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

CAA apstiprinājuma Nr.: ___________
PIETEIKUMA UN ZIŅOJUMA VEIDLAPA
EKSAMINĒTĀJA KOMPETENCES NOVĒRTĒŠANA
1. Pretendenta personas dati:
Vārds(-i):
Uzvārds(-i):
Dzimšanas datums:
Adrese:
Tālrunis:
e-pasta adrese:
2. Apliecības dati
Apliecības tips:
CPL ; MPL ; ATPL
Numurs:
Apliecībā iekļautās
FI ; TRI ; CRI ; IRI ; SFI
kvalifikācijas atzīmes:
Citas kvalifikācijas
atzīmes:
3. Pretendenta deklarācija
Es esmu pabeidzis standartizācijas kursu / prasmju atsvaidzināšanas semināru sertifikāta iegūšanai:
FE sertifikāts (saskaņā ar FCL.1005.FE)
CRE sertifikāts (saskaņā ar FCL.1005.CRE)
FIE sertifikāts (saskaņā ar FCL.1005.FE)
TRE sertifikāts (saskaņā ar FCL.1005.TRE)
IRE sertifikāts (saskaņā ar FCL.1005.IRE)
SFE sertifikāts (saskaņā ar FCL.1005.SFE)
lidmašīna;

helikopters;

cits: _____________________ tips: ______________________

Pretendenta vārds, uzvārds (ar lielajiem burtiem):

Paraksts:

4. Eksaminētāja apliecinājums
gaisa kuģa;
FSTD
Ja pārbaude nokārtota daļēji vai nav nokārtota, esmu informējis(-usi) pretendentu, ka
viņam/viņai nav tiesību izmantot kvalifikācijas tiesības līdz pārbaudes pilnīgai nokārtošanai.
Ziņas par pārbaudi:
Es esmu pārbaudījis pretendenta kompetenci saskaņā ar FCL daļu uz:

Lidlauks vai vieta:
Pacelšanās laiks:
Nokārtots
Nav nokārtots
Vieta un datums:
Eksaminētāja sertifikāta numurs (ja attiecas):

Kopējais lidojuma laiks:
Nosēšanās laiks:
Nenokārtošanas iemesli:
SIM vai gaisa kuģa reģistrācija:
Licences tips un numurs:

Eksaminētāja paraksts:

Vārds un uzvārds (ar lielajiem burtiem):
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Eksaminētāja kompetences novērtēšanas saturs (saskaņā ar AMC1 FCL.1020)
Pretendenta vārds, uzvārds: _______________________________
“REFLEKTANTA” INSTRUKTĀŽA

Nokārtots

Nav nokārtots

“Reflektantam” piešķir laiku un telpas, lai sagatavotos pārbaudes lidojumam. Instruktāža ietver
šādus aspektus:
1)

lidojuma mērķi;

2)

apliecības pārbaudi, ja nepieciešams;

3)

“reflektanta” tiesības uzdot jautājumus;

4)

izpildāmās ekspluatācijas procedūras (piemēram, ekspluatanta rokasgrāmatu);

5)

laikapstākļu novērtēšanu;

6)

“reflektanta” un eksaminētāja statusu;

7)

mērķus, kas ir jānoskaidro “reflektantam”;

8)

imitētus pieņēmumus par laikapstākļiem (piemēram, apledošanu un mākoņainuma zemāko
robežu);

9)

ekrānu izmantošanu (ja attiecināms);

10)

veicamo uzdevumu saturu;

11)

saskaņoto ātrumu un vadības raksturojumus (piemēram, V veida ātrumu, sānsveres leņķi,
nolaišanās minimumu);

12)

R/T izmantošanu;

13)

attiecīgos “reflektanta” un eksaminētāja pienākumus (piemēram, avārijas situācijas
gadījumā);

14)

administratīvās procedūras (piemēram, lidojuma plāna iesniegšanu)

Eksaminētāja kvalifikācijas pretendentam ir jāuztur nepieciešamais saziņas līmenis ar “reflektantu”.
Eksaminētāja kvalifikācijas pretendentam pārbaudes laikā ir jāievēro šādi nosacījumi:
1)

eksaminētāja iekļaušanās MP darbības vidē;

2)

nepieciešamība sniegt “reflektantam” precīzus norādījumus;

3)

atbildība par drošu lidojuma veikšanu;

4)

eksaminētāja iejaukšanās, ja nepieciešams;

5)

ekrānu izmantošana;

6)

sadarbība ar ATC un nepieciešamība kodolīgi un vienkārši formulēt nolūkus;

7)

netiešu norāžu sniegšana “reflektantam” par nepieciešamo darbību secību (piemēram,
izpildot iziešanu uz otru riņķi);

8)

īsu, faktiem atbilstošu pierakstu netraucējoša veikšana.

NOVĒRTĒJUMS

Nokārtots

Nav nokārtots

Eksaminētāja kvalifikācijas pretendentam ir jāņem vērā attiecīgajai prasmju pārbaudei noteiktās
lidojuma pārbaudes laikā pieļaujamo kļūdu robežas. Ir jāpievērš uzmanība šādiem aspektiem:
1)

“reflektanta” uzdotiem jautājumiem;

2)

paskaidrojumam par pārbaudes rezultātiem un noteiktu daļu nenokārtošanu;

3)

nenokārtošanas iemeslu izskaidrošanai.
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Eksaminētāja kompetences novērtēšanas saturs (saskaņā ar AMC1 FCL.1020)
Pretendenta vārds, uzvārds: _______________________________
IZTAUJĀŠANA

Nokārtots

Nav nokārtots

Eksaminētāja kvalifikācijas pretendentam ir jāapliecina inspektoram spēja veikt taisnīgu
“reflektanta” iztaujāšanu bez aizspriedumiem, pamatojoties uz skaidriem faktiem. Ir jānodrošina
nepārprotams līdzsvars starp draudzīgumu un stingrību.
Pēc kvalifikācijas pretendenta ieskatiem ar “reflektantu” ir jāapspriež šādi jautājumi:
1)

padomi “reflektantam” par to, kā izvairīties no kļūdām vai izlabot tās;

2)

jebkāda cita pamatota kritika;

3)

noderīgi padomi.

REĢISTRĒŠANA VAI DOKUMENTĒŠANA

Nokārtots

Nav nokārtots

Eksaminētāja kvalifikācijas pretendentam ir jāapliecina inspektoram spēja pareizi aizpildīt attiecīgo
dokumentāciju. Tas var attiekties uz:
1)

attiecīgās pārbaudes vai pārbaudījuma veidlapu;

2)

ierakstu apliecībā;

3)

paziņojumu par pārbaudes nenokārtošanu;

4)

attiecīgajām uzņēmuma veidlapām, ja eksaminētājam ir tiesības veikt ekspluatanta
kvalifikācijas pārbaudes

TEORĒTISKO ZINĀŠANU PIERĀDĪŠANA
Nokārtots
Nav nokārtots
Eksaminētāja kvalifikācijas pretendentam ir jāpierāda inspektoram, ka ir apgūtas apmierinošas
zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē eksaminētāja funkcijas
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Kompetentā iestāde var norīkot kādu no tās inspektoriem vai vecākajiem eksaminētājiem novērtēt
eksaminētāja sertifikāta pretendenta kompetenci.
DEFINĪCIJAS
“Inspektors” ir kompetentās iestādes inspektors, kas veic eksaminētāja kompetences novērtēšanu.
“Eksaminētāja kvalifikācijas pretendents” ir persona, kas vēlas iegūt eksaminētāja sertifikātu.
“Reflektants” ir persona, ko pārbauda vai vērtē eksaminētāja kvalifikācijas pretendents. Šāda
persona var būt pilots, kam ir jākārto pārbaudījums vai pārbaude, vai kompetentās
iestādes inspektors, kas vada pārbaudi eksaminētāja sertifikācijas piešķiršanai.
NOVĒRTĒJUMA NORISE
Kompetentās iestādes inspektors vai vecākais eksaminētājs novēro visus eksaminētāja kvalifikācijas
pretendentus, kas veic “reflektanta” pārbaudi gaisa kuģī, attiecībā uz kuru ir pieprasīts eksaminētāja
sertifikāts. Inspektors izvēlas attiecīgā apmācības kursa vai pārbaudes programmas daļas, attiecībā
uz kurām eksaminētāja kvalifikācijas pretendentam jāorganizē eksāmens “reflektantam”. Pēc
pārbaudes satura saskaņošanas ar inspektoru eksaminētāja kvalifikācijas pretendents vada visu
pārbaudi. Minētais ietver instruktāžu, lidojuma veikšanu, novērtēšanu un “reflektanta” iztaujāšanu
pēc lidojuma. Inspektors apspriež novērtējumu ar eksaminētāja kvalifikācijas pretendentu pirms
“reflektanta” iztaujāšanas un informēšanas par rezultātiem.
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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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