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LPF izsniegto pilotu licenču uzturēšanas noteikumi 
 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Noteikumi attiecas uz pilotiem: 

1.1.1. kas pēc 2016.gada 28.februāra saņem pilota licenci (turpmāk - licence) pirmo reizi; 

1.1.2.  kam licences derīguma termiņš beidzas pēc 2021.gada 28.februāra. 

1.2. Piloti, kuriem licences derīguma termiņš beidzas laika posmā no 2016.gada 1.marta līdz 

2021.gada 28.februārim, licenci pagarina uz iepriekš pieņemtajiem noteikumiem. 

1.3. Noteikumi attiecas uz licences uzturēšanas prasībām. Licences saņemšanas kārtību nosaka 

Latvijas Paraplanierisma federācijas (turpmāk - LPF) Rokasgrāmata un Licencēšanas komisijas 

nolikums. 

1.4. Lai pieņemtu lēmumu par pilota licences piešķiršanu, pagarināšanu vai jaunas kategorijas 

piešķiršanu, pilots elektroniski nosūta pieprasījumu LPF brīvā formā uz e-pastu 

info@paragliding.lv. Pieprasījumam klāt tiek pievienoti kvalifikāciju pierādoši dokumenti (ieraksts 

Lidojumu grāmatiņā, instruktora apliecinājums, norādes uz lidojumu ierakstiem XContest mājas 

lapā, apliecinājums par veselības stāvokli (spēkā esoša Medicīniskā uzziņa vai izziņa no ģimenes 

ārsta), u.c.). 

1.5. Licencēšanas komisijas lēmumu par licences piešķiršanu, pagarināšanu vai jaunas kategorijas 

piešķiršanu apstiprina LPF prezidents. 

1.6. Licencēšanas komisijas lēmumu par licences piešķiršanu, pagarināšanu vai jaunas kategorijas 

piešķiršanu var apstrīdēt LPF valdē. 

1.7.  LPF valdes lēmumu par licences piešķiršanu, pagarināšanu vai jaunas kategorijas piešķiršanu 

var apstrīdēt Civilās Aviācijas aģentūrā (turpmāk – CAA). 

 

2. Kvalifikācijas uzturēšanas noteikumi 

 

2.1. B kategorija 

2.1.1.  XContest mājas lapā reģistrēti lidojumi vismaz 20 (divdesmit) astronomiskās stundas 

(turpmāk -  st) kopskaitā 5 (piecu) kalendāro gadu (turpmāk – gadu) laikā no apliecības 

izsniegšanas brīža. 

2.1.2. Gadījumā, ja pilotam nav iespēju uzrādīt nolidojumu Xcontest mājas lapā, pilota kvalifikāciju, 

atbilstoši ierakstiem Lidojumu grāmatiņā, novērtē Instruktors (pilots, kuram pilota licencē ir 

atbilstoša I kategorija un kuram ir noslēgts līgums ar kādu no Paraplānu pilotu skolām Latvijā). 

Pilota atbilstību kvalifikācijai Instruktors apliecina ar savu parakstu. 

 

2.2. C kategorija 
2.2.1. XContest mājas lapā reģistrēti lidojumi vismaz 40 (četrdesmit) st kopskaitā 5 (piecu) gadu 

laikā no licences  izsniegšanas brīža. 

2.2.2. Gadījumā, ja pilota uzrādītais nolidojums ir mazāks, LPF Licencēšanas komisija izvērtē 

Pilota kvalifikācijas atbilstību B kategorijai. 

 

2.3. D kategorija 

2.3.1. XContest mājas lapā reģistrēti lidojumi vismaz 80 (astoņdesmit) st kopskaitā 5 (piecu) gadu 

laikā no licences izsniegšanas brīža, t.sk vismaz 1 (viens) lidojums virs 100 (simts) punktiem pēc 

XContest vērtējuma un lidojumi kalnos - vismaz 15 (piecpadsmit) stundas. 

2.3.2. Gadījumā, ja pilota uzrādītais nolidojums ir mazāks, LPF Licencēšanas komisija izvērtē 

Pilota kvalifikācijas atbilstību C kategorijai. 
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2.4. E kategorija 

XContest mājas lapā reģistrēti lidojumi ar paraplānu ar motoru vairāk kā 30 (trīsdesmit) st kopskaitā 

5 (piecu) gadu laikā no licences izsniegšanas brīža. 

 

2.5. E2kategorija 

XContest mājas lapā reģistrēti vairāk kā 20 (divdesmit) lidojumi tandēmā ar motoru 5 (piecu) gadu 

laikā no licences izsniegšanas brīža. 

 

2.6. PL1 kategorija 

XContest mājas lapā reģistrēti lidojumi ar traiku vairāk kā 30 (trīsdesmit) st kopskaitā 5 (piecu) 

gadu laikā no licences izsniegšanas brīža. 

 

2.7. PL2 kategorija 

XContest mājas lapā reģistrēti vairāk kā 20 (divdesmit) lidojumi tandēmā ar traiku 5 (piecu) gadu 

laikā no licences izsniegšanas brīža. 

 

2.8. I kategorija 

2.8.1. Pilots brīvā formā informē LPF par savu darbību, pildot instruktora pienākumus (skolnieku 

saraksti, lidojumu organizēšana un nodrošināšana skolniekiem dažādos lidojuma režīmos, 

kvalifikācijas paaugstināšanas/drošas lidošanas kursu vadīšana, u.c.). 

2.8.2. LPF valdei ir tiesības pieprasīt no pilota papildus informāciju I kategorijas atbilstības 

izvērtēšanai. 

2.8.3. Gadījumā, ja LPF valde nevar gūt pārliecību par pilota atbilstību I kategorijai, LPF valdei ir 

pienākums pieņemt lēmumu par papildus pasākumu veikšanu no pilota puses savas kvalifikācijas 

apliecināšanai un noteikto pasākumu īstenošanas termiņiem. 

2.8.4. Pilota darbība, pildot instruktora pienākumus, tiek ieskaitīta tikai kategorijās, kas ir iekļauta 

viņa pilota licencē. 

 

2.9. T kategorija 
2.9.1. XContest mājas lapā reģistrēti vairāk kā 20 (divdesmit) lidojumi tandēmā 5 (piecu) gadu laikā 

no licences izsniegšanas brīža. 

2.9.2. Gadījumā, ja pilotam nav iespēju uzrādīt lidojumus tandēmā, pilota kvalifikāciju novērtē 

instruktors. Pilota atbilstību kvalifikācijai instruktors apliecina ar savu parakstu. 

 

 

 

 

 


