1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24. jūlija
noteikumiem Nr. 496
Iesniegums civilās aviācijas gaisa kuăa salona apkalpes locekĜu sagatavošanas
instruktora sertifikāta saĦemšanai
(1) Vārds
(3) Personas kods

(2) Uzvārds
(4) Dzimšanas datums
___________________________________

(5) Kontaktinformācija:
Deklarētās dzīvesvietas adrese __________________________________________________
Tālrunis _________________________________
E-pasts __________________________________
(6) Pretendents vēlas saĦemt civilās aviācijas gaisa kuăa salona apkalpes locekĜa sagatavošanas
instruktora kvalifikāciju šādās jomās:
1. Civilās aviācijas gaisa kuăa salona apkalpes locekĜu darba optimizācija*
□
2. Lidojumu drošības un ārkārtas procedūras**
□
3. Personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām
□
apkalpošana***
(7) Pretendents, kurš vēlas saĦemt civilās aviācijas gaisa kuăa salona apkalpes locekĜu sagatavošanas
instruktora kvalifikāciju lidojumu drošības un ārkārtas procedūru jomā, kvalificējas vismaz viena
šāda temata mācīšanai un (vai) pārbaudei:
Mācības
Pārbaudes
1. Civilās aviācijas darbību reglamentējošie normatīvie akti un
□
□
ekspluatanta prasības, kas attiecas uz gaisa kuăa salona apkalpes
locekĜu pienākumiem un atbildību
2. Izdzīvošana uz ūdens, polārajos apgabalos, tuksnesī un džungĜos
□
□
3. Uguns dzēšana un darbība dūmos, izmantojot ugunsdzēšanas
□
□
aprīkojumu uz aizsargiekārtas, kas pieejamas gaisa kuăī
4. Darbs ar pasažieriem, pūĜa vadība un gaisa kuăa salona
□
□
uzraudzība
5. SaziĦa
□
□
6. Disciplīna un atbildība
□
□
7. Avārijas trapa lietošana
□
□
8. Gaisa kuăa durvju un izeju ekspluatācija
□
□
9. Ikdienas, avārijas situāciju un gaisa kuăa evakuācijas procedūras
□
□
10. Lidojumu apkalpes darbnespēja (lidojumu apkalpju drošības
□
□
jostu, sēdekĜu, skābekĜa sistēmu un kontrolkaršu izmantošana)
11. Drošības un avārijas ierīču izvietojums un lietošana
□
□
12. Pasažieru instruktāža un drošības demonstrējumi
□
□
13. ZiĦošana par incidentiem, aviācijas nelaimes gadījumiem un to
□
□
pārskats
14. Lidojumu darba laika ierobežojumi un atpūta
□
□
15. Gaisa kuăis un tā sistēmas, kas attiecas uz salona apkalpes
□
□
locekĜu pienākumiem
16. Gaisa kuăa virsmas apledošana
□
□
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(8) Apliecinājums, ka pretendents ir pabeidzis kursu par mācību metodiku (apliecinājumā
ietver kursā iekĜauto tematu atšifrējumu)
Izsniegšanas datums _________________________
Izdevējs __________________________________________________________
(9) Apliecinājums, ka pretendents ir ieguvis divus gadus ilgu pieredzi civilās aviācijas gaisa
kuăa salona apkalpes locekĜa darbā vai divus gadus ilgu pieredzi aviācijā konkrētam tematam
atbilstošajā jomā
Izsniegšanas datums _________________________
Izdevējs __________________________________________________________
(10) Apliecinājums, ka pretendents ir pabeidzis kursu par cilvēka veiktspējām un
ierobežojumiem (apliecinājumā ietver kursā iekĜauto tematu atšifrējumu)
Izsniegšanas datums _________________________
Izdevējs ___________________________________________________________
(11) Apliecinājums, ka pretendents ir pabeidzis civilās aviācijas gaisa kuăa salona apkalpes
locekĜu darba optimizācijas instruktoru kursu
Izsniegšanas datums _________________________
Izdevējs __________________________________________________________
(12) Apliecinājums, ka pretendents ir pabeidzis specializētu instruktoru kursu darbam ar
personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām
Izsniegšanas datums _________________________
Izdevējs __________________________________________________________
(13) Citi apliecinājumi
__________________________________________________________________________
Izsniegšanas datums _________________________
Izdevējs __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Izsniegšanas datums _________________________
Izdevējs __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Izsniegšanas datums _________________________
Izdevējs __________________________________________________________
□ Vēlos saĦemt civilās aviācijas gaisa kuăa salona apkalpes locekĜu sagatavošanas instruktora
sertifikātu elektroniska dokumenta formā
Datums
Paraksts

Piezīmes.
1. * Pretendents aizpilda iesnieguma (8), (9), (10) un (11) sadaĜu.
2. ** Pretendents aizpilda iesnieguma (7), (8) un (9) sadaĜu.
3. *** Pretendents aizpilda iesnieguma (8), (9) un (12) sadaĜu.
4. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Spēkā no 27.07.2012.

