LATVIJAS REPUBLIKA
CIVILĀS AVIĀCIJAS AĢENTŪRA
REPUBLIC OF LATVIA
CIVIL AVIATION AGENCY
Airport “Riga” 10/1, Marupe count, LV-1053, Latvia, Phone (+371) 67 830936; Fax (+371) 67 830967

INSTRUKTORA KVALIFIKĀCIJA (saskaņā ar MK Nr.51/2011)

 ULTRAVIEGLAIS GAISA KUĢIS

 MOTODELTAPLĀNS
CAA apstiprinājuma Nr.: ___________

A. Aizpilda pretendents
Uzvārds:

Vārds:

Dzimšanas laiks (dd/mm/gggg):

Personas kods:

Adrese (ielas nosaukums):

Tālrunis/e-pasts:

Pasta indekss:

Pilsēta:

Pilota apliecības veids un numurs:

Veselības apliecības klase:

Datums (dd/mm/gggg):

Paraksts:

Lidojumu pieredze
Nolidojums uz:

ULA ___________________

MHG ___________________

Lidojumu skaits:

ULA ___________________

MHG ___________________

Kopējais nolidojums:

B. Aizpilda instruktors:
Teorētisko zināšanu pārbaude
30 stundu lidojumu instruktora teorētisko mācību programma
(ieskaitot lidojumu mācību metodiku un kontroles testus):

Datums (dd/mm/gggg):

Mācību lidojumi
Gaisa kuģa tips:

Nolidojums:

Lidojumu skaits:

Es apstiprinu, ka pretendents ir izpildījis visas nepieciešamās prasības, lai veiktu kvalifikācijas pārbaudi

 ULAL /  MHG instruktora kvalifikācijas iegūšanai.
Instruktora vārds un paraksts:

Datums (dd/mm/gggg):

C. Aizpilda eksaminētājs:
Pārbaudes lidojumi
Gaisa kuģa tips:

Reģistrācijas Nr.:

Pacelšanās laiks/vieta:

Nosēšanās laiks/vieta:

Lidojumu laiks:
Pārbaudes datums (dd/mm/gggg):

Lidojumu skaits:
Eksaminētāja nozīmējuma Nr.:

Eksaminētāja uzvārds:

Eksaminētāja paraksts:

Latvijas CAA:

Inspektora uzvārds:

Inspektora paraksts:

Pārbaudes rezultāti
1. daļa:
Nenokārtoti apakšpunkti:

2. daļa:
Nenokārtoti apakšpunkti:

3. daļa:
Nenokārtoti apakšpunkti:

4. daļa:
Nenokārtoti apakšpunkti:

5. daļa:
Nenokārtoti apakšpunkti:

 Nokārtots
 Nav nokārtots ______

 Nokārtots
 Nav nokārtots ______

 Nokārtots
 Nav nokārtots ______

 Nokārtots
 Nav nokārtots ______

 Nokārtots
 Nav nokārtots ______

Atkārtotā pārbaude:
Nenokārtoti apakšpunkti:

Atkārtotā pārbaude:
Nenokārtoti apakšpunkti:

Atkārtotā pārbaude:
Nenokārtoti apakšpunkti:

Atkārtotā pārbaude:
Nenokārtoti apakšpunkti:

Atkārtotā pārbaude:
Nenokārtoti apakšpunkti:

 Nokārtots
 Nav nokārtots ______

 Nokārtots
 Nav nokārtots ______

 Nokārtots
 Nav nokārtots ______

 Nokārtots
 Nav nokārtots ______

 Nokārtots
 Nav nokārtots ______

D. Aizpilda CAA darbinieks:
Gaisa kuģa tips:
Reģistrācijas Nr.:

Kvalifikācijas atzīme apliecībā:
Datums (dd/mm/gggg):

PEL inspektora paraksts:

V.Uzvārds:
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Ministru kabineta noteikumi Nr. 51/2011
8. Prasības instruktora kvalifikācija atzīmes iegūšanai un derīguma termiņa pagarināšanai
Ultravieglais gaisa kuģis
96.1. apguvis 50 stundu lidojumu instruktora teorētisko mācību programmu (ieskaitot pirmsmācību un mācību
kontroles testus);
96.2. apguvis 25 stundu lidojumu instruktora mācību metodikas programmu;
96.3. lidojumu instruktora uzraudzībā nolidojis 15 mācību lidojumu stundas attiecīga tipa vai klases lidmašīnā (ne
vairāk kā trīs stundas mācību lidojumus var veikt lidojumu trenažierī);
96.4. nolidojis trīs mācību lidojumu stundas viendzinēja virzuļu lidmašīnā atbilstoši konvencijas 2.pielikumā
minētajiem instrumentālo lidojumu noteikumiem (ne vairāk kā divas stundas mācību lidojumus var veikt
lidojumu trenažierī);
96.5. pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas nolidojis vismaz 200 stundas, no tām ne mazāk kā 150
stundas kapteiņa statusā, tajā skaitā:
96.5.1. 20 stundas – maršrutu lidojumi ar viendzinēja virzuļu lidmašīnu vai sertificētu motoplanieri;
96.5.2. 30 stundas – lidojumi ar viendzinēja virzuļu lidmašīnu, no tām piecas stundas ne agrāk kā sešus mēnešus
pirms lidojumu instruktora kvalifikācijas iegūšanas profesionālās atbilstības līmeņa pārbaudes.
105. Amatierpilots, kurš ieguvis apliecību ar LAPL(ULAL) kvalifikācijas atzīmi, lai pagarinātu lidojumu instruktora
kvalifikācijas derīguma termiņu kā lidojumu instruktors vai lidojumu eksaminētājs, 36 mēnešu laikā pēc lidojumu
instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas vai pēc tam, kad viņš norīkots par lidojumu eksaminētāju, nolido
vismaz 45 mācību lidojumu stundas ar attiecīgas kategorijas gaisa kuģi, no tām 15 mācību lidojumu stundas –
pēdējo 12 mēnešu laikā.

Motodeltaplāns
98.1. apguvis 30 stundu lidojumu instruktora teorētisko mācību programmu (ieskaitot lidojumu instruktora mācību
metodiku un kontroles testus);
98.2. lidojumu instruktora uzraudzībā nolidojis 10 mācību lidojumu stundas ar attiecīga tipa gaisa kuģi;
98.3. veicis 20 pacelšanās un nosēšanās manevrus ar attiecīgu gaisa kuģi;
98.4. nolidojis vismaz 100 stundas kapteiņa statusā pēc amatierpilota vai privātpilota apliecības saņemšanas;
98.5. veicis ne mazāk kā 200 pacelšanās, izmantojot šo noteikumu 40.punktā minētās pacelšanās metodes;
98.6. nolidojis vismaz 30 stundas ar sertificētu motoplanieri, ja amatierpilots vai privātpilots vēlas saņemt lidojumu
instruktora kvalifikāciju motoplanierim.
106. Amatierpilots vai privātpilots, kurš ieguvis apliecību ar LAPL(MHG) kvalifikācijas atzīmi, lai pagarinātu lidojumu
instruktora kvalifikācijas derīguma termiņu kā lidojumu instruktors vai lidojumu eksaminētājs, 36 mēnešu laikā
pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas vai pēc tam, kad viņš norīkots par lidojumu
eksaminētāju, nolido vismaz 30 mācību lidojumu stundas un veic 60 pacelšanās ar attiecīgas kategorijas gaisa
kuģi, no tām 15 mācību lidojumu stundas un 20 pacelšanās – pēdējo 12 mēnešu laikā.
109. Papildus šo noteikumu 105. un 106. minētajām prasībām lidojumu instruktors, lai pagarinātu lidojumu instruktora
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņu, izpilda vienu no šādām prasībām:
109.1. 36 mēnešu laikā pēc lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes iegūšanas apmeklē lidojumu instruktoru
semināru;
109.2. ne agrāk kā 12 mēnešus pirms lidojumu instruktora kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa beigām nokārto
lidojumu instruktora praktisko eksāmenu.
109.1 Ja lidojumu instruktors neizpilda šo noteikumu 105. un 106. punktā minētās prasības, viņš lidojumu instruktora
kvalifikācijas atzīmes derīguma termiņa pagarināšanai izpilda šo noteikumu 109.1. un 109.2.apakšpunktā
minētās prasības.
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1.DAĻA
TEORĒTISKO ZINĀŠANU PĀRBAUDE
Civilo aviāciju regulējošie normatīvie akti
Gaisa kuģa ekspluatācijas noteikumi
Cilvēka veiktspēja un iespējas
Meteoroloģija
Navigācija
Lidojumu principi
Lidojumu procedūras
Mācību procesa administrēšana
2.DAĻA
SAGATAVOŠANĀS LIDOJUMAM (BRIEFING)
Vizuālā prezentācija
Tehniskā precizitāte
Stāstījuma izklāsta skaidrība
Runas skaidrība
Instruktora pedagoģiskie paņēmieni
Gaisa kuģu modeļu un uzskates līdzekļu pielietošana
Studenta līdzdalība
3.DAĻA
LIDOJUMS
Demonstrācija lidojumā
Runas un demonstrācijas saskaņošana
Kļūdu labojumi
Gaisa kuģa vadība
Instruktora pedagoģiskie paņēmieni
Lidotmāka / Drošība
Pozicionēšana gaisa telpā
4.DAĻA
NESTANDARTA UN AVĀRIJAS SITUĀCIJAS
Dzinēja atteices simulēšana pēc pacelšanās (tikai ULAL)
Piespiestas nosēšanās simulēšana
Avārijas procedūru simulēšana
Mutiskie jautājumi par avārijas procedūrām
5.DAĻA
LIDOJUMS
Vizuālā prezentācija
Tehniskā precizitāte
Stāstījuma izklāsta skaidrība
Runas skaidrība
Instruktora pedagoģiskie paņēmieni
Gaisa kuģu modeļu un uzskaites līdzekļu pielietošana
Studenta līdzdalība

NOKĀRTOTS
(iniciāļi)

NAV NOKĀRTOTS
(iniciāļi)

NOKĀRTOTS
(iniciāļi)

NAV NOKĀRTOTS
(iniciāļi)

NOKĀRTOTS
(iniciāļi)

NAV NOKĀRTOTS
(iniciāļi)

NOKĀRTOTS
(iniciāļi)

NAV NOKĀRTOTS
(iniciāļi)

NOKĀRTOTS
(iniciāļi)

NAV NOKĀRTOTS
(iniciāļi)
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PIEZĪMES:

DATUMS:

PRETENDENTA PARAKSTS:
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