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1. Administratīvā kontrole

1.1. Biedrī	bās “Lātvijās Pārāplānierismā federā	 cijā” (turpmā	k - LPF) izstrā	dā	 tā	  rokāsgrā	mātā
“Pārāplā	nu pilotu  sāgātāvos3ānā,  licence	s3ānā,  kvālifikā	 cijās  uzture	s3ānā un lidojumu plā	nos3ānās  un
izpildes kā	 rtī	bā” (turpmā	k - Rokāsgrā	mātā) - ātbilst Lātvijās Republikās (turpmā	k - LR)
normātī	vājiem  āktiem,  LPF  le	mumiem,  vispā	 rlietojāmiem  terminiem  un  definī	cijā	m,  kā	  ārī	  FAI
(Fédération  Aéronautique Internationale)  stāndārtiem  un ābilstos3iem  normātī	vājiem  āktiem. S< ī	
Rokāsgrā	mātā  sātur  ekspluātā	 cijās  instrukcijās,  kurā	m  ir  jā	pākl5āujās  ātbilstos3ājām  personā	 lām
lidojumu  plā	nos3ānā	  un  izpilde	  (gān  mā	 cī	bu,  gān  pātstā	 vī	go),  sātur  terminus  un  definī	cijās,  kuri
nepiecies3āmi Rokāsgrā	mātās lietos3ānāi.

1.2. Rokāsgrā	mātā ir LPF ī	pās3ums.

1.3. Visi s3ī	s Rokāsgrā	mātās ture	tā	 ji ir personī	gi ātbildī	gi pār sāvās kopijās ātbilstī	bu izmāin5 ā	m. Pār
Rokāsgrā	mātās  kopijās,  kurā  ātrodās  LPF,  sāturu  un  ātbilstī	bu  izmāin5 ā	m  ir  ātbildī	gs  LPF  vāldes
prieks3se	de	 tā	 js (Prezidents).

1.4. Rokāsgrā	mātā ir domā	 tā LPF pārāplā	nu pilotu āpmā	cī	bās kursu pāsniedze	 jiem un
instruktoriem un pārāplā	nu pilotiem, lāi nodros3inā	 tu sāvu dārbī	bu ātbilstī	bu LPF le	mumiem un LR
normātī	vo āktu  un FAI le	mumu prāsī	bā	m.

1.5. LPF izstrā	dā	  normātī	vos āktus pārāplā	nu pilotu sāgātāvos3ānāi, licence	s3ānāi, kvālifikā	 cijās
uzture	s3ānāi un lidojumu ār pārāplā	niem, motopārāplā	niem un s3āsijās motopārāplā	niem1 plā	nos3ānāi
un izpildes kā	 rtī	bāi Lātvijās teritorijā	  un uzrāugā to prāsī	bu ieve	ros3ānu.

1S<āsijās motopārāplā	ns - ultra vieglais lidaparāts-motoparaplāns ar šasiju



2. Organizācija un atbildība

2.1. LPF nozī	me	  vāi pilnvāro personu vāi personās, kurā vāi kurās ir ātbildī	gā vāi  ātbildī	gās pār
pārāplā	nu pilotu skolu un pilotu lidojumu orgānize	s3ānās un ī	stenos3ānās uzrāudzī	bu ātbilstos3 i LR
normātī	viem āktiem un LPF le	mumiem.

2.2. Pārāplā	nu pilotu āpmā	cī	bu personā	 ls, to pienā	kumi un ātbildī	bā:
2.2.1. Pārāplā	nu pilotu āpmā	cī	bu vādī	tā	 js:
- koordine	  un pā	rbāudā pārāplā	nu pilotu āpmā	cī	bu personā	 lā dārbī	bu,
- sāgātāvo nepiecies3āmo dokumentā	ciju,
- ātbild pār āpmā	cī	bās procesā efektivitā	 ti un ātbilstī	bu LR normātī	vo āktu un LPF le	mumu
prāsī	bā	m,
- sāgātāvo un noteiktā	  termin5 ā	  iesniedz LPF s3ājā	  Rokāsgrā	mātā	  vāi citos LPF le	mumos noteiktā	 s
ātskāites,
- sādārbojās ār LPF,
- orgānize	  pārāplā	nu pilotu teore	tisko un prāktisko āpmā	cī	bu,
- ātbild pār pārāplā	nu pilotu kursu dārbī	bu, mā	cī	bu procesā un mā	cī	bu lidojumu ār prāpāplā	nu
orgānizā	 ciju un izpildi sāskān5 ā	  ār noteiktājā	m prāsī	bā	m un noteikumiem,
- pākl5āujās LPF pilnvārotājāi personāi, kurā ir ātbildī	gā pār pārāplā	nu pilotu skolu, pārāplā	nu pilotu
āpmā	cī	bu un mā	cī	bu lidojumu2 ār pārāplā	nu orgānize	s3ānās un ī	stenos3ānās kontroli un uzrāudzī	bu;
2.2.2. Piloti – instruktori (turpmā	k – Instruktors):
- veic pārāplā	nu pilotu teore	 tisko un lidos3ānās āpmā	cī	bu ātbilstos3 i LPF āpstiprinā	 tā	m āpmā	cī	bu
progrāmmā	m,
- orgānize	  un vādā ieplā	notā	 s teore	 tiskā	 s un prāktiskā	 s āpmā	cī	bu nodārbī	bās;
- fikse	  pārāplā	nā pilotā – studentā lidojumus pārāplā	nu pilotu āpmā	cī	bu lidojumu z3urnā	 lā	  ne retā	k
kā	  reizi nede	 l5ā	 ;
2.2.3. Cits personā	 ls:
- iesāistā	 s un ātbild pār pienā	kumiem, ko uzn5 emās pe	c āpmā	cī	bu vādī	tā	 jā vāi Instruktorā
uzāicinā	 jumā.

2.3. Pārāplā	nā pilotu ātbildī	bā.
2.3.1 Pārāplā	nā pilotu pienā	kums ir izmāntot āpmā	cī	bās procesā lāikā	  iegu	 tā	 s zinā	 s3ānās un ieve	rot
spe	kā	  esos3os  normātī	vos  āktus  un LPF le	mumus,  lāi  nodros3inā	 tu  dros3us  un sābiedrī	bāi  drāudus
nerādos3us lidojumus ār pārāplā	nu;
2.3.2. Pārāplā	nā pilots nes pilnu ātbildī	bu pār sāvu lidojumu ār pārāplā	nu orgānize	s3ānu un izpildi.
S< ie noteikumi āttiecās uz visu kvālifikā	 ciju pilotiem;
2.3.3. Pārāplā	nā pilots ir ātbildī	gs pār sāvā inventā	 rā uzture	s3ānu tehniskājā	  un lidos3ānās kā	 rtī	bā	 , kā	
ārī	 pār sāvlāicī	gu pilotā kvālifikā	 cijās uzture	s3ānu un licences pāgārinā	 s3ānu.

2 Mā	 cī	bu lidojums – jebkurs3  lidojums ār pārāplā	nu, ko orgānize	  pārāplā	nu pilotu skolās personā	 ls personā	m, kurās iegu	 st
noteiktu pārāplā	 nā pilotā kvālifikā	 ciju.



3. Paraplānu pilotu un cita aviācijas personāla kvalifikācijas

3.1. Pāstā	v 10 pārāplā	nu pilotu kvālifikā	 cijās: A, B, C, D, E, E2, PL1, PL2, T, I. Visās kvālifikā	 cijās tiek
pies3k5 irtās āugos3ā	  secī	bā	 , izn5 emot kvālifikā	 cijās E, E2, PL1, PL2 un T. Vinc3u operātorā un citās
kvālifikā	 cijās pies3k5 ir LPF noteiktājā	  kā	 rtī	bā	 .

3.2. Kvālifikā	 cijā A (SafePro Para3 1-2) pieme	rojāmā pārāplā	nā pilotām – studentām, sā	kot no
pirmājiem pātstā	vī	gājiem mā	cī	bu lidojumiem lī	dz A kvālifikā	 cijās pārāplā	nā pilotā licences iegu	 s3ānāi.
S< ī	s kvālifikā	 cijās ī	pās3nieks drī	kst veikt lidojumus ār pārāplā	nu tikāi Instruktorā uzrāudzī	bā	  mierī	gos
lāikā āpstā	kl5os.

3.3. Kvālifikā	 cijā B (SafePro Para 3) pies3k5 irāmā klubā pilotām. S< ī	 ir bā	zes kvālifikā	 cijā, kuru sān5 emot,
pārāplā	nā  pilots  ir  pilntiesī	gs  gāisā  sātiksmes  dālī	bnieks.  S< ī	s  kvālifikā	 cijās ī	pās3nieks  drī	kst  veikt
lidojumus ār pārāplā	nu dināmiskājā	 s  un termiskājā	 s  plu	 smā	 s  mierī	gos lāikā āpstā	kl5os,  pirmā	s  30
(trī	sdesmit) stundās4 lidojumus veicot āugstā	kās kvālifikā	 cijās pilotā uzrāudzī	bā	 .

3.4. Kvālifikā	 cijā C (SafePro Para 4) – āpliecinā	 jums tām, kā pārāplā	nā pilots drī	kst veikt termiskos
lidojumus ār pārāplā	nu un ir āpguvis tām nepiecies3āmā	s zinā	 s3ānās. C kvālifikā	 cijās pārāplā	nā pilots ir
pārāplā	nā pilots ār pietiekāmu pieredzi, spe	 jī	gs lidot sārez3gB ī	tos lāikā āpstā	kl5os un pātstā	vī	gi plā	not
mārs3rutus, n5 emot ve	rā	  lāikā prognozes un gāisā kontroles zonu sādālī	jumu. Ierobez3ojumu noteiks3ānā
ir  C  kvālifikā	 cijās pārāplā	nā  pilotā  kompetence	 .  S<o  kvālifikā	 ciju pies3k5 ir  ātbilstos3 i  dāz3ā	dos
meteorologB iskājos āpstā	kl5os nolidotājā	m stundā	m un distānce	m, sāskān5 ā	  ār s3o Rokāsgrā	mātu.
Pāpildus pārāplā	nā pilots vār lu	 gt pies3k5 irt SafePro Para 4A kvālifikā	 ciju – pārāplā	nā pilots, kās āugstā	
lī	menī	 pā	 rvāldā specifiskās nose	s3ānā	 s precizitā	 te	  ār pārāplā	nu prāsmes un tehnikās, vār veikt stārtus
ār dāz3ā	dā	m vinc3ā	m un no nogā	ze	m, ir pieredze dālī	bāi nose	s3ānā	 s precizitā	 te	  ār pārāplā	nu sācensī	bā	 s.

3.5. Kvālifikā	 cijā D (SafePro Para 5) - pies3k5 irāmā pieredze	 jus3ām mārs3rutu pilotām, kurs3  ir ieguvis
nepiecies3āmā	s zinā	 s3ānās, lāi veiktu mārs3rutā lidojumus ār pārāplā	nu (plāne	s3ānās āttā	 lums ir lielā	ks
nekā	  spā	 rnā kvālitā	 te / lidojumā ār pārāplā	nu trājektorijā ir lielā	kā pār pārāplā	nā lidojumā kvālitā	 ti)
un lidojumus ār pārāplā	nu termā	 los gāisā āpstā	kl5os un kālnos5.

3.6. Kvālifikā	 cijā E -  pies3k5 irāmā pārāplā	nā pilotām, kurs3  lido ār motopārāplā	nu un ir  nokā	 rtojis
eksā	menu A vāi B kvālifikā	 cijās iegu	 s3ānāi, un ir izpildī	jis citās s3ājā	  Rokāsgrā	mātā	  noteiktā	 s prāsī	bās E
kvālifikā	 cijās pārāplā	nā pilotā licences sān5 ems3ānāi. S< ī	s kvālifikā	 cijās ī	pās3nieks drī	kst veikt lidojumus
ār motopārāplā	nu mierī	gos lāikā āpstā	kl5os, pirmos 50 (piecdesmit) lidojumus veicot pieredze	 jos3ā	 kā
pilotā  uzrāudzī	bā	 .  S< is  noteikums  ir  rekomende	 jos3s,  jā  pilots  ieprieks3  ir  veicis  ne  māzā	k  kā	  50
(piecdesmit) lidojumus ār s3āsijās motopārāplā	nu.

3.7. Kvālifikā	 cijā E2 - pies3k5 irāmā motopārāplā	nā pilotām ār pieredzi lidojumu ār motopārāplā	nu
veiks3ānā	  tānde	mā	 , kurs3  vār uzrā	dī	t s3ājā	  Rokāsgrā	mātā	  noteikto minimā	 lo nolidojumu E2
kvālifikā	 cijās iegu	 s3ānāi, lido dros3i un stābili, lāi vāre	tu lidot ār motopārāplā	nu ār pāsāz3 ieri un kurs3  ir
izgā	 jis pilnu SIV kursā progrāmmu.

3SāfePro Pārā – FAI Dros3 ī	bās kvālifikā	 cijās stāndārts (Sāfety Proficiency Stāndārds For Pārāgliding)
4 Stundā – āstronomiskā	  stundā (60 minu	 tes)

5Kālni - reljefā formā, kās pācel5ās āugstu virs tuvā	kā	 s āpkā	 rtnes. No pā	 re	 jā	 s āpkā	 rtnes kālnu nos3k5 ir skāidri sāskātā	 mā pākā	 je vāi dāz3 i
māzā	ki pāuguri. Kālnus iedālā zemājos (ābsolu	 tāis āugstums 500-1000 m), vide	 ji āugstājos (1000-2500 m) un āugstājos (vāirā	 k pār
2500 m)



3.8. Kvālifikā	 cijā PL1 - pies3k5 irāmā pārāplā	nā pilotām, kurs3  lido ār s3āsijās motopārāplā	nu un ir
nokā	 rtojis eksā	menu A vāi B kvālifikā	 cijās iegu	 s3ānāi, un Eksā	menu komisijā ir pien5 e	musi le	mumu pār
pārāplā	nā pilotā prāktiskā	 s lidos3ānās prāsmju ātbilstī	bu lidojumiem ār s3āsijās motopārāplā	nu. S< ī	s
kvālifikā	 cijās ī	pās3nieks  drī	kst  veikt lidojumus  ār  s3āsijās  motopārāplā	nu mierī	gos lāikā  āpstā	kl5os,
pirmos  50  (piecdesmit)  lidojumus  veicot  pieredze	 jos3ā	 kā  pilotā  uzrāudzī	bā	 .   S< is  noteikums  ir
rekomende	 jos3s, jā pilots ieprieks3  ir veicis ne māzā	k kā	  50 (piecdesmit) lidojumus ār motopārāplā	nu.

3.9. Kvālifikā	 cijā PL2 - pies3k5 irāmā s3āsijās motopārāplā	nā pilotām ār pieredzi, kurs3  vār uzrā	dī	t s3ājā	
Rokāsgrā	mātā	  noteikto minimā	 lo nolidojumu PL2  kvālifikā	 cijās iegu	 s3ānāi,  lido dros3i  un stābili,  lāi
vāre	tu lidot ār s3āsijās motopārāplā	nu ār pāsāz3 ieri un kurs3  ir izgā	 jis pilnu SIV kursā progrāmmu.

3.10. Kvālifikā	 cijā T (SafePro Para 6) - pies3k5 irāmā C kvālifikā	 cijās pārāplā	nā pilotām ār pieredzi
lidojumu ār pārāplā	nu veiks3ānā	  tānde	mā	 , kurs3  lido dros3i un stābili, lāi vāre	 tu lidot ār pārāplā	nu ār
pāsāz3 ieri, un kurs3  ir izgā	 jis pilnu SIV kursā progrāmmu.

3.11. Kvālifikā	 cijā I - pies3k5 ir tiesī	bās veikt citu pārāplā	nu pilotu āpmā	cī	bās. Profesionā	 lis –
pieredze	 jis speciā	 lists pārāplānierismā sportā	 , spe	 j profesionā	 li āpmā	cī	t uz jebkuru no kvālifikā	 cijāFm,
kurās ir norā	dī	tās Instruktorā licence	 .

3.12. Vinc3ās operātors – personā, kurā veic vinc3otā	 jā pienā	kumu lidojumu ār pārāplā	niem norisei: A
kātegorijā  –  vinc3otā	 js  bez  tiesī	bā	m  veikt  āpmā	cī	bu  dārbām  ār  vinc3u,  B  kātegorijā  –  pieredze	 jis
vinc3otā	 js ār tiesī	bā	m veikt āpmā	cī	bu dārbām ār vinc3u ātbilstos3 i licence	  norā	dī	tājām (pāsī	vā	 , āktī	vā	
vinc3ā).



4. Apmācību programmas

4.1. Paraplānu pilotu apmācības programma B  kvalifikācijai
4.1.1. Apmā	cī	bu kursā me	rk5 is ir sāgātāvot pārāplā	nā pilotus, lāi vin5 i dros3i vāre	tu veikt vienkā	 rs3us
vizuālos lidojumus ar paraplānu un saņemt paraplāna pilota B kategorijas licenci; 
4.1.2.  Pārāplā	nā pilotā licenci  vār iegu	 t  no 12 (divpādsmit)  gādu vecumā (āugums ne māzā	ks kā	
1.50m un svārs – ne māzā	k kā	  45kg). Pretendentiem, kās ir jāunā	ki pār 18 (āston5 pādsmit) gādiem un
ve	 lās  iegu	 t  pārāplā	nā  pilotā  licenci,  izve	 le	 tā	 s  pārāplā	nu  pilotu  skolās  personā	 lām  jā	uzrā	dā  ābu
vecā	ku (vāi likumisko pā	 rstā	 vju) rākstiskā ātl5āujā, izzin5 ā no gB imenes ā	 rstā, āpliecinot, kā nepāstā	v
ierobez3ojumi, lāi personā nodārbotos ār pārāplānierismu un obligā	 ti jā	bu	 t spe	kā	  esos3āi negādī	jumu
un civiltiesiskāi āpdros3inā	 s3ānāi;
4.1.3.  Pilotām – studentām ir jā	 iziet pilnā pārāplā	nu pilotā āpmā	cī	bu progrāmmā. Apmā	cī	bu
progrāmmā ir pāredze	 tā 48 (c3etrdesmit āston5 u) stundu āpjomā	  un tā	  ietver:
1) teore	tisko āpmā	cī	bu – 15 (piecpādsmit) stundās;
2) prāktiskā	 s nodārbī	bās, ieskāitot pirmslidojumā sāgātāvos3ānos – minimā	 li 30 (trī	sdesmit) stundās;
3)  mā	 cī	bu  lidojumus  –  minimā	 li  33  (trī	sdesmit  trī	s)  lidojumi  ār  pārāplā	nu  t.sk.  2  lidojumi  ār
pārāplā	nu tānde	mā	  ār instruktoru un 3 (trī	s) stundās gāisā	 ;
4.1.4.  Pilotām  –  studentām,  kurām  ir  zinā	 s3ānās  un  ieprieks3e	 jā	  teore	 tiskā	  sāgātāvotī	bā  kā	dā	  no
āviā	 cijās nozāre	m, teore	tiskāis āpmā	cī	bās āpjoms vār tikt sāmāzinā	 ts. Lāi noteiktu esos3o zinā	 s3ānu un
nepiecies3āmo  āpmā	cī	bu  āpjomu,  pirms  āpmā	cī	bās  ir  jā	 iziet  teore	 tiskā	  pā	 rbāude  (pā	 rrunās)  pie
Instruktorā;
4.1.5. Apmā	cī	bāi tiek izmāntoti sekojos3 i mā	cī	bu lī	dzekl5i:
1) literātu	 rā, kās sāistī	tā ār pārāplānierismu;
2) video māteriā	 ls pārāplā	nu pilotu āpmā	cī	bāi;
3) prāktiskā	 s nodārbī	bās uz zemes un gāisā	 .
4.1.6. Apmā	cī	bu lāikā ierobez3ojumi. Atpu	 tās periods.
4.1.6.1. Teore	tiskā	 s āpmā	cī	bās āpjoms dienā	  nedrī	kst pā	 rsniegt 8 (āston5 ās) stundās, ieskāitot mā	cī	bu
lidojumus, jā tie ir ieplā	noti vienā	  un tājā	  pās3ā	  dienā	 . Dienā	  pilots-students drī	kst veikt ne vāirā	k kā	  7
(septin5 us) lidojumus ār pārāplā	nu.
4.1.6.2.  Nede	 l5ā	  āpmā	 cī	bu nodārbī	bu dienās nedrī	kst pā	 rsniegt 5 (piecās) dienās pie nepā	 rtrāuktā
āpmā	cī	bu procesā.
4.1.7. Teore	 tiskā	  āpmā	 cī	bā notiek klāses nodārbī	bu veidā	  vāi lidojumu ār pārāplā	nu orgānize	s3ānās
vietā	 , izmāntojot video un vizuā	 los mā	cī	bu lī	dzekl5us.
4.1.8. Teore	 tiskā	 s āpmā	cī	bās progrāmmās sāturs (stundās): 
1) Gāisā tiesī	bās /2 stundās/: 

 Lidojumu ār pārāplā	nu noteikumi Lātvijā	  
 Lidojumu ār pārāplā	nu noteikumi pāsāule	  
 Kontrole	 jāmā	  un nekontrole	 jāmā	  gāisā telpā 
 Noteikumi pār lidojumu ār pārāplā	nu veiks3ānās kā	 rtī	bu Lātvijās nose	s3ānā	 s lāukumos un gāisā
sātiksmes zonā	 s 
 Lātvijās pārāplānierismā federā	 cijās lomā un uzdevumi 
 Licenc3u un kvālifikā	 ciju derī	gums

2) Lidojumu ār pārāplā	nu principi un āerodināmikā /3 stundās/: 
 Atmosfe	rā 
o Sāstā	vs un struktu	 rā 
o Atmosfe	rās spiediens 
 Pārāplā	nā āerodināmiskie rāksturlielumi 
o Spe	ku dināmikā plāne	 jos3ā	  lidojumā	  ār pārāplā	nu un pāgriezienā	 . 
•Centrbe	dze 



o Gāisā ā	 trums un ā	 trums āttiecī	bā	  pret zemi 
o Kritiskāis lidojumā ār pārāplā	nu ā	 trums 
o Uzplu	 des len5 k5 is. Uzplu	 stos3āis gāiss. Hordās lī	nijā 
o Aerodināmiskāis profils. Bernulli likums 
o Pārāplā	nā vādī	bās principi 
o Lidojumā ār pārāplā	nu āugstumā pālielinā	 s3ānā un sāmāzinā	s3ānā. 
• Dāz3ā	dās tehnikās 
o Stārts ār vinc3u. Stārts nogā	 ze	s 
o Asimetriskā	  spā	 rnā sākl5āus3ānā	 s 
o Spā	 rnā norāus3ānā ār bremze	m 

3) MeteorologB ijā /3 stundās/: 
 Atmosfe	rā 
o Sāstā	vs un struktu	 rā 
o Vertikā	 lāis sādālī	jums 
 Ve	 js3  
o Ve	 jā veidos3ānā	 s 
o Ve	 jā virziens un stiprums 
o Ju	 rās brī	ze 
o Gāisā māsās un frontes, ār tā	m sāistī	tā	 s lāikā āpstā	kl5u izmāin5 ās 
 Mā	kon5 u veidos3ānā	 s 
o Augs3upejos3ā	 s gāisā māsās 
o Mā	kon5 u klāsifikā	 cijā (veidi) 
o Mā	kon5 u bā	 ze. Inversijā. Rāsās punkts 
 Negāisi 
o Lidojumu ār pārāplā	nu ierobez3ojumi negāisā tuvumā	  
o Negāisā veidos3ānā	 s āpstā	kl5i 

4) AerologB ijā /2 stundās/: 
 AerologB ijās pāmāti 
 K5 ermen5 u āptece ār gāisā plu	 smu 
o Gāisā pretestī	bā, gāisā blī	vums 
o Lāminā	 rā un turbulentā gāisā plu	 smā 
 Ve	 jā grādients 
 Kālnā kores iespāids 
 Rotori 
 Stārtā lāukumā ānālī	ze

5) Pārāplā	nā uzbu	 ve un ekspluātā	 cijā, inventā	 rs /3 stundās/: 
 Pārāplā	nā konstrukcijā un terminologB ijā 
 Stāndārti un krite	riji kvālitā	 tes noteiks3ānāi 
 Pārāplā	nā izve	 le, pilotā kvālifikā	 cijā un pieredze, izmāntos3ānās me	rk5 i 
 Piekāres siste	mās izve	 le 
 Pilotā ekipe	 jums: āizsārgk5 ivere, zā	bāki, cimdi, āpgBe	 rbs 
 Ekipe	 jumā āpkope 
 Rezerves izpletnis, tā	  pielietos3ānā un āpkope 
 Akselerātorā un Trimmerā dārbī	bā 
 Pirmslidojumā ār pārāplā	nu pā	 rbāude 
 Lidojumā ār pārāplā	nu instrumenti (rā	 cijā, vāriometrs, GPS) 

6) Medicī	nā un cilve	ciskāis fāktors /2 stundās/: 
 Pāmātje	dzieni sāistī	bā	  ār cilve	kā fiziologB iju 



o Elpos3ānā un āsinsrite 
 Pārciā	 lā	  spiedienā efekts 
o Augstumā ietekme 
o Gā	zu āpmāin5 ā 
o Hipoksijā 
o Hiperventilā	 cijā 
 Lidos3ānās veselī	bā 
o Sliktās pās3sāju	 tās efekts un ā	 rste	s3ānā 
o Nārkotikās, medikāmenti un blākus efekti 
o Alkohols 
o Nogurums 
o Fiziskā	  sāgātāvotī	bā 
 Stress 
o Ce	 lon5 i un ietekme 
o Stresā āpzinā	 s3ānā	 s un sāmāzinā	 s3ānā 
 Apstā	kl5u nove	rte	s3ānā un le	mumā pien5 ems3ānā 
o Prieks3stāti pār pilotā spe	 ju nove	rte	 t āpstā	kl5us 
o PsihologB iskā	 s nostā	 jās 
o Sportā psihlogB ijā 
o Riskā nove	rte	s3ānā 

4.1.9. Prāktiskā	 s nodārbī	bās pāredze	tās pilotā - studentā prāktiskājāi sāgātāvos3ānāi uz zemes pirms 
mā	cī	bu lidojumu veiks3ānās.

4.1.10. Prāktisko nodārbī	bu (lidojumu ār pārāplā	nu) uzdevumi: 
Uzdevums Nr. 1 Lidojums ar paraplānu tandēmā 
Uzdevumu skāits 2 
Izpildes norā	dī	jumi:  Lidojums ār pārāplā	nu tānde	mā	  āpmā	 cī	bās progrāmmās ietvāros notiek tād,
kād pilots - students ir sāsniedzis gātāvī	bu sā	kt mā	 cī	bu lidojumus. To, vāi pilots - students ir gātāvs
sā	kt mā	cī	bu lidojumus, nosākā Instruktors. Lidojums ār pārāplā	nu tānde	mā	  ār Instruktoru ir pā	 rejā
no prāsmes vādī	t spā	 rnu uz zemes uz prāsmi vādī	t pārāplā	nu lidojumā	 . 
Tiek veikti 2 (divi) lidojumi ār pārāplā	nu tānde	mā	 , kuru lāikā	  Instruktors pilotām - studentām pālī	dz
iejusties pilotā lomā	  un vādī	t pārāplā	nu. Nostārte	  Instruktors, tā	 lā	k vādī	bu dod pilotām - studentām,
pālī	dzot stu	 re	 t un izve	 le	 ties lidojumā ār pārāplā	nu trājektoriju, piezeme	ties. 
Piezīmes: Tānde	mā un solo pārāplā	nā vādī	bā āts3k5 irās. Tānde	ms ir divās reizes smāgā	kā siste	mā, lī	dz
ār to vādī	bā ār bremze	m ir smāgne	 jā	kā. Solo spā	 rns vādā	 s vieglā	k (jā	pieliek māzā	k spe	kā, lāi veiktu
mānevru) un reāgBe	  ā	 trā	k gān uz bremzi, gān uz svāru. 

Uzdevums Nr. 2 Lidojums ar paraplānu pa apli 
Uzdevumu skāits 2 
Izpildes norā	dī	jumi:  Lidojums ār pārāplā	nu pā āpli ir  pirmāis uzdevums, ko piloti  -  studenti veic
sāvos mā	 cī	bu lidojumos. Tās ir pirmāis pātstā	 vī	gāis lidojums ār pārāplā	nu un tā	de	 l5 jo ī	pās3s. Pirms
pirmā	  pātstā	 vī	gā	  lidojumā ār pārāplā	nu vājāg ru	 pī	gi sāgātāvoties un gālvā	  jā	bu	 t skāidrāi domāi, kā	dā
ir lidojumā ār pārāplā	nu secī	bā. Uzdevums - pācelties, ieture	t kursu, ātkābinā	 ties, ātlidot uz stārtu un
nolāisties. Uzdevumā me	rk5 is ir pirmo reizi pātstā	vī	gi stārte	 t, pierāst pie sāju	 tās, kā ātrodies gāisā	 , un
pirmoreiz pātstā	vī	gi piezeme	ties. Lidojumu ār pārāplā	nu pilnī	bā	  vādā Instruktors pā rā	 ciju no zemes.
Piezīmes: Pe	c  pirmā	  pātstā	 vī	gā	  lidojumā ār  pārāplā	nu  ir  ve	rts  ātpu	 sties  un  nomierinā	 ties  –  l5āut
emocijā	m izreāgB e	 t un mā	cī	bu lidojumus turpinā	 t, kād iegu	 ts miers un skāidrī	bā pār jāutā	 jumiem, kās
rādā	s. 



Uzdevums Nr. 3 Mierīgi pagriezieni 90-180-360 grādi 
Uzdevumu skāits 2 
Izpildes  norā	dī	jumi:  Uzdevums  pāredze	ts  lidos3ānās  virzienu  un  spā	 rnā  vādī	bās  koordine	s3ānāi.
Pāgriezieni tāisnos len5 k5 os dod iespe	 ju mā	cī	ties oriente	 ties gāisā	  izve	 loties orientierus pāgriezienām
un izprāst, kā	  vādī	t  spā	 rnu precī	zi.  Uzdevums - pācelties,  ātkābinā	 ties, veikt pāgriezienus tāisnos
len5 k5 os, ātlidot uz stārtu un nolāisties. Pāgriezieni jā	 veic ār vieglu svārā un bremzes pālī	dzī	bu, liekot
svāru un velkot bremzi uz to pusi, uz kuru ve	 lāmies pāgriezties. Pāgriezieni jā	 veic le	zeni un gludi,
koncentre	 joties uz pāgriezienā len5 k5 iem pe	c orientierā.

Uzdevums Nr. 4 Vadība tikai ar svaru 
Uzdevumu skāits 2 
Izpildes  norā	dī	jumi:  Uzdevums  pāredze	 ts  spā	 rnā  vādī	bās  izprātnei,  izmāntojot  tikāi  svāru.
Uzdevumā lāikā	  pe	c ātkābes pilots - students, nelietojot vādī	bās āuklās (bremzes), vādā pārāplā	nu
tikāi ār svārā pālī	dzī	bu, sāsveroties uz to pusi, uz kuru ve	 lās pāgriezties. Jā sverāmies uz lābo pusi,
pārāplā	ns griezī	sies pā lābi.  Jo dzil5ā	 k liek svāru, jo māzā	ks ir pāgriezienā rā	diuss. Uzdevumu vār
veikt tikāi mierī	gos gāisā āpstā	kl5os un rokā	s joprojā	m tiek ture	 tās bremzes, bet tā	 s netiek lietotās
uzdevumā lāikā	 . Vādī	bā ār svāru l5āuj izprāst pārāplā	nā duā	 lo vādī	bās principu (bremzes + svārs),
āpjāust, cik dāudz pilotā sāsve	rums iekāre	  ietekme	  pārāplā	nā vādī	bu un vispā	 re	 jo pārāplā	nā pāsī	vā	 s
dros3ī	bās lī	meni. Pe	c ātkābes pilots - students sā	k uzdevumu – mānevre	  ār svāru, nelietojot bremzes,
tāisot pāgriezienus vāi pāt āpli. Tuvojoties stārtām, pilots – students pā	 riet uz vādī	bu ār bremze	m, lāi
korigB e	 tu kursu un precī	zi piezeme	tos. 

Uzdevums Nr. 5 Rezerves izpletņa mešanas imitācija 
Uzdevumu skāits 1 
Izpildes  norā	dī	jumi:  S< is  ir  trenin5 s3  gāisā	  rezerves  izpletn5 ā  rokturā  ā	 trāi  ātrās3ānāi,  izvilks3ānās
kustī	bās/rokās  ve	zienā  imitā	 cijās  trenin5 ām  un  tā	 lā	 ko  veicāmo  dārbī	bu  koordine	s3ānāi  rezerves
izpletn5 ā mes3ānās gādī	jumā	 .  Uzdevums ir pācelties, ātkābinā	 ties, veikt metienā imitā	 cijās kustī	bās,
stābilize	 t spā	 rnu, ātlidot uz stārtu un nolāisties. 
Uzdevumā izpildes secī	bā: 
1.kustī	bā - rokturā ātrās3ānā; 
2.kustī	bā - rezerves izpletn5 ā izvilks3ānās imitā	 cijā uz sā	niem/prieks3u (pirmāis ve	ziens); 
3.kustī	bā - rezerves mes3ānās imitā	 cijā uz āizmuguri/sā	niem ār māksimā	 li energB isku ve	zienu (otrāis
ve	ziens).; 
4.kustī	bā – āizmugure	 jo rindu sātvers3ānā, kās imite	s pārāplā	nā plu	 smās norāus3ānu, lāi netrāuce	tu
rezerves izpletn5 ā dārbī	bāi; 
5.kustī	bā – kā	 ju sākl5āus3ānā kopā	  viegli ieliektos cel5os, lāi sāgātāvotos sitienām pret zemi, āmortize	 jot
sitienā spe	ku. 
Piezīmes: ILstā	  situā	 cijā	  rezerves izpletnis tiek mests ār visu rokturi projā	m virzienā	  no pilotā. S<ājā	
uzdevumā	  tiek  “vicinā	 tā  rokā”  un  trene	 tās  kustī	bās.  Pāts  svārī	gā	kāis  ir  otrāis  ve	ziens,  jo  no  tā	
ātkārī	gs,  cik  ā	 tri  rezerves  izpletnis  sā	ks  ātve	rties.  Tā	  kā	  rezerves  izpletnis  sver  no  0,8-3  kg  un
metiens prāsā piepu	 li, tād pirmāis ve	ziens uz prieks3u ir prieks3nosācī	jums otrā	  ve	zienā energB ijāi un
jā	met ir ār spe	ku. Svārī	gi, lāi konvertā	  sāpākotāis rezerves izpletnis uzn5 emtu ā	 trumu un ār inerci
ātve	rtos visi gredzeni un konverts norāutos uzreiz pe	c izmes3ānās. Rezerves izpletnis ātve	rsies ārī	
tād, jā tās vienkā	 rs3 i  izvelsies no iekāres bez mes3ānās, bet ātve	rs3ānā	 s ilgums bu	 s krietni ilgā	ks un
gārā	ks, vāi pāt neātve	ries iepī	sies spā	 rnā	 . Tā	de	 l5 ir jā	met ār ve	zienu un projā	m no sevis. K5 ermenim ir
lābā kustī	bu ātmin5 ā un ietrene	 tā	  kustī	bā ī	stājā	  brī	dī	  nostrā	dā	 s,  tā	de	 l5  jo ī	pās3 i  svārī	gi ir s3o kustī	bu
trene	t.  Rezerves  izpletn5 ā  mes3ānāi  ir  sāvā secī	bā  un  principi,  lāi  tā	  tiktu  izmestā  māksimā	 li  lābi.
Ve	zienā un metienā trenin5 i un tā	  izpildes kvālitā	 te, dod lābā	kos rezerves ātve	rs3ānā	 s rā	dī	tā	 jus. 



Uzdevums Nr. 6 Pagriezieni 180 – virziena maiņa / “astotnieks”
Uzdevumu skāits 2 
Izpildes norā	dī	jumi: Uzdevums pāredze	ts, lāi āpgu	 tu virzienā māin5 u un pozī	cijās noture	s3ānu pirms
ielidos3ānās glisā	de	 , kombine	 jot vādī	bā	  svāru ār bremzi. Pāgriezienu veiks3ānās principi  ir lī	dzī	gi  kā	
uzdevumā	  “Mierī	gi  pāgriezieni  90-180-360  grā	di” -  jā	 veic  ār  svāru  un  bremzi  uz  vienu  pusi.
Astotnieks ir 180 grā	du pāgriezienu se	rijā,  kātru reizi  māinot pāgriezienā virzienu sā	kot ār 2 un
vāirā	k pāgriezienu.
Uzdevumā izpildes lāikā	  jā	n5 em ve	rā	  ve	 jā stiprums. Bezve	 jā lāikā	  izmāntojot “āstotnieku” pozī	cijās
noture	s3ānāi trājektorijā pāties3ā	m bu	 s āstotniekā formā	 , kur kātrām pāgriezienām ir vāirā	k kā	  180
grā	du,  turklā	 t  stiprā	kā	  ve	 jā	  veicot  “āstotnieku”,  trājektorijā  ātgā	dinā	 s  sāspiestu  āstotnieku  vāi
neveidos “āstotniekā” cilpās un kātrā pāgriezienā grā	di bu	 s māzā	k kā	  180 grā	du.

Uzdevums Nr. 7 Vadība ar aizmugurējām rindām 
Uzdevumu skāits 2 
Izpildes norā	dī	jumi: Uzdevums pāredze	ts, lāi āpgu	 tu spā	 rnā vādī	bu gādī	jumā	 , jā bremze(s) vāirs 
nestrā	dā	 . Tās vār bu	 t 3 gādī	jumos: 
1. Notru	 kst bremz3u strope, jā tā	  stārtā vāi trenin5 u lāikā	  uz zemes vāi gāisā	  bojā	 tā. 
2. Atse	 jā	 s bremz3u rokturis un bremz3u strope plī	vo pie spā	 rnā nesāsniedzāmā	  āugstumā	 . Iespe	 jāms
gādī	jumos, kād mezgls bremzei ir uzsiets nekvālitātī	vi. 
3. Bremze ir sāpinusies nepāreizi sāgātāvojoties stārtām un nevār vāi nāv lāikā ātpin5 k5 ere	 t un ir jā	 veic
stu	 re	s3ānā nekāve	 joties.
Spā	 rnām, ātkārī	bā	  no model5ā,  ir 3 vāi 4 rindās (A B C vāi A B C D). S<ājā	  uzdevumā	  jā	 lieto pās3ās
āizmugure	 jā	 s  rindās  pirms  bremze	m.  Pārāsti  pie  āizmugure	 jā	 s  rindās  stiprinā	 s  bremz3u  rokturu
māgne	ti un trī	s3 i. 
Piezīmes: Jā pā	 rtru	 kts bremz3u strope vāi ātsienās bremze, spā	 rnu vār vādī	t ār āizmugure	 jā	m rindā	m.
Vādī	bās princips ir tās pāts, kās ār bremze	m – kuru pusi velc, uz to griez3ās pārāplā	ns. Jā sālī	dzinā
bremzi  un  āizmugure	 jo  rindu,  āts3k5 irās  vādī	bās  niānses.  Bremz3u  gā	 jiens  ir  lī	dz  15  (piecpādsmit)
centimetriem lī	dz iestā	 jās spā	 rnā norāus3ānā, bet āizmugure	 jo rindu gā	 jiens ir krietni ī	sā	ks. Pāvelkot
dzil5ā	k  āizmugure	 jo  rindu  ir  viegli  norāut  spā	 rnu,  tā	de	 l5  lietojām  tikāi  tik,  cik  nepiecies3āms,  lāi
pāgrieztos. Bremzes nefunkcione	s3ānās situā	 cijā	 , kād ir mezgls vāi bremze ir sāpinusies un ir fikse	tā	
pozī	cijā	 ,  jā	pā	 rn5 em  vādī	bā  ār  āizmugure	 jā	m  rindā	m  vāi  jā	 lieto  bremz3u  strope  virs  mezglā  vāi
sāpinumā vietās.

Uzdevums Nr. 8 Knābieni
Uzdevumu skāits 3
Izpildes  norā	dī	jumi:  Uzdevums  pāredze	 ts,  lāi  izprāstu  spā	 rnā  svā	 rstī	bās  un  mā	 ce	 tu  tā	 s  āpture	 t.
Knā	biens ir spā	 rnā ieskries3ānā	 s uz prieks3u āttiecī	bā	  pret pilotu, kās pārāsti kombine	 jās ār prete	 ju
pilotā svā	 rstī	bu ātpākāl5. Knā	bienā brī	dī	 spā	 rns uzn5 em ā	 trumu. Spā	 rns ieskrienās un āpdzen pilotu.
S<ājā	  uzdevumā	  pe	c  ātkābes knā	bieni  ir  jā	provoce	  pilotām-studentām.  S<ājā	  uzdevumā	  tiek āpgu	 ti
simetriski knā	bieni uz prieks3u, dārbojoties ār bremze	m lī	dz kārābī	ne	m un sā	niskie knā	bieni, izejot
no dināmiskā mānevrā. Lāi uztāisī	tu simetrisku knā	bienu, pievelkām ābās bremzes lī	dz kārābī	ne	m,
lāi sābremze	 tu spā	 rnu. Spā	 rns tiek sābremze	 ts, bet k5 ermenis pe	c inerces turpinā kuste	 ties uz prieks3u
un uzs3u	 pojās uz prieks3u/āugs3u. Māinā	s spā	 rnā uzplu	 des len5 k5 is un spā	 rns sābremze	 jās ve	 l vāirā	k.
Kād k5 ermenis  sāsniedz āugstā	ko  svā	 rstā  punktu un tu	 lī	t  sā	ks  iet  ātpākāl5,  bremzes ir  jā	 lāiz3  vāl5ā	 .
Spā	 rns  ieskrienās,  k5 ermenis  svā	 rstā	 s  ātpākāl5  un  spā	 rns  veic  knā	bienu  uz  prieks3u.  Lāi  uzture	 tu
s3u	 pos3ānos/uzs3u	 potos ve	 l vāirā	k, ir jā	 trā	pā ritmā	  ār nā	kāmo piebremze	s3ānu. Nā	kāmā	  piebremze	s3ānā
seko brī	dī	,  kād k5 ermenis ātkāl  ieskrienās -  s3u	 pojās uz leju.  Lī	dzī	gi  kā	  s3u	 pole	s,  kād s3u	 pojāmie uz
prieks3u, me	s ātsperāmies pret s3u	 pole	m. Lī	dzī	gi ir ār pārāplā	nā s3u	 pos3ānu. Kād me	s s3u	 pojāmies uz
prieks3u, ātkāl pievelkām bremzes un spā	 rns uztur s3u	 pos3ānos vāi to pālielinā. Tās ātkārī	gs no tā	  cik
dāudz  lieto  bremzes.  S<u	 pos3ānā	 s  vingrinā	 jumām  bremzes  lietojām  tikāi  lī	dz  kārābī	ne	m.  S<ājā	



uzdevumā	  otro vāi  tres3o  knā	bienu nok5 erām, lāi  iemā	 cī	tos  to nodze	st.  Tā	  pāt  kā	  knā	bienu rādot,
lietojām bremzes,  tā	  pāt ārī	  to dze	s3ot,  lietojām bremzes,  bet citā	  lāikā	 .  Knā	biens jā	 k5 er  brī	dī	,  kād
spā	 rns uzn5 em ā	 trumu un ir virs gālvās. Sāvlāicī	gi pieture	t spā	 rnu āizmugure	  nāv ve	rts, jo k5 ermenis ir
ieskre	 jies uz prieks3u, knā	biens sekos jebkurā	  gādī	jumā	  ārī	 ār sābremze	tu spā	 rnu. Cik āss knā	biens,
tik veicī	gi rī	kojāmies ār bremze	m.
Jā knā	biens ir le	ns, tās neies dzil5i un, lāi to nok5 ertu, nāv jā	 lieto dāudz bremz3u. Jā knā	biens ir ā	 trs,
jā	 rī	kojās  ā	 tri,  nel5āujot  spā	 rnām  ieskrieties  dzil5i  prieks3ā	 .  Dzil5us  knā	bienus  vājāg  kontrole	 t  ār
bremze	m.
Lāi provoce	 tu sā	nisku knā	bienu, ir jā	 ieiet dināmiskā	  pāgriezienā	  un jā	 l5āuj spā	 rnām tikpāt strāuji iziet
no mānevrā. K5 ermenis kā	  svā	 rsts izs3u	 pojās zem spā	 rnā nesimetriski, uzs3u	 pojās uz prieks3u ieslī	pi,
spā	 rns pāliek āizmugure	  un kād k5 ermenis s3u	 pojās ātpākāl5 – spā	 rns knā	bj. Sā	nisko knā	bienu k5 erām tā	
pāt kā	  simetrisko - ār ābā	m bremze	m spā	 rnu pieturot brī	dī	,  kād tās āpdzen mu	 s un ir virs gālvās,
kāut ārī	 tās notiek ieslī	pi. 
Piezīmes: Dzil5ā	  knā	bienā	  spā	 rns vār āizlekt pilotām prieks3ā	  vāi pāt ekstre	mos gādī	jumos - zem pilotā.
Tās ir iespe	 jāms sportiskiem spā	 rniem, pieme	rām, nepāreizi izejot no norāutā spā	 rnā situā	cijās vāi
lidojot, pieme	rām, spe	cī	gā	  rotorā zonā	 . Skolā	  āpmā	 cī	bās notiek ār pās3 iem dros3ā	 kājiem spā	 rniem un
pieme	rotos lāikā āpstā	kl5os. Turklā	 t spā	 rni, kās tiek izmāntoti āpmā	cī	bu procesā	 , ir rādī	ti, lāi knā	bieni
ā	 tri  dze	stos  un  bu	 tu  māksimā	 li  sekli,  tā	de	 l5  mā	 cī	bu  lidojumos
nāv  pāmātā  uztrāukties  pār  dzil5iem  knā	bieniem.  Sekli  knā	bieni  ir  nekāitī	gi  un  pār  tiem  vājāg
uztrāukties tikāi pie piezeme	s3ānā	 s esot glisā	de	 , lāi nolāis3ānā	 s bu	 tu gludā. 

Uzdevums Nr. 9 Troses pārtrūkšanas imitācija
Uzdevumu skāits 1
Izpildes norā	dī	jumi:
Uzdevums pāredze	 ts, lāi āpgu	 tu zinā	 s3ānās un prāsmes rī	cī	bāi gādī	jumos, kād neplā	noti vinc3os3ānā	 s
lāikā	  pā	 rtru	 kst vinc3os3ānā	 s trose. 
Pirmāis, kās jā	dārā, troses pā	 rtru	 ks3ānās situā	cijā	  – jā	k5 er knā	biens. Knā	biens ir jā	k5 er brī	dī	, kād spā	 rns
ir virs gālvās. Kād knā	biens ir nok5 erts, jā	pān5 em trose rokā	  (netinot uz rokās), tād trose jā	 ātkābinā no
ātkābes  un jā	 lido uz stārtu. Trose virs stārtā zonās jā	pālāiz3  vāl5ā	 . Jā āugstums ir l5oti zems, iespe	 jāms,
kā  nāv  lāikā  ātkābinā	 ties  no  troses  un  jā	piezeme	 jās.  Jā  āugstums  ir  pietiekāms,  ātkābinā	m
nekāve	 joties trosi, pā	 rliecinā	mies, kā trose ir ātbrī	votā un nolāiz3āmies stārtā	 . 
Piezīmes: S<ājā	  uzdevumā	  pācels3ānā	 s lāikā	  operātors pietiekāmi dros3ā	  āugstumā	  āpzinā	 ti pālāidī	s vāl5ā	
vinc3ās slodzi pilnī	bā	 .  Pe	c  ātslā	bumā (knā	bienā) sāgāidā	m, kād spā	 rns iziet virs gālvās,  un k5 erām
knā	bienu.

Uzdevums Nr. 10 Ausis
Uzdevumu skāits 1
Izpildes norā	dī	jumi:
Ausis ir vienkā	 rs3ā āugstumā sāmāzinā	 s3ānās figu	 rā, kurās lāikā	  pilots nolokā spā	 rnā mālās (āusis).
S<ājā	  uzdevumā	  pe	c ātkābes jā	āpgu	 st āusu nolocī	s3ānās tehnikā un pārāplā	nā vādī	bā ār svāru. 
Lāi nolocī	tu āusis ir jā	pāvelk A-rindu māle	 jā	 s stropes. Pārāsti pārāplā	niem ir dālī	tā	 s A-rindās. Tās
nozī	me	 , kā āusu strope ir izdālī	tā no A-rindās un tāi ir ātsevis3k5 ā lence un kārābī	ne brī	vājos gālos (vār
bu	 t  pāt  citā	  krā	 sā	 ).  Lidojumā  ār  pārāplā	nu  lāikā	  āusu  stropes  izvirzā	 s  uz  sā	niem  un  ir  viegli
sāsniedzāmās. Ausu stropes ir pā vienāi kātrā	  puse	 , jo no dālī	tā	 s A-rindās kārābī	nes uz centrā-plā	nu
iet 2 stropes (uz spā	 rnā vidus dāl5u). S<ājā	  uzdevumā	  mums interese	  māle	 jā	 s stropes. Jā pārāplā	nām
nāv dālī	tā	 s A-rindās, tād lietojām vienkā	 rs3 i A-rindu māle	 jā	 s stropes. Pārāsti A-rindāi pie brī	vājiem
gāliem pienā	k 6 stropes - 3 lābājā	  un 3 kreisājā	  puse	 . 
Ausis  nolokā  sekojos3i  -  nelāiz3ot  vāl5ā	  bremzes,  āizsniedzāmies  lī	dz  māle	 jā	m  A-rindu  strope	m  un



pān5 emām vienā	dā	  āugstumā	 ; vienme	rī	gi velkām uz leju, lī	dz nolokā	s āusis; lāi āusis pāliktu nolocī	tās,
turām cik nepiecies3āms; kād ve	 lāmies izbeigt mā	 cī	bu lidojumu ār āusī	m, vienkā	 rs3i  pālāiz3ām āusu
stropes  vāl5ā	 .  Skolās  spā	 rniem  āusis  pās3ās  ātlokā	 s  lī	dz  ir  ātlāistās  stropes.  Jo  āugstā	k  pilots
āizsniedzās pe	c āusu strope	m, jo lielā	kās āusis vār uztāisī	t un lielā	ku grims3ānu vār pānā	kt.
Mā	cī	bu lidojumā lāikā	  ār āusī	m, pārāplā	nu ir jā	 vādā ār svārā pālī	dzī	bu, jo rokās ir āizn5 emtās ār āusu
stropju ture	s3ānu. 
Piezīmes: Ir āts3k5 irī	bā pārāplā	nā vādī	bāi ār svāru bez āusī	m un ār āusī	m. Pārāplā	nām āusis dārbojās
kā	  sā	nisko svā	 rstī	bu stābilizātori.  Tā	 s  nolokot,  spā	 rns lido uz centrāplā	nā un vieglā	k sās3u	 pojāms
sā	niski. Tā	de	 l5 pie lielā	m āusī	m pārāplā	ns ir ju	 tī	gā	ks uz sā	nu s3u	 pos3ānos. Lī	dz ko āusis pālāiz3ām vāl5ā	 ,
spā	 rnā āusis ātkāl strā	dā	  kā	  stābilizātori un s3u	 pos3ānā	 s āutomā	 tiski dze	s3ās.
Nolokot  āusis,  tiek sāmāzinā	 ts  spā	 rnā  āerodināmiskā	  profilā  lāukums un nedāudz ārī	  ā	 trums,  jo
sākl5āutā	 s āusis rādā lielā	ku pretestī	bu. Tā	dā	  veidā	  sāmāzinā	 s celtspe	 jā un pārāplā	ns strāujā	k zāude	
āugstumu. Jā vienkā	 rs3ā	  lidojumā	  A klāses pārāplā	ns grimst ār - 1,2m/s,  lietojot figu	 ru āusis, spā	 rnā
grims3ānā vār vārie	 t no - 1,5 lī	dz – 3m/s, ātkārī	bā	  no tā	 , cik lielās āusis nolokā.

Uzdevums Nr. 11 Nolaišanās ar ausīm
Uzdevumu skāits 2
Izpildes norā	dī	jumi:
Uzdevums pāredze	 ts, lāi āpgu	 tu āugstumā sāmāzinā	 s3ānās un lidojumā ār pārāplā	nu sāī	sinā	 s3ānās tāktiku. 
Pirms pilots – students ieiet glisā	de	  uz nose	s3ānos, pilots – students nolokā āusis. Turām cik nepiecies3āms un
ī	si pirms bremze	s3ānās uzsā	ks3ānās, pālāiz3ām āusu stropes vāl5ā	 . 
Skolās spā	 rniem āusis pās3ās ātlokā	 s lī	dz ir ātlāistās stropes. Jo āugstā	k pilots āizsniedzās pe	c āusu strope	m, jo
lielā	kās āusis vār uztāisī	t un lielā	ku grims3ānu vār pānā	kt.
Mā	 cī	bu lidojumā lāikā	  ār āusī	m, pārāplā	nu ir jā	 vādā ār svārā pālī	dzī	bu, jo rokās ir āizn5 emtās ār āusu stropju
ture	s3ānu. 
Piezīmes:
Situā	 cijās, kurā	 s nepiecies3āms lidot ār nolocī	tā	m āusī	m:
- lāi regule	 tu lidojumā ār pārāplā	nu āugstumu un nepā	 rsniegtu gāisā telpu;
- lāi āpture	 tu āugs3up cels3ānos un neielidotu mā	konī	;
- lāi sāmāzinā	 t lidojumā ār pārāplā	nu lāiku;
- lāi pālielinā	 tu grims3ānās ā	 trumu pirms nolāis3ānā	 s vietā	 s, kur ir vieglās āugs3upejos3ās plu	 smās;
- kālnos, nolāiz3oties stārtā	  uz nogā	 zes vāi dināmiskājā	 s plu	 smā	 s.
Pārāplā	nā ā	 trums pie nolocī	tā	m āusī	m sāmāzinā	s pār āptuveni 10%. 
Lidojot ār nolocī	tā	m āusī	m jā	n5 em ve	rā	  ierobez3otā	  mānevre	s3ānā un grims3ānās ā	 trums. 
Jā ilglāicī	gi turām novilktās āusis, ā	 trā	k tiek zāude	 ts āugstums un lidojums ār pārāplā	nu bu	 s ī	sā	 ks. 
Grims3ānās ā	 trumu vār regule	 t ār nolocī	to āusu lielumu. Jo lielā	kās āusis, jo pārāplā	ns vāirā	k grims, bet lidos
le	nā	k. Tās jā	n5 em ve	rā	  situā	cijā	 s, jā ir liels pretve	 js3 .

Uzdevums Nr. 12 Termālie pagriezieni
Uzdevumu skāits 1
Izpildes norā	dī	jumi:
Lāi lidotu termā	 los lidojumus ār pārāplā	nu ir jā	 sāprot āugs3upejos3o plu	 smu (termā	 l5u) dābā un jā	mā	k tājā	 s
uzture	 ties.  Uzdevums pāredze	 ts,  lāi  iemā	cī	tos gludus,  s3āurā	kā rā	diusā pāgriezienus,  kās nepiecies3āmi,  lāi
noture	 tos āugs3upejos3ā	 s  plu	 smā	 s.  Termā	 lo lidojumu ār pārāplā	nu  āpgu	 s3ānāi nepiecies3āms dāudzās gāisā
stundās un  lābā	kāis  trenin5 s3  ir  lidot  ties3i  termā	 los  lidos3ānās  āpstā	kl5os.  S<ājā	  uzdevumā	  tiek  āpgu	 ts  tikāi
pāgriezienā principi, kurā	  spā	 rns griez3ās relātī	vi s3āurā	  pāgriezienā rā	diusā	  ār nelielu spā	 rnā sāgā	 zumu.
Lāi iegu	 tu s3āurā pāgriezienā rā	diusu ār nelielu spā	 rnā sāgā	zumu, pāgriezieni jā	 veic koordine	 jot svāru un
bremzes vienlāicī	gi. Lī	dzī	gi kā	  le	zenos pāgriezienos, ir jā	 lieto svārs un ieks3e	 jā	  bremze, lāi spā	 rnu grieztu uz
vienu pusi. Pāpildus tām jā	 lieto ārī	  ā	 re	 jā	  bremze ār ko regule	 t  pāgriezienā rā	diusu un sāgā	zumu. Me	reni
lietojot  ābās  bremzes,  spā	 rns  lidos  nedāudz  le	nā	k,  kās  pālī	dz  veikt  māzā	kā  rā	diusā  pāgriezienus.
Nepiecies3āmāis pāgriezienā rā	diuss ir ātkārī	gs no termā	 l5ā izme	riem. Jo s3āurā	ks termā	 lis, jo māzā	kā rā	diusā
pāgriezienu jā	uztur. Turklā	 t termā	 l5iem pārāsti ir “centrs”, kurā	  ātrodoties, pāce	 lums ir vislābā	kāis.



Uzdevums Nr. 13  Vingovers (wingover)
Uzdevumu skāits 2
Izpildes norā	dī	jumi:
S< ī	  gāisā figu	 rā ir sā	niskā s3u	 pos3ānā	 s ār pāgriezienu lielā	  āmplitu	 dā	 , kād pilots gāle	 jā	  fā	 ze	  uzs3u	 pojās krietni
virs  spā	 rnā.  Skolā	  āpgu	 st  vingoveru  seklā	  āmplitu	 dā	 ,  lāi  rāstu  izprātni,  kā	  sās3u	 pot  spā	 rnu  un  noture	 t
pāgriezienu dināmiku.
Lāi uzsā	ktu un veiksmī	gi uzture	tu vienme	rī	gu vingoveru pāgriezienus, nepiecies3āms ritmiski lietot svāru un
bremzi. Svārī	gā	k pār  bremzes dzil5umu un svārā dāudzumu ir ritms – kurā	  mānevrā brī	dī	 pā	 rlikt svāru un
pievilkt bremzi.  Vingovers bu	 tī	bā	  ir  s3u	 pos3ānā	 s  un pāgriezienā āpvienojums. Ar svāru spā	 rns tiek s3u	 pots
sā	niski, bet ār bremzi veikts pāgrieziens s3u	 pos3ānā	 s brī	dī	.
Lāi no tāisnvirzienā lidojumā ār pārāplā	nu ieietu vingoverī	, jā	pā	 rliek svārs un jā	pievelk bremze vienā	  puse	 .
Sā	kums, pieme	rām, ir uz lābo pusi. Spā	 rns ār svārā pā	 rliks3ānu sās3u	 pojās un ār bremzes pālī	dzī	bu pāgriez3ās
uz lābo pusi, bet pilots izs3u	 pojās uz kreiso pusi. Tā	 lā	 k seko dārbī	bās pretreākcijā – pilots s3u	 pojās ātpākāl5 uz
lābo pusi un spā	 rns uz kreiso.  Lāi uzture	 tu un pālielinā	 tu āmplitu	 du, svārs jā	pā	 rliek uz otru pusi tājā	  brī	dī	,
kād pilots s3u	 pojās ātpākāl5, virzienā	  uz leju un bremze seko uzreiz pe	c tām. 
Piezīmes: Nosāukums ce	 lies no āngl5u vā	 rdiem wing over. 
Vingovers ir pāmāts lielā	kājāi dāl5āi ākrobā	 tisko triku, tā	de	 l5  tie, kām interese	  gāisā ākrobā	 tikā, s3 ī	  figu	 rā ir
jā	pā	 rzinā visā	 s detāl5ā	 s, lāi veiksmī	gi āpgu	 tu gāisā trikus.
S< ī	 figu	 rā nāv prāsī	bā B kātegorijās eksā	menām, bet ir svārī	gi to zinā	 t.
Pārāplā	nām ir iebu	 ve	 tā pāsī	vā dros3ī	bā, kās dze	s3  svā	 rstī	bās. Pilots kā	  iekā	 rts svā	 rsts stābilize	  siste	mu.  Bez
svārā un bremzes iedārbī	bās,  pārāplā	ns lido tāisni.  Tās nozī	me	 ,  kā vingoverā uzture	s3ānāi nepiecies3āmās
pilotā  dārbī	bās,  kās  ritmiski  uztur  s3u	 pos3ānos.  Lī	dz  ko  netiek  lietots  svārs  un  bremze,  pārāplā	ns  pe	c
vāirā	kiem s3u	 pojieniem ātgriez3ās  tāisnvirzienā lidojumā	 .  Lī	dzī	gi  kā	  s3u	 pole	s.  Sā	kumā	  s3u	 pojieni  ir  māzi  un
uzsā	ks3ānā prāsā lielā	ku piepu	 li, bet kād s3u	 poles ies3u	 potās, ātliek tikāi uzture	 t s3u	 pos3ānos ār krietni māzā	kās
energB ijās devu.

Uzdevums Nr. 14 Spirāle
Uzdevumu skāits 8
Izpildes norā	dī	jumi:

Uzdevums pāredze	 ts, lāi āpgu	 tu prāsmes nepiecies3āmī	bās gādī	jumā	  ā	 tri sāmāzinā	 t āugstumu.
Lāi ieietu spirā	 le	 ,  vienlāicī	gi jā	 liek svārs un jā	velk bremze uz vienu pusi. Atkārī	bā	  no tā	 ,  cik dzil5i
novilktā bremze, tik dzil5ā ir ārī	 spirā	 le. Ieiet ir l5oti vienkā	 rs3i, bet pāreizi iziet prāsā trenin5 us.
Izejā no spirā	 les ir gālvenāis rā	dī	tā	 js, kā	  pilots prot lidot s3o figu	 ru. Ideā	 lā	  gādī	jumā	  izejā ir tikpāt
gludā kā	  ieejā. Sliktā	kājā	  gādī	jumā	  izejā ir strāujā un seko dzil5s3  knā	biens, nesimetrisks knā	biens,
kuru vājāg kompense	t. Iziet no spirā	 les vājāg pākā	peniski ātlāiz3ot bremzi un svāru.
Gān ieejāi figu	 rā	 , gān izejāi nepiecies3āms vismāz viens 360° āpgrieziens. 
Ieejās un izejās strāujumu, rotā	 cijās energB iju un āpgriezienu skāitā regule	s3ānu āpgru	 tinā pārāplā	nā
vādī	bās inertums. Atrodoties konkre	tā	  rotā	 cijās dzil5umā	 ,  māinot bremzes vāi svārā novietojumu,
pāiet  pā	 ris  sekundes,  lī	dz  māinā	 s  rotā	 cijās  ī	pās3 ī	bās.  Ir  jā	 re	k5 inā	 s  ār  to,  kā  pe	c  kātrās  bremzes
dzil5umā vāi svārā dāudzumā izmāin5 ās, pāies lāiks lī	dz pārāplā	ns izmāinī	s lidojumā gāitu. Pārāsti tā	 s
ir 1-2 sekundes. Tā	  kā	  s3ājā	  figu	 rā	  jāunā	  pilotā uztvere pārāsti ir sāāsinā	 tā, tād tā	  vienā vāi divās
sekundes vār likties ilgs lāiks.
Lāi dros3i  āpgu	 tu spirā	 li,  jā	 iet  soli pā solim, lāi orgānisms pierod un pās3iem pilotiem-studentiem
rodās izprātne, kās tās ir. Lielā	kājām vāirumām pārāplā	nu ir tendence strāuji ieskrieties un uzn5 emt
āpgriezienu  ā	 trumu  pā	 rejot  30°  -  40°  sāgā	 zumu.  Tās  ir  lielā	kāis  klups3ānās  ākmens  jāunājiem
pilotiem, jo pe	ks3n5 i mierī	gie, le	ni progrese	 jus3 ie pāgriezieni pā	 rāug gālvu reibinos3ā	  virpulī	. Tā	de	 l5 ir
nepiecies3āms iet pākā	peniski soli pā solim, lī	dz tiek “iztāustī	tās” robez3ās.
Ieejā:  liekām  komfortābli  dāudz  svāru  uz  to  pusi,  uz  kuru  ve	 lāmies  griezt  spirā	 li.  Progresī	vi
pievienojām bremzi  uz to pās3u  pusi  un  sekojām lī	dzi spā	 rnā sāgā	 zumām un centrbe	dzes spe	kā
iedārbī	bāi uz mu	 su k5 ermeni. Svārī	gi ir justies lābi. Atcerieties, kā pālielinot bremzes dzil5umu, pāiet
lāiks,  kāme	r  izmāinā	 s  rotā	 cijās  dzil5ums  un,  jo  dzil5ā	 kā	  pozī	cijā	  ir  bremze,  jo  bremzes  dzil5umā
izmāin5 ā āktī	vā	k iedārbojās uz spā	 rnu. Lī	dz ko rotā	 cijā liekās pār strāuju vāi bāilī	gu, nekāve	 joties



jā	 iet ā	 rā	  no figu	 rās.
Atrodoties mānevrā	 : jā	 sāprot vāi rotā	 cijā ir konstāntā, tā	  pieāug vāi sāmāzinā	 s. Zinot to, kās notiek
un to, ko ve	 lies izdārī	t, izriet tā	 lā	 kā	  dārbī	bā:
- jā spirā	 le sā	k ātslā	bt – spā	 rns cens3ās ātgriezties virs gālvās un pā	 rslodze māzinā	 s, tās nozī	me	 , kā
spirā	 le zāude	  sāvu energB iju un tā	  jāu ir izejā;
-  jā  pā	 rslodze  uz  k5 ermeni  pieāug,  tād  ziniet,  kā  ju	 s  joprojā	m  kā	piniet  spirā	 les  tempu  un  ir
jā	uzmānā	s;
- jā rotā	 cijā ir konstāntā, tās nozī	me	 , kā pilots ir lābi nocentre	 jis pāgriezienus.
Jā spirā	 le ir dzil5ā un spā	 rns nemāz nemāinā sāvu rotā	 ciju, kāut ārī	 tiek māinī	ts bremzes dzil5ums un
pāiet sekundes, tād visdrī	zā	k tā	  ir fikse	tā spirā	 le. Jā	 izn5 em svārs no ieks3e	 jā	 s puses un jā	pielieto ā	 re	 jā	
bremze, kās izjāuc fikse	 to stā	vokli. 
Izejā: Lāi izietu ātliek vienme	rī	gi lāist vāl5ā	  bremzi un svāru. Atkārī	bā	  no spirā	 les dzil5umā, pārāsti,
pāiet vismāz pus āplis lī	dz āplim, lī	dz spirā	 les dināmikā izmāinā	 s ve	 lāmājā	  virzienā	 . Jā izejā notiek
strāuji un nekās netiek dārī	ts, lāi kompense	tu izeju, sekos knā	biens, kurā dzil5ums bu	 s ātkārī	gs no
spirā	 le	  uzkrā	 tā	 s  energB ijās.  Lāicī	gi  izprotot,  kā izejā bu	 s  strāujā,  ir  iespe	 jāms to dze	st.  Brī	dī	,  kād
sā	kās strāujā	  izejā, ātliek ātkāl ielikt svāru un pievilkt bremzi uz to pās3u pusi, lāi izlī	dzinā	 tu energB iju
pāgriezienā	  un izejā bu	 s lī	dzī	gā ieejāi.
Piezīmes: Spirā	 le ir strāujā un dināmiskā rotā	 cijās figu	 rā, kurās dzil5ā	 kājā	  fā	 ze	  spā	 rnā ātveres ir 
pāve	rstās pret zemi, un pilots pā ā	 re	 jo loku lielā	  ā	 trumā	  rote	  āp spā	 rnu. 
Le	zenā	  spirā	 le	  spā	 rns ir nedāudz sāgā	 zts un pilots izju	 t vieglu centrbe	dzes spe	ku. 
Dzil5ā spirā	 le ir ā	 trā	kāis zinā	māis veids kā	  ā	 tri sāmāzinā	 t āugstumu. 

Uzdevums Nr. 15 Akselerators
Uzdevumu skāits 1
Izpildes norā	dī	jumi:
Tā	  ir pārāplā	nā vādī	bās siste	mā, kuru lietojot tiek māinī	ts spā	 rnā uzplu	 des len5 k5 is. Sāmāzinot  
uzplu	 des len5 k5 i, tiek pālielinā	 ts lidojumā ār pārāplā	nu ā	 trums.
Uzdevums pāredze	 ts, lāi pilots – students izprāstu ākselerātorā prāktisko pielietojumu un sāprāstu 
spā	 rnā lidos3ānās ā	 trumā un trājektorijās iespe	 jāmā	s izmāin5 ās, pielietojot ākselerātoru.
Uzdevumā lāikā	  pilots – students lido ār dāz3ā	diem ākselerātorā stā	vokl5iem (10%, 50%, 100%).
Piezīmes: Akselerātorā pielietos3ānā dod iespe	 ju sāmāzinā	 t vāi pālielinā	 t pārāplā	nā lidos3ānās ā	 trumu,
glisā	di, virzienu.

Uzdevums Nr. 16 Ausis + akselerators
Uzdevumu skāits 1
Izpildes norā	dī	jumi:
Uzdevumu svārī	gi ir izpildī	t pāreizā	  secī	bā	 .
Vispirms pilots tāisā āusis, tād izpiez3  ākselerātoru.
S< is mānevrs nodros3inā ā	 trā	ku āugstumā sāmāzinā	 s3ānu, pālielinot lidojumā ār pārāplā	nu ā	 trumu. 
Piezīmes: Akselerātorā pielietos3ānā dod iespe	 ju sāmāzinā	 t vāi pālielinā	 t pārāplā	nā lidos3ānās ā	 trumu,
glisā	di, virzienu.

4.3. Paraplānu pilotu apmācības programma C  kvalifikācijai
4.3.1.  Pārāplā	nā  pilotām ir  jā	bu	 t  pārāplā	nā  pilotā  licences B  kvālifikā	 cijās ī	pās3niekām. Pārāplā	nā
pilotām ir jā	bu	 t kope	 jām nolidojumām ne māzā	k kā	  60 stundās, no kurā	m lidojumi ār pārāplā	nu
kālnos5 – 20 stundās, āugs3upejos3ā	 s gāisā strā	 vā	 s lī	dzenumos (termā	 los ve	 jos) – 20 stundās, āpteces
plu	 smā	s (dināmikā	 ) – 20 stundās, ko āpliecinā ierāksti Lidojumu grā	mātin5 ā	 ;
4.3.2. Apmā	cī	bu progrāmmās me	rk5 is ir sāgātāvot pārāplā	nā pilotus lī	dz lī	menim, lāi vin5 i dros3i vāre	tu
veikt vizuā	 los lidojumus ār pārāplā	nu āugs3upejos3o strā	vu, termiskos un pāāugstinā	 tās turbulences



āpstā	kl5os, prāst lidot dināmikā	 , prāst pātstā	 vī	gi plā	not mārs3rutus, n5 emot ve	rā	  lāikā prognozes un
gāisā  kontroles  zonu  sādālī	jumu,  prāst  pien5 emt  pātstā	 vī	gi  le	mumus  pār  lidojumu  ār pārāplā	nu
veiks3ānu un sān5 emt pārāplā	nā pilotā C kvālifikā	 cijās licenci;
4.3.3. Kāndidā	 tiem ir pāredze	 tā āpmā	cī	bās progrāmmā, kurā ietver teore	 tisko āpmā	cī	bu – 8 stundās.
Pārāplā	nā  pilots  vār  ārī	  pātstā	vī	gi  āpgu	 t  C  kvālifikā	 cijās eksā	menā  kā	 rtos3ānāi nepiecies3āmā	s
teore	 tiskā	 s zinā	 s3ānās;
4.3.4. Apmā	cī	bās progrāmmās izpilde.
4.3.4.1. Pārāplā	nā pilotā āpmā	cī	bā sā	kās ār teore	tisko āpmā	cī	bu, lāi pārāplā	nā pilots vāre	tu pielietot
teore	 tiskā	 s zinā	 s3ānās veicot lidojumus ār pārāplā	nu;
4.3.4.2. Pārāplā	nā pilots pātstā	vī	gi veic lidojumus ār pārāplā	nu un fikse	  Lidojumu grā	mātin5 ā	 ;
4.3.4.3.  Apmā	cī	bu kursā āpgu	 s3ānu āpstiprinā Instruktors ār sāvu pārākstu, pielāiz3ot pilotu C
kvālifikā	 cijās eksā	menām;
4.3.4.4.  Teore	tiskā	  āpmā	 cī	bā notiek klāses nodārbī	bu veidā	 ,  izmāntojot video un vizuā	 los mā	 cī	bu
lī	dzekl5us;
4.3.4.5. Teore	tiskāi āpmā	cī	bāi tiek izmāntoti sekojos3 i mā	cī	bu lī	dzekl5i:
1) literātu	 rā, kās sāistī	tā ār pārāplānierismu;
2) video māteriā	 ls pārāplā	nu pilotu āpmā	cī	bāi;
4.3.3.6. Teore	tiskā	 s āpmā	cī	bās progrāmmās sāturs /stundās/:
1) Aerodināmikā un āerologB ijā/1 stundā/:

• K5 ermen5 u āptece ār gāisā plu	 smu
- Gāisā pretestī	bā, gāisā blī	vums
- Lāminā	 rā un turbulentā gāisā plu	 smā

• Pārāplā	nā āerodināmiskie rāksturlielumi
- Kritiskāis lidojumā ār pārāplā	nu ā	 trums
- Uzplu	 des len5 k5 is
- Pārāplā	nā vādī	bās principi

• Lidos3ānās principi dināmiskājā	 s gāisā plu	 smā	s
2) MeteorologB ijā /1 stundā/:

• Ve	 js3
- Ve	 jā virziens un stiprums

• Termiskā	s gāisā strā	vās
- Termisko strā	vu veidos3ānā	s
- Augs3upejos3ā	 s gāisā māsās
- Mā	kon5 u veidos3ānā	 s
- Mā	kon5 u klāsifikā	 cijā

• Negāisi:
- Lidojumu ār pārāplā	nu ierobez3ojumi negāisā tuvumā	 ;
- Negāisā veidos3ānā	 s āpstā	kl5i.

3) Medicī	nā un cilve	ciskāis fāktors /1 stundā/:
• Pārciā	 lā	  spiedienā efekts:

- Augstumā ietekme;
- Gā	 zu āpmāin5 ā;
- Hipoksijā;
- Hiperventilā	 cijā.

• Lidos3ānās veselī	bā:
- Nogurums;
- Fiziskā	  sāgātāvotī	bā.

• Stress:
- Ce	 lon5 i un ietekme;
- Stresā āpzinā	 s3ānā	 s un sāmāzinā	 s3ānā.



• Apstā	kl5u nove	rte	s3ānā un le	mumā pien5 ems3ānā
- Prieks3stāti pār pilotā spe	 ju nove	rte	 t āpstā	kl5us;
- PsihologB iskā	 s nostā	 jās;
- Riskā nove	rte	s3ānā.

4) Lidojumā ār pārāplā	nu ī	pātnī	bās termā	 los āpstā	kl5os /5 stundās/:
• Termā	 lo lidojumu ār pārāplā	nu pāmātprincipi
• Lidojumi ār pārāplā	nu grupā	
• Avionikās (āviā	 cijās intrumentu) izmāntos3ānā
• Kārs3u pielietos3ānā un oriente	s3ānā	 s pe	c tā	m
• Termā	 l5i, termā	 lā	 s plu	 smās struktu	 rā. Lejupejos3ā	 s (gāisā) plu	 smās, izejā no lejupejos3ās 

plu	 smās. Nokl5u	 s3ānā strāujā	  lejupejos3ā	  plu	 smā	  – blākus termā	 lis
• Plu	 smās centre	s3ānā
• Gāisā bedres
• Minimā	 lāis āugstums termā	 l5ā āpstrā	dei virs reljefā. Astotnieks un spirā	 le – āts3k5 irī	bās
• Ieejā  plu	 smā	 ,  vāriometrā  rā	dī	jumi,  pilotā  izju	 tās  iekāre	 ,  bremz3u  stingrums, spā	 rnā

c3āukste	s3ānā. ILpātnī	bās ieejot un izejot no plu	 smās (āsimetrijā, frontā	 lis)
• Lidos3ānās noteikumi plu	 smā	 . Gālvenāis    noteikums:    āpl5os3ānā    ār minimā	 lu spā	 rnā

sāgā	 zumu
• Plu	 smās stiprums. Plu	 smās centre	s3ānā un plu	 smās robez3ā
• Ve	 jā ietekme uz plu	 smās formu
• Plu	 smu veidos3ānā	 s un ātrāus3ānā	 s vietās kālnos un lī	dzenumā	 . Ieplākās, gre	dās, virsotnes. 

Lidojums ār pārāplā	nu virs kālnu kores
• Neties3ā	 s pāzī	mes plu	 smās ātrās3ānā	 s vietāi: mā	kon5 i, u	 dens virmon5 ā, koku lāpās, putni, citi 

pārāplā	ni
• Termā	 l5u ātrāus3ānā	s cikls
• Plu	 smās un burbul5ā āts3k5 irī	bās
• Ielidos3ānā mā	konī	, bī	stāmī	bās lidojot mā	kon5 os. Kād izlidot no plu	 smās. Izprātne pār bā	 zi
• Inversijā
• Augstā	  mā	kon5 u ple	ve
• Dārbs ār ākselerātoru termā	 lī	 un pā	 rejā	 s

4.4. Paraplānu pilotu apmācības programma D  kvalifikācijai
4.4.1.  Pilotām ir jā	bu	 t pilotā licences C kvālifikā	 cijās ī	pās3niekām. Pilotām ir jā	pierā	dā kope	 jāis
nolidojums – ne māzā	k pār 100 (simts) stundā	m, vismāz 5 (pieci) mārs3rutā lidojumi ār pārāplā	nu
lī	dzenumā	  ne māzā	k kā	  50 (piecdesmit) km āttā	 lumā	 , vismāz 5 (pieci) lidojumi ār pārāplā	nu kālnos
ne māzā	k kā	  50 (piecdesmit) km āttā	 lumā	 ; vismāz viens lidojums ār pārāplā	nu 100+ (simts pluss)
km; iziets SIV kurss, kās ātbilst s3ājā	  Rokāsgrā	mātā	  noteiktājāi SIV progrāmmāi, bet  ne āgrā	k kā	  5
(piecu) gādu lāikā	  no D kvālifikā	 cijās pieprāsī	s3ānās brī	z3ā;
4.4.2. S< ī	s kvālifikā	 cijās sān5 ems3ānāi ir nepiecies3āmās prāsmes un zinā	 s3ānās, lāi pārāplā	nā pilots dros3i
vāre	tu  veikt  vizuā	 los  lidojumus  ār  pārāplā	nu,  āugs3upejos3o  strā	 vu,  termiskos  un  pāāugstinā	 tās
turbulences āpstā	kl5os, prāst pien5 emt pātstā	vī	gi le	mumus pār lidojumu ār pārāplā	nu veiks3ānu, prāst
ānālize	 t meteorologB iskos āpstā	kl5us, plā	not mārs3rutu un spe	 t oriente	ties pe	c āpvidus kārtes;
4.4.3. Kāndidā	 tiem ir pāredze	 tā āpmā	cī	bās progrāmmā, kurā ietver teore	 tisko āpmā	cī	bu – 6 (ses3ās)
stundās. Pārāplā	nā pilots vār ārī	 pātstā	vī	gi āpgu	 t D kvālifikā	 cijās iegu	 s3ānāi nepiecies3āmā	s zinā	 s3ānās
un prāsmes;
4.4.4. Apmā	cī	bās progrāmmās izpilde.
4.4.4.1. Pārāplā	nā pilotā āpmā	cī	bā sā	kās ār teore	tisko āpmā	cī	bu, lāi pārāplā	nā pilots vāre	tu pielietot 
teore	 tiskā	 s zinā	 s3ānās veicot lidojumus ār pārāplā	nu;
4.4.4.2. Pārāplā	nā pilots pātstā	vī	gi veic lidojumus ār pārāplā	nu un fikse	  tos Lidojumu grā	mātin5 ā	 ;
4.4.5. Teore	 tiskā	  āpmā	 cī	bā notiek klāses nodārbī	bu veidā	 , izmāntojot video un vizuā	 los mā	cī	bu 



lī	dzekl5us.
4.4.6. Apmā	cī	bāi tiek izmāntoti sekojos3 i mā	cī	bu lī	dzekl5i:
1) literātu	 rā, kās sāistī	tā ār pārāplānierismu,
2) video māteriā	 ls pārāplā	nu pilotu āpmā	cī	bāi;
4.4.7. Teore	tiskā	 s āpmā	cī	bās progrāmmās sāturs /stundās/:
1) Gāisā tiesī	bās /1 stundā/:

• Lidojumu ār pārāplā	nu noteikumi
• Gāisā telpās sādālī	jums
• Kontrole	 jāmā	  un nekontrole	 jāmā	  gāisā telpā
• Licences un kvālifikā	 ciju derī	gums

2) MeteorologB ijā /1 stundā/:
• Lāikā āpstā	kl5u prognoze	s3ānā
• Negāisi

- Lidojumu ār pārāplā	nu ierobez3ojumi negāisā tuvumā	
- Negāisā veidos3ānā	 s āpstā	kl5i

3) Lidojumā ār pārāplā	nu rāksturojums, plā	nos3ānā un nāvigā	cijā /4 stundās/:
• Plā	nos3ānās un lidojumā ār pārāplā	nu izpildes tāktikā
• Avionikās (āviā	 cijās instrumentu) izmāntos3ānā
• Pāpildus ekipe	 jums un tā	  izmāntos3ānā
• Neplā	notās piezeme	s3ānā	 s vietās izve	 le
• Pilotā rī	cī	bā neplā	notās piezeme	s3ānā	 s gādī	jumā	
• AL rkā	 rtās āugstumā sāmāzinā	s3ānās pān5 e	mieni: āusis un ākselerātors, spirā	 le, B -stābs
• Kārs3u un GPS pielietos3ānā un oriente	s3ānā	 s pe	c tā	m

4.5. Paraplānu pilotu apmācības programma E  kvalifikācijai
4.5.1. Pārāplā	nā pilotām ir jā	bu	 t pārāplā	nā pilotā licences A kvālifikā	 cijās ī	pās3niekām;
4.5.2. S< ī	  kursā me	rk5 is ir  sāgātāvot motopārāplā	nā pilotus lī	dz lī	menim, lāi vin5 i  dros3i  vāre	tu veikt
vizuā	 los lidojumus ār motopārāplā	nu, prāst pien5 emt pātstā	vī	gi le	mumus pār lidojumu ār
motopārāplā	nu veiks3ānu, veikt dros3us un drāudus nerādos3us lidojumus ār motopārāplā	nu;
4.5.3. Kāndidā	 tiem ir pāredze	 tā āpmā	cī	bās progrāmmā, kurā ietver: teore	 tisko āpmā	cī	bu – 6 (ses3ās)
stundās; mā	 cī	bu lidojumus ār motopārāplā	nu– ne māzā	k kā	  6 (ses3ās) stundās; mā	cī	bu lidojumus - ne
māzā	k kā	  10 (desmit) lidojumi ār motopārāplā	nu, ko āpliecinā ierāksti Lidojumu grā	mātin5 ā	 ;
4.5.4. Apmā	cī	bās progrāmmās izpilde.
4.5.4.1. Pārāplā	nā pilotā āpmā	cī	bā sā	kās ār teore	 tisko āpmā	cī	bu, lāi pārāplā	nā pilots vāre	tu pielietot
teore	 tiskā	 s zinā	 s3ānās veicot mā	cī	bu lidojumus ār motopārāplā	nu;
4.5.4.2. Kātrām pārāplā	nā pilotām tiek nozī	me	 ts Instruktors, kurs3  ir ātbildī	gs pār pārāplā	nā pilotā
teore	 tisko un prāktisko āpmā	cī	bu;
4.5.4.3. Prāktisko āpmā	cī	bu vār uzsā	kt, jā ir āpgu	 ts teore	 tisko zinā	 s3ānu minimums motopārāplā	nā
ekspluātā	 cijā	 , lidojumu ār motopārāplā	nu teorijā	  un noteikumos;
4.5.4.4.  Lidos3ānās āpmā	cī	bā notiek ār ābpuse	 jiem rādiosākāriem stārp pārāplā	nā pilotu un
Instruktoru;
4.5.5. Teore	tiskā	  āpmā	 cī	bā notiek klāses nodārbī	bu veidā	 , izmāntojot video un vizuā	 los mā	cī	bu
lī	dzekl5us. 
4.5.6. Apmā	cī	bāi tiek izmāntoti sekojos3 i mā	cī	bu lī	dzekl5i:
1) literātu	 rā, kās sāistī	tā ār motopārāplānierismu,
2) video māteriā	 li motopārāplā	nu pilotu āpmā	cī	bāi,
3) prāktiskās nodārbī	bās uz zemes un gāisā	 ;
4.5.7. Teore	tiskā	 s āpmā	cī	bās progrāmmās sāturs /stundās/:
1) Gāisā tiesī	bās /1 stundā/:

• Lidojumu ār motopārāplā	nu noteikumi



• Gāisā telpās sādālī	jums
• Kontrole	 jāmā	  un nekontrole	 jāmā	  gāisā telpā
• Licences un kvālifikā	 ciju derī	gums

2) Pilote	s3ānās ī	pātnī	bās /1 stundā/:
• Vilces vektoru sādālī	jums
• Z< iroskopiskāis efekts
• Pācels3ānā	 s gāisā	  ī	pātnī	bās
• Zemie lidojumi ār motopārāplā	nu un to bī	stāmī	bā
• MeteorologB ijā
• Kritienu dros3ī	bās tehnikās metodes

3) Cilve	ciskāis fāktors un vibrā	 cijās ietekme /1 stundā/:
• Efekti, ko izrāisā ilgstos3ā vibrā	 cijā
• Dāz3ā	du lidojumu ār motopārāplā	nu āugstumu ī	pātnī	bās un to ātsāuksme uz cilve	kā 

orgānismu
• Stress

4) Motopārāplā	nā uzbu	 ve un ekspluātā	 cijā, ekipe	 jums /1 stundā/:
• Pārāmotorā konstrukcijā un terminologB ijā
• Pārāplā	nā izve	 le, pilotā kvālifikā	 cijā un pieredze, izmāntos3ānās me	rk5 i
• Piekāres siste	mās izve	 le, motorā uzkābes veidi
• Pilotā ekipe	 jums: āizsārgk5 ivere, zā	bāki, cimdi, āpgBe	 rbs
• Ekipe	 jumā āpkope
• Rezerves izpletnis, tā	  pielietos3ānā un āpkope
• Lidojumā ār motopārāplā	nu instrumenti

5) Pirmslidojumā ār motopārāplā	nu sāgātāvos3ānā	 s, dros3ī	bās minimumu ieve	ros3ānā /2 stundās/:
• Stārtā vietās izve	le
• Apstā	kl5u ānālī	ze un le	mumu pien5 ems3ānā
• Pāreizā sāgātāvos3ānā	s stārtām

4.5.8. Lidos3ānās āpmā	cī	bā. Mā	cī	bu uzdevumi:
Uzdevums Nr. 1 Paraplāna pacelšana lidojuma stāvoklī 
Uzdevumu skāits – 10
Izpildes norā	dī	jumi: Stārtā vietā	  izklā	 j pārāplā	nu (spā	 rnu), ties3 i pret ve	 ju. Nostā	 ties ties3 i pret 
pārāplā	nā spā	 rnā centru un sāgātāvoties stārtām. Dzine	 js nāv iedārbinā	 ts.
Piezīmes: Pirms uzdevumā izpildes, pā	rbāudī	t:
- vāi pāreizi ir piestiprinā	 tā piekāres siste	mā;
- vāi piekāres siste	mās āizsle	gi ir ciet;
- vāi pārāplā	nā āuklās nāv sāmezglojus3ā	 s un tājā	 s nāv iek5 e	 rus3ies nepiederos3i prieks3meti.
- zin5 ot Instruktorām pār stārtā gātāvī	bu. Pe	c Instruktorā ātl5āujās sā	kt pācelt pārāplā	nā spā	 rnu. Ar
prieks3e	 jā	  stārtā metodi pācelt spā	 rnu lidojumā rez3 ī	mā	  un nove	rs3ot sāgā	 zes, stā	 vot uz vietās, noture	t
to virs gālvās 10-15 sekundes. Pie nepietiekāmā ve	 jā ā	 trumā ir piel5āujāmā le	nā kustī	bā uz prieks3u.
Uzdevums skāitā	 s izpildī	ts, jā pilots pā	 rliecinā	 ti pācel5 spā	 rnu un notur to virs gālvās ne māzā	k kā	  10
sekundes.
Dros3ī	bās pāsā	kumi, kās jā	 ieve	ro:
- āttā	 lums lī	dz tuvā	kājiem s3k5 e	 rs3 l5iem ne māzā	k kā	  50 metri;
- uzdevumā izpildes lāikā	  pilotām jā	bu	 t vizuā	 lām kontāktām ār Instruktoru un pilotām jā	bu	 t gātāvām
izpildī	t Instruktorā rī	kojumus;
- jā tiek zāude	tā pārāplā	nā vādī	bās kontrole, nekāve	 joties "nodze	st" to;
- pilotām jā	pā	 rzinā kritienu dros3ī	bās tehnikās metodes;
- trenin5 u lāukumām jā	bu	 t ā	 rpus turbulentā	m zonā	m.



Uzdevums Nr. 2 Skriešana ar lidojumam paceltu paraplānu 
Uzdevumu skāits – 10
Izpildes norā	dī	jumi:  Veikt  pilnu  pirmsstārtā  sāgātāvos3ānos  un  zin5 ot  Instruktorām  pār  gātāvī	bu.
Sān5 emot Instruktorā ātl5āuju, pācelt spā	 rnu lidojumā stā	 voklī	.  Nove	rs3ot sāgā	 zes, sā	kt le	nu kustī	bu
Instruktorā norā	dī	tājā	  virzienā	 . Uzdevums skāitā	 s izpildī	ts, jā pilots pā	 rliecinos3i noiet 15-20 metrus
Instruktorā norā	dī	tājā	  virzienā	 . Ieskries3ānā	 s jā	veic energB iski, plātiem sol5iem, sāglābā	 jot
nepā	 rtrāuktu slodzi uz piekāres siste	mās kru	 s3u siste	mu, nepiel5āujot sāgā	 zes un pārāplā	nā
gāreniskā	 s svā	 rstī	bās. Ieskries3ānā	 s lāikā	  vādī	bās āuklā	m jā	bu	 t pilnī	gi ātlāistā	m.
Piezīmes: Dros3ī	bās pāsā	kumi, kās jā	 ieve	ro:
- āttā	 lums lī	dz tuvā	kājiem s3k5 e	 rs3 l5iem ne māzā	k kā	  50 metri;
- trenin5 u lāukumām ir jā	bu	 t ā	 rpus turbulentā	m zonā	m;
- uzdevumā lāikā	  pilotām jā	bu	 t vizuā	 lām kontāktām ār Instruktoru un pilotām jā	bu	 t gātāvām izpildī	t 
Instruktorā rī	kojumus;
- jā tiek zāude	tā pārāplā	nā vādī	bās kontrole, nekāve	 joties "nodze	st" to;
- pilotām jā	pā	 rzinā kritienā dros3ī	bās tehnikās metodes.

Uzdevums Nr. 3 Starts ar motoparaplānu 
Uzdevumu skāits – 10
Izpildes norā	dī	jumi:  Veikt  pilnu  pirmsstārtā  sāgātāvos3ānos  un  zin5 ot  Instruktorām  pār  gātāvī	bu.
Sān5 emot Instruktorā ātl5āuju, veikt stārtu. Pe	c ātrāus3ānā	 s no zemes sāglābā	 t vertikā	 lu k5 ermen5 ā
stā	 vokli, skātī	ties uz prieks3u un uz leju, nosākot āttā	 lumu lī	dz zemei.
Stārts tiek sādālī	ts 3 pāmātetāpos:
- spā	 rnā pācels3ānā lidojumā ār motopārāplā	nu stā	 voklī	;
- spā	 rnā stābilizā	 cijā un kontrole;
- ieskre	 jiens un āugstumā uzn5 ems3ānā.
Piezīmes: Dros3ī	bās pāsā	kumi, kās jā	 ieve	ro:
- pirms stārtā iesildī	t dzine	 ju un pā	 rbāudī	t tā	  vilkmi pie māksimā	 liem āpgriezieniem;
- āizliegts stārte	 t ār sā	nu ve	 ju un turbulentā	  ātmosfe	rā	 ;
- jā spā	 rnā pācels3ānā vāi ieskries3ānā	 s nāv pā	 rliecinos3ā un stābilā - pā	 rtrāukt stārtu un "nodze	st"
spā	 rnu;
- uzdevumā lāikā	  pilotām jā	bu	 t vizuā	 lām kontāktām ār Instruktoru un pilotām jā	bu	 t gātāvām izpildī	t
Instruktorā rī	kojumus.

Uzdevums Nr. 4 Augstuma uzņemšana un manevrēšana 
Uzdevumu skāits – 10
Izpildes norā	dī	jumi: Ar dzine	 jā māksimā	 liem āpgriezieniem pācelties vismāz 50 metru āugstumā	 , ār
vienme	rī	gā	m vādī	bās āuklu kustī	bā	m noture	t doto lidojumā ār motopārāplā	nu virzienu un
kompense	 t gāreniskā	 s svā	 rstī	bās. Kompense	t z3 iroskopisko momentu ār āttiecī	gā	 s vādī	bās āuklās
pālī	dzī	bu. Sāsniedzot vismāz 50 metru āugstumu, izpildī	t  Instruktorā norā	dī	jumus pār uzdevumu
izpildi. Pilotām vingrinā	 jumos jā	kontrole	  lidojumā ār motopārāplā	nu āpstā	kl5i:
- spā	 rnā stā	 voklis;
- stā	 voklis gāisā	  un uz zemes, tāi skāitā	  stā	 voklis stārtā zonā	  un virs pārāplā	nā.
Piezīmes: Dros3ī	bās pāsā	kumi, kās jā	 ieve	ro:
- āizliegts stārte	 t ār sā	nu ve	 ju un turbulentā	  ātmosfe	rā	 ;
- jā spā	 rnā pācels3ānā vāi ieskries3ānā	 s nāv pā	 rliecinos3ā un stābilā, pā	 rtrāukt stārtu un "nodze	st" 
spā	 rnu.

Uzdevums Nr. 5 Lidojums ar motoparaplānu pa norādīto trajektoriju ar precīzu nosēšanos
ierobežotā laukumā
Uzdevumu skāits – 10



Izpildes norā	dī	jumi: Pirms nolāis3ānā	 s, āpme	rām 10 metru āugstumā	  pā	 rtrāukt jebkā	dus pāgriezienā
mānevrus, izsle	gt dzine	 ju un gātāvoties nose	s3ānā	 s mānevrām. 1-1,5 m āttā	 lumā	  no zemes vienme	rī	gi
novilkt vādī	bās āuklās pilnī	bā	  izstieptu roku dzil5umā	  un piezeme	ties uz ābā	m kā	 jā	m. Instruktorām
jā	bu	 t pilotā redzes lokā	 .
Visi pilotā mānevri tiek veikti ār āpre	k5 inu nose	sties norā	dī	tājā	  lāukumā	  un izies3ānu glisā	des tāisne	
pret ve	 ju vismāz 10 metru āugstumā	 . Instruktors sniedz nepiecies3āmā	s norā	des, izmāntojot
rādiosākārus, lāi uzlābotu pilotā iemān5 ās.
Piezīmes: Dros3ī	bās pāsā	kumi, kās jā	 ieve	ro:
- āizliegts sāmāzinā	 t lidojumā ār motopārāplā	nu ā	 trumu lī	dz kritiskājām, kās vār izsāukt plu	 smās 
norāus3ānos no spā	 rnā;
- mānevre	s3ānu pā	 rtrāukt vismāz 10 m āugstumā	 .

4.6. Paraplānu pilotu apmācības programma E2  kvalifikācijai
4.6.1. Kāndidā	 tiem nāv jā	kā	 rto eksā	mens;
4.6.2 Prāsī	bās  pārāplā	nā pilotu E2 kvālifikā	 cijās iegu	 s3ānāi:  E  kvālifikā	 cijā, minimā	 lāis  nolidojums
vismāz 20 (divdesmit) stundās un veikti vismāz 30 (trī	sdesmit) lidojumi ār motopārāplā	nu tānde	mā	
ār dāz3ā	du svārā kātegoriju pāsāz3 ieriem dāz3ā	dos meteorologB iskājos āpstā	kl5os, SIV kurss, Instruktorā
rekomendā	 cijā;
4.6.3.  Instruktors  vār  rekomende	t  pilotu  E2  kvālifikā	 cijās sān5 ems3ānāi,  kād  pretendents  ir  veicis
lidojumus  ār  motopārāplā	nu  ār  dāz3ā	du  svārā  kātegoriju  pāsāz3 ieriem dāz3ā	dos  meteorologB iskājos
āpstā	kl5os;
4.6.4. Prāktisko āpmā	cī	bu progrāmmā:
1) Tānde	mā spā	 rnā izcels3ānā stārtā pozī	cijā	  (prieks3e	 jāis, ātmuguriskāis stārts),
2) Tānde	mā spā	 rnā āsimetriskā izcels3ānu,
3) Tānde	mā spā	 rnā āpzinā	 tā izcels3ānā lī	dz gālām virs gālvās (A-rindu pālāis3ānā pāreizājā	  brī	dī	),
4) Groundhandling kopā	  ār pāsāz3 ieri gān stiprā	 , gān vā	 jā	  ve	 jā	 ,
5) Pāsāz3 ierā instruktā	z3ās process (pārāmotorā uzbu	 ve, dokumentā	 cijā pār riskā uzn5 ems3ānos
sākārā	  ār bī	stāmu sportā veidu, kā	  pāreizi stārte	 t, kur ture	 t rokās stārtā brī	dī	 un lidos3ānās procesā	 ,
ko dārī	t piezeme	s3ānā	 s procesā	 , u.c. jāutā	 jumi),
6) Proble	msituā	ciju simulā	 cijā un ānālī	ze stārtā	  un nose	z3oties,
7) Pārāplā	nā pilotā un un pāsāz3 ierā sākābinā	s3ānā un ātkā	 rtotā pā	 rbāude pirms stārtā,
8) Rezerves izpletnis, izpletn5 ā rokturā un ā	k5 ī	s3u pā	 rbāude pirms lidojumā ār motopārāplā	nu,
9) Pirmslidojumā pā	 rbāude (k5 iveru, kā	 ju un ve	derā sle	dz3u pā	 rbāude, ātkābes ābu ātsāis3u pā	 rbāude,
iekāru trāpec3u pā	 rbāude, rezerves rokturā pā	 rbāude, rā	 cijās dārbī	bās pā	 rbāude),
10) Trimmeru lietos3ānā,
11) Augstumā sāmāzinā	s3ānā pāsāz3 ierā sliktās pās3sāju	 tās gādī	jumā	 ,
12) Tānde	mā motopārāplā	nā vādī	bā ār vienu roku,
13) Efektī	vā tānde	mā pārāplā	nā "norāus3ānā" uz zemes stiprā	  ve	 jā	 ,
14) 20 (divdesmit) lidojumus ār motopārāplā	nu tānde	mā	  ār dāz3ā	du svārā kātegoriju pāsāz3 ieriem
dāz3ā	dos meteorologB iskājos āpstā	kl5os:
- 2  (divi)  lidojumi  ār  motopārāplā	nu  ār  Instruktoru  teore	tisko  zinā	 s3ānu  āpgu	 s3ānāi  un  dāz3ā	du
uzdevumu veiks3ānāi – ār mānevre	s3ānu un piezeme	s3ānos, izmāntojot swoop tehniku,
- 2 (divi) lidojumi ār motopārāplā	nu ār Instruktoru pāsāz3 ierā lomā	  dāz3ā	du uzdevumu veiks3ānāi – ār
mānevre	s3ānu un piezeme	s3ānos, izmāntojot swoop tehniku,
- 16 (ses3pādsmit)  lidojumi ār motopārāplā	nu (ār  sāviem pāsāz3 ieriem dāz3ā	dā svārā kātegorijā	 s)
Instruktorā uzrāudzī	bā	 , izmāntojot rādiosākārus dāz3ā	du uzdevumu veiks3ānāi – ār mānevre	s3ānu un
piezeme	s3ānos, izmāntojot swoop tehniku;
15) Visos lidojumos ār motopārāplā	nu pārāle	 ls uzdevums ir korektā pācels3ānā	 s un korektā
piezeme	s3ānā	 s, knā	bienu kontroles ī	pātnī	bās ār tānde	mā pārāplā	nu.



4.7. Paraplānu pilotu apmācības programma PL1  kvalifikācijai
4.7.1. Pārāplā	nā pilotām ir jā	bu	 t pārāplā	nā pilotā licences A kvālifikā	 cijās ī	pās3niekām;
4.7.2. S< ī	 kursā me	rk5 is ir sāgātāvot pārāplā	nā pilotus lī	dz lī	menim, lāi vin5 i dros3i vāre	tu veikt vizuā	 los
lidojumus ār s3āsijās  motopārāplā	niem, prāst pien5 emt pātstā	 vī	gi  le	mumus pār lidojumu ār s3āsijās
motopārāplā	niem  veiks3ānu,  veikt  dros3us  un  sābiedrī	bāi  drāudus  nerādos3us  lidojumus  ār  s3āsijās
motopārāplā	niem;
4.7.3. Kāndidā	 tiem ir pāredze	 tā āpmā	cī	bās progrāmmā, kurā ietver: teore	 tisko āpmā	cī	bu – 6 (ses3ās)
stundās; mā	 cī	bu lidojumus – ne  māzā	k kā	  6 (ses3ās) stundās; mā	cī	bu lidojumus - ne māzā	k kā	  10
(desmit) lidojumi ār s3āsijās motopārāplā	nu, ko āpliecinā ierāksti Lidojumu grā	mātin5 ā	 ;
4.7.4. Apmā	cī	bās progrāmmās izpilde.
4.7.4.1. Pārāplā	nā pilotā āpmā	cī	bā sā	kās ār teore	tisko āpmā	cī	bu, lāi pārāplā	nā pilots vāre	tu pielietot
teore	 tiskā	 s zinā	 s3ānās veicot mā	cī	bu lidojumus ār s3āsijās motopārāplā	nu;
4.7.4.2. Pār pārāplā	nā pilotā teore	tisko un prāktisko āpmā	cī	bu ātbildī	gs ir Instruktors;
4.7.4.3.  Prāktisko āpmā	cī	bu vār uzsā	kt, jā ir āpgu	 ts teore	 tisko zinā	 s3ānu minimums s3āsijās
motopārāplā	nā ekspluātā	 cijā	 , lidojumu ār s3āsijās motopārāplā	nu teorijā	  un noteikumos;
4.7.4.4. Lidos3ānās ār s3āsijās motopārāplā	nu āpmā	cī	bā notiek ār ābpuse	 jiem rādiosākāriem stārp
pārāplā	nā pilotu un Instruktoru;
4.7.4.5. Teore	 tiskā	  āpmā	 cī	bā notiek klāses nodārbī	bu veidā	 , izmāntojot video un vizuā	 los mā	cī	bu
lī	dzekl5us. Apmā	cī	bāi tiek izmāntoti sekojos3 i mā	cī	bu lī	dzekl5i:
1) literātu	 rā, kās sāistī	tā ār lidojumiem ār s3āsijās motopārāplā	niem,
2) video māteriā	 li s3āsijās motopārāplā	nu pilotu āpmā	cī	bāi,
3) prāktiskās nodārbī	bās uz zemes un gāisā	 .
4.7.4.6. Teore	tiskā	 s āpmā	cī	bās progrāmmā:
1) Gāisā tiesī	bās /1 stundā/:

• Lidojumu ār s3āsijās motopārāplā	nu noteikumi
• Gāisā telpās sādālī	jums
• Kontrole	 jāmā	  un nekontrole	 jāmā	  gāisā telpā
• Licences un kvālifikā	 ciju derī	gums

2) Pilote	s3ānās ī	pātnī	bās /1 stundā/:
• Vilces vektoru sādālī	jums
• Z< iroskopiskāis efekts
• Pācels3ānā	 s gāisā	  ī	pātnī	bās
• Zemie lidojumi ār s3āsijās motopārāplā	nu un to bī	stāmī	bā
• MeteorologB ijā
• Kritienu dros3ī	bās tehnikās metodes

3) Cilve	ciskāis fāktors un vibrā	 cijās ietekme /1 stundā/:
• Efekti, ko izrāisā ilgstos3ā vibrā	 cijā
• Dāz3ā	du lidojumu ār s3āsijās motopārāplā	nu āugstumu ī	pātnī	bās un to ātsāuksme uz cilve	kā

orgānismu
• Stress

4) S<āsijās motopārāplā	nā uzbu	 ve un ekspluātā	 cijā, ekipe	 jums /1 stundā/:
• S<āsijās motopārāplā	nā konstrukcijā un terminologB ijā
• Pārāplā	nā izve	 le, pilotā kvālifikā	 cijā un pieredze, izmāntos3ānās me	rk5 i
• Pilotā ekipe	 jums: āizsārgk5 ivere, zā	bāki, cimdi, āpgBe	 rbs
• Ekipe	 jumā āpkope
• Rezerves izpletnis, tā	  pielietos3ānā un āpkope
• Lidojumā ār s3āsijās motopārāplā	nu instrumenti

5) Pirmslidojumā ār s3āsijās motopārāplā	nu sāgātāvos3ānā	 s, dros3ī	bās minimumu ieve	ros3ānā /2 
stundās/:



• Stārtā vietās izve	le
• Apstā	kl5u ānālī	ze un le	mumu pien5 ems3ānā
• Pāreizā sāgātāvos3ānā	s stārtām

4.7.5. Lidos3ānās ār s3āsijās motopārāplā	nu āpmā	cī	bā. Mā	cī	bu uzdevumi:

Uzdevums Nr. 1 Paraplāna pacelšana lidojuma ar šasijas motoparaplānu stāvoklī 
Uzdevumu skāits – 10
Izpildes norā	dī	jumi: Stārtā vietā	  izklā	 j pārāplā	nu, ties3 i pret ve	 ju. Nostā	 ties ār s3āsijās motopārāplā	nu 
ties3 i pret spā	 rnā centru un sāgātāvoties stārtām. Dzine	 js nāv iedārbinā	 ts.
Piezīmes: Pirms uzdevumā izpildes, pā	rbāudī	t:
- vāi pāreizi ir piestiprinā	 tā piekāres siste	mā;
- vāi piekāres siste	mās āizsle	gi ir ciet;
- vāi pārāplā	nā āuklās nāv sāmezglojus3ā	 s un tājā	 s nāv iek5 e	 rus3ies nepiederos3i prieks3meti.
- zin5 ot Instruktorām pār stārtā gātāvī	bu. Pe	c Instruktorā ātl5āujās sā	kt pācelt spā	 rnu. Ar ties3ā	  stārtā
metodi, neātrāujoties no zemes, pācelt spā	 rnu lidojumā ār s3āsijās motopārāplā	nu rez3 ī	mā	  un nove	rs3ot
sāgā	 zes, noture	 t to virs gālvās 20-25 sekundes. Uzdevums skāitā	 s izpildī	ts, jā pilots pā	 rliecinā	 ti pācel5
spā	 rnu un notur to virs gālvās ne māzā	k kā	  20 sekundes.
Dros3ī	bās pāsā	kumi, kās jā	 ieve	ro:
- āttā	 lums lī	dz tuvā	kājiem s3k5 e	 rs3 l5iem ne māzā	k kā	  50 metri;
- uzdevumā izpildes lāikā	  pilotām jā	bu	 t vizuā	 lām kontāktām ār Instruktoru un pilotām jā	bu	 t gātāvām
izpildī	t Instruktorā rī	kojumus;
- jā tiek zāude	tā pārāplā	nā vādī	bās kontrole, nekāve	 joties "nodze	st" to;
- trenin5 u lāukumām jā	bu	 t ā	 rpus turbulentā	m zonā	m.

Uzdevums Nr. 2 Braukšana ar lidojumam ar šasijas motoparaplānu paceltu paraplānu 
Uzdevumu skāits –  10
Izpildes norā	dī	jumi:  Veikt  pilnu  pirmsstārtā  sāgātāvos3ānos  un  zin5 ot  pilotām  -  instruktorām  pār
gātāvī	bu.  Sān5 emot  pilotā  -  instruktorā  ātl5āuju,  pācelt  spā	 rnu  lidojumā  ār s3āsijās motopārāplā	nu
stā	 voklī	. Nove	rs3ot sāgā	 zes, sā	kt le	nu kustī	bu pilotā  - instruktorā  norā	dī	tājā	  virzienā	 .  Uzdevums
skāitā	 s izpildī	ts, jā pilots pā	 rliecinos3i nobrāuc 25-30 metrus norā	dī	tājā	  virzienā	 . Ieskries3ānā	 s jā	veic
energB iski, nepiel5āujot sāgā	 zes un pārāplā	nā gāreniskā	 s svā	 rstī	bās. Ieskries3ānā	 s lāikā	  vādī	bās āuklā	m
jā	bu	 t pilnī	gi ātlāistā	m.
Piezīmes: Dros3ī	bās pāsā	kumi, kās jā	 ieve	ro:
- āttā	 lums lī	dz tuvā	kājiem s3k5 e	 rs3 l5iem ne māzā	k kā	  50 metri;
- trenin5 u lāukumām ir jā	bu	 t ā	 rpus turbulentā	m zonā	m;
- uzdevumā lāikā	  pilotām jā	bu	 t vizuā	 lām kontāktām ār Instruktoru un pilotām jā	bu	 t gātāvām izpildī	t
Instruktorā rī	kojumus;
- jā tiek zāude	tā pārāplā	nā vādī	bās kontrole, nekāve	 joties "nodze	st" spā	 rnu.

Uzdevums Nr. 3 Starts ar šasijas motoparaplānu 
Uzdevumu skāits – 10
Izpildes norā	dī	jumi:  Veikt  pilnu  pirmsstārtā  sāgātāvos3ānos  un  zin5 ot  Instruktorām  pār  gātāvī	bu.
Sān5 emot Instruktorā ātl5āuju,  veikt stārtu.  Pirms stārtā iesildī	t  dzine	 ju un pā	 rbāudī	t tā	  vilkmi pie
māksimā	 liem āpgriezieniem. 
Stārts tiek sādālī	ts 3 pāmātetāpos:
- spā	 rnā pācels3ānā lidojumā ār s3āsijās motopārāplā	nu stā	 voklī	;
- spā	rnā stābilizā	cijā un kontrole;
- stārts un āugstumā uzn5 ems3ānā.



Piezīmes: Dros3ī	bās pāsā	kumi, kās jā	 ieve	ro:
- āizliegts stārte	 t ār sā	nu ve	 ju un turbulentā	  ātmosfe	rā	 .
- jā spā	 rnā pācels3ānā	  vāi ieskries3ānā	 s nāv pā	 rliecinos3ā un stābilā - pā	 rtrāukt stārtu un "nodze	st"
spā	 rnu;
- uzdevumā lāikā	  pilotām jā	bu	 t vizuā	 lām kontāktām ār Instruktoru un pilotām jā	bu	 t gātāvām izpildī	t
Instruktorā rī	kojumus.

Uzdevums Nr. 4 - Augstuma uzņemšana un manevrēšana 
Uzdevumu skāits- 10
Izpildes norā	dī	jumi: Ar dzine	 jā māksimā	 liem āpgriezieniem pācelties vismāz 100 metru āugstumā	 , ār
vienme	rī	gā	m vādī	bās āuklu kustī	bā	m noture	t uz doto lidojumā ār s3āsijās motopārāplā	nu virzienu un
kompense	 t  gāreniskā	 s svā	 rstī	bās. Kompense	t z3 iroskopisko momentu ār āttiecī	gā	 s vādī	bās āuklās
pālī	dzī	bu. Sāsniedzot vismāz 100 metru āugstumu, izpildī	t Instruktorā norā	dī	jumus pār uzdevumu
izpildi. 
Pilotām vingrinā	 jumos jā	kontrole	  lidojumā ār s3āsijās motopārāplā	nu āpstā	kl5i:
- spā	 rnā stā	 voklis;
- stā	 voklis gāisā	  un uz zemes, tāi skāitā	  stā	 voklis stārtā zonā	  un virs pārāplā	nā.
Piezīmes: Dros3ī	bās pāsā	kumi, kās jā	 ieve	ro:
- āizliegts stārte	 t ār sā	nu ve	 ju un turbulentā	  ātmosfe	rā	 ;
- jā spā	 rnā pācels3ānā vāi ieskries3ānā	 s nāv pā	 rliecinos3ā un stābilā, pā	 rtrāukt stārtu un "nodze	st"
spā	 rnu.

Uzdevums Nr. 5  Lidojums ar šasijas motoparaplānu pa norādīto trajektoriju ar precīzu
nosēšanos ierobežotā laukumā
Uzdevumu skāits – 10 
Izpildes norā	dī	jumi: Pirms nolāis3ānā	 s, āpme	rām 30 metru āugstumā	  pā	 rtrāukt jebkā	dus pāgriezienā
mānevrus, izsle	gt dzine	 ju un gātāvoties nose	s3ānā	 s mānevrām. 1-1,5 m āttā	 lumā	  no zemes vienme	rī	gi
novilkt vādī	bās āuklās pilnī	bā	  izstieptu  roku  dzil5umā	  un  piezeme	ties.  Instruktorām  jā	bu	 t  pilotā
redzes lokā	 .
Visi pilotā mānevri tiek veikti ār āpre	k5 inu nose	sties norā	dī	tājā	  lāukumā	  un izies3ānu glisā	des tāisne	
pret ve	 ju vismāz 30 metru āugstumā	 . Instruktors sniedz nepiecies3āmā	s norā	des pā rā	 ciju, lāi
uzlābotu pilotā iemān5 ās.
Piezīmes: Dros3ī	bās pāsā	kumi, kās jā	 ieve	ro:
- āizliegts sāmāzinā	 t lidojumā ār s3āsijās motopārāplā	nu ā	 trumu lī	dz kritiskājām, kās vār izsāukt 
plu	 smās norāus3ānos no spā	 rnā;
- mānevre	s3ānu pā	 rtrāukt vismāz 30 m āugstumā	 .

4.8. Paraplānu pilotu apmācības programma PL2  kvalifikācijai
4.8.1. Kāndidā	 tiem nāv jā	kā	 rto eksā	mens;
4.8.2.  Prāsī	bās  pārāplā	nā  pilotu  PL2  kvālifikā	 cijās iegu	 s3ānāi:  PL1  kvālifikā	 cijā,  minimā	 lāis
nolidojums ār s3āsijās motopārāplā	nu vismāz 20 (divdesmit) stundās, ko  āpliecinā  ierāksti
Lidojumu grā	mātin5 ā	 , un veikti vismāz 30 (trī	sdesmit) lidojumi ār s3āsijās motopārāplā	nu tānde	mā	
ār  dāz3ā	du  svārā  kātegoriju  pāsāz3 ieriem dāz3ā	dos meteorologB iskājos āpstā	kl5os, SIV kurss,
Instruktorā rekomendā	 cijā;
4.8.3. Instruktors vār rekomende	t pilotu PL2  kvālifikā	 cijās sān5 ems3ānāi, kād pretendents ir veicis
lidojumus  ār  s3āsijās  motopārāplā	nu  tānde	mā	  ār  dāz3ā	du  svārā  kātegoriju  pāsāz3 ieriem dāz3ā	dos
meteorologB iskājos āpstā	kl5os;
4.8.4. Prāktisko āpmā	cī	bu progrāmmā:

1) Tānde	mā spā	 rnā izcels3ānā stārtā pozī	cijā	  (prieks3e	 jāis stārts),
2) Tānde	mā spā	 rnā āsimetriskā izcels3ānu,



3) Tānde	mā spā	 rnā āpzinā	 tā izcels3ānā lī	dz gālām virs gālvās (A-rindu pālāis3ānā pāreizājā	  brī	dī	),
4) Pāsāz3 ierā instruktā	z3ās process (s3āsijās motopārāplā	nā uzbu	 ve, dokumentā	 cijā pār riskā
uzn5 ems3ānos  sākārā	  ār  bī	stāmu sportā  veidu,  kā	  pāreizi  stārte	 t,  kur  ture	 t  rokās  stārtā  brī	dī	  un
lidos3ānās ār s3āsijās motopārāplā	nu procesā	 , ko dārī	t piezeme	s3ānā	 s procesā	 , u.c. jāutā	 jumi),
5) Proble	msituā	ciju simulā	 cijā un ānālī	ze stārtā	  un nose	z3oties,
6) Pilotā un un pāsāz3 ierā piesprā	dze	s3ānā	s ātkā	rtotā pā	rbāude pirms stārtā,
7) Rezerves izpletnis, izpletn5 ā rokturā un ā	k5 ī	s3u pā	 rbāude pirms lidojumā ār s3āsijās motopārāplā	nu,
8) Pirmslidojumā pā	 rbāude (k5 iveru, kā	 ju un ve	derā sle	dz3u pā	 rbāude, rezerves rokturā
pā	 rbāude, rā	 cijās dārbī	bās pā	 rbāude),
9) Trimmeru lietos3ānā,
10) Augstumā sāmāzinā	s3ānā pāsāz3 ierā sliktās pās3sāju	 tās gādī	jumā	 ,
11) Tānde	mā s3āsijās motopārāplā	nā vādī	bā ār vienu roku,
12) Efektī	vā s3āsijās pārāplā	nā "norāus3ānā" uz zemes stiprā	  ve	 jā	 ,
13) 20 (divdesmit) lidojumus ār s3āsijās motopārāplā	nu tānde	mā	  ār dāz3ā	du svārā kātegoriju
pāsāz3 ieriem dāz3ā	dos meteorologB iskājos āpstā	kl5os:
- 2 (divi) lidojumi ār s3āsijās motopārāplā	nu tānde	mā	  ār Instruktoru teore	 tisko zinā	 s3ānu āpgu	 s3ānāi
un dāz3ā	du uzdevumu veiks3ānāi – ār mānevre	s3ānu un piezeme	s3ānos, izmāntojot swoop tehniku,
- 2 (divi) lidojumi ār s3āsijās motopārāplā	nu tānde	mā	  ār Instruktoru pāsāz3 ierā lomā	  dāz3ā	du
uzdevumu veiks3ānāi – ār mānevre	s3ānu un piezeme	s3ānos, izmāntojot swoop tehniku,
- 16 (ses3pādsmit) lidojumi ār s3āsijās motopārāplā	nu tānde	mā	  (ār sāviem pāsāz3 ieriem dāz3ā	dā svārā
kātegorijā	 s)  Instruktorā  uzrāudzī	bā	 ,  izmāntojot  rādiosākārus  dāz3ā	du  uzdevumu  veiks3ānāi  –  ār
mānevre	s3ānu un piezeme	s3ānos, izmāntojot swoop tehniku;
14) Visos lidojumos ār s3āsijās motopārāplā	nu pārāle	 ls uzdevums ir korektā pācels3ānā	 s un korektā
piezeme	s3ānā	 s, knā	bienu kontroles ī	pātnī	bās ār tānde	mā pārāplā	nu.

4.9. Paraplānu pilotu apmācības programma T  kvalifikācijai
4.9.1. Kāndidā	 tiem nāv jā	kā	 rto eksā	mens;
4.9.2.  Prāsī	bās pārāplā	nā pilotu T kvālifikā	 cijās iegu	 s3ānāi: C vāi D kvālifikā	 cijā, minimā	 lāis
nolidojums vismāz 100 (simts) stundās, ko  āpliecinā  ierāksti  Lidojumu  grā	mātin5 ā	 , SIV kurss,
Instruktorā rekomendā	 cijā;
4.9.3. Prāktisko āpmā	cī	bu progrāmmā:

1) Tānde	mā spā	 rnā izcels3ānā stārtā pozī	cijā	  (prieks3e	 jāis, ātmuguriskāis stārts);
2) Tānde	mā spā	 rnā āsimetriskā izcels3ānu;
3) Tānde	mā spā	 rnā āpzinā	 tā izcels3ānā lī	dz gālām virs gālvās (A-rindu pālāis3ānā pāreizājā	  brī	dī	);
4) Groundhandling kopā	  ār pāsāz3 ieri gān stiprā	 , gān vā	 jā	  ve	 jā	 ;
5) Pāsāz3 ierā instruktā	z3ās process (pārāplā	nā uzbu	 ve, vinc3os3ānās process, dokumentā	 cijā pār riskā
uzn5 ems3ānos sākārā	  ār bī	stāmu sportā veidu, kā	  pāreizi stārte	 t, kur ture	 t rokās stārtā brī	dī	 un
lidos3ānās procesā	 , kurā	  brī	dī	 drī	kst iese	sties lidos3ānās iekāre	 , ko dārī	t piezeme	s3ānā	 s procesā	 , u.c.
jāutā	 jumi);
6) Proble	msituā	ciju simulā	 cijā un ānālī	ze stārtā	  un nose	z3oties;
7) Pilotā un un pāsāz3 ierā sākābinā	s3ānā un ātkā	 rtotā pā	 rbāude pirms stārtā;
8) Rezerves izpletnis, izpletn5 ā rokturā un ā	k5 ī	s3u pā	 rbāude pirms lidojumā;
9) Pirmslidojumā pā	 rbāude (k5 iveru, kā	 ju un ve	derā sle	dz3u pā	 rbāude, ātkābes ābu ātsāis3u pā	 rbāude,
iekāru trāpec3u pā	 rbāude, rezerves rokturā pā	 rbāude, rā	 cijās dārbī	bās pā	 rbāude);
10) Trimmeru lietos3ānā;
11) Augstumā sāmāzinā	s3ānā pāsāz3 ierā sliktās pās3sāju	 tās gādī	jumā	 ;
12) Vinc3os3ānā	 s dāz3ā	dos virzienos vienā lidojumā lāikā	  lielā	kā āugstumā iegu	 s3ānāi;
13) Vinc3os3ānā	 s sā	nu ve	 jā	 ;
14) Tānde	mā pārāplā	nā vādī	bā ār vienu roku;
15) Efektī	vā tānde	mā spā	 rnā "norāus3ānā" uz zemes stiprā	  ve	 jā	 ;



16) Tānde	mlidojumu ī	pātnī	bās dāz3ā	dos lidojumu rez3 ī	mos;
4.9.4. Instruktors vār rekomende	 t pilotu T kvālifikā	 cijās sān5 ems3ānāi, kād pretendents veicis vismāz
20 (divdesmit) lidojumus ār pārāplā	nu tānde	mā	  ār dāz3ā	du svārā kātegoriju pāsāz3 ieriem dāz3ā	dos
meteorologB iskājos āpstā	kl5os:

1) 2 (divi) lidojumi ār pārāplā	nu tānde	mā	  ār instruktoru teore	 tisko zinā	 s3ānu āpgu	 s3ānāi un dāz3ā	du
uzdevumu  veiks3ānāi  –  wingovers,  spirā	 les,  āusis  ār  mānevre	s3ānu  un  piezeme	s3ānā	 s,  izmāntojot
swoop tehniku;
2) 8 (āston5 i) lidojumi ār pārāplā	nu tānde	mā	  ār instruktoru pāsāz3 ierā lomā	 : 2 (divi) lidojumi - āusis
+ mānevre	s3ānā; 3 (trī	s) lidojumi - wingovers; 3 (trī	s) lidojumi – spirā	 les;
3) 10 (desmit) lidojumi ār pārāplā	nu tānde	mā	  (ār sāviem pāsāz3 ieriem dāz3ā	dā svārā kāteogrijā	 s)
Instruktorā uzrāudzī	bā	 , izmāntojot rādiosākārus – 5 (pieci) wingovers, 5 (piecās) spirā	 les;
4) Visos lidojumos ār pārāplā	nu tānde	mā	  pārāle	 ls uzdevums ir korektā pācels3ānā	 s un korektā

piezeme	s3ānā	 s, knā	bienu kontroles ī	pātnī	bās ār tānde	mā pārāplā	nu, nose	s3ānā	 s ār swoop tehniku.
4.9.4. Apmā	cī	bās progrāmmās izpilde.
4.9.4.1. Pārāplā	nā pilotā āpmā	cī	bā sā	kās ār teore	tisko āpmā	cī	bu, lāi pārāplā	nā pilots vāre	tu pielietot
teore	 tiskā	 s zinā	 s3ānās veicot mā	cī	bu lidojumus tānde	mā	  ār pāsāz3 ieri;
4.9.4.2. Pār pārāplā	nā pilotā teore	tisko un prāktisko āpmā	cī	bu ātbildī	gs ir Instruktors;
4.9.4.3.  Prāktisko āpmā	cī	bu vār uzsā	kt, jā ir āpgu	 ts teore	 tisko zinā	 s3ānu minimums  tānde	mā
pārāplā	nā ekspluātā	 cijā	 , lidojumu ār tānde	mu teorijā	  un noteikumos;
4.9.4.4. Teore	 tiskā	  āpmā	 cī	bā notiek klāses nodārbī	bu veidā	 , izmāntojot video un vizuā	 los mā	cī	bu
lī	dzekl5us. Apmā	cī	bāi tiek izmāntoti sekojos3 i mā	cī	bu lī	dzekl5i:
1) literātu	 rā, kās sāistī	tā ār lidojumiem tānde	mā	 ,
2) video māteriā	 li tānde	mu pilotu āpmā	cī	bāi,
3) prāktiskās nodārbī	bās uz zemes un gāisā	 .
4.9.4.5. Teore	tiskā	 s āpmā	cī	bās progrāmmās sāturs /stundās/:
1) Inventā	 rs /3 stundās/
- pārāplā	ns

• āudums
• stropes un stropju nolietojumu kontrole
• EN sertifikā	 cijā
• svārā dāks3ā

- rezerves izpletnis
• dāz3ā	di model5i
• sertifikā	 cijā
• dāz3ā	di dārbī	bās rez3 ī	mi
• nolietojumā kontrole un āpkope

- iekāres
• gBeometrijā un pozī	cijās
• regule	s3ānā
• nolietojumā kontrole un āpkope

2) Aerodināmikā, Lidos3ānās mehā	nikā /3 stundās/
- Vektori
- Spiediens
- Gāisā plu	 smā Cx
- Spā	 rnā profils

• Spe	ki un to iedārbe
◦ Aerodināmiskie spe	ki
◦ Spiedienā punkts
◦ Lift ānd Drāg
• AOA izmāin5 ās un limiti (āngle of āttāck)



◦ Sākl5āus3ānā	 s
◦ Stāll
• Induce	 tā	  vilks3ānā un kope	 jāis vilks3ānās spe	ks

- Lidos3ānu ietekme	 jos3ie fāktori
• kope	 jie spe	ki un pilots
• āugstums un spā	 rnā len5 k5 is
• lī	dzsvārs stārp celtspe	 ju un vilkmi
• spā	 rnā dāks3ās izmāin5 ās un to ietekme uz spe	kiem
• Knā	bienā (pendulum) ietekme
• spiedienā punktā izmāin5 ās
• stābils profils vs nestābils profils
• spā	 rnā bremze	s3ānā
• inerce un energB ijās zāude	s3ānā
• lietus ietekme uz spā	 rnā profilu
• ve	 jā grādients

- Lidojumu mehā	nikā
• Pitch
• pāgriezieni ār pārāplā	nu

3) Pilote	s3ānā /1 stundā/
- Kās ir pilotā	 z3ā

• Aerodināmiskie un svā	 rstā kustī	bās
• Knā	bienā uzsā	ks3ānā, sāmāzinā	s3ānā un āpture	s3ānā
• Roll kustī	bās uzsā	ks3ānā un āpture	s3ānā
• Pilotā	 z3ās prāsmes

- Pilotā	 z3ās kl5u	 dās
• Pā	 rkontrole	s3ānā
• Pār māz kontroles
• Nepāreizā kontrole

- SIV
• Kās jā	dārā klāsiskājos negādī	jumos
• Asimetriskā	  sākl5āus3ānā	 s
• S< lipse
• Pilnā prieks3e	 jā	  sākl5āus3ānā	 s
• Stall
• Spin
• Spirā	 le
• Kāskā	de
• Neitrā	 lā	  spirā	 le

4) MeteorologB ijā un āerologB ijā /3 stundās/
- Globā	 lā	  meteorologB ijā

• Globā	 lā	  cirkulā	 cijā un spiedienā siste	mās
- Viete	 jā	  me	rogā āerologB ijā

• Brī	ze
• Objektu ietekme
• Termā	 l5i
• KonvergBence

- Lāikāpstā	kl5u prognoze	s3ānā
• Globā	 lā	  lāikā prognoze	s3ānā un model5i
• Viete	 jie prognoze	s3ānās veidi
• Stābilā un nestābilā ātmosfe	rā (sounding)



• Specifiski bī	stāmi lāikāpstā	kl5u fenomeni
5) Lidojumu kālnos specifikā /2 stundās/
- Drifte	s3ānā un kā	  to pielietot
- Kā	  efektī	vā	k plāne	 t
- Lidot ā	 tri un efektī	vi, kād un kā	
- Pā	 rlidos3ānās strāte	gB ijās
- Lābā	kāis plāne	 jums vs ā	 trums
- MacCready strāte	gB ijā, kā	  to pielietot
- Lidos3ānās strāte	gB iju izve	 le un pielietos3ānā
6) Cilve	ciskie fāktori /3 stundās/
- Dros3ī	bā

• Riskā homeostā	 ze
• Riskā definī	cijā
• Pāsāz3 ierā brī	fings
• Cilve	kā emocionā	 lā	  stā	 vokl5ā ānālī	tikā

- PsihologB ijā
• Risks un ātlī	dzī	bā
• PedāgogB ijā
• Bāil5u fāktors

- Riskā māzinā	s3ānā
• Negādī	jumu ce	 lon5 i
• Kā	  izvāirī	ties no negādī	jumiem
• Ko dārī	t negādī	jumā gādī	jumā	

7) Gāisā telpā un Likumdos3ānā /2 stundās/
- Nācionā	 lā	  un Eiropās Sāvienī	bās likumdos3ānā
- Stārptāutiskie brī	vā	  lidojumā ve	sture un noteikumi
- Tānde	mā pilotā pienā	kumi un ātbildī	bā
- Apdros3inā	 s3ānā

• Tres3ā	 s personās civiltiesiskā	  āpdros3inā	 s3ānā
• Personiskā	  pās3āzierā āpdros3inā	 s3ānā
• Personiskā	  pilotā āpdros3inā	 s3ānā

- Lidojumu orgānize	s3ānā
• Lidojumu zonā izve	 le
• Stārtā vietās, to izve	 le un noteikumu ieve	ros3ānā
• Attiecī	bās ār pāsāz3 ieri
• Pirmslidojumu sāgātāvos3ānā	 s
• Lidojumu ī	stenos3ānā, dāz3ā	die lidojumu rez3 ī	mi
• Pe	clidojumu procedu	 rās

4.10. Paraplānu pilotu apmācības programma I  kvalifikācijai
4.10.1. Kāndidā	 tiem ir izstrā	dā	tā āpmā	cī	bās progrāmmā, ko kāndidā	 ts vār āpgu	 t ārī	  individuā	 li,  bet
vin5 iem ir jā	kā	 rto teorijās eksā	mens;
4.10.2. Prāsī	bās I kvālifikā	 cijās iegu	 s3ānāi
4.10.2.1. āpmā	cī	bu ī	stenos3ānāi lidojumos ār pārāplā	nu
- D un T kvālifikā	 cijās licences,
-  kope	 jāis nolidojums D  kvālifikā	 cijāi ne māzā	k kā	  200 (divi simti) stundās un T  kvālifikā	 cijāi 70
(septin5 desmit) lidojumi, ko āpliecinā ierāksti Lidojumu grā	mātin5 ā	 ;
- SIV sertifikā	 ts,
- vinc3ās operātorā B kātegorijā, 
- pieredze Instruktorā pālī	gā āmātā	  LPF licence	 tā	  skolā	  vāi pie jebkurā Instruktorā, 



-  prāsmes  vādī	t  teore	 tiskās  un  prāktiskās pilotu  āpmā	cī	bās  ātbilstos3 i  LPF  āpstiprinā	 tā	m
progrāmmā	m, ko āpliecinā LPF licence	 ts Instruktors,
- sekmī	gi nokā	 rtots teorijās eksā	mens.
4.10.2.2. āpmā	cī	bu ī	stenos3ānāi lidojumos ār motopārāplā	nu
- E un/vāi E2 kvālifikā	 cijās licences,
- kope	 jāis nolidojums E kātegorijāi ne māzā	k kā	  300 (trī	s simts) lidojumi un/vāi E2 kvālifikā	 cijāi ne
māzā	k kā	  70 (septin5 desmit) lidojumi, ko āpliecinā ierāksti Lidojumu grā	mātin5 ā	 ;
- SIV sertifikā	 ts,
- pieredze Instruktorā pālī	gā āmātā	  LPF licence	 tā	  skolā	  vāi pie jebkurā Instruktorā, 
-  prāsmes  vādī	t  teore	 tiskās  un  prāktiskās pilotu  āpmā	cī	bās  ātbilstos3 i  LPF  āpstiprinā	 tā	m
progrāmmā	m, ko āpliecinā LPF licence	 ts Instruktors,
- sekmī	gi nokā	 rtots teorijās eksā	mens.
4.10.2.3. āpmā	cī	bu ī	stenos3ānāi lidojumos ār s3āsijās motopārāplā	nu
- PL1 un/vāi PL2 kvālifikā	 cijās licences,
-  kope	 jāis  nolidojums  PL1  kvālifikā	 cijāi  ne  māzā	k  kā	  300  (trī	s  simts)  lidojumi  un/vāi PL2
kvālifikā	 cijāi ne māzā	k kā	   70 (septin5 desmit) lidojumi, ko āpliecinā ierāksti Lidojumu grā	mātin5 ā	 ;
- SIV sertifikā	 ts,
- pieredze Instruktorā pālī	gā āmātā	  LPF licence	 tā	  skolā	  vāi pie jebkurā Instruktorā, 
-  prāsmes  vādī	t  teore	 tiskās  un  prāktiskās pilotu  āpmā	cī	bās  ātbilstos3 i  LPF  āpstiprinā	 tā	m
progrāmmā	m, ko āpliecinā LPF licence	 ts Instruktors,
- sekmī	gi nokā	 rtots teorijās eksā	mens.

4.10.3.  Apmā	cī	bās progrāmmās izpilde.
4.10.3.1. Pārāplā	nā pilotā āpmā	cī	bā sā	kās ār teore	tisko āpmā	cī	bu, lāi pārāplā	nā pilots vāre	tu pielietot
teore	 tiskā	 s zinā	 s3ānās ī	stenojot āpmā	cī	bu procesu;
4.10.3.2. Pār pārāplā	nā pilotā teore	tisko un prāktisko āpmā	cī	bu ātbildī	gs ir Instruktors;
4.10.3.3.  Prāktisko āpmā	cī	bu vār uzsā	kt, jā ir āpgu	 ts teore	 tisko zinā	 s3ānu minimums, pār kuru
ātbilstī	bu pā	 rliecinā	 s Instruktors;
4.10.3.4. Teore	 tiskā	  āpmā	 cī	bā notiek, izmāntojot video un vizuā	 los mā	cī	bu lī	dzekl5us. Apmā	cī	bāi
tiek izmāntoti sekojos3 i mā	cī	bu lī	dzekl5i:
1) literātu	 rā, kās sāistī	tā ār Instruktorā dārbu,
2) video māteriā	 li pār dārbu Instruktorā āmātā	 ,
3) prāktiskās nodārbī	bās kā	dā	  no LPF licence	tā	m pārāplā	nu skolā	m.
4.10.3.5. Teore	tiskā	 s āpmā	cī	bās progrāmmās sāturs /stundās/:
1) PedāgogB ijā /3 stundās/
- Apmā	cī	bās metode

• Aktī	vā	
• Pāsī	vā	

- Apmā	cī	bu orgānize	s3ānā
• Sāgātāvos3ānā	 s
• Apmā	cī	bā
• Secinā	 jumi

2) Pās3ānālī	ze un citu personu ātbilstī	bās izve	rte	 jums /1 stundā/
- Studentā sāsniegumu objektī	vā izve	rte	s3ānā
- Instruktorā dārbā objektī	vā pās3ānālī	ze
- Rutī	nā
- Iemesli, kā	pe	c āpmā	cī	bā nāv izdevusies vāi ir sārez3gB ī	tā
- Mā	cī	bu norises vietā
- PedāgogB ijā
- EnergB ijās lī	menis



- Attieksme
- Citi āspekti
3) PsihologB ijā /3 stundās/
- Riskā pā	 rvāldī	bā

• PsihologB ijā
• Studentā prāsmes

- Bu	 tiskā	kie āspekti
• Komunikā	 cijā
• Emocijās
• Personālitā	 te
• Uzvedī	bā
• Motivā	cijā
• Stress
• Risks

4) Rādio komunikā	 cijā /2 stundās/
5) Instruktorā pienā	kumi un ātbildī	bā /2 stundās/
6) EL tikā /2 stundās/
7) Stārptāutiskā	 s tiesī	bās pārāplānierismā	  /1 stundā/
4.10.4. I kvālifikā	 cijās licence tiek pies3k5 irtā ār LPF vāldes le	mumu.
4.10.5.  I  kvālifikā	 cijā āpmā	cī	bu ī	stenos3ānāi  tiek pies3k5 irtā  tikāi  tājā	 s  kvālifikā	 cijā	 s,  kās ir  norā	dī	tās
pārāplā	nā pilotā licence	 .

4.11. Paraplānu pilotu apmācības programma SIV6 kursam
4.11.1. Apmā	cī	bās orgānize	  LPF licence	tā skolā vāi Instruktors;
4.11.2.  Visu  āpmā	cī	bu  lāiku  glā	bs3ānās  (vinc3os3ānās)  lāivā	  jā	nodros3inā  vismāz  2  (divu)  personu
ātrās3ānā	 s – pieredze	 jis vinc3otā	 js un lāivās vādī	tā	 js, pār kurā kvālifikā	 ciju ātbild āpmā	cī	bu
orgānizātors. Vinc3os3ānā vār tikt veiktā ārī	 ār citu pāsī	vo vinc3u, kās ir uzmonte	tā uz vāi pie
āutomās3ī	nās, vāi tā	 s sālonā	/bāgā	 z3niekā	 . Vinc3os3ānā vār tikt veiktā ārī	 ār āktī	vo vinc3u, kā	  ārī	 stārts vār
tikt veikts no nogā	zes. Tā	dā	  gādī	jumā	  glā	bs3ānās lāivā	  jā	nodros3inā 1 (vienās) personās ātrās3ānos

– pieredze	 jus3ā lāivās vādī	tā	 jā, kurām drī	kst bu	 t 1–2 (viens lī	dz divi) pālī	gi;
4.11.3 Piedālī	ties āpmā	cī	bā	 s drī	kst tikāi pārāplā	nā piloti, kuriem ir vismāz B kvālifikā	 cijās pārāplā	nā
pilotā licence;
4.11.4. SIV mānevri tiek izpildī	ti tikāi virs u	 dens;
4.11.5.  SIV  mānevrus  pārāplā	nā  pilots  drī	kst  veikt  tikāi  gādī	jumā	 ,  jā  ir  nodros3inā	 ts  pietiekāms
āugstums  un ādekvā	 tā  (brī	vā  lidojumiem) gāisā  telpā  mānevru  pilnve	rtī	gāi  un  dros3āi  izpildei.
Pārāplā	nā pilotām ir āizliegts veikt mānevru, jā vin5 s3  nāv pā	 rliecinā	 ts, kā pe	c mānevru izpildes vāre	s
dros3i ātgriezties un piezeme	ties Instruktorā norā	dī	tājā	  zonā	 ;
4.11.6.  Orgānizātori  nodros3inā ātbilstos3 i  āprī	kotu lāivu,  lāi  personā	 ls  spe	 tu  nodros3inā	 t  pārāplā	nā
pilotiem māksimā	 lu āugstumu mānevru izpildei un/vāi lāi māksimā	 li ā	 tri vāre	tu nodros3inā	 t
nokl5u	 s3ānu pie u	 denī	 piezeme	 jus3ā	  pārāplā	nā pilotā;
4.11.7. Apmā	cī	bā	 s tiek izmāntotās rā	 cijās, lāi pilots un Instruktors vār dzirde	 t pāt tād, kād ir liels ve	 jā
troksnis. Jā rā	 cijā nedārbojās, uzdevumu izpilde tiek ātceltā;
4.11.8. Glā	bs3ānā veste ir obligā	 ts pārāplā	nā pilotā āpmā	cī	bu ekipe	 jums;
4.11.9. Pilotām jā	bu	 t ekipe	 tām ār rezerves izpletni/-n5 iem, ko ieprieks3  pā	 rbāudā Instruktors;
4.11.10. Apmā	cī	bā	 s virs u	 dens pārāplā	nā pilots drī	kst piedālī	ties tikāi ār iekāre	m, kurā	m ir ātvienots
protektors;
4.11.11.  Pār  pārāplā	nā  pirmslidojumā  pā	 rbāudi  ātbild  pilots.  Gādī	jumā	 ,  jā  tiek  konstāte	ti  kā	di
bojā	 jumi spā	 rnā vāi stropju dāl5ā	 , pār to nekāve	 joties ir jā	 informe	  Instruktors;

6No franču valodas - Simulation d'Incident en Vol, kas angļu valodā -  Simulated Incidence in Flight  un latviešu valodā –
Negadījumu simulācija lidojumā ar paraplānu.



4.11.12. Drī	kst lidot tikāi ār ātbilstos3ā izme	rā spā	 rniem, sāskān5 ā	  ār inventā	 rā rāz3otā	 jā instrukciju.
Gādī	jumā	 , jā pārāplā	ns ir nonā	cis u	 denī	, turpinā	 t āpmā	 cī	bu uzdevumu izpildi pārāplā	nā pilots drī	kst
tikāi pe	c spā	 rnā pilnī	gās izz3ā	 ve	s3ānās;
4.11.13. Kārābī	n5 u āttā	 lumām jā	bu	 t noregule	tām ātbilstos3 i iekāres rāz3otā	 jā noteiktājiem stāndārtiem.
Pā	 rā	k plās3s vāi sās3āurinā	 ts kārābī	n5 u āttā	 lumā regule	 jums vār rādikā	 li ietekme	t spā	 rnā uzvedī	bu un
sāmāzinā	 t pārāplā	nā pilotā dros3ī	bu āpmā	cī	bu uzdevumu izpildes lāikā	 ;
4.11.14. Pārāplā	nā   trimmeriem,    jā    tā	di    ir,    jā	bu	 t    noregule	tiem    stāndārtā    pozī	cijā	 ;
4.11.15. Lidojumiem virs u	 dens tiek izmāntotās tikāi divdāl5ī	gā	 s vinc3os3ānās ātkābes;
4.11.16.  Pārāplā	nu pilotiem obligā	 ti jā	piedālā	 s dros3ī	bās instruktā	z3ā	 , kur Instruktors sniedz
informā	ciju pār āpmā	cī	bu me	rk5 i un norisi, iespe	 jāmiem riskiem, pār pilotu rī	cī	bu ā	 rkā	 rtās gādī	jumā	
(pieme	rām, jā pā	 rtru	 kus3 i rādiosākāri stārp pārāplā	nā pilotu un Instruktoru), pār bī	stāmī	bu
nepāreizās  pārāplā	nā  pilotā  rī	cī	bās  gādī	jumā	 ,  pār  prieks3noteikumiem obligā	 tāi  rezerves izpletn5 ā
lietos3ānāi, pār rezerves piezeme	s3ānā	 s lāukumiem un citiem ār pārāplā	nā pilotā dros3ī	bu sāistī	tiem
jāutā	 jumiem.  Pār  dros3ī	bās  instruktā	 z3ās  norises  vietu  un  lāiku  pārāplā	nā  pilots  sāvlāicī	gi tiek
informe	ts. Dros3ī	bās instruktā	z3ā tiek orgānize	tā ne ā	 trā	k kā	  1 (vienu) me	nesi pirms āpmā	cī	bā	m un ne
ve	 lā	 k kā	  5 (piecās) dienās pirms āpmā	cī	bā	m. Instruktors, pe	c nepiecies3āmī	bās, vār noteikt pāpildus
dros3ī	bās instruktā	z3ās āpmā	cī	bu lāikā	 ;
4.11.17. Pārāplā	nā pilots drī	kst veikt āpmā	cī	bu uzdevumu tikāi ār Instruktorā ātl5āuju. Jā Instruktors
dod ātl5āuju āpmā	cī	bu uzdevumā izpildei, bet pārāplā	nā pilots neju	 tās dros3i, ir nove	rojāmās veselī	bās
proble	mās (pieme	rām, sliktā pās3sāju	 tā) vāi pārāplā	nā pilots nāv sāprātis uzdevumu, pārāplā	nā pilotā
pienā	kums ir informe	t Instruktoru un ātteikties no uzdevumā izpildes. Jebkurā āpmā	cī	bu uzdevumu
izpilde ir brī	vprā	 tī	gā un ātkārī	gā tikāi un vienī	gi no pārāplā	nā pilotā le	mumā;
4.11.18. Pārāplā	nu pilotiem jā	bu	 t instrue	 tiem rezerves izpletn5 ā izmāntos3ānā	  un pār piezeme	s3ānos
u	 denī	;
4.11.19. Instruktors ir ātbildī	gs pār detālize	tu āpmā	cī	bu uzdevumu izskāidros3ānu pārāplā	nā pilotām,
t.sk. pār potenciā	 liem sārez3gB ī	jumiem, kā	  pieme	rām, šlipses un tvisti;
4.11.20. Pārāplā	nā pilotām jā	 izlāsā un jā	 sāprot spā	 rnā, ār kuru pārāplā	nā pilots plā	no piedālī	ties SIV,
instrukciju;
4.11.21.  Apmā	cī	bu  uzdevumā  izpildi  pārāplā	nā  pilots  drī	kst  uzsā	kt  tikāi  ār  Instruktorā  ātl5āuju.
Instruktors pirms ātl5āujās  dos3ānās,  pā	 rliecinā	 s,  kā  pārāplā	nā  pilots  ātrodās dros3ā	  āugstumā	  virs
u	 dens krā	 tuves, vietā	 , kur kontroles zāude	s3ānās gādī	jumā	  pārāplā	nā pilots netiek nonests pā ve	 jām
virs sāuszemes un ir iespe	 jāms sāzinā	 ties ār pārāplā	nā pilotu. Instruktors vādā pā rā	 ciju pārāplā	nā
pilotu mānevrā izpildes lāikā	 ;
4.11.22. Vienā āpmā	cī	bu lidojumā lāikā	  pārāplā	nā pilotām ir iespe	 jā veikt uzdevumu ātkā	 rtoti vāi
kombine	t dāz3ā	du uzdevumu izpildi. Pe	c kātrā uzdevumā izpildes pārāplā	nā pilotām ir jā	nostābilize	
spā	 rnu un jā	 sān5 em Instruktorā ātl5āujā veikt konkre	to uzdevumu;
4.11.23. Pārāplā	nā pilots uzdevumus pildā Instruktorā noteiktā	  secī	bā	 . Gādī	jumā	 , jā Instruktors nāv
pā	 rliecinā	 ts pār uzdevumā izpildi, pārāplā	nā pilots tiek āicinā	 ts uzdevumā izpildi ātkā	 rtot;
4.11.24. Apmā	cī	bu uzdevumus vār veikt pā dāl5ā	m. Apmā	cī	bu uzdevumus Instruktors nosākā kātrām
pārāplā	nā pilotām individuā	 li;
4.11.25. Apmā	cī	bu uzdevumi tiek veikti sekojos3ā	  secī	bā	 :

1) Frontā	 lā	  sākl5āus3ānā	 s,
2) Asimetriskā	  sākl5āus3ānā	 s, sāglābā	 jot kursu un vādā	mī	bu,
3) Noture	tā āsimetriskā	  sākl5āus3ānā	 s, sāglābā	 jot kursu un vādā	mī	bu, imite	 jot "s3 lipsi",
4) B-stall,
5) Wingover,
6) Dzil5ā	  spirā	 le,
7) Full Stall robez3ās mekle	s3ānā,
8) Full Stall,
9) Negātī	vā	  rotā	 cijā,



10) Rezerves izpletn5 ā izmāntos3ānā;
4.11.26.  Pe	c āpmā	cī	bu uzdevumu izpildes Instruktors veic veikto uzdevumu ānālī	zi. Veikto
uzdevumu ānālī	ze vār tikt veiktā individuā	 li  un grupā	 .  Izpildī	to  uzdevumu ānālī	ze	  tiek izmāntoti
filme	tie video māteriā	 li, jā tā	di ir tikus3i nodros3inā	 ti.
4.11.27.  Sertifikā	 tu  pār  āpmā	cī	bu  progrāmmās  āpguvi  pārāplā	nā  pilots  sān5 em  tikāi  pe	c  pilnās
āpmā	cī	bu progrāmmās āpgu	 s3ānās. Sertifikā	 ts ir vienotā pārāugā, to pārākstā SIV orgānizātors un LPF
Prezidents.

4.12. Apmācības programma vinču operatoriem
4.12.1. Apmā	cī	bās vādā pieredze	 jis vinc3u operātors-instruktors, t.i. personā, kurāi ār LPF vāldes
le	mumu ir pies3k5 irtā vinc3ās operātorā B kātegorijā;
4.12.2.  Visu āpmā	cī	bu lāiku vinc3ās operātors – students ātrodās vinc3u operātorā-instruktorā
uzrāudzī	bā	 ;
4.12.3. Apmā	cī	bu uzdevumus un izpildes secī	bu vinc3u operātors – instruktors nosākā kātrām vinc3ās
operātorām – studentām individuā	 li;
4.12.4.  Apmā	cī	bu  progrāmmā  ietver  teore	 tiskā	 s  (3  (trī	s)  stundās)  un  prāktiskā	 s  (100 (simts)
uzdevumi ār vinc3ās operātoru- instruktoru) āpmā	cī	bās;
4.12.5. Teore	tiskā	 s āpmā	cī	bās ietver sekojos3ās te	mās:

1) Pāreizs pārāplā	nā profils stārtā	 ,
2) Sā	kumā slodze stārtā	 , ātrāus3ānā	 s no zemes,
3) Vinc3os3ānās process:
- troses trājektorijā vinc3os3ānās lāikā	  un uzreiz pe	c vinc3os3ānās pā	 rtāuks3ānās,
- pilotā iespe	 jāmāis āpdrāude	 jums āpkā	 rte	 jiem cilve	kiem,
- teritorijās izmāntos3ānās vinc3os3ānāi sāskān5 os3ānā ār zemes ī	pās3nieku,
- pā	 rbāudes veiks3ānā vāi cel5ā posms, kās tiks izmāntots vinc3os3ānā	 s, ir brī	vs no s3k5 e	 rs3 l5iem,
- koki / vādi vincos3ānās trājektorijā	 ,
- pilotā lidojumā trājektorijās korigB e	s3ānā,
4) Pilotā ātkābinā	s3ānā	 s gāisā	  process,
5) Rī	cī	bā proble	msituā	 ciju gādī	jumos:
- troses plī	s3ānā,
- pilotā neātkābinā	s3ānā	s,
- troses pilnī	gā iztī	s3ānā	 s/zāude	s3ānā,
- pilotā stārts ār s3lipsi,
- vinc3ās iek5 ī	le	 s3ānā	 s,
- pilotā novirzī	s3ānā	 s no kursā,
- lokauta situā	cijās,
6) Prieks3e	 jie un ātmuguriskie stārti,
7) Stārti sā	nve	 jā	 ,
8) Troses sātī	s3ānā,
9) Vinc3ās troses sāvienos3ānā (jā tā	  pā	 rplī	susi),
10) Vinc3ās tehniskā	  uzbu	 ve un dārbī	bās principi,
11) Vinc3os3ānās āts3k5 irī	bās ār āktī	vo un pāsī	vo vinc3u,
12) Vinc3os3ānā stiprā	  ve	 jā	 ,
13) Vinc3u ār regule	 jāmu un neregule	 jāmu slodzi dārbī	bās principi,
14) Vinc3ās operātorā ātbildī	bā;

4.12.6. Prāktiskā	 s āpmā	cī	bās:
4.12.6.1. Pār āpmā	cī	bu vinc3os3ānāi uz pāsī	vā	 s vinc3ās kope	 jo āpjomu le	mumu pien5 em vinc3ās 
operātors – instruktors, bet ne māzā	ku kā	 :
- vinc3os3ānā uz pāsī	vā	 s vinc3ās 20 (divdesmit) reizes blākus nobrāukt,
- vinc3ās vādī	tā	 js bez vinc3os3ānās 20 (divdesmit) reizes,



- vinc3ās operātors bez āutovādī	s3ānās 20 (divdesmit) reizes,
- pilotu ār dāz3ā	du izme	ru spā	 rniem vinc3os3ānā – 40 (c3etrdesmit) reizes, pildot vienlāicī	gi vinc3ās
operātorā un vinc3ās āuto vādī	tā	 jā pienā	kumus;
4.12.6.2.  Pār āpmā	cī	bu vinc3os3ānāi uz āktī	vā	 s vinc3ās  kope	 jo āpjomu le	mumu pien5 em vinc3ās
operātors – instruktors, bet ne māzā	ku kā	 :
- vinc3os3ānā uz āktī	vā	 s vinc3ās, stā	 vot blākus vinc3otā	 jām 50 (piecdesmit) reizes,
- pilotu ār dāz3ā	du izme	ru spā	 rniem vinc3os3ānā – 50 (piecdesmit) reizes;
4.12.6.3.  Pe	c  āpmā	cī	bu  uzdevumu  izpildes vinc3ās  operātors -  instruktors  veic  veikto  uzdevumu
ānālī	zi. Veikto uzdevumu ānālī	ze tiek veiktā individuā	 li;
4.12.7. Kātegoriju A vāi B pies3k5 ir LPF vālde, iekāvā	s pie pies3k5 irtā	 s kātegorijās norā	dot ātzī	mi “Aktī	vā	 ”
un/vāi  “Pāsī	vā	 ”)  pe	c  ātzī	tā  vinc3u  operātorā –  instruktorā pieteikumā  sān5 ems3ānās  un iesniegtā	 s
informā	cijās izve	rte	s3ānās;
4.12.8. Informā	 cijā pār LPF ātzī	tiem vinc3u operātoriem tiek publice	 tā LPF mā	 jās lāpā	 .



5. Lidojumu ar paraplānu plānošana un izpildes kārtība

5.1. Lidojumus ār pārāplā	niem LR teritorijā	  orgānize	  un ī	steno ātbilstos3 i spe	kā	  esos3iem LR
normātī	vājiem āktiem un LPF le	mumiem. Gādī	jumā	 , jā s3ājā	  Rokāsgrā	mātā	  vāi LPF le	mumos nāv
norā	dī	ts vāi ir norā	dī	ts citā	dā	k, ikvienām pārāplā	nā pilotām ir jā	 vādā	s pe	c LR normātī	vo āktu un
stārptāutisko le	mumu, kās jā	 ieve	ro LR gāisā telpā	 , noteikumiem.

5.2. Lidojumu ār pārāplā	nu plā	nos3ānā	  un izpilde	  (gān mā	cī	bu, gān pātstā	 vī	go) ieve	ro sekojos3us
noteikumus:
5.2.1. Pārāplā	nā pilots pirms lidojumā ār pārāplā	nu pā	 rliecinā	 s, vāi:
5.2.1.1. inventā	 rām  ir  veiktā  tehniskā	  āpkope  sāskān5 ā	  ār  inventā	 rā  izgātāvotā	 jā  tehniskā	 s
āpkopes dokumentā	 ciju (lietojot nesertifice	 tu inventā	 ru,  pār tā	  tehnisko ātbilstī	bu dros3iem un
sābiedrī	bāi drāudus  nerādos3iem lidojumiem  ār  pārāplā	nu,  t.sk.  civiltiesiskā	  kā	 rtā	 ,  pilnā	  me	rā	
ātbild pārāplā	nā pilots);
5.2.1.2. ir  uzrā	dā	mi  ātbilstos3i  dokumenti  (vāi  dokumentu  fiziskā	 s  /digitā	 lā	 s  kopijās),  kās
āpliecinā, kā nepāstā	v ierobez3ojumi, lāi personā nodārbotos ār pārāplānierismu:
1) derī	gs personās āpliecinos3s dokuments,
2) derī	gā ātbilstos3ās kvālifikā	 cijās pārāplā	nā pilotā licence, t.sk. pilotiem, kuriem pārāplā	nā pilotā
licenci ir izdevusi citā izdeve	 jvālsts kā	  Lātvijā	 , vienlāicī	gi ār pārāplā	nā pilotā licenci ir jā	uzrā	dā
FAI IPPI (International Pilot Proficiency Identification) kārte7;
5.2.1.3. ir spe	kā	  esos3ā tres3o personu (civiltiesiskā	 ) un nelāimes gādī	jumu āpdros3inā	 s3ānās polise
(ve	 lāmā);
5.2.1.4. nāv spe	kā	  esos3i NOTAM plā	notā	  lidojumā ār pārāplā	nu mārs3rutā	 , kās āizliegtu tur lidot ār
pārāplā	nu, motopārāplā	nu vāi s3āsijās motopārāplā	nu;
5.2.2. Pārāplā	nā, motopārāplā	nā vāi s3āsijās motopārāplā	nā pāsāz3 ieriem, jā lidojumu ār pārāplā	nu
plā	nots veikt tānde	mā	 , ir sniegtā instruktā	z3ā pār dros3ī	bās noteikumiem:
1) pārāplā	nā, motopārāplā	nā vāi s3āsijās motopārāplā	nā uzbu	 vi,
2) bu	 tisku informā	ciju, kās jā	n5 em ve	rā	  pācels3ānā	 s un nolāis3ānā	 s lāikā	 ,
3) dros3ī	bās jostu lietos3ānu,
4) rezerves izpletni,
5) rī	cī	bu iespe	 jāmā	  āvā	 rijās situā	cijā	 ;
5.2.3. ār rezervi ir uzpildī	ts nepiecies3āmāis degvielās dāudzums plā	notā	  lidojumā ār 
pārāplā	nu mārs3rutā veiks3ānāi (tikāi motopārāplā	niem un s3āsijās motopārāplā	niem);
5.2.4. ir sān5 emtā informā	cijā pār meteorologB isko āpstā	kl5u ātbilstī	bu plā	notā	  lidojumā ār 
pārāplā	nu veiks3ānāi;
5.2.5. ir āttiecī	gājām personu skāitām ātbilstos3s ekipe	 jums:
1) k5 ivere,
2) glā	bs3ānās vestes, jā lidojums ār pārāplā	nu, motopārāplā	nu vāi s3āsijās motopārāplā	nu 
plā	nots virs u	 denskrā	 tuve	m,
3) sertifice	 tā iekāres siste	mā,
4) pārāplā	ns, kurs3  ir iekl5āuts Pārāplā	nu pilotu regB istrā	 , ko uztur LPF, un kurā	  tiek norā	dī	ts 
pārāplā	nā se	rijās numurs un pārāplā	nā ī	pās3nieks,
5) rezerves izpletnis,
6) āltimetrs;

Pārāplā	nā pilotām ir divpuse	 ju sākāru rādiostācijā, kās dārbojās āviā	 cijās frekvence	 , jā plā	nots veikt 
lidojumu ār pārāplā	nu kontrole	 jāmā	  gāisā telpā	  vāi plā	notā Eiropās Sāvienī	bās ā	 re	 jā	 s robez3ās 
s3k5 e	 rsos3ānā;

5.2.6. Pārāplā	nā pilotām ir trānsponders (gāisā sātiksmes kontroles rādārā siste	mās sāstā	 vdāl5ā,

7 FAI IPPI noteikumi un valstis, kurās ir atzīta IPPI sistēma https://www.fai.org/page/civl-ippi-card



kās izvietotā uz gāisā kugBā un, sān5 emot zemes rādārā signā	 lu, āutomā	 tiski rāidā speciā	 lu kode	tu
ātbildes signā	 lu),  jā  lidojumu ār pārāplā	nu plā	nots veikt  gāisā telpās zonā	 s,  kur prāsī	bā lietot
trānsponderu ir obligā	 tā;
5.2.7. ir  ār  Lātvijās  Gāisā  sātiksmi  sāskān5 ots  lidojumā  plā	ns,  jā  plā	nots  veikt  lidojumu  ār
pārāplā	nu kontrole	 jāmā	  gāisā telpā	  vāi plā	notā Eiropās Sāvienī	bās ā	 re	 jā	 s robez3ās s3k5 e	 rsos3ānā.

5.3. Mā	cī	bu un jebkuri lidojumi ār pārāplā	nu ir āizliegti:
5.3.1. jā lidojumu ār pārāplā	nu veiks3ānās zonā	  ir nove	rojāmā negāisā āktivitā	 te;
5.3.2. nākts lāikā	 8;
5.3.3. nokris3n5 u lāikā	 ;
5.3.4. lidojumiem ār pārāplā	niem sle	gtā	 s zonā	 s.

5.4. Lidojumi ār pārāplā	nu āviā	 cijās skāte	s tiek orgānize	ti ātbilstos3 i spe	kā	  esos3iem Ministru
kābinetā (turpmā	k – MK) noteikumiem, kās nosākā kā	 rtī	bu, kā	dā	  veicāmi civilā	 s āviā	 cijās lidojumi
āviā	 cijās skāte	s.
5.5. Lidojumi ār pārāplā	nu tiek veikti, ieve	rojot Vizuā	 lā	 s redzāmī	bās noteikumus (turpmā	k - VFR).
5.6. Lidojumu ār pārāplā	nu pārāugdemonstre	 jumi virs āpdzī	votā	m vietā	m veicāmi tikāi ār
Civilā	 s āviā	 cijās āgB entu	 rās (turpmā	k - CAA) ātl5āuju.

5.7. VFR lidojumi ār motopārāplā	niem un s3āsijās motopārāplā	niem:
5.7.1. netiek veikti virs blī	vi āpdzī	votiem pilse	 tu rājoniem, māzpilse	 tā	m vāi ciemiem, vāi cilve	ku
pulce	s3ānā	 s vietā	m brī	vā	  dābā	  āugstumā	 , kās māzā	ks nekā	  300 m (1000 ft) virs āugstā	kā	  s3k5 e	rs3l5ā
600 m rā	diusā	  āp pārāplā	nu un visos citos rajonos zemāk par 150 m (500 ft) virs zemes vai ūdens vai
150 m (500 ft)  virs  augstākā  šķēršļa  150 m (500 ft)  rādiusā  ap gaisa kuģi ,  jā vien netiek veikts
pācels3ānā	 s vāi nolāis3ānā	 s mānevrs9;
5.7.2. ā	 rpus āpdzī	votā	m vietā	m tiek veikts ātl5āutā	  minimā	 lā	  āugstumā	 ,  kās tiek noteikts tā	 ,  lāi
motorā āpstā	 s3ānā	 s gādī	jumā	  vāre	tu veikt dros3u āvā	 rijās piezeme	s3ānos.

5.8. Lidojumu ār pārāplā	nu uzskāite ir jā	veic sāskān5 ā	  ār LPF pārāplā	nā pilotā licenc3u zture	s3ānās 
kā	 rtī	bu.
5.9. Pārāplā	nā pilotā veselī	bās stā	 voklim ir jā	ātbilst plā	notājām lidojumām ār pārāplā	nu,
motopārāplā	nu vāi s3āsijās motopārāplā	nu, pār ko ātbildī	gs ir pārāplā	nā pilots.
5.10. Pārāplā	nā pilotā ātbildī	bā pār lidojumu ār pārāplā	nu plā	nos3ānu un ī	stenos3ānu un obligā	 to
inventā	 ru un tā	  uzture	s3ānu tiek noteiktā Rokāsgrā	mātā	 , CAA le	mumos, LR normātī	vājos āktos un
stārptāutiskos le	mumos, kās sāistos3 i LR teritorijā	  un gāisā telpā	 .

5.11. Pār pārāplā	nu pilotu informe	s3ānu pār āktuā	 liem un pārāplā	nu pilotiem sāistos3 iem
noteikumiem un le	mumiem ātbild LPF, ār vāldes le	mumu nosākot kā	 rtī	bu kā	  informe	s3ānā
ī	stenojāmā.
5.12. LPF nozī	me	  vāi pilnvāro personu vāi personās, kurā vāi kurās ir ātbildī	gā vāi ātbildī	gās pār
pārāplā	nu lidojumu ār pārāplā	nu plā	nos3ānās un ī	stenos3ānās uzrāudzī	bu ātbilstos3 i LR
normātī	viem āktiem un LPF le	mumiem.
5.13. Lidojumi ā	 rpus Lātvijās tiek ī	stenoti  sāskān5 ā	  ār tā	 s  vālsts,  kurā	  lidojumus plā	nots veikt,
nācionā	 lo likumdos3ānu un spe	kā	  esos3iem gāisā telpās lietos3ānās noteikumiem.

8 Saskaņā  ar  Komisijas  īstenošanas  regula  (ES)  Nr.923/2012  (26.09.2012.)  ar  ko  nosaka  vienotus  lidojumu  noteikumus  un  ekspluatācijas  normas
aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām – nakts” ir laika periods no civilās vakara krēslas beigām līdz civilās rītausmas sākumam. Civilā krēsla
beidzas vakarā, kad saules diska centrs atrodas 6° zem horizonta, un sākas rītā, kad saules diska centrs atrodas 6° zem horizonta.

9 KOMISIJAS ILSTENOS<ANAS REGULA (ES) Nr. 923/2012 (2012. gādā 26. septembris), ār ko nosākā vienotus lidojumu noteikumus un ekspluātā	 cijās 
normās āeronāvigā	 cijās pākālpojumiem un procedu	 rā	 m un ār ko grozā ILstenos3ānās regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulās (EK) Nr. 1265/2007, 
(EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 - SERA 5005. Vizuā	 lo lidojumu noteikumi f) āpāks3punkts



6. Iesaistītās personas un rīcība gaisa telpas izmantošanas pārkāpumu
gadījumos, nelaimes gadījumu, incidentu, nopietnu incidentu vai

atgadījumu izmeklēšanas gadījumos un paraplānu  pilotu atbildība

6.1. Gāisā  telpās  izmāntos3ānās pā	 rkā	pumu gādī	jumos,  nelāimes  gādī	jumu,  incidentu,  nopietnu
incidentu vāi ātgādī	jumu izmekle	s3ānās gādī	jumos, pilots sādārbojās ār LPF, LPF sādārbojās ār CAA
vāi tā	 s nozī	me	 tu inspektoru, Trānsportā nelāimes gādī	jumu un incidentu izmekle	s3ānās birojā,
pās3vāldī	bu vāi policijās  dārbiniekiem,  Aviā	 cijās  mekle	s3ānās  un  glā	bs3ānās  koordinā	cijās  centrā
dārbiniekiem un nodros3inā pilotu iesāistes un koordine	s3ānās pāsā	kumus.10

6.2. Personās pār visiem tā	m zinā	mājiem āviā	 cijās nelāimes gādī	jumiem nekāve	 joties zin5 o Vālsts
ugunsdze	sī	bās un glā	bs3ānās dienestām, Vālsts policijāi vāi Koordinā	 cijās centrām11.

6.3. Pārāplā	nā pilotā, kurs3  ir iesāistī	ts āviā	 cijās incidentā	 , negādī	jumā	  vāi nelāimes gādī	jumā	  un
kurā	  ir iesāistī	tās tres3ā	 s personās (policijā, ā	 trā	  medicī	niskā	  pālī	dzī	bā, citās civilpersonās) vāi
bojā	 ts tres3o  personu  ī	pās3ums,  24  (divdesmit  c3etru)  stundu  lāikā	  iesniedz  LPF  zin5 ojumu  pār
incidentu, negādī	jumu vāi nelāimes gādī	jumu, sāskān5 ā	  ār LPF noteikto kā	 rtī	bu12.

6.4. LPF āpkopo un veic pārāplā	nu piloti gāisā telpās pā	 rkā	pumu13, incidentu, negādī	jumu un
nelāimes gādī	jumu, kās sāistī	ti ār pārāplānierismu, uzskāiti, informe	  pār tiem visās Lātvijā	  esos3ā	 s
pārāplā	nu pilotu skolās un pārāplā	nu pilotus un veic izglī	tojos3us pāsā	kumus s3ā	du gādī	jumu
nove	rs3ānāi nā	kotne	 .

10 Par ziņošanu gaisa telpas izmantošanas pārkāpumu gadījumiem ar 
sekām http://paragliding.lv/index.php?page=negadijumu-atskaites-forma

11 05.10.1994. likums “Par aviāciju”, 64.pants
12http://paragliding.lv/index.php?page=negadijumu-atskaites-forma  

13 Likums  “Par  aviāciju”  12.nodaļa  Administratīvie  pārkāpumi  civilās  un  militārās  aviācijas  jomā  un  kompetence
administratīvā pārkāpuma procesā



7. Paraplānu pilotu skolu izveide un darbība Latvijā

7.1. Pārāplā	nu pilotu skolās stātuss tiek pies3k5 irts ār me	rk5 i nodros3inā	 t kvālitātī	vās pārāplā	nu
pilotu āpmā	cī	bās pārāplā	nu pilotu licences sān5 ems3ānāi Lātvijā	 .

7.2. Lāi iegu	 tu Pārāplā	nu pilotu skolās stātusu, LPF tiek iesniegts iesniegums brī	vā	  formā	 , norā	dot
vāi juridiskā personā ve	 lās sān5 emt:

7.2.1. Vispā	 re	 jā	 s skolās licenci;
7.2.2. Speciālize	tā	 s skolās licenci.

7.3. LPF me	nes3ā lāikā	  izskātā iesniegumu. Gādī	jumā	 , jā le	mumā pien5 ems3ānāi nepiecies3āms sān5 emt
pāpildus informā	 ciju no iesniedze	 jā, LPF vār pāgārinā	 t iesniegumā izskātī	s3ānās termin5 u uz lāiku,
kās ātbilst informā	cijās pieprāsī	s3ānās un iesniegs3ānās lāikām.

7.4. Pārāplā	nu pilotu skolās stātuss tiek pies3k5 irts ār LPF vāldes le	mumu.

7.5. Pārāplā	nu pilotu skolās stātusu vār iegu	 t:
7.5.1. juridiskā personā, kās ir LPF biedrs;
7.5.2. jā licence	s3ānās periodā	  Pārāplā	nu pilotu skolā stātusā sān5 e	me	 js āpn5 emās āpmā	cī	t:
7.5.2.1. ne māzā	k kā	  5 (piecus) skolniekus – topos3os pilotus, kās āpmā	cī	bu nosle	gumā	  iegu	 st A, B
kvālifikā	 ciju, jā pieteice	 js ve	 lās sān5 emt Vispā	 re	 jā	 s pārāplā	nu skolās stātusu. Pāpildus Pārāplā	nu
pilotu skolā vār āpmā	cī	t nenoteiktu skāitu pārāplā	nā pilotus, kās āpmā	cī	bu nosle	gumā	  iegu	 st C, E,
E2, PL1, PL2, T,  I kvālifikā	 ciju/-ās pilotā licenci, vinc3ās operātorā kvālifikā	 ciju vāi SIV sertifikā	 tu
un/vāi orgānize	t un vādī	t SIV;
7.5.2.2. ne māzā	k kā	  5 (piecus) skolniekus – topos3os pilotus, kās āpmā	cī	bu nosle	gumā	  iegu	 st kā	du
no  kvālifikā	 cijā	m,  kās  norā	dī	tās  pieteice	 jā  iesniegumā	 ,  jā  pieteice	 js  ve	 lās  sān5 emt  Speciālize	 tā	 s
pārāplā	nu skolās stātusu.  Speciālize	tā	  pārāplā	nu skolā ir  tiesī	gā  ī	stenot pilotu āpmā	cī	bās tikāi
tājā	 s pilotu kvālifikā	 cijā	 s, kās norā	dī	tās Speciālize	 tā	 s pārāplā	nā skolās licence	 .
7.5.3. jā juridiskā personā ir nosle	gusi vāi āpliecinā, kā nosle	gs 1 (vienā) me	nes3ā lāikā	  no LPF
le	mumā pien5 ems3ānās pār Vispā	 re	 jā	 s  pārāplā	nu skolās vāi Speciālize	tā	 s  pārāplā	nu skolās (ābās
kopā	  sāuktās  –  Pārāplā	nu  pilotu  skolā)  stātusā  pies3k5 irs3ānu  lī	gumus  (dārbā,  uzn5 e	mumā  vāi
brī	vprā	 tī	gā	  dārbā) ār ne māzā	k kā	  1 (vienu) Instruktoru;
7.5.4. jā  pieteice	 js  āpliecinā,  kā  gādī	jumos,  kād  Pārāplā	nu  pilotu  skolā  orgānize	s  ī	slāicī	gās
āpmā	cī	bās kālnos  ā	 rpus Lātvijās,  āpmā	 cī	bu  procesā	  vienlāicī	gi  piedālī	sies vismāz  2  (divi)
Instruktori;
7.5.5. jā pieteice	 js āpliecinā, kā āpmā	cī	bu procesā	  uz kvālifikā	 cijā	m, kās pāredz veikt skolnieku –
topos3o pilotu vinc3os3ānu, piedālī	sies vismāz 1 (viens) B kātegorijās vinc3ās operātors;
7.5.6. jā pieteice	 js āpliecinā, kā āpmā	cī	bu procesā	  tiks izmāntots tikāi sertifice	 ts pārāplānierismā
inventā	 rs;
7.5.7. jā pieteice	 js āpliecinā, kā tiks ieve	rotā LPF vāldes āpstiprinā	 tā	  kā	 rtī	bā āttiecī	bā	  uz pārāplā	nu
skolās dārbī	bās civiltiesisko āpdros3inā	 s3ānu.

7.6. Pārāplā	nu pilotu  skolās  pienā	kums ir  pār  sāvu dārbī	bu lī	dz  tekos3ā	  gādā 15.jānvā	 rim LPF
iesniegt ātskāiti. Atskāite tiek iesniegtā elektroniski LPF noteiktā	  kā	 rtī	bā	 , pār kuru Pārāplā	nu
pilotu skolās tiek informe	tās ne ve	 lā	 k kā	  lī	dz ieprieks3e	 jā	  gādā beigā	m.

7.7. Pārāplā	nu pilotu skolās stātuss tiek pies3k5 irts uz 5 (pieciem) gādiem.



7.8. Pārāplā	nu pilotu skolu dārbī	bās uzrāudzī	bu veic LPF nozī	me	 tā pilnvārotā	  personā. Pārāplā	nā
pilotu skolās āpmā	cī	bu vādī	tā	 jā vāi pilnvārotā pā	 rstā	 vjā pienā	kums ir sādārboties ār LPF
nozī	me	 to pilnvāroto personu, kās veic Pārāplā	nu pilotu skolu dārbī	bās kontroli un nodros3inā	 t
piekl5uvi jebkuriem ār Pārāplā	nu pilotu skolās dārbu sāistī	tiem dokumentiem. Pārāplā	nu skolās
uzrāudzī	bās kā	 rtī	bu nosākā LPF vālde.

7.9. Pārāplā	nu pilotu skolās stātusā pāgārinā	 s3ānāi uz nā	kāmo termin5 u, Pārāplā	nu pilotu skolās
āpmā	cī	bu vādī	tā	 js vāi pilnvārots pā	 rstā	vis iesniedz LPF iesniegumu elektroniski brī	vā	  formā	 , LPF
nozī	me	 tā	 s pilnvārotā	 s personās pār Pārāplā	nu pilotu skolās dārbī	bās kontroli rekomendā	 ciju un
citus dokumentus, ko uzskātā pār nepiecies3āmiem. LPF izskātā iesniegumu me	nes3ā lāikā	 .
Gādī	jumā	 , jā nepiecies3āms sān5 emt pāpildus informā	ciju no iesniedze	 jā, LPF vār pāgārinā	 t
iesniegumā izskātī	s3ānās termin5 u uz lāiku, kās ātbilst informā	cijās pieprāsī	s3ānās un iesniegs3ānās
lāikām.

7.10. Pārāplā	nu pilotā skolās licences pāgārinā	 s3ānāi tiek pieme	rotās visās s3ājā	  nodāl5ā	  noteiktā	 s
prāsī	bās.

7.11. Gādī	jumā	 , jā tiek konstāte	ti bu	 tiski s3ājā	  Rokāsgrā	mātā	 , LPF un/vāi CAA le	mumu izpilde	 , LR
normātī	vājos  āktos  noteiktā	 s  kā	 rtī	bās,  e	 tikās  normu  vāi  interes3u  konfliktu  pā	 rkā	pumi  no
Pārāplā	nu pilotu skolās personā	 lā puses, t.sk. ātkā	 rtoti pā	 rkā	pumi, LPF vālde vār pien5 emt le	mumu
pār Pārāplā	nu pilotu skolās licences āpture	s3ānu uz lāiku vāi ānule	s3ānu pe	c sāvās iniciātī	vās vāi
gādī	jumā	 , jā LPF tiek sān5 emts āttiecī	gs iesniegums:
7.11.1. jāutā	 jumu skātā tuvā	kājā	  LPF vāldes se	de	  pe	c pieteikumā vāi iesniegumā sān5 ems3ānās. Uz
LPF vāldes se	di LPF vāldei ir pienā	kums uzāicinā	 t Pārāplā	nu pilotu skolās, pār kuru jāutā	 jums tiek
skātī	ts, pā	 rstā	 vi. Gādī	jumā	 , jā Pārāplā	nu pilotu skolās pārstā	 vis uz LPF vāldes se	di nāv ierādies,
LPF vālde jāutā	 jumu vār izskātī	t bez pā	 rstā	 vjā klā	 tbu	 tnes;
7.11.2. pār LPF le	mumu Pārāplā	nu pilotu skolās āpmā	cī	bu vādī	tā	 js vāi pilnvārotā personā tiek
rākstiski informe	tā ne ve	 lā	 k kā	  5 (piecu) dienu lāikā	  pe	c LPF vāldes le	mumā pien5 ems3ānās;
7.11.3. LPF vāldes pienā	kums ir sniegt skāidrojumu pār pien5 emto le	mumu.

7.12. Pārāplā	nu pilotu skolās pienā	kums ir iesniegt LPF āktuālize	 tu informā	ciju (pā	 rstā	vji,
kontāktinformā	cijā, ār dārbī	bu sāistī	tā,  u.c.) 10 (desmit) dienu lāikā	  no fāktā konstāte	s3ānās vāi
āpstā	kl5u iestā	 s3ānos.

7.13. Pārāplā	nu pilotu skolās dārbī	bā tiek orgānize	tā ātbilstos3 i  s3āi Rokāsgrā	mātāi, LPF vāi CAA
le	mumiem un LR normātī	vājiem āktiem.



8. Licencēšanas un Eksāmenu komisiju izveide un darbs un eksāmenu norise

8.1. S< ie noteikumi nosākā kā	 rtī	bu, kā	dā	  tiek  orgānize	 tā Licence	s3ānās komisijās un  Eksā	menu
komisijās  (turpmā	k  -  Komisijās) izveide un dārbī	bā un nosākā  to pienā	kumus un tiesī	bās, un
eksā	menu norises kā	 rtī	bu.

8.2. Jebkuru Komisijās le	mumu vār āpstrī	de	 t LPF vālde	 . Jebkuru LPF le	mumu pār pārāplā	nā pilotā
licences pies3k5 irs3ānu, āpture	s3ānu vāi ānule	s3ānu vār āpstrī	de	 t CAA.

8.3. Licence	s3ānās komisijās izveide:
8.3.1. Licence	s3ānās komisijās sāstā	vs tiek āpstiprinā	 ts ār LPF vāldes le	mumu;
8.3.2. Licence	s3ānās komisijā sāstā	 v no 5 (pieciem) komisijās locekl5iem;
8.3.3. Licence	s3ānās komisijās sāstā	vs tiek āpstiprinā	 ts uz nenoteiktu lāiku;
8.3.4. Licence	s3ānās komisijās locekl5ā āmātā pretendentus izvirzā LPF biedri;
8.3.5. Licence	s3ānās komisijās sāstā	 vā	  tiek iekl5āuti Licence	s3ānās komisijās locekl5i, kuru kvālifikā	 cijā un
pieredze l5āuj nodros3inā	 t visus Licence	s3ānās komisijās uzdevumus, kās noteikti s3ājā	  Rokāsgrā	mātā	 ;
8.3.6. Licence	s3ānās komisijās le	mumu pien5 ems3ānā	  ir jā	piedālā	 s ne māzā	k kā	  5 (pieciem) 

Licence	s3ānās komisijās locekl5iem;
8.3.7. Licence	s3ānās komisijās le	mumi tiek pien5 emti ār vienkā	 rs3u bālsu vāirā	kumu.

8.4. Eksā	menu komisijās izveide:
8.4.1. Eksā	menu komisijās sāstā	vs tiek āpstiprinā	 ts ār LPF vāldes le	mumu;
8.4.2. Eksā	menu komisijā sāstā	 v no vismāz 5 (pieciem) komisijās locekl5iem;
8.4.3. Eksā	menu komisijās sāstā	vs tiek āpstiprinā	 ts uz nenoteiktu lāiku;
8.4.4. Eksā	menu komisijās locekl5ā āmātā pretendentus izvirzā LPF biedri;
8.4.5. Eksā	menu komisijās sāstā	 vā	  tiek iekl5āuti Eksā	menu komisijās locekl5i, kuru kvālifikā	 cijā un
pieredze l5āuj nodros3inā	 t visus Eksā	menu komisijās uzdevumus, kās noteikti s3ājā	  Rokāsgrā	mātā	 ;
8.4.6.  Eksā	menu komisijās le	mumi tiek pien5 emti vienbālsī	gi.

8.5. Komisijās dārbī	bās vispā	 re	 jie principi:
8.5.1. Komisijās locekl5iem ir vienā	dās pilnvārās;
8.5.2. Komisijās dārbā kā	 rtī	bu veido LPF vālde, Komisijās locekl5i un pār eksā	menu orgānize	s3ānu
ātbildī	gā	  personā;
8.5.3. Pār dārbu Komisijā	 s tā	 s locekl5i vār sān5 emt ātālgojumu un izdevumu, kās sāistī	ti ār pienā	kumu
izpildi, segs3ānu;
8.5.4. Komisijās le	mumi tiek noforme	ts rākstiski;
8.5.5. Le	mumu pien5 ems3ānā	  pār pārāplā	nā pilotu kvālifikā	 cijās pies3k5 irs3ānu drī	kst piedālī	ties tikāi
tie Komisijās locekl5i, kām ir ātbilstos3ā le	mumu pien5 ems3ānāi pārāplā	nā pilotā kvālifikā	 cijā;
8.5.6. Komisijās le	mumus āpstiprinā LPF Prezidents.

8.6. Licence	s3ānās komisijās pienā	kumi:
8.6.1. Izskātī	t strī	dus stārp Eksā	menu komisijās locekl5iem, jā tā	di rādus3ies;
8.6.2. Citu vālstu pārāplānierismā (vāi lī	dzve	rtī	gu) federā	 ciju izdotu licenc3u (pilotu āpliecī	bu)
ātzī	s3ānā vāi pielī	dzinā	 s3ānā LPF noteiktājā	m prāsī	bā	m;
8.6.3. Izskātī	t jāutā	 jumus pār pilotā licences āpture	s3ānu vāi ānule	s3ānu, jā tiek konstāte	ti konkre	ti
lidos3ānās noteikumu pā	 rkā	pumi,  LPF le	mumu neieve	ros3ānā,  e	 tikās normu vāi  interes3u  konfliktā
pā	 rkā	pumi;
8.6.4. Pies3k5 irt vāi pāgārinā	 t pārāplā	nā pilotā kvālifikā	 cijās strī	dus gādī	jumos;
8.6.5. Vinc3otā	 jā  -  studentā bez pārāplā	nā pilotā kvālifikā	 cijās pielāide vinc3otā	 jā āpmā	cī	bu



procesām.

8.7. Eksā	menu komisijās pienā	kumi:
8.7.1. Pe	c tām, kād sān5 emts pār eksā	menu orgānize	s3ānu ātbildī	gā	 s personās pieprāsī	jums, no sāvā
vidus nozī	me	 t ātbilstos3us Eksā	menu komisijās locekl5us eksā	menu pien5 ems3ānāi;
8.7.2. Eksā	menu pien5 em ne māzā	k kā	  2 (divi) Eksā	menu komisijās locekl5i vāi to āizvietotā	 ji - LPF
vāldes vāi Licence	s3ānās komisijās locekl5i,  no kuriem ne māzā	k kā	  2 (diviem) ir jā	bu	 t  konkre	 tām
eksā	menām ātbilstos3ā pilotā kvālifikā	 cijā.

8.8. Komisiju tiesī	bās:
8.8.1. LPF pilnvāroto pā	 rstā	 vju funkciju veiks3ānā;
8.8.2. Jāutā	 jumu izskātī	s3ānās LPF vālde	  inicie	s3ānā;
8.8.3. Komisiju le	mumu pien5 ems3ānā	  pieāicinā	 t dāz3ā	du jomu LPF ātzī	tus ekspertus;
8.8.4. Pieprāsī	t no pārāplā	nu pilotiem, kāndidā	 tiem, LPF un citā	m sāistī	tā	m personā	m pāpildus 

informā	ciju le	mumu pien5 ems3ānāi.

8.9. Eksā	menu orgānize	s3ānā un le	mumu pien5 ems3ānā:
8.9.1. Eksā	menu orgānize	s3ānu koordine	  LPF vāldes nozī	me	 tā personā:
1) āpkopo informā	ciju pār kāndidā	 tu interesi kā	 rtot eksā	menu,
2) pā	rbāudā iesniegtos dokumentus un tājos norā	dī	to dātu ātbilstī	bu,
3) veic nolidojumā ātbilstī	bās pā	 rbāudi (jā āttiecinā	ms),
4) koordine	  nepiecies3āmo eksā	menu komisijās locekl5u klā	 tbu	 tni,
5) nodros3inā eksā	menu bil5es3u pāvāiros3ānu (jā āttiecinā	ms),
6) nodros3inā eksā	menu norises sāvlāicī	gu izzin5 os3ānu,
7) koordine	  māksā	 jumu veiks3ānu pirms eksā	menu norises,
8) koordine	  pilotu licenc3u izgātāvos3ānu un nodos3ānu ī	pās3niekām,
9) veic ātbilstos3us ierākstus Pārāplā	nu pilotu regB istrā	 ,
10) uzkrā	 j ār licence	s3ānu sāistī	tus dokumentus, kās nāv LPF vāldes pā	 rzin5 ā	  (nodos3ānās-
pien5 ems3ānās ākti, rekomendā	 cijās, āpstiprinā	 ti eksā	menu protokoli, Komisijās le	mumi, u.c.);
8.9.2. Kāndidā	 ts uz eksā	menu ierodās ār Instruktorā āpliecinā	 jumu, kurā	  brī	vā	  formā	  sniegtā
informā	cijā pār kāndidā	 tā gātāvī	bu eksā	menām;
8.9.3. Kāndidā	 tā teore	 tisko zinā	 s3ānu rākstveidā pā	 rbāudi pe	c teore	 tiskā	  eksā	menā ātbilz3u
iesniegs3ānās veic Eksā	menu komisijās pā	 rstā	 vis;
8.9.4. Teore	tiskāis eksā	mens:
8.9.4.1. Kope	 jāis teore	 tiskā	  eksā	menā jāutā	 jumu skāits:
1) B kvālifikā	 cijāi – 50 (piecdesmit) pār B kvālifikā	 cijās āpmā	cī	bu kursu,
2) C kvālifikā	 cijāi – 30 (trī	sdesmit) pār C kvālifikā	cijās āpmā	cī	bās kursu,
3) E kvālifikā	 cijāi – 30 (trī	sdesmit) pār E kvālifikā	cijās āpmā	cī	bās kursu,
4) PL1 kvālifikā	 cijāi - 30 (trī	sdesmit) pār PL1 kvālifikā	cijās āpmā	cī	bās kursu;
8.9.4.2. Pārāplā	nā pilotā B kvālifikā	 cijāi sāstā	 v no 7 (septin5 ā	m) dāl5ā	m, no kurā	m kātrā sātur vāirā	kus
jāutā	 jumus pār:
1) Gāisā tiesī	bās,
2) Lidojumu ār pārāplā	nu principi, āerodināmikā,
3) MeteorologB ijā,
4) AerologB ijā,
5) Pārāplā	nā uzbu	 ve un ekspluātā	 cijā, inventā	rs,
6) Medicī	nā un cilve	ciskāis fāktors,
7) Lidojumā ār pārāplā	nu rāksturojums, plā	nos3ānā un nāvigā	cijā;
8.9.4.3. Pārāplā	nā pilotā C kvālifikā	 cijāi sāstā	 v no 4 (c3etrā	m) dāl5ā	m, no kurā	m kātrā sātur vāirā	kus
jāutā	 jumus pār:



1) Aerodināmikā un āerologB ijā,
2) MeteorologB ijā,
3) Medicī	nā un cilve	ciskāis fāktors,
4) Lidojumā ār pārāplā	nu ī	pātnī	bās termā	 los āpstā	kl5os;
8.9.4.4. Pārāplā	nā pilotā E kvālifikā	 cijāi sāstā	 v no 5 (piecā	m) dāl5ā	m, no kurā	m kātrā sātur vāirā	kus
jāutā	 jumus pār:
1) Gāisā tiesī	bās,
2) Pilote	s3ānās ī	pātnī	bās,
3) Cilve	ciskāis fāktors un vibrā	 cijās ietekme,
4) Motopārāplā	nā uzbu	 ve un ekspluātā	 cijā, inventā	rs,
5) Pirmslidojumā ār motopārāplā	nu sāgātāvos3ānā	 s, dros3ī	bās minimumu ieve	ros3ānā;
8.9.4.5.  Pārāplā	nā pilotā PL1 kvālifikā	 cijāi sāstā	 v no 5 (piecā	m) dāl5ā	m, no kurā	m kātrā sātur
vāirā	kus jāutā	 jumus pār:
1) Gāisā tiesī	bās,
2) Pilote	s3ānās ī	pātnī	bās,
3) Cilve	ciskāis fāktors un vibrā	 cijās ietekme,
4) S<āsijās motopārāplā	nā uzbu	 ve un ekspluātā	 cijā, inventā	rs,
5) Pirmslidojumā ār s3āsijās motopārāplā	nu sāgātāvos3ānā	 s, dros3ī	bās minimumu ieve	ros3ānā.

8.9.4.6. Teore	tiskie eksā	meni notiek pe	c pāreizā	  vāriāntā izve	 les principā;
8.9.4.7. Eksā	mens skāitā	 s nokā	 rtots, jā ir pāreizi ātbilde	 ts vismāz uz 90% no visiem teore	 tiskā	
eksā	menā jāutā	 jumiem;
8.9.4.8. Gādī	jumā	 , jā pilots nāv nokā	 rtojis teore	tisko eksā	menu, ātkā	 rtoti to vār kā	 rtot pe	c pāpildus
sāgātāvos3ānā	 s, bet ne ā	 trā	k kā	  pe	c 5 (piecā	m) dienā	m;
8.9.4.9. Pār teore	tisko eksā	menu jāutā	 jumu sāgātāvos3ānās koordine	s3ānu ātbild LPF vāldes nozī	me	tā	/-
ā	 s personā/-ās;
8.9.4.10. Teore	tisko eksā	menu bil5es3u izplātī	s3ānā rākstiski ir āizliegtā;
8.9.5. Pilote	s3ānās tehnikās un prāktisko iemān5 u pā	 rbāude:
8.9.5.1. Pilote	s3ānās tehnikās un prāktisko iemān5 u pā	 rbāudi veic Eksā	menu komisijā;
8.9.5.2. Pilote	s3ānās tehnikā un tā	 s elementi B kvālifikā	 cijāi tiek pā	 rbāudī	ti pe	c sekojos3ā plā	nā:

1) Pirmslidojumā sāgātāvos3ānā	 s un inventā	 rā pā	 rbāude,
2) Pārāplā	nā pācels3ānā un noture	s3ānā lidojumā ār pārāplā	nu stā	 voklī	,
3) Augstumā uzn5 ems3ānā un trājektorijās izture	s3ānā,
4) Le	zenā	s spirā	 les (2-3 āpgriezieni) un izies3ānā no tā	m (sāsniedzot -4/-5 m/s lejupejos3o ā	 trumu)
5) “Ausu” sālieks3ānā, vādī	s3ānā ār svāru,
6) Me	rk5 ā nose	s3ānā	 s precizitā	 te, finis3s;

8.9.5.3. Pilote	s3ānās tehnikā un tā	 s elementi E un PL1 kvālifikā	 cijāi tiek pā	 rbāudī	ti pe	c sekojos3ā plā	nā:
1) Pirmslidojumā sāgātāvos3ānā	 s un inventā	 rā pā	 rbāude,
2) Pārāplā	nā pācels3ānā un noture	s3ānā lidojumā ār pārāplā	nu stā	 voklī	,
3) Augstumā uzn5 ems3ānā un trājektorijās noture	s3ānā,
4) Lidojumā virzienā māin5 ā pār 90, 180, 270, 360 un 720 grā	diem ār izeju uz sā	kumā punktu, 
kur āttiecinā	ms, ār spā	 rnā sāgā	 zumu lī	dz 40 grā	diem,
5) Pielidos3ānā piezeme	s3ānā	 s lāukumām ār piezeme	s3ānā	 s ātcels3ānu āugstumā	  ne zemā	k pār 10m.
6) Me	rk5 ā nose	s3ānā	 s precizitā	 te, finis3s;

8.9.5.4.  Eksā	menu komisijā pirms eksā	menā lidojumā veiks3ānā nosākā konkre	tā	  eksā	menā
lidojumā uzdevumu. Jebkuru lidojumā ār pārāplā	nu, motopārāplā	nu vāi s3āsijās pārāplā	nu elementu
vār ātkā	 rtot vienu reizi.  Eksā	menu komisijā jebkurā	  brī	dī	  vār pā	 rtrāukt pā	 rbāudi, jā uzskātā, kā
pretendents nāv gātāvs pā	 rbāudes lidojumiem;
8.9.5.5.  Prāktiskā	 s pā	 rbāudes nenokā	 rtos3ānās gādī	jumā	  kāndidā	 ts vār kā	 rtot eksā	menu ātkā	 rtoti
pe	c āttiecī	go pilote	s3ānās elementu āpgu	 s3ānās, bet ne ā	 trā	k kā	  pe	c 5 (piecā	m) dienā	m.



8.10. Prāsī	bās pilotu kvālifikā	 cijās sān5 ems3ānāi:
8.10.1. Pārāplā	nā pilotā B, E, C, PL1  kvālifikā	 cijās  kāndidā	 tām tiek noteiktās sekojos3ās zinā	 s3ānu
pā	 rbāudes:
1) rākstiskāis eksā	mens pār teore	 tisko zinā	 s3ānu āpguvi,
2) pilote	s3ānās tehnikās un prāktisko iemān5 u pā	 rbāude;
8.10.2. Pārāplā	nā pilotā D, I, T, E2, PL2 un vinc3ās operātorā kvālifikā	 cijā kāndidā	 tām tiek noteiktās
sekojos3ās zinā	 s3ānu pā	 rbāude - sāskān5 ā	  ār kvālifikā	 cijās sān5 ems3ānāi noteiktājā	m prāsī	bā	m.

8.11. Visu  kvālifikā	 ciju pārāplā	nā pilotu licenc3u un LPF noteikto sertifikā	 tu sān5 ems3ānāi obligā	 tā
prāsī	bā ir ātbilstos3ā Instruktorā vāi vinc3ās operātorā-instruktorā āpliecinā	 jums.

8.12. Citā	 s vālstī	s izdotu licenc3u (pilotu āpliecī	bu) ātzī	s3ānā:
8.12.1.  LPF ātzī	st pār spe	kā	  esos3ā	m ā	 rvālstī	s izdotā	 s pārāplā	nā pilotu licences (āpliecī	bās)
lidojumu ār pārāplā	nu, motopārāplā	nu vāi s3āsijās motopārāplā	nu veiks3ānāi Lātvijās teritorijā	 , jā:
1) to lu	 dz pārāplā	nā pilots vāi to pieprāsā jebkurās vālsts pārāplānierismā federā	 cijā, civilā	 s
āviā	 cijās āgB entu	 rā vāi lī	dzī	gās institu	 cijās vāi tā	 s pilnvārotās institu	 cijās – izve	rte	 jot LPF iesniegtos
dokumentus un ātzī	stot, kā prāsī	bās kvālifikā	 cijās iegu	 s3ānāi nāv zemā	kās kā	  Lātvijā	  noteiktā	 s;
2) tiek uzrā	dī	tā IPPI kārte, izn5 emot gādī	jumus, jā:
- rodās s3āubās pār licences (āpliecī	bās) derī	gumu,
- rodās s3āubās pār pilotā kvālifikā	 ciju.



9. Izsniegto pilotu licenču derīguma termiņš un uzturēšanas kārtība

9.1. Pilotā licence (turpmā	k - licence) tiek izsniegtā uz 5 (pieciem) gādiem.

9.2. Noteikumi āttiecās uz visiem pārāplā	nā pilotiem. 

9.3. Kvālifikā	 cijās uzture	s3ānās noteikumi B kvālifikā	 cijāi.
9.3.1. Lidojumu  grā	mātin5 ā	  regB istre	 ti  lidojumi  ār pārāplā	nu vismāz 20 (divdesmit) stundās
(turpmā	k - st) kopskāitā	  5 (piecu) kālendā	 ro gādu (turpmā	k – gādu) lāikā	  no licences izsniegs3ānās
brī	z3ā;
9.3.2. Gādī	jumā	 ,  jā pilotām, pāgārinot pilotā licenci pirmo reizi,  nāv iespe	 ju uzrā	dī	t  nolidojumu
Lidojumu  grā	mātin5 ā	 ,  pilotā  kvālifikā	 ciju,  ātbilstos3 i  ierākstiem drukā	 tā	  Lidojumu grā	mātin5 ā	 ,
nove	rte	  un ār sāvu pārākstu āpliecinā Instruktors vāi le	mumu pien5 em Komisijā.

9.4. Kvālifikā	 cijās uzture	s3ānās noteikumi C kvālifikā	 cijāi.
9.4.1. Lidojumu grā	mātin5 ā	  regB istre	 ti lidojumi ār pārāplā	nu vismāz 40 (c3etrdesmit) st kopskāitā	  5
(piecu) gādu lāikā	  no licences izsniegs3ānās brī	z3ā;
9.4.2. Gādī	jumā	 ,  jā  pilotā  uzrā	dī	tāis  nolidojums  ir  māzā	ks,  pilotā  ātbilstī	bu  pieprāsī	tāi
kvālifikā	 cijāi izve	rte	  Komisijā;
9.4.3. Jā C kvālifikā	 cijās pilots pāpildus lu	 dz pies3k5 irt FAI IPPI SafePro Para 4A kvālifikā	 ciju, pilots
pāpildus iesniedz informā	 ciju pār sāvu dālī	bu ne māzā	k kā	  5 (piecā	 s) FAI 2.kātegorijās sācensī	bā	 s
nose	s3ānā	 s precizitā	 te	  ār pārāplā	nu.

9.5. Kvālifikā	 cijās uzture	s3ānās noteikumi D kvālifikā	 cijāi.
9.5.1. Lidojumu grā	mātin5 ā	  regB istre	 ti  lidojumi ār  pārāplā	nu vismāz 100 (simts)  st  kopskāitā	  5
(piecu) gādu lāikā	  no licences izsniegs3ānās brī	z3ā, t.sk vismāz 1 (viens) lidojums ār pārāplā	nu virs
100 (simts) punktiem pe	c ve	rte	 jumā un lidojumi ār pārāplā	nu kālnos - vismāz 15 (piecpādsmit)
stundās;
9.5.2. Gādī	jumā	 ,  jā  pilotā  uzrā	dī	tāis  nolidojums  ir  māzā	ks,  pilotā  ātbilstī	bu  pieprāsī	tāi
kvālifikā	 cijāi izve	rte	  Komisijā.

9.6. Kvālifikā	 cijās uzture	s3ānās noteikumi E kvālifikā	 cijāi.
9.6.1. Lidojumu grā	mātin5 ā	  regB istre	 ti lidojumi ār motopārāplā	nu vāirā	k kā	  30 (trī	sdesmit) st
kopskāitā	  5 (piecu) gādu lāikā	  no licences izsniegs3ānās brī	z3ā;
9.6.2. Gādī	jumā	 , jā pilotām, pāgārinot pilotā licenci pirmo reizi, nāv iespe	 ju uzrā	dī	t nolidojumu,
pilotā kvālifikā	 ciju, ātbilstos3 i ierākstiem Lidojumu grā	mātin5 ā	 , nove	rte	  Instruktors, pilotā ātbilstī	bu
E kvālifikā	 cijāi āpliecinot ār sāvu pārākstu, vāi le	mumu pien5 em Komisijā.

9.7. Kvālifikā	 cijās uzture	s3ānās noteikumi E2 kvālifikā	 cijāi.
9.7.1. Lidojumu grā	mātin5 ā	  regB istre	 ti vāirā	k kā	  20 (divdesmit) lidojumi ār motopārāplā	nu tānde	mā	
5 (piecu) gādu lāikā	  no licences izsniegs3ānās brī	z3ā;
9.7.2. Gādī	jumā	 ,  jā  pilotām  nāv  iespe	 ju  uzrā	dī	t  nolidojumu,  pilotā  kvālifikā	 ciju, ātbilstos3 i
ierākstiem Lidojumu grā	mātin5 ā	 , nove	rte	  Instruktors, pilotā ātbilstī	bu E2 kvālifikā	 cijāi āpliecinot ār
sāvu pārākstu, vāi le	mumu pien5 em Komisijā.



9.8. Kvālifikā	 cijās uzture	s3ānās noteikumi PL1 kvālifikā	 cijāi.
9.8.1. Lidojumu grā	mātin5 ā	  regB istre	 ti lidojumi ār s3āsijās motopārāplā	nu vāirā	k kā	  30 (trī	sdesmit)
st kopskāitā	  5 (piecu) gādu lāikā	  no licences izsniegs3ānās brī	z3ā;
9.8.2. Gādī	jumā	 ,  jā  pilotām, pāgārinot pilotā licenci pirmo reizi,  nāv iespe	 ju uzrā	dī	t nolidojumu
pilotā kvālifikā	 ciju, ātbilstos3 i ierākstiem Lidojumu grā	mātin5 ā	 , nove	rte	  Instruktors, pilotā ātbilstī	bu
PL1 kvālifikā	 cijāi āpliecinot ār sāvu pārākstu, vāi le	mumu pien5 em Komisijā.

9.9. Kvālifikā	 cijās uzture	s3ānās noteikumi PL2 kvālifikā	 cijāi.
9.9.1. Lidojumu  grā	mātin5 ā	  regB istre	 ti  vāirā	k  kā	  20  (divdesmit) lidojumi tānde	mā	  ār s3āsijās
motopārāplā	nu 5 (piecu) gādu lāikā	  no licences izsniegs3ānās brī	z3ā.
9.9.2. Gādī	jumā	 ,  jā  pilotām  nāv  iespe	 ju  uzrā	dī	t  nolidojumu,  pilotā  kvālifikā	 ciju, ātbilstos3 i
ierākstiem Lidojumu grā	mātin5 ā	 , nove	rte	  Instruktors, pilotā ātbilstī	bu PL2 kvālifikā	 cijāi āpliecinot
ār sāvu pārākstu, vāi le	mumu pien5 em Komisijā.

9.10. Kvālifikā	 cijās uzture	s3ānās noteikumi T kvālifikā	 cijāi.
9.10.1. Lidojumu grā	mātin5 ā	  regB istre	 ti vāirā	k kā	  50 (piecdesmit) lidojumi tānde	mā	  5 (piecu) gādu
lāikā	  no licences izsniegs3ānās brī	z3ā;
9.10.2. Gādī	jumā	 , jā pilotām nāv iespe	 ju uzrā	dī	t nolidojumu, pilotā kvālifikā	 ciju, ātbilstos3i
ierākstiem Lidojumu grā	mātin5 ā	 , nove	rte	  Instruktors, pilotā ātbilstī	bu T kvālifikā	 cijāi āpliecinot ār
sāvu pārākstu, vāi le	mumu pien5 em Komisijā.

9.11. Kvālifikā	 cijās uzture	s3ānās noteikumi I kvālifikā	 cijāi.
9.11.1. Pilots brī	vā	  formā	  informe	  LPF pār sāvu dārbī	bu, pildot Instruktorā pienā	kumus:
- skolnieku-pilotu, kuri ir āpmā	cī	ti (ne māzā	k kā	  5 (pieci) skolnieki – piloti, kuri āpmā	cī	bu
nosle	gumā	  ieguvus3i A, B, C, D, E, E2, PL1, PL2, I vāi T kvālifikā	 ciju/-ās pilotā āpliecī	bu, SIV sertifikā	 tu
vāi vinc3otā	 jā kvālifikā	 ciju) sārāksts,
- mā	cī	bu lidojumu orgānize	s3ānā un nodros3inā	 s3ānā skolniekiem-pilotiem dāz3ā	dos lidojumā ār
pārāplā	nu rez3 ī	mos,
- SIV mānevru izpildes video ierāksts, kās veikts ne ve	 lā	 k kā	  2 (divus) gādus pirms iesniegumā pār I

kvālifikā	 cijās pāgārinā	 s3ānu iesniegs3ānu;
- āpliecinā	 jums, kā tiks ieve	rotā LPF vāldes āpstiprinā	 tā	  kā	 rtī	bā āttiecī	bā	  uz I  kvālifikā	 cijās pilotu

civiltiesisko āpdros3inā	 s3ānu;
- informā	ciju pār sāvās kvālifikā	 cijās pāāugstinā	 s3ānu, sāsniegumiem lidojumos ār pārāplā	nu, dros3ās

lidos3ānās kursu vādī	s3ānu, u.c.,
- āpliecinā	 jums,  kā  tiks  ieve	rotā  LPF vāldes  āpstiprinā	 tā	  kā	 rtī	bā  āttiecī	bā	  uz  sāvās kvālifikā	 cijās

pāāugstinā	 s3ānu (jā tā	dā tiek noteiktā);
9.11.2. LPF vāldei ir tiesī	bās pieprāsī	t no pilotā pāpildus informā	ciju I kvālifikā	 cijās ātbilstī	bās
izve	rte	s3ānāi;
9.11.3. Gādī	jumā	 , jā LPF vālde nevār gu	 t pā	 rliecī	bu pār pilotā ātbilstī	bu I kvālifikā	 cijāi, LPF vāldei ir
pienā	kums pien5 emt le	mumu pār pāpildus pāsā	kumu veiks3ānu no pilotā puses sāvās kvālifikā	 cijās
āpliecinā	 s3ānāi un/vāi pāāugstinā	 s3ānāi un noteikto pāsā	kumu ī	stenos3ānās termin5 iem.  Izn5 e	mumā
tiesī	bās LPF vālde vār izmāntot tikāi gādī	jumā	 , jā ir iestā	 jus3 ies objektī	vi āpstā	kl5i;
9.11.4. Pilotā dārbī	bā, pildot Instruktorā pienā	kumus, tiek ieskāitī	tā tikāi kvālifikā	 cijā	 s, kās ir
iekl5āutā Instruktorā pilotā licence	 .

9.12. Lāi pien5 emtu le	mumu pār pilotā licences pāgārinā	 s3ānu vāi jāunās  kvālifikā	 cijās pies3k5 irs3ānu,
pilots nosu	 tā noteiktā pārāugā iesniegumu LPF, klā	 t pievienojot kvālifikā	 ciju pierā	dos3us
dokumentus (ierāksti Lidojumu grā	mātin5 ā	 , Instruktorā āpliecinā	 jums,  āpliecinā	 jums  pār  veselī	bās
stā	 vokli, kvālifikā	 cijās cels3ānās kursi, personī	gi sāsniegumi lidojumos ār pārāplā	nu, u.c.). Gādī	jumā	 ,
jā pilots sāvlāicī	gi (t.i. lī	dz pilotā licences derī	gumā termin5 ā beigā	m) nāv iesniedzis āugstā	kmine	to
iesniegumu  LPF,  Instruktorā  āpliecinā	 jums,  kās  āpliecinā  pilotā  prāsmju  un  zinā	 s3ānu  ātbilstī	bu
licence	 , kās tiek pāgārinā	 tās, noteiktāi kātegorijāi / kātegorijā	m, kl5u	 st pār obligā	 tu prāsī	bu.



10. Vinčošana Latvijas Republikas teritorijā

10.1. Pārāplā	nu pilotu vinc3os3ānā notiek ieve	rojot LR gāisā telpās lietos3ānās noteikumus.

10.2. Pār pārāplā	nu vinc3os3ānās orgānize	s3ānu ātbild vinc3ās operātors, izn5 emot gādī	jumus, kād
lidojumu ār pārāplā	nu orgānize	s3ānās zonā	  ātrodās personā	 ls, kurām pākl5āujās vinc3ās operātors.

10.3. Pirms pārāplā	nā pilotā vinc3os3ānās uzsā	ks3ānās, vinc3ās operātors vāi personā	 ls, kurām
pākl5āujās vinc3ās operātors, pā	 rliecinā	 s, kā:
10.3.1. pilotām ir spe	kā	  esos3ā pārāplā	nā pilotā licence;
10.3.2. pilots nāv ālkoholā vāi nārkotisko vielu ietekme	 ;
10.3.3. pilotām ir pieredze vinc3os3ānāi ār konkre	tā tipā vinc3u;
10.3.4. pilotām ir pilotā prāsme	m un lidojumām ār pārāplā	nu ātbilstos3s āprī	kojums.

10.4. Vinc3ās operātors vāi personā	 ls, kurām pākl5āujās vinc3ās operātors, informe	  tuvumā	  esos3ā	 s
personās pār dros3ī	bās pāsā	kumiem, kās jā	 ieve	ro pārāplā	nu āktivitā	 tes zonā	 , t.sk. pār āizliegumu
ātrāsties stārtā zonā	 . Visā vinc3os3ānās procesā lāikā	  vinc3ās operātors vāi personā	 ls, kurām
pākl5āujās vinc3ās operātors, seko lī	dzi dros3ī	bās pāsā	kumu ieve	ros3ānāi uz zemes un gāisā	 .

10.5. Vinc3os3ānās lāikā	  āutomās3ī	nāi, kurā ir āprī	kotā ār vinc3u, ir jā	bu	 t iesle	gtā	m āvā	 rijās gāismā	m
vāi orānz3āi bā	kugunij.

10.6. Pārāplā	nu vinc3os3ānā ir ātl5āutā LPF Licence	s3ānās komisijās ātzī	tiem vinc3u operātoriem.

10.7. Vinc3ās  operātorām vāi personā	 lām, kurām pākl5āujās  vinc3ās  operātors, ir  tiesī	bās  ātteikt
vinc3os3ānu jebkurām pārāplā	nā pilotā, nesniedzot nekā	dus pāpildus skāidrojumus.

10.8. LPF nodros3inā, kā LPF Licence	s3ānās komisijās ātzī	tu vinc3ās operātoru (vā	 rds, uzvā	 rds)
sārāksts ir publiski pieejāms LPF mā	 jās lāpā	  www.pārāgliding.lv un tās tiek regulā	 ri ātjāunots.

10.9. Vinc3os3ānā tiek orgānize	tā ātklā	 tā	 s teritorijā	 s, kur pārāplā	nā pilotā vinc3os3ānāi un vinc3ās
troses sātī	s3ānāi ir pietiekāmā brī	vā gāisā telpā un teritorijā uz zemes. Nepiecies3āmā	 s brī	vā	 s gāisā
telpās un teritorijās uz zemes izme	ri ir nosākā	mi individuā	 li, ātbilstos3 i vinc3ās tipām. Pār
pārāplā	nu vinc3os3ānāi nepiecies3āmo brī	vo gāisā telpu un teritorijās uz zemes izme	ru noteiks3ānu
ātbild vinc3ās operātors.

10.10. Vinc3ās operātors un personā	 ls, kurām pākl5āujās vinc3ās operātors, nes ātbildī	bu pār rī	cī	bu
vinc3os3ānās lāikā	 , kās ātkārī	gās no vinc3ās operātorā vāi personā	 lā, kurām pākl5āujās vinc3ās
operātors, bet nenes ātbildī	bu pār pilotā rī	cī	bu un pilotā rī	cī	bās sekā	m.



11. Lidojumu ar paraplāniem paredzētas gaisa telpas elastīgas izmantošanas
bīstamajās zonās nosacījumi

11.1. Lidojumiem ār  pārāplā	nu pāredze	 tās  gāisā telpās elāstī	gās izmāntos3ānās bī	stāmā	s  zonās
(turpmā	k - zonā) nosākā CAA.

11.2. LPF pe	c informā	cijās sān5 ems3ānās pār  zonās noteiks3ānu, ār LPF rī	kojumu nozī	me	  zonās
lidojumu vādī	tā	 ju/-us, norā	dot kontāktinformā	 ciju.

11.3. Lidojumu ār pārāplā	nu vādī	tā	 jām/-iem ir pienā	kums informe	t LPF pār izmāin5 ā	m lidojumu
vādī	tā	 ju sāstā	 vā	  un/vāi to norā	dī	tājā	  kontāktinformā	 cijā	  ne ve	 lā	 k kā	  1 (vienās) dienās lāikā	  pe	c
fāktā konstāte	s3ānās.

11.4. LPF rī	kojumā	  pārāplā	nu pilotiem un lidojumu vādī	tā	 jiem tiek norā	dī	tā kā	 rtī	bā, kās jā	 ieve	ro
lidojumu ār pārāplā	nu orgānize	s3ānā	  un norise	  konkre	tā	  zonā	 , pār ko tiek izdots LPF rī	kojums.



12. Dopinga lietošanas ierobežošanas normatīvo aktu prasību ievērošana
pilotu vidū un antidopinga pasākumu īstenošana atbilstoši Latvijas Republikā

pastāvošajai kārtībai

12.1. Pārāplā	nu pilotiem vispā	 re	 jā	  kā	 rtī	bā	  ir jā	 ieve	ro Lātvijās Republikā	  pāstā	 vos3os normātī	vos
āktus dopingā lietos3ānās ierobez3os3ānās un āntidopingā pāsā	kumu ī	stenos3ānās jomā	 .14

12.2. Pārāplā	nu pilotiem pāpildus 12.1.punktā	  mine	tājiem normātī	vājiem āktiem ir sāistos3 i un
jā	 ieve	ro FAI Antidopingā noteikumi un procedu	 rās.15

12.3. LPF nodros3inā dopingā lietos3ānās ierobez3os3ānās normātī	vo āktu prāsī	bu ieve	ros3ānu 
pārāplā	nu pilotu vidu	  un āntidopingā pāsā	kumu ī	stenos3ānu ātbilstos3 i LR pāstā	 vos3ājāi kā	 rtī	bāi.

14 Aktuālai informācijai līdzi sekot var Latvijas Antidopinga biroja mājas lapā www.antidopings.lv
15 FAI Anti-doping rules and procedures https://www.fai.org/anti-doping-rules-procedures  



13. Dokumentu paraugi

13.1. Pilotā licences pārāugs

13.2. Vinc3u operātorā licences pārāugs



13.3. Apmā	cī	bu sniedze	 jā licences pārāugs



13.4. Māksās pākālpojumu cenrā	dis

•Māksā pār eksā	menu uz B kātegoriju ir 60 EUR.
•Māksā pār eksā	menu uz C kātegoriju ir 30 EUR.
•Māksā pār eksā	menu uz E vāi PL1 kātegoriju ir 40 EUR.
•Licences uzture	s3ānās māksā gādā	  - 15 EUR. 

Licence ir  derī	gā  5  gādus  no izdos3ānās  dienās.  Licences  uzture	s3ānās  māksā āpmāksā	 jāmā pirms
licences izdos3ānās pār visu licences derī	gumā termin5 ā periodu - 5 (pieciem) gādiem, kopā	  5 x 15EUR
= 75 EUR.

13.5. SIV kursā āpliecī	bās pārāugs

13.6. Iesniegumā pārāplā	nā pilotā vāi āviā	 cijās personā	 lā licences sān5 ems3ānāi pārāugs (turpinā	 jumā	 )

LPF prezidents

Normunds Pākulis



 

PIETEIKUMA VEIDLAPA pilota licences saņemšanai kategorijām B, C, E, PL1 
 

Vārds  

Uzvārds  

E-pasts  

Tālruņa Nr.  

Dzimšanas datums dd/mm/gggg  

Personas kods  

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tel. nr.  

 
Iesniedzot pieteikumu pilota kategorijas saņemšanai, kopā ar aizpildītu pieteikuma veidlapu tiek pievienoti 
sekojoši dokumenti: 

 pases formāta digitāla fotogrāfija ne vecāka par 6 mēnešiem; 

 paraksta foto (nepieciešams, jo licencēs ir integrēta IPPI, kuras izsniegšanas prasībās ir uz licences 

izvietot pilota parakstu); 

 Pretendentam jāuzrāda  Licencēšanas Komisijas koordinatoram apliecinājums par pilota veselības 

stāvokli - spēkā esoša Medicīniskā uzziņa vai izziņa no ģimenes ārsta; 

 kategorijas C pretendentiem - kvalifikācijas prasību izpilde - reģistrētie lidojumi  XContest mājas lapā 
saskaņā ar LPF Rokasgrāmatas prasībām par reģistrētiem lidojumiem saņemamajai kategorijai, nosūtot 
linku vai “screenshot”no sava profila XContest mājaslapā. 

 
Saskaņā ar 24.02.2021. LPF Valdes sēdes lēmumu: 

1. Maksa par eksāmena kārtošanu ir: 
 Maksa par eksāmenu uz B kategoriju ir 60 EUR; 
 Maksa par eksāmenu uz C kategoriju ir 30 EUR; 
 Maksa par eksāmenu uz E vai PL1 kategoriju ir 40 EUR. 

2. Pilota licences uzturēšanas maksa gadā noteikta 15,00 (piecpadsmit) eiro. Licence tiek izsniegta ar 
maksimālo derīguma termiņu – 5 gadi. Licences tiek izsniegtas ar integrētu IPPI karti. Kopējā maksa par 
licences uzturēšanu uz 5 gadiem – 75 EUR, apmaksājama kopā ar maksu par eksāmenu. Licenču 
uzturēšanas maksa samaksājama par visu izsniedzamās licences darbības periodu ar bankas 
pārskaitījumu uz LPF norēķinu kontu. 

 
Rekvizīti maksājumam: 
Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija", reģ. Nr.: 40008062282 
A/S SWEDBANK, konta Nr. LV77HABA0551012413176 
Maksājuma uzdevumā norāde: “Maksa par eksāmenu un licences uzturēšanu, vārds, uzvārds”. 

 
Licences saņemšanas veidi (atzīmēt nepieciešamo): 

1. saņemt licenci personīgi, sazinoties ar LPF licencēšanas koordinatoru (licences@paragliding.lv); 
2. saņemt licenci pa pastu ierakstītā vēstulē (norādiet pilnu adresi: adresāts, iela/nr, pilsēta, pasta indekss, 

valsts) _____________________________________________________________________________ 
Šajā gadījumā papildus izmaksas 3,50 EUR, samaksājamas kopā ar licences uzturēšanas 
maksu/eksāmena maksu uz LPF norēķinu kontu. 

 
Pieteikuma iesniedzēja paraksts ________________________ 
 
Piekrītu, ka šajā iesniegumā norādītie  personas dati tiek izmantoti tikai saskaņā ar LPF lēmumiem un nav izpaužami trešajām personām. 
Apliecinu, ka esmu informēts/-a, ka LPF ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti. 



 

PIETEIKUMA VEIDLAPA pilota licences saņemšanai kategorijām D, E2, PL2 
 

Vārds  

Uzvārds  

E-pasts  

Tālruņa Nr.  

Dzimšanas datums dd/mm/gggg  

Personas kods  

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tel. nr.  

 
Iesniedzot pieteikumu pilota kategorijas saņemšanai, kopā ar aizpildītu pieteikuma veidlapu tiek pievienoti 
sekojoši dokumenti: 

 pases formāta digitāla fotogrāfija ne vecāka par 6 mēnešiem; 

 paraksta foto (nepieciešams, jo licencēs ir integrēta IPPI, kuras izsniegšanas prasībās ir uz licences 

izvietot pilota parakstu); 

 Pretendentam jāuzrāda Licencēšanas Komisijas koordinatoram apliecinājums par pilota veselības stāvokli 

- spēkā esoša Medicīniskā uzziņa vai izziņa no ģimenes ārsta. 

 Kvalifikācijas prasību izpilde - reģistrētie lidojumi  XContest mājas lapā saskaņā ar LPF Rokasgrāmatas 
prasībām par reģistrētiem lidojumiem saņemamajai kategorijai, nosūtot linku vai “screenshot”no sava 
profila XContest mājaslapā. 

 
Saskaņā ar 24.02.2021. LPF Valdes sēdes lēmumu, pilota licences uzturēšanas maksa gadā noteikta 15,00 
(piecpadsmit) eiro. Licence tiek izsniegta ar maksimālo derīguma termiņu – 5 gadi. Licences tiek izsniegtas ar 
integrētu IPPI karti. Licenču uzturēšanas maksa samaksājama par visu izsniedzamās licences darbības periodu ar 
bankas pārskaitījumu uz LPF norēķinu kontu. Lūdzu konsultēties ar Licencēšanas Komisijas koordinatoru par 
apmaksājamo licences uzturēšanas periodu. 
 

Rekvizīti maksājumam: 
Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija" 
Reģ. Nr.: 40008062282 
A/S SWEDBANK 
Konta Nr. LV77HABA0551012413176 
Maksājuma uzdevumā norāde: “Maksa par eksāmenu un licences uzturēšanu, vārds, uzvārds”. 

 
Licences saņemšanas veidi (atzīmēt nepieciešamo): 

1. saņemt licenci personīgi, sazinoties ar LPF licencēšanas koordinatoru (licences@paragliding.lv); 
2. saņemt licenci pa pastu ierakstītā vēstulē (norādiet pilnu adresi: adresāts, iela/nr, pilsēta, pasta indekss, 

valsts) _____________________________________________________________________________ 
Šajā gadījumā papildus izmaksas 3,50 EUR, samaksājamas kopā ar licences uzturēšanas 
maksu/eksāmena maksu uz LPF norēķinu kontu. 

 
 
Pieteikuma iesniedzēja paraksts ________________________ 
 
Piekrītu, ka šajā iesniegumā norādītie  personas dati tiek izmantoti tikai saskaņā ar LPF lēmumiem un nav izpaužami 
trešajām personām. Apliecinu, ka esmu informēts/-a, ka LPF ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un šādu datu apriti. 



 

 

         
             PIETEIKUMA VEIDLAPA pilota licences pagarināšanai kategorijām B, C, D, E, E2, PL1, PL2, T 

 

Vārds 
 

Uzvārds 
 

E-pasts 
 

Tālruņa Nr. 
 

Dzimšanas datums dd/mm/gggg 
 

Personas kods 
 

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tel. nr. 
 

 
Iesniedzot pieteikumu pilota kategorijas pagarināšanai, kopā ar aizpildītu pieteikuma veidlapu tiek pievienoti 
sekojoši dokumenti: 

 pases formāta digitāla fotogrāfija ne vecāka par 6 mēnešiem, 
 paraksta foto (nepieciešams, jo licencēs ir integrēta IPPI, kuras izsniegšanas prasībās ir uz licences 

izvietot pilota parakstu). 
 Kvalifikācijas prasību izpilde - reģistrētie lidojumi XContest mājas lapā saskaņā ar LPF Rokasgrāmatas 

prasībām par nolidojumu pagarināmai kategorijai 5 (piecu) gadu laikā no iepriekšējās licences 
izsniegšanas brīža, nosūtot linku vai “screenshot” no sava profila XContest mājaslapā. 
Ja pilotam nav iespēju uzrādīt prasīto nolidojumu/reģistrētos lidojumus Xcontest mājaslapā, tad: 

o kategorijām B, E, E2, PL1, PL2 un T nolidojumu, atbilstoši ierakstiem Lidojumu grāmatiņā 
novērtē Instruktors vai lēmumu pieņem Licencēšanas Komisija; 

o kategorijām C un D - lēmumu par kategorijas pagarināšanu pieņem Licencēšanas Komisija. 
 Pretendentam jāuzrāda Licencēšanas Komisijas koordinatoram apliecinājums par pilota veselības 

stāvokli - spēkā esoša Medicīniskā uzziņa vai izziņa no ģimenes ārsta. 

 
Saskaņā ar 24.02.2021. LPF Valdes sēdes lēmumu, pilota licences uzturēšanas maksa gadā noteikta 15,00 
(piecpadsmit) eiro. Licence tiek izsniegta ar maksimālo derīguma termiņu – 5 gadi. Licences tiek izsniegtas ar 
integrētu IPPI karti. Kopējā maksa par licences uzturēšanu uz 5 gadiem – 75 EUR. Licenču uzturēšanas maksa 
samaksājama par visu izsniedzamās licences darbības periodu ar bankas pārskaitījumu uz LPF norēķinu kontu. 

Rekvizīti maksājumam: 
Biedrība "Latvijas Paraplanierisma Federācija" 
Reģ. Nr.: 40008062282 
A/S SWEDBANK 
Konta Nr. LV77HABA0551012413176 

 
Licences saņemšanas veidi (atzīmēt nepieciešamo): 

1. saņemt licenci personīgi, sazinoties ar LPF licencēšanas koordinatoru (licences@paragliding.lv); 

2. saņemt licenci pa pastu ierakstītā vēstulē (norādiet pilnu adresi: adresāts, iela/nr, pilsēta, pasta 
indekss, valsts) ____________________________________________________________________ 
Šajā gadījumā papildus izmaksas 3,50 EUR, samaksājamas kopā ar licences uzturēšanas maksu uz LPF 
norēķinu kontu. 

 
Pieteikuma iesniedzēja paraksts ________________________  
 
Piekrītu, ka šajā iesniegumā norādītie  personas dati tiek izmantoti tikai saskaņā ar LPF lēmumiem un nav izpaužami trešajām 
personām. Apliecinu, ka esmu informēts/-a, ka LPF ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti. 


	Satura rādītājs
	1. Administratīvā kontrole
	2. Organizācija un atbildība
	3. Paraplānu pilotu un cita aviācijas personāla kvalifikācijas
	4. Apmācību programmas
	4.1. Paraplānu pilotu apmācības programma B kvalifikācijai
	4.1.1. Apmācību kursa mērķis ir sagatavot paraplāna pilotus, lai viņi droši varētu veikt vienkāršus vizuālos lidojumus ar paraplānu un saņemt paraplāna pilota B kategorijas licenci;
	4.3. Paraplānu pilotu apmācības programma C kvalifikācijai
	4.4. Paraplānu pilotu apmācības programma D kvalifikācijai
	4.5. Paraplānu pilotu apmācības programma E kvalifikācijai
	4.8. Paraplānu pilotu apmācības programma PL2 kvalifikācijai
	4.9. Paraplānu pilotu apmācības programma T kvalifikācijai
	4.10. Paraplānu pilotu apmācības programma I kvalifikācijai
	4.11. Paraplānu pilotu apmācības programma SIV kursam
	4.12. Apmācības programma vinču operatoriem

	6. Iesaistītās personas un rīcība gaisa telpas izmantošanas pārkāpumu gadījumos, nelaimes gadījumu, incidentu, nopietnu incidentu vai atgadījumu izmeklēšanas gadījumos un paraplānu pilotu atbildība
	7. Paraplānu pilotu skolu izveide un darbība Latvijā
	8. Licencēšanas un Eksāmenu komisiju izveide un darbs un eksāmenu norise
	8.9. Eksāmenu organizēšana un lēmumu pieņemšana:

	9. Izsniegto pilotu licenču derīguma termiņš un uzturēšanas kārtība
	10. Vinčošana Latvijas Republikas teritorijā
	11. Lidojumu ar paraplāniem paredzētas gaisa telpas elastīgas izmantošanas bīstamajās zonās nosacījumi
	12. Dopinga lietošanas ierobežošanas normatīvo aktu prasību ievērošana pilotu vidū un antidopinga pasākumu īstenošana atbilstoši Latvijas Republikā
	13. Dokumentu paraugi

