APSTIPRINĀTS
28.05.2017. LPF valdes sēdē

Licencēšanas komisijas Nolikums
1. Vispārīgi noteikumi
1.1.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Licencēšanas
komisijas (turpāk - Komisija) izveide un darbība un nosaka Komisijas
pienākumus un tiesības.
1.2.
Par pilotu iepazīstināšanu ar šiem noteikumiem, par noteikumu izpildes
kontroli un izmaiņām šajos noteikumos atbild Latvijas Paraplanierisma
federācija (turpmāk – LPF).
1.3.
Jebkuru Komisijas lēmumu var apstrīdēt LPF valdē.
2. Komisijas izveide
2.1. Komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar LPF valdes lēmumu.
2.2. Komisija sastāv no 3 (trīs) komisijas locekļiem.
2.3. Komisijas sastāvs tiek apstiprināts uz nenoteiktu laiku.
2.4. Komisijas locekļa amatam pretendentus izvirza LPF valdes locekļi.
2.5. Komisijas sastāvā ir jāiekļauj piloti, kur 1 (vienam) ir vismaz C kategorija, kur 1
(vienam) ir vismaz E kategorija un kur vismaz 1 (vienam) ir I kategorija.
3. Komisijas darbība
3.1. Komisijas locekļiem ir vienādas pilnvaras.
3.2. Komisijas darba kārtību veido LPF valde, Komisijas locekļi un par eksāmenu
organizēšanu atbildīgā persona.
3.3. Par darbu Komisijā tās locekļi var saņemt atalgojumu un izdevumu segšanu, kas
saistīts ar pienākumu izpildi.
3.4. Komisijas lēmumus apstiprina LPF Prezidents.
4. Komisijas pienākumi
4.1. Dalība LPF eksāmenos un lēmumu pieņemšanā par licenču piešķiršanu un/vai
pagarināšanu.
4.2. Citu valstu paraplanierisma (vai līdzvērtīgu) federāciju izdotu licenču (pilotu
apliecību) salīdzināšana ar LPF noteikto kārtību un lēmumu pieņemšana.
5. Komisijas tiesības
5.1. LPF pilnvaroto pārstāvju funkciju veikšana.
5.2. Eksāmenu pieņemšana un lēmumu par licenču izsniegšanu un/vai pagarināšanu
pieņemšana.
5.3. Citās valstīs izdoto licenču (apliecību) salīdzināšana.
5.4. Jautājumu izskatīšanas LPF valdē iniciēšana.
6. Eksāmenu organizēšana un lēmumu pieņemšana
6.1. Eksāmenā jāpiedalās ne mazāk kā 2 (diviem) eksāmenu komisijas locekļiem vai to
aizvietotājiem - LPF valdes locekļiem.
6.2. Licencēšanas komisijas lēmumam ir jābūt vienbalsīgam. Strīdi, ja tādi rodas, tiek
izskatīti LPF valdē.
6.3. Licencēšanas komisija var pieaicināt dažādu jomu LPF atzītus ekspertus.
6.4. Eksāmena organizēšanas kārtība:
6.4.1. Eksāmenu organizēšanu koordinē LPF valdes nozīmēta persona.

6.4.2. LPF valdes nozīmētā persona par eksāmeniem apkopo informāciju par kandidātu
interesi kārtot eksāmenu, koordinē nepieciešamo eksāmenu komisijas locekļu
klātbūtni, nodrošina eksāmenu biļešu pavairošanu, nodrošina eksāmenu norises
savlaicīgu izziņošanu, koordinē maksājumu veikšanu pirms eksāmenu norises.
6.4.3. Kandidāts uz kvalifikācijas pārbaudes eksāmenu ierodas ar noteikta parauga
instruktora apliecinājumu (e-pasts brīvā formā) par gatavību eksāmenam.
6.4.4. Teorētisko zināšanu pārbaudi un nolidojuma atbilstības pārbaudi veic LPF
pārstāvis.
6.4.5. Samaksu par eksāmenu kārtošanas un licenču pagarināšanu nosaka ar LPF
valdes lēmumu.
6.4.6. Eksāmens tiek izziņots ne mazāk kā 2 (divas) dienas pirms plānotā eksāmena
norises laika.
6.4.7. Licences pagarināšanas pieteikums tiek izskatīts 10 (desmit) darba dienu laikā.
6.5. Prasības pilotu kategorijas saņemšanai.
6.5.1. Paraplāna pilota A kategorija tiek piešķirta ikvienam pilotam-studentam, kurš ir
reģistrēts LPF licencētā Paraplāna skolas studentu reģistrā. Paraplānu skolas ir atbildīgas par
reģistra uzturēšanu. Paraplāna pilota A kategorijas apliecība atsevišķi netiek izsniegta.
6.5.2. Paraplāna pilota B, E, PL1 kategorijas kandidātam tiek noteiktas sekojošas
zināšanu pārbaudes:
- rakstiskais eksāmens par teorētisko zināšanu apguvi;
- pilotēšanas tehnikas un praktisko iemaņu pārbaude.
6.5.3. Paraplāna pilota C kategorijas kandidātam tiek noteiktas sekojošas zināšanu
pārbaudes:
- rakstiskais eksāmens par teorētisko zināšanu apguvi.
6.5.4. Paraplāna pilota D kategorijas kandidātam tiek noteiktas sekojošas zināšanu
pārbaudes:
- praktisko lidojumu analīze.
6.5.5. Paraplāna pilota T un I kandidātiem tiek noteiktas zināšanu pārbaudes saskaņā
ar kategorijas saņemšanai noteiktajām prasībām.
6.5.6. Paraplāna pilota E2 un PL2 kategorijas kandidātam tiek noteiktas sekojošas
zināšanu pārbaudes:
- pilotēšanas tehnikas un praktisko iemaņu pārbaude.
6.5.7. Visu kategoriju paraplāna pilotu licenču un LPF noteikto sertifikātu saņemšanai
obligāta prasība ir instruktora apliecinājums.
6.6. Teorētisko eksāmenu izpildes kārtība
6.6.1. Eksāmeni ir rakstiski.
6.6.2. Kopējais jautājumu skaits:
B kategorijai – 50 par B kategorijas apmācību kursu;
C kategorijai – 30 par C kategorijas apmācības kursu;
E kategorijai – 30 par E kategorijas apmācības kursu;
PL1 kategorijai – 30 par PL1 kategorijas apmācību kursu.
6.6.3. Paraplāna pilota B kvalifikācijas eksāmens sastāv no 6 daļām, katra daļa satur
vairākus jautājumus par sekojošiem priekšmetiem:
- Gaisa tiesības;
- Lidojumu principi, aerodinamika;
- Meteoroloģija;
- Aeroloģija;
- Paraplāna uzbūve un ekspluatācija, ekipējums;
- Medicīna un cilvēciskais faktors;
- Lidojuma raksturojums, plānošana un navigācija.

6.6.4. Paraplāna pilota C kvalifikācijas eksāmens sastāv no 4 daļām, katra daļa satur
vairākus jautājumus par sekojošiem priekšmetiem:
- Aerodinamika un aeroloģija;
- Meteoroloģija;
- Medicīna un cilvēciskais faktors;
- Lidojuma īpatnības termālos apstākļos.
6.6.5. Paraplāna pilota E un PL1 kvalifikācijas eksāmens sastāv no 5 daļām:
- Gaisa tiesības;
- Pilotēšanas īpatnības;
- Cilvēciskais faktors un vibrācijas ietekme;
- Paraplāna uzbūve un ekspluatācija, ekipējums;
- Pirmslidojuma sagatavošanās drošības minimumu ievērošana.
6.6.6. Teorētiskie eksāmeni notiek pēc pareizā varianta izvēles principa. Eksāmens
skaitās nokārtots, ja ir pareizi atbildēts vismaz uz 90% no visiem jautājumiem.
6.6.7. Atkārtotu eksāmenu var kārtot pēc papildus sagatavošanās, bet ne ātrāk kā pēc
piecām dienām.
6.6.8. Par teorētisko eksāmenu biļešu sagatavošanu atbild LPF valdes nozīmētā
persona par eksāmeniem. Teorētisko eksāmenu biļešu izplatīšana rakstiski, izņemot I
kategorijas pilotiem, ir aizliegta.
6.7. Pilotēšanas tehnikas un praktisko iemaņu pārbaude.
6.7.1. Pilotēšanas tehnikas un praktisko iemaņu pārbaudi veic Komisija.
6.7.2. Pilotēšanas tehnika un tās elementi B, E, E2, PL1 un PL2 kategorijai tiek
pārbaudīti pēc sekojoša plāna:
1) Pirms lidojuma sagatavošanās un inventāra pārbaude;
2) Paraplāna pacelšana un noturēšana lidojuma stāvoklī;
3) Augstuma uzņemšana un trajektorijas izturēšana;
4) Lēzenās spirāles (2-3) un iziešana no tām;
5) “Ausu” saliekšana, vadīšana ar svaru;
6) Mērķa nosēšanās precizitāte, finišs.
6.7.3. Jebkuru lidojuma elementu var atkārtot vienu reizi. Komisija jebkurā brīdī var
pārtraukt pārbaudi, ja uzskata, ka pretendents nav gatavs pārbaudes lidojumiem.
6.7.4. Praktiskās pārbaudes nenokārtošanas gadījumā pretendents var kārtot
eksāmenu atkārtoti pēc attiecīgo pilotēšanas elementu apgūšanas, bet ne ātrāk kā pēc 5
dienām.
7. Lēmumu pieņemšana par kvalifikācijas piešķiršanu
7.1. Komisijas lēmumu pieņemšana
7.1.1. Komisijas lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi;
7.1.2. Komisijas lēmums tiek noformēts rakstiski – noteikta parauga eksāmenu
protokols. Eksāmenas komisijas lēmumu apstiprina LPF prezidents.
7.1.3. Ja pretendents nav apmierināts ar Komisijas lēmumu, to var pārsūdzēt LPF valdē.
7.2. Viņču operatora kvalifikācija
7.2.1. Viņču operatora kvalifikācija tiek piešķirta saskaņā ar LPF apstiprinātajā
“Paraplāna pilotu sagatavošana, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana
(rokasgrāmata)” noteikto.
7.3. SIV kurss

7.3.1. SIV kursa sertifikāts tiek izsniegts saskaņā ar LPF apstiprinātajā “Paraplāna
pilotu sagatavošana, pārkvalifikācija un kvalifikācijas celšana (rokasgrāmata)”
noteikto.
7.4. Licenču apturēšana vai anulēšana
7.4.1. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences apturēšanu vai anulēšanu, ja
tiek konstatēti konkrēti lidošanas noteikumu pārkāpumi un/vai LPF lēmumu
neievērošana.
8. Citās valstīs izdotu licenču (pilotu apliecību) salīdzināšana
8.1. LPF atzīst par spēkā esošām ārvalstīs izdotās paraplāna pilotu licences (apliecības)
lidojumu veikšanai Latvijas teritorijā, izņemot gadījumus, ja:
8.1.1. rodas šaubas par licences (apliecības) derīgumu,
8.1.2. rodas šaubas par pilota kvalifikāciju,
8.1.3. to lūdz paraplāna pilots,
8.1.4. to pieprasa jebkuras valsts civilās aviācijas aģentūra vai tās pilnvarota institūcija.
8.2. Komisija izskata citās valstīs iegūtās kvalifikācijas atbilstību Latvijā spēkā esošai
kārtībai un lēmumiem un lemj par LPF pilota licences izsniegšanu pēc individuāliem
kandidātu pieprasījumiem.

