Papildināts :
INFO 2018.gada 20.aprīlī.
Semināra norises vieta : Sigulda, laiks 21.04.2018 no 07:00 līdz 19:00
Dalībnieku skaits : 32, pieteikšanās ir slēgta.
Karte :

Uzmanību : pieteikšanās semināram līdz 2018.gada 18.aprīlim , nosūtot e‐pastu adresātam oktava@latnet.lv.

INFO 21.februāris : Lidojumu drošība ir sarežģīta un daudzpusīga problēma. Gaisa kuģu lidojumu drošība ir
komplekss aviācijas darbības raksturojums, kas nosaka iespēju veikt lidojumus, neapdraudot cilvēku dzīvību un
veselību. Lidojumu drošības organizācija gaisa balonu sporta sacensību ietvaros ir svarīgākais faktors veiksmīgu
sporta sacensību norisei un regulāra zināšanu papildināšana ir aktuāla un kategoriski nepieciešama gan sacensību
organizatoriem, gan pilotiem un dalībniekiem.
Gaisa kuģu tehniskā apkope, vienlaicīgi ar cilvēka faktora analīzi un medicīnisko faktoru ietekmi, ir svarīgākie
lidojumu drošības komponenti aviācijas sporta sacensību organizēšanā un norisē. Regulāra kvalifikācijas
atjaunošana un zināšanu papildināšana atļauj līdz minimumam samazināt riskus sacensību ietvaros.
Programmas saturs aptver mācību materiālu, kas nepieciešams, lai aviācijas sporta sacensību organizatori, gaisa
kuģu piloti un sporta ekipāžu locekļi papildinātu nepieciešamās zināšanas un prasmes un attīstītu apgūstamās
profesionālās kompetences.
Praktiskās mācības notiek izglītotāja vadībā, izmantojot reālu situāciju praktiskās modelēšanas metodi. To mērķis
ir nodrošināt profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamo prasmju apguvi, kā arī iespēju
teorētiskās zināšanas pielietot praktiskajā darbībā.
Aviāciju regulējošie normatīvie akti – gaisa tiesības. Anotācija ‐ Gaisa tiesības ir Starptautisko tiesību
nozare, kas regulē valstu attiecības gaisa telpas izmantošanas jomā un nosaka gaisa telpas tiesisko
režīmu, starptautisko lidojumu kārtību un civilās aviācijas nodrošināšanas jautājumus. Nacionālās
normas :”Likums par aviāciju”, starptautiskās un Eiropas normas : starptautiskās Civilās aviācijas
organizācija, Eiropas Aeronavigācijas Drošības organizācijas tiesību akti, to praktiskais pielietojums un
skaidrojumi.
2. Lidojumu drošības uzraudzība un balonu sporta sacensību organizēšana.Anotācija ‐ nepieciešamās
metodes, ar kurām konstatē izmaiņas sistēmā, kas varētu liecināt, ka kāds no elementiem tuvojas
tādam līmenim, kad vairs nav iespējams nodrošināt pieņemamu drošības standartu, un ka tiek veikta
atbilstoša, situāciju labojoša rīcība.
3. Gaisa balonu tehniskā apkope. Anotācija – personāla licencēšana, reģistrācijas zīmes, ražotāju :
tehnisko apkopju reglamenti un prasības, Aircraft maintenance programme saturs un tā atjaunošana /
papildināšana, tehniskās apkopes un lidojumu drošības procedūras.
4. ES/EK un lokālo normatīvo aktu prasības gaisa kuģu ekspluatācijā.
5. Praktiskā daļa – gaisa balona tehniskā apskate sertificēta apkopes speciālista vadībā. Sagatavošanās
lidojumam sertificēta apkopes speciālista vadībā. Lidojums sertificēta lidojumu instruktora uzraudzībā.
Pēclidojuma procedūras sertificēta lidojumu instruktora uzraudzībā un sertificēta apkopes speciālista
vadībā. Anotācija – praktiskais darbs gaisa balona tehniskajā apskatē, pirmslidojuma apskatē, lidojuma
drošības procedūras lidojuma laikā, pilota īpašnieka praktiskā darbība lidojuma tehniskajā
sagatavošanā, darbības saskaņā ar Ultramagic/ Cameron / Kubiček tehniskās apkopes rokasgrāmatas
prasībām, darbības saskaņā ar Aircraft Maintenance programme prasībām.
Apmācību vadītāji : Kristīne Vēvere (Latvija), Arnis Miķelsons (Latvija), Gints Gailis (Latvija), Jānis Stabingis
(Latvija), Rimas Kostiuskevicius (Lietuva).
1.

Apmācību grupas :
1.grupa =vadītājs K.Vēvere
2.grupa= vadītājs A.Miķelsons
3.grupa=vadītājs R.Kostiuskevicius
4.grupa=vadītājs G.Gailis
Katrā grupā – 8 apmācāmie.

