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

ATPL(H) PRASMJU PĀRBAUDES PIETEIKUMA UN
EKSAMINĒTAJA NOZĪMĒŠANAS VEIDLAPA
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
Vārds:

Uzvārds:

Pilota apliecības Nr.:

Operators:

G/K tips:

Tālrunis:

e-pasts:

Pārbaudes datums:

TRE/SFE:

Sertifikāta Nr.:

PRETENDENTA PIEREDZE (sākotnējai ATPL izsniegšanai)
1. Pretendenta vecums (FCL.500)

gadi:

2. JAA CPL apliecība vai ICAO CPL/ATPL (FCL.510.H(a))

derīgs līdz:

min 21

3. Daudzpilotu helikoptera tipa kvalifikācija (FCL.510.H(a))

derīgs līdz:

4. MCC kurss (FCL.510.H(a))

nokārtots:

5. 1. klases veselības apliecība (MED.A.030(f))

derīgs līdz:

6. ATPL teorijas eksāmeni (FCL.515)

nokārtots:

7. Lidojumu pieredze* (FCL.510.H(b))

stundas:

min 1000

no kurām FSTD (FCL.510.H)

FSTD stundas:

max 100

no kurām FNTP (FCL.510.H)

FNTP stundas:

max 25

tai skaitā vismaz (FCL.510.H(b)):
a) daudzpilotu helikopteri

stundas:

min 350

b) PICUS**

stundas:

min 250

vai PIC

stundas:

min 250

vai PICUS un PIC

PICUS stundas:

min 150

PIC stundas:

min 100

c) maršruta lidojumu pieredze

stundas:

min 200

no kurām PIC vai PICUS

stundas:

min 100

d) instrumentāli nolidotais laiks

stundas:

min 30

stundas:

max 10

stundas:

min 100

no kurām uz zemes
e) nakts lidojumu PIC vai otrā pilota statusā

* nolidojums lidmašīnās tiek ieskaitīts 50% apmērā no 7.punktā noteiktā apjoma
** 250 st. ar daudzpilotu helikopteriem uzraudzīta PIC statusā. Šajā gadījumā ATPL(H) tiesības attiecas tikai uz daudzpilotu lidojumiem, līdz
veiktas 100 st. PIC statusā

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
Ar šo apliecinu, ka augstāk sniegtā informācija ir pareiza un atbilst ATPL saņemšanas prasībām; man nekad
nav bijusi neviena citā dalībvalstī izdota gaisa kuģu apkalpes personāla apliecība, sertifikāts, kvalifikācijas
atzīme, autorizācija vai atestāts, kas ticis atsaukts vai apturēts (AMC1 ARA.GEN.315(b)(3)).
Es apzinos, ka jebkuras manis nepatiesi sniegtās informācijas rezultātā mana pilota apliecība, kvalifikācijas
atzīme vai sertifikāta izsniegšana var tikt ierobežota, apturēta vai anulēta (ARA.FCL.250a)1))
Pretendenta parakts:

Datums:
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Vismaz 5 darba dienas pirms vēlamā ATPL prasmju pārbaudes datuma, pretendents iesūta
aizpildītu šo Pieteikuma veidlapu uz CAA e-pastu Armands.Ozolins@caa.gov.lv
CAA nozīmē eksaminētāju un izsūta apstiprinājumu ATPL prasmju pārbaudes pieteicējam
5 darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.
Pārbaudi drīkst veikt tikai pēc CAA apstiprinājuma saņemšanas!
Lai saņemtu ATP pilota apliecību, pēc prasmju pārbaudes pretendentam klātienē
jāiesniedz CAA sekojoši dokumenti:
pases kopija,
pašreizējā pilota apliecības kopija,
1. klases veselības apliecības kopija,
ATPL teorijas eksāmenu rezultātu kopija;
eksaminētāja aizpildīts un parakstīts ATPL prasmju pārbaudes protokola
oriģināls,
pilota lidojumu grāmatiņas to lappušu kopijas, kas apliecina attiecīgu
lidojumu pieredzi,
pretendenta aizpildīts un parakstīts CAA iesnieguma veidlapas oriģināls
ATPL saņemšanai,
angļu valodas prasmi apliecinoša sertifikāta kopija,
MCC kursa pabeigšanas sertifikāta kopija.
AIZPILDA CAA
Prasmju pārbaudes apstiprinājuma Nr.:
Pārbaudes datums:
Pārbaudei nozīmēts SFE / TRE eksaminētājs:
Nozīmētā eksaminētāja sertifikāta Nr.:
Prasmju pārbaude veicama uz SIM / G/K:
CAA inspektora apstiprinājums
(vārds, uzvārds, paraksts, datums):
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