LATVIJAS REPUBLIKA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA
Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053, Latvija
Tālr.: 67830936, e-pasts: caa@caa.gov.lv

PIETEIKUMA UN ZIŅOJUMA VEIDLAPA (saskaņā ar AMC5 FCL.935(c))
FI(B) KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANAI
1. Pretendenta personas dati:
Pretendenta uzvārds(-i):
Vārds(-i):
Dzimšanas datums:

Tālr. (mājās):

Adrese:

Valsts:

2. Apliecības dati
Apliecības tips:
Klases paplašinājumi:

Tālr. (darbā):

Numurs:
1.

Grupas:

2.

Grupas:

3.

Grupas:

3. Lidojuma pieredze pirms kursa
Kopā nolidotās
PIC statusā
Ar karstā gaisa
Ar gāzi pildītiem Ar karstā gaisa
stundas ar dažādu nolidoto stundu
baloniem nolidotās baloniem nolidotās dirižabļiem
grupu gaisa
skaits
stundas
stundas
nolidotās stundas
kuģiem

4.

Pirmsiestāšanās pārbaudes lidojums

Es iesaku ……………………………………………………… uzņemšanai FI kursos.
ATO nosaukums:
Pārbaudes lidojuma datums:
To FI vārdi un uzvārdi, kas vada pārbaudījumu (ar lielajiem burtiem):
Apliecības numurs:
Paraksts:

1 no 6

PEL.3.13(1)(j)/5.1

5. Pretendenta deklarācija
Es esmu pabeidzis apmācības kursu saskaņā ar noteikto programmu šāda sertifikāta iegūšanai:
(atzīmējiet vajadzīgo)

FI sertifikāts FI(B)
Pretendenta vārds(-i), uzvārds(-i) (ar lielajiem burtiem): Paraksts:
6. Galvenā lidinstruktora deklarācija
Es apliecinu, ka …………………………………………………………………… ir sekmīgi pabeidzis /
pabeigusi apstiprināto apmācības kursu šāda sertifikāta iegūšanai:
FI sertifikāts FI(B)
saskaņā ar attiecīgo apmācības programmu.
Kursa laikā nolidotās stundas:

Kursa laikā veikto pacelšanās reižu skaits:

Izmantotie gaisa baloni vai karstā gaisa dirižabļi:

CFI vārds(-i) un uzvārds(-i):
Paraksts:
ATO nosaukums:
7. Lidojuma instruktora eksaminētāja sertifikāts
Es esmu pārbaudījis pretendenta kompetenci saskaņā ar FCL daļu.
A. LIDOJUMA INSTRUKTORA EKSAMINĒTĀJA NOVĒRTĒJUMS (daļējas nokārtošanas gadījumā):

Mutiskais teorētiskais eksāmens:

Prasmju pārbaude:

Nokārtots

Nokārtota

Nav nokārtots

Nav nokārtota

Iesaku pirms atkārtotas pārbaudes kārtošanas apgūt papildu lidojumu apmācību vai apmācību
uz zemes ar instruktoru.
Es uzskatu, ka pirms atkārtotas pārbaudes kārtošanas nav nepieciešama papildu teorētiskā vai
lidojumu apmācība (atzīmēt atbilstošo).
B. LIDOJUMA INSTRUKTORA EKSAMINĒTĀJA NOVĒRTĒJUMS:

FI sertifikāts
FIE vārds(-i) un uzvārds(-i) (ar lielajiem burtiem):
Paraksts:
Apliecības numurs:
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Datums:
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Pretendenta vārds, uzvārds: _______________________________
Instruktoru novērtēšanai jāatbilst šādiem izpildes standartiem (saskaņā ar AMC1 FCL.920(b)):
Nokārtots

Kompetence

Nav nokārtots

Sagatavot resursus
Radīt atmosfēru, kas veicina mācīšanos
Sniegt zināšanas
Integrēt TEM vai CRM
Plānot laiku, lai sasniegtu apmācības mērķus
Veicināt mācīšanos
Novērtēt apmācāmā izpildījumu
Uzraudzīt un pārskatīt panākumus
Izvērtēt apmācības kursus
Ziņot par rezultātiem

FI Kompetences novērtēšanas saturs (saskaņā ar AMC3 FCL.935(b), (c) un (d))
1. daļa, kompetences novērtēšanas mutiskais teorētiskais eksāmens, ir jākārto visiem FI, un tas ir
sadalīts divās daļās.
1) Pretendentam ir jānolasa lekcija pārbaudes apstākļos citam(-iem) “studentam(-iem)”, no
kuriem viens ir eksaminētājs. Tēmu pārbaudes lekcijai jāizvēlas no 1. daļas. Par to, cik
daudz laika pretendentam ir lekcijas sagatavošanai, viņš pirms tam vienojas ar eksaminētāju.
Pretendents var izmantot atbilstošu literatūru. Pārbaudes lekcijai nevajadzētu būt ilgākai par
45 minūtēm.
2) Pretendentu eksaminētājs mutiski izjautā, lai pārbaudītu, vai viņš pārzina 1. daļas tematus un
instruktoru kursos iekļauto saturu “instruktora pamatkompetences – mācīšana un
mācīšanās”.
2., 3. un 5. daļa attiecas uz visiem FI. Šīs daļas aptver uzdevumus, kuru nolūks ir demonstrēt spēju
būt par FI (piemēram, instruktora kompetences demonstrēšanas uzdevumi) un kurus eksaminētājs
izvēlās no FI apmācības kursa lidojumu daļas programmas. Pretendentam ir jādemonstrē FI spējas,
tostarp spēja instruēt, veikt lidojumu apmācību un iztaujāt pēc uzdevuma paveikšanas.
4. daļā ir iekļauti instruktora spēju demonstrēšanas papildu uzdevumi tiem FI, kuri māca pilotus
lidojumu veikšanai ar vairākdzinēju gaisa kuģiem. Šīs daļas uzdevumus attiecīgi veic vai nu
vairākdzinēju gaisa kuģī, vai arī FFS vai FNPT II, kuros tiek imitēts lidojums ar vairākdzinēju gaisa
kuģi. Šīs daļas uzdevumus pilda papildus 2., 3. un 5. daļas uzdevumiem.
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FI Kompetences novērtēšanas saturs (saskaņā ar AMC3 FCL.935(a))
Apvilkt ar O, ja nokārtots;
svītrot ar X, ja nav nokārtots

Pretendenta vārds, uzvārds: _______________________________

1. DAĻA. TEORĒTISKĀS ZINĀŠANAS. MUTISKIE JAUTĀJUMI
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Aviāciju regulējošie normatīvie akti
Vispārīgas zināšanas par gaisa kuģiem
Lidojuma tehniskais raksturojums un plānošana
Cilvēka veiktspēja un tās ierobežojumi
Meteoroloģija
Navigācija
Ekspluatācijas procedūras
Lidojuma principi
Profesionālās sagatavošanas pārvalde

2. DAĻA. PIRMSLIDOJUMA INSTRUKTĀŽA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Vizuālā prezentācija
Tehniskā precizitāte
Skaidrojuma saprotamība
Runas saprotamība
Apmācības paņēmiens
Modeļu un palīglīdzekļu izmantošana
Studenta līdzdalība
Vizuālā prezentācija

3. DAĻA. LIDOJUMS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Lidojuma demonstrācijas organizēšana
Runas un lidojuma demonstrācijas sinhronizācija
Kļūdu labošana
Gaisa kuģa vadīšana
Apmācības paņēmiens
Vispārējā lidotprasme un aviācijas drošība
Pozicionēšana un gaisa telpas izmantošana

4. DAĻA. UZDEVUMI AR VAIRĀKDZINĒJU (ME) LIDMAŠĪNU
4.1. Darbības, kas jāveic gadījumā, ja neilgi pēc pacelšanās notiek dzinēja atteice1
4.2. Nolaišanās un iziešana uz otro riņķī ar viendzinēja (SE) lidmašīnu1
4.3. Nolaišanās un nosēšanās ar SE lidmašīnu1
1

šie punkti izpildāmi FI uz ME kompetences novērtēšanai

5. DAĻA. PĒCLIDOJUMA IZTAUJĀŠANA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Uzskatāmība
Tehniskā precizitāte
Skaidrojuma saprotamība
Runas saprotamība
Apmācības paņēmieni
Modeļu un palīglīdzekļu izmantošana
Studenta līdzdalība
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AIZPILDA EKSAMINĒTĀJS
Ievērojot FCL.1030(a)(1), esmu pārliecinājies, ka saziņa ar pretendentu tiek veidota bez valodas
barjerām.
Ievērojot FCL.1030(a)(2), esmu pārliecinājies, ka pretendents atbilst visām FCL daļā noteiktajām
kvalifikācijas, mācību apguves un pieredzes prasībām tādas apliecības, kvalifikācijas vai sertifikāta
izsniegšanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, kuras prasmju pārbaude,
kvalifikācijas pārbaude vai kompetenču pārbaude tiek kārtota.
Ievērojot FCL.1030(a)(3), esmu informējis pretendentu par sekām, ko rada nepilnīgas, neprecīzas
vai nepatiesas informācijas sniegšana par mācībām un lidojumu pieredzi.
Ievērojot FCL.1030(b)(1), esmu informējis pretendentu par pārbaudes rezultātu.

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā
Nē
Gadījumā, ja pārbaude nokārtota daļēji vai nav nokārtota, ievērojot FCL.1030(b)(1), esmu
informējis pretendentu, ka viņam/viņai nav tiesību izmantot kvalifikācijas tiesības līdz pārbaudes
Jā
Nē
pilnīgai nokārtošanai, kā arī izskaidrojis turpmākās mācību prasības un pretendenta apelācijas
tiesības.
Pašreizējās kvalif. derīguma
Jaunais kvalif. derīguma beigu
Ievērojot FCL.1030(b)(2), ja nokārtota kvalifikācijas pārbaude
beigu datums:
datums:
derīguma termiņa pagarināšanai, pretendenta apliecībā esmu
apstiprinājis jaunu kvalifikācijas derīguma beigu datumu
Ievērojot FCL.1030(b)(3), esmu izsniedzis pretendentam parakstītu šo ziņojumu.
Jā
Nē
Ievērojot FCL.1030(b)(3)(ii), apstiprinu, ka veikti visi nepieciešamie manevri un uzdevumi, kā arī
mutisks teorijas eksāmens (ja piemērojams). Ja kāds no punktiem nav nokārtots, protokolā esmu
norādījis šāda novērtējuma iemeslu.

Jā

Nē

AIZPILDA GADĪJUMĀ, JA KOMPETENTĀ IESTĀDE, KURA ATBILD PAR PRETENDENTA
APLIECĪBU, NAV TĀ PATI, KAS IZSNIEDZA EKSAMINĒTĀJA SERTIFIKĀTU
Ievērojot FCL.1030(b)(3)(iv), apstiprinu, ka esmu izskatījis un piemērojis pretendenta
kompetentās iestādes valsts procedūras un prasības, kas publicētas Dokumenta par atšķirībām
eksaminēšanā (The Examiner Differences Document) versijā Nr. _________.
Ievērojot FCL.1030(b)(3)(v), ziņojumam esmu pievienojis eksaminētāja sertifikāta kopiju, kurā
norādīta eksaminētāja tiesību darbības joma.

Jā

Nē

Jā

Nē

Ja pēc lidojuma pārrunu laikā pretendentam ir bijuši jebkādi komentāri vai atšķirīgs
viedoklis par eksaminētāja veikto pārbaudi un / vai vērtējumu, to norādīt zemāk:

________________________________________________________________________________
Eksaminētāja Vārds, Uzvārds / Datums / Paraksts

AIZPILDA PRETENDENTS
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar šī ziņojuma saturu, saprotu un piekrītu visai
informācijai, kas tajā iekļauta.
Atzīmēt, ja pārbaude nokārtota daļēji vai nav nokārtota: piekrītu
/ nepiekrītu
atkārtotai
pārbaudei ar to pašu eksaminētāju.

________________________________________________________________________________
Pretendenta Vārds, Uzvārds / Datums / Paraksts
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LAPPUSE ATSTĀTA BRĪVA
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