
 

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 (autovadītāju apliecību turētājiem) 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. 


