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Darbu sāk jauns Eiropas GNSS aģentūras 
(GSA – nākotnē EUSPA) izpilddirektors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Rodrigo da Costa 2020. gada 16. oktobrī sāka pildīt Eiropas GNSS aģentūras (GSA) izpilddirektora pienākumus; 
drīzumā plānots, ka tā kļūs par ES Kosmosa programmas aģentūru. GSA valde viņu ievēlēja 2020. gada 15. septembrī, 
un 2020. gada 12. oktobrī viņš tikās ar Eiropas Parlamenta ITRE komiteju. 
 
Portugāles pārstāvis Da Costa kungs ir strādājis vairākās ES valstīs, 2017. gada martā sāka strādāt GSA kā Galileo 
pakalpojumu programmas vadītājs. Šajā amatā viņš bija atbildīgs par ES globālās satelītu sistēmas Galileo vadību 
pakalpojumu sniegšanas posmā. Viņš iepriekš ir ieņēmis vairākus vadošus amatus projektu vadībā, uzņēmējdarbības 
attīstībā un institucionālo kontu pārvaldībā kosmosa nozarē tādās jomās kā cilvēku lidojumi kosmosā, izpēte, 
palaišanas iekārtas un pētniecība un attīstība.  
 
Da Costa kungs strādās, lai GSA pārveidotu par ES Kosmosa programmas aģentūru (EUSPA). Viņš nodrošinās, ka 
pašreizējās darbības joprojām tiek sekmīgi īstenotas, vienlaikus veicot arī jaunas darbības, kas vajadzīgas Aģentūras 
jauno pilnvaru izpildei.  
 
Kopš GSA izveides 2004. gadā tā ir veikusi vēl nebijušu ieguldījumu ES galvenajās satelītu sistēmās Galileo un 
EGNOS, kas ir būtiski veicinājis Savienības neatkarību un ekonomikas izaugsmi. Aģentūra, kurā strādā augsti kvalificēti 
un specializēti darbinieki, ir veicinājusi inovāciju un virzījusi uzņēmējdarbību, vadījusi pakalpojumu sniegšanu un 
stimulējusi ES ekonomiku, galvenokārt nodrošinot Galileo un EGNOS ieviešanu dažādos tirgus segmentos, pateicoties 
augstas kvalitātes un drošiem satelītpakalpojumiem. Domājot par nākotni, EUSPA turpinās izmantot GSA darbu un 
uzņemsies jaunus papildu pienākumus attiecībā uz turpmākiem ES kosmosa programmas komponentiem, tostarp 
darbībām Copernicus (Eiropas Zemes novērošanas programma) un GOVSATCOM (ES droša satelītsakaru sistēma). 
 
Komentējot savus jaunos pienākumus, Da Costa teica: “Kļūt par Aģentūras izpilddirektoru pirmām kārtām nozīmē vadīt 
izcilu un apņēmīgu speciālistu komandu. Esmu ļoti priecīgs par to, ka mums ir iespēja izveidot sekmīgu EUSPA, kas ir 
galvenā ES kosmosa programmas veicinātāja. Ceru sadarboties ar visām ieinteresētajām personām. Uzdevums ir 
iespaidīgs, taču esmu pārliecināts, ka mēs spēsim izpildīt savu lomu, parādot ES pilsoņiem, ko varam kopā izdarīt ES 
kosmosa pasākumos GSA/EUSPA.” 
 
Da Costa kungs ir ieguvis grādu aerokosmiskajā inženierzinātnē Instituto Superior Técnico Lisabonā, maģistra grādu 
aerokosmiskajā inženierzinātnē Delftas Universitātē un MBA grādu EuroMBA Biznesa skolu konsorcijā. 
 
“Izmantojot ES Kosmosa programmas līdzekļus ES iedzīvotāju labā, EUSPA būs būtiska loma Savienības inovācijas 
un ekonomiskās izaugsmes veicināšanā. GSA pašreizējie uzdevumi saistībā ar EGNOS un Galileo pakalpojumu 
sniegšanu, drošību un ieviešanu tirgū, ko pastiprina jauni uzdevumi saistībā ar Eiropas GNSS, Copernicus un 
GOVSATCOM, nodrošinās EUSPA galveno lomu, lai vēl vairāk veicinātu kosmosa tehnoloģiju izmantošanu ES-27 un 
ārpus tās. Esmu pārliecināts, ka Rodrigo lieliski strādās jaunajā amatā," sacīja GSA valdes priekšsēdētāja pienākumu 
izpildītājs Alberto Tuozzi. 
 
Zemāk atradīsiet saiti uz īsu video interviju ar Da Costa kungu.  

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://youtu.be/dKhzvxO99CM
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Par Eiropas GNSS aģentūru (GSA) 
 

Eiropas GNSS aģentūra (GSA) ir Eiropas Savienības aģentūra, kas atbild par Eiropas Globālās navigācijas satelītu 
sistēmas (GNSS), Galileo un EGNOS darbību, drošību un pakalpojumu sniegšanu. Sadarbojoties ar ieinteresētajām 
personām, nozares uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, GSA nodrošina vislielāko atdevi no 
ieguldījumiem Eiropas GNSS, vairojot ieguvumus no kosmosa lietojumiem Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem, 
veicinot inovāciju un konkurētspēju un nodrošinot ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi. Plašāka informācija ir pieejamaGSA 
tīmekļa vietnē. 

 

 

 

 Plašāka informācija: 

Cristina Comunian 

GSA Communications Officer 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobile: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA Communications Officer 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobile: +420 602 619 776 
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