch?v=Qm9Q2tameGc

https://www.youtube.com/watch?v=Qm9Q2tameGc


Ko ved pa gaisu?

• Kravas ar augstu vērtības
attiecību pret svaru
attiecību;

• Ātri bojājošās preces ;

• Steidzami nepieciešamus
mehānismus un detaļas;

• ražošanā nepieciešamas
izejvielas un detaļas.



Ko ved pa gaisu?

• Dārgas patēriņa preces,
kurām strauji zūd
komerciāla vērtība ;

• Avio pastu un diplomātisko
pastu, Ekspress sūtījumus;

• Dzīvniekus;

• Vērtīgas preces.



Pasaules lielākā kravas lidmašīna
Antonov An-225

• https://www.youtube.com/
watch?v=cAxqQPt2FG4

https://www.youtube.com/watch?v=cAxqQPt2FG4


747-400 Dreamlifter ir pārveidots un modificēts 747-400 un tas
ir spējīgs pārvadāt lielākus kravas daudzumus. 



 AirBaltic” ir Latvijas reģionālā aviokompānija, kas ir nozīmīgākā 
lidsabiedrībā visās Baltijas valstīs, jo ir tranzītmezgls starp 
Austrumiem un Rietumiem. 

 Dibināta 1995. gadā 28.augustā un savu pirmo pasažieru lidojumu
veica 1995. gada 1.oktobrī.

 Aviokompānijas “AirBaltic” galvenā atrašanās vieta ir Rīgas
starptautiskā lidosta (RIX).

Latvijas aviokompānija‘’AIRBALTIC’’



AirBaltic sniedz pasažieru 
un kravu pārvadājumu
pakalpojumus.

Pašlaik airBaltic gaisa flotes
sastāvā ir 36 lidmašīnas.



Reāllaika kartē var sekot lidojumiem visā pasaulē

https://www.flightradar24.com/60,18.83/4

Airbus A220-300

Boeing 737-500

Boeing 737–300

https://www.flightradar24.com/60,18.83/4


Gaisa transporta priekšrocības: 

1. Kravu nogādes ātrums. Lidmašīnas attīsta ātrumu 
750-850 km/h. 

Citi lidmašīnu tipi (TU-124, IL-18, AN-24, IL-14) attīsta 
ātrumu 400-700 km/h. 

2. Jaunas gaisa līnijas iespējams izveidot īsā laikā ar 
nelieliem kapitālieguldījumiem. 



3. Liels pārvadāšanas attālums bez nosēšanās.

4. Pats īsākais transportēšanas ceļš salīdzinājumā
ar citiem transporta veidiem.

5. Īsāki pārvaramie attālumi salīdzinājumā ar
citiem transporta veidiem nodrošina ātrāku kravu
nogādi.

6. Salīdzinoši nelieli kapitālieguldījumi.



Galvenie trūkumi:

1. Liels degvielas patēriņš.

2. Atkarība no
meteoroloģiskajiem laika
apstākļiem.

3. Augstas pārvadājumu
izmaksas.

4. Liels laika patēriņš
palīgoperācijām.



Prasības lidostām:

• Jāatrodas pēc iespējas tuvāk lielai pilsētai. Jo tieši lielās
pilsētās rodas nepieciešamība pēc pārvadājumiem.

• Lidostai kopā ar lidlauku jābūt ar lielu teritoriju. Skrejceļi,
stāvvietas, manevrēšanas vietas. Vietai jbūt līdzenai.

• Tuvumā pie lidostas nedrīkst būt kalni, pauguri, kuri var
traucēt nolaišanos un pacelšanos, kā arī radīt bīstamas gaisa
plūsmas.

• Jābūt labam klimatam, ar labu redzamību.



Air Waybill

Gaisa kravu pārvadājumu
pavadzīme.

Pavadzīme tiek izsniegta
tajā brīdī, kad krava tiek
nodota aviolīnijai.



Jautājumi diskusijai: 
vai uzdevumi

1. Kurā gadā sāka attīstīties aviācija (gaisa 
transports)?

2. Kāds transporta veids ir visdārgākais?

3. Kāds transporta veids ir visdrošākais?

4. Kad gaisā pacēlās pirmā lidmašīna?

5. Kādas ir gaisa satiksmes priekšrocības?

6. Kādi ir gaisa satiksmes trūkumi?

7. Kā sauc populārāko gaisa pārvadājumu 
kompāniju?

8. Kā sauc Latvijas aviokompāniju?

9. Kādi ir gaisa transporta veidi?

10. Kāda pavadzīme tiek izsniegta tajā brīdī, kad 
krava tiek nodota aviolīnijai?
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Paldies par uzmanību!


