Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
State Agency “Civil Aviation Agency” of the Republic of Latvia
10 Biroju street, Airport “Rīga”, Mārupe county, LV-1053, Latvia
Phone +371 67830936, fax +371 67830967
caa@caa.gov.lv, www.caa.gov.lv

APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE SPL SKILL TEST OR PROFICIENCY
CHECK
PIETEIKUMA UN ZIŅOJUMA VEIDLAPA SPL PRASMJU VAI KALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE

I hereby, in accordance with Annex III (Part SFCL) to Regulation (EU) 2018/1976:
Ar šo, saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 2018/1976 III pielikuma SFCL daļas prasībām:

☐ apply for the issue of a sailplane pilot licence (SPL)
iesniedzu pieteikumu planiera pilota apliecības (SPL) saņemšanai

Tick as applicable
Atzīmēt nepieciešamo

☐ report the completion of a proficiency check for SPL- recency
ziņoju par sekmīgu SPL prasmju uzturēšanas pārbaudes izpildi

☐ report the completion of a proficiency check for sailplane cloud flying- recency
ziņoju par sekmīgu SPL lidošanas mākoņos ar planieri prasmju uzturēšanas pārbaudes izpildi

CAA approval No.*:_____________
CAA apstiprinājuma Nr.*:

1 APPLICANT’S PERSONAL PARTICULARS:
PRETENDENTA DATI

Applicant’s last name(s):

First name(s):

Pretendenta uzvārds(-i):

Vārds(-i):

Date of birth:

Telephone:

E-mail:

Dzimšanas datums:

Tālrunis:

E-pasts:

Address:

Country:

Adrese:

Valsts:

Date:

Signature:

Datums:

Paraksts:

2

LICENCE DETAILS:
APLIECĪBAS DATI

Licence number (if applicable):
Apliecības numurs (ja piemērojams):

Privileges:
(tick as applicable)
Tiesības (atzīmēt atbilstošo):

3

☐ Sailplanes
Planieri

☐ TMGs

DETAILS OF THE SKILL TEST/PROFICIENCY CHECK FLIGHT
ZIŅAS PAR PRASMJU/KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDES LIDOJUMU

Date:

Sailplane/powered sailplane/TMG:

Registration:

Datums:

Planieris/planieris ar dzinēju/TMG

Reģistrācijas nr.:

Aerodrome or site:

Take-off time:

Landing time:

Flight time:

Lidlauks vai vieta

Pacelšanās laiks

Nosēšanās laiks

Lidojuma laiks

Total flight time:
Kopējais lidojuma laiks:

4

RESULT OF THE TEST OF CHECK
PĀRBAUDES REZULTĀTI

Skill test/proficiency check details (including information on oral theoretical knowledge examination, where applicable):
Ziņas par prasmju/kvalifikācijas pārbaudi (iekļaujot informāciju par mutvārdu teorētisko zināšanu pārbaudi, ja nepieciešams):

☐
5

Passed Nokārtots

☐

Partially passed Daļēji nokārtots

☐

Failed Nenokārtots

REMARKS
PIEZĪMES

Reasons and details in case of fail or partial pass/other remarks as necessary:
Iemesli un sīkākas ziņas nenokārtošanas vai daļējas nokārtošanas gadījumā / citas piezīmes, ja nepieciešams:

*For

skill test only / prasmju pārbaudes gadījumā
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EXAMINER’S DECLARATIONS AND DETAILS

6

EKSAMINĒTĀJA DEKLARĀCIJA UN DATI

I, the undersigning examiner:
Es, eksaminētājs, ar savu parakstu apliecinu, ka:

YES

NO

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

SFCL.410 (a)(1) have ensured that communication with applicant can be established without language
barriers.
Esmu nodrošinājis, ka saziņa ar pretendentu ir izveidota bez valodas barjerām.

SFCL.410 (a)(2) have received information from the applicant regarding their experience and instruction,
and found that the experience and instruction comply with the applicable requirements of Annex III (Part
SFCL) to Regulation (EU) 2018/1976.
Esmu pārliecinājies, ka pretendents atbilst Komisijas Regulas (ES) 2018/1976 III pielikuma (SFCL daļa) noteiktajām kvalifikācijas, apmācības un pieredzes
prasībām tādas apliecības, tiesību, kvalifikācijas atzīmes izdošanai, derīguma termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai, attiecībā uz ko prasmju/kvalifikācijas
pārbaude tiek kārtota.

SFCL.410 (a)(3) have made applicant aware of the consequences of providing incomplete, inaccurate or
false information related to his or her training and flight experience.
Esmu informējis pretendentu par sekām, ko rada nepilnīgas, neprecīzas vai nepatiesas informācijas sniegšana par pretendenta apmācību un lidojumu pieredzi.

SFCL.410 (b)(3)(iv) where applicable, have reviewed and applied the national procedures and requirements
of the applicant’s competent authority which is different from the competent authority that issued my
examiner certificate and are contained in version ____________ of the Examiner Differences Document.
Ievērojot SFCL.410 (b)(3)(iv) esmu izskatījis un piemērojis pretendenta kompetentās iestādes valsts procedūras un prasības, kas publicētas Dokumenta par
atšķirībām eksaminēšanā (Examiner Differences Document) versijā Nr. _________.

Examiner’s certificate number:

Examiners SPL number:

Eksaminētāja sertifikāta numurs:

Eksaminētāja SPL apliecības numurs:

Examiner’s name (capital letters):

Date and examiner’s signature:

Eksaminētāja vārds, uzvārds (ar lielajiem burtiem):

Datums un eksaminētāja paraksts:

Applicant’s first, last name(s): ___________________________
Pretendenta vārds(-i), uzvārds(-i):

CONTENT OF THE SKILL TEST FOR THE ISSUE OF AN SPL IN A SAILPLANE, EXCLUDING TMGs
PRASMJU PĀRBAUDES SATURS, LAI SAŅEMTU SPL AR TIESĪBĀM VEIKT LIDOJUMUS AR PLANIERI, IZŅEMOT TMG

Note:

Use of checklist(s), airmanship, control of sailplane by external visual reference, look-out procedures etc. apply in all
sections.

Piezīme.

Visās pārbaudes daļās ir piemērojama kontrolsaraksta(-u) izmantošana, lidotmāka, planiera vadīšana pēc ārējiem vizuālajiem orientieriem, apkārtnes vērošanas procedūras u. c.

SECTION 1 1. IEDAĻA-

a

PRE-FLIGHT OPERATIONS AND DEPARTURE

PIRMSLIDOJUMA DARBĪBAS UN IZLIDOŠANA

Pre-flight sailplane (daily) inspection, documentation, flight planning, NOTAM(s) and weather
briefing
Pirmslidojuma planiera (ikdienas) apskate, dokumentācija, lidojuma plānošana, NOTAM un informācija par laika apstākļiem

b

Verifying in-limits mass and balance and performance calculation
Pārbaude, vai masa un līdzsvars atbilst noteiktajiem ierobežojumiem, un tehnisko raksturojumu aprēķini

c

Sailplane servicing compliance
Planiera tehniskās apkopes atbilstīguma pārbaude

d

Pre-take-off checks
Pirmspacelšanās pārbaudes

Passed

Failed

Nokārtots

Nenokārtots

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

Note for SECTION 2A-2C: At least for one of the three launch methods, all the mentioned items are fully exercised during the
skill test.
Piezīme par 2.A–2.C IEDAĻU:

Vismaz attiecībā uz vienu no trīs palaišanas metodēm prasmju pārbaudē pilnībā izmanto visus minētos vingrinājumus.

SECTION 2 A - WINCH OR CAR LAUNCH

Passed

Failed

2 A IEDAĻA - PALAIŠANA AR VINČU UN IEVELKOT AR AUTOMOBILI

Nokārtots

Nenokārtots

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

a

Signals before and during launch, including messages to winch driver

b

Adequate profile of winch launch

c

Simulated launch failure (during launch or in free flight)

d

Situational awareness

Signāli pirms palaišanas un tās laikā, tostarp ziņojums vinčas operatoram

Atbilstošs profils palaišanai ar vinču

Imitēta kļūme palaišanā ar vinču (palaišanas laikā vai brīvā lidojumā)

Izpratne par situāciju
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Applicant’s first, last name(s): ___________________________
Pretendenta vārds(-i), uzvārds(-i):

SECTION 2 B -

AEROTOW LAUNCH

2 B IEDAĻA - PALAIŠANA, IZMANTOJOT IEVILCĒJU LIDMAŠĪNU

a

Signals before and during launch, including signals to or communications with the tow plane pilot
for any problems
Signāli pirms palaišanas un tās laikā, tostarp signāli ievilcējas lidmašīnas pilotam vai saziņa ar šo pilotu par jebkādām problēmām

b

Initial roll and take-off climb

c

Launch abandonment (simulation only or ‘talk-through’)

d

Correct positioning during straight flight and turns

e

Out of position and recovery

f

Correct release from tow

g

Look-out and airmanship through the whole launch phase

Sākotnējā sānsvere un augstuma uzņemšana pēc pacelšanās

Palaišanas pārtraukšana (tikai imitācija vai “izrunāšana”)

Pareiza atrašanās vietas noteikšana gan taisnvirziena lidojumos, gan pagriezienos

Novirzīšanās no pozīcijas un atgriešanās

Pareiza atvienošanās no ievilcējas lidmašīnas

Apkārtnes vērošana un lidotmāka visā palaišanas posmā

Passed

Failed

Nokārtots

Nenokārtots

☐

☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

SECTION 2 C - SELF-LAUNCH LAUNCH (powered sailplanes only)

Passed

Failed

2 C IEDAĻA - PATSTĀVĪGA PALAIŠANA (tikai planieriem ar dzinēju)

Nokārtots

Nenokārtots

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

a

ATC compliance (if applicable)

b

Aerodrome departure procedures

c

Initial roll and take-off climb

d

Look-out and airmanship during the whole take-off

e

Simulated engine failure after take-off

f

Engine shut down and stowage

ATC norādījumu izpilde (attiecīgā gadījumā)

Procedūras izlidošanai no lidlauka

Sākotnējā sānsvere un augstuma uzņemšana pēc pacelšanās

Apkārtnes vērošana un lidotmāka visā pacelšanās laikā

Imitēta dzinēja atteice pēc pacelšanās

Dzinēja izslēgšana un nostiprināšana

SECTION 3 -

GENERAL AIRWORK

3. IEDAĻA- VISPĀRĒJĀS LIDOŠANAS PRASMES

a

Maintain straight flight: attitude and speed control

b

Coordinated medium (30 ° bank) turns, look-out procedures and collision avoidance

c

Turning on to selected headings visually and with use of compass

d

Flight at high angle of attack (critically low air speed)

e

Clean stall and recovery

f

Spin avoidance and recovery*

g

Steep (45 ° bank) turns, look-out procedures and collision avoidance

h

Local area navigation and awareness

Taisnvirziena lidojuma veikšana: telpiskā stāvokļa un ātruma regulēšana

Koordinēti vidēji asi (30° sānsveres leņķī) pagriezieni, apkārtnes vērošanas procedūras un izvairīšanās no sadursmēm

Pagriešanās izvēlētajā virzienā, vadoties gan pēc vizuāliem orientieriem, gan pēc kompasa

Lidojums lielā uzplūdes leņķī (ar kritiski mazu gaisa ātrumu)

Tīra iekrišana un atgriešanās normālā stāvoklī

Izvairīšanās no grīstes un kontroles atgūšana*

Asi (45° sānsveres leņķī) pagriezieni, apkārtnes vērošanas procedūras un izvairīšanās no sadursmēm

Vietējā zonālā navigācija un situācijas apzināšanās

SECTION 4 4. IEDAĻA-

CIRCUIT, APPROACH AND LANDING

LIDOŠANA PA RIŅĶI, PIEEJA UN NOSĒŠANĀS

a

Aerodrome circuit joining procedure

b

Collision avoidance: look-out procedures

c

Pre-landing checks

d

Circuit, approach control and landing

e

Precision landing (simulation of out-landing and short field)

f

Crosswind landing if suitable conditions are available

Procedūra ieiešanai lidojumu riņķī virs lidlauka

Sadursmes novēršana: apkārtnes vērošanas procedūras

Pārbaudes pirms nosēšanās

Lidošana pa riņķi, pieejas kontrole un nosēšanās

Precīza nosēšanās (imitēta nosēšanās ārpus nosēšanās zonas un nosēšanās uz īsa skrejceļa)

Nosēšanās sānvējā, ja ir piemēroti apstākļi

Passed

Failed

Nokārtots

Nenokārtots

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Passed

Failed

Nokārtots

Nenokārtots

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

*

If no suitable training aircraft is available to demonstrate the fully developed spin including spin recovery, or if such spin
manoeuvres cannot be performed due to bad weather constraints, the applicant should demonstrate the competence in all the
aspects related to this exercise during a discussion with the examiner.

*

Ja nav pieejams piemērots mācību gaisa kuģis, lai parādītu pilnīgu grīsti, tostarp kontroles atgūšanu pēc grīstes, vai ja šādus grīstes manevrus nevar izpildīt sliktu laika apstākļu dēļ,
pretendentam ar eksaminētāju jāpārrunā visi aspekti, kas saistīti ar šo uzdevumu.
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COMPLETED BY EXAMINER
AIZPILDA EKSAMINĒTĀJS

SFCL.410 (b)(1) I have informed the applicant of the result of skill test or proficiency check.
Esmu informējis pretendentu par prasmju, kvalifikācijas pārbaudes rezultātiem.

SFCL.410 (b)(3) I have provided the applicant with a signed report of the skill test or proficiency check.
Esmu izsniedzis pretendentam parakstītu ziņojumu par prasmju, kvalifikācijas pārbaudi.

I confirm that all the required manoeuvres and exercises have been completed, unless specified otherwise
above in the case of fail or partial pass.
Es apstiprinu, ka ir veikti visi nepieciešamie manevri un uzdevumi, kā arī mutisks teorijas eksāmens (ja piemērojams). Ja kāds no punktiem nav nokārtots,
protokolā esmu norādījis šāda novērtējuma iemeslu.

YES

NO

☐
☐

☐
☐

☐

☐

In the case if the competent authority responsible for the applicant’s licence is not the same that issued the examiner’s certificate
Aizpilda gadījumā, ja kompetentā iestāde, kura atbild par pretendenta apliecību, nav tā pati, kas izsniedza eksaminētāja sertifikātu

I have attached to this report a copy of the examiner certificate containing the scope of my privileges as
examiner.
Ziņojumam esmu pievienojis eksaminētāja sertifikāta kopiju, kurā norādīta eksaminētā tiesību darbības joma.

☐

☐

Any comment on, or disagreement with an examiner’s test or check evaluation or assessment made during a debriefing:
Ja pēc lidojuma pārrunu laikā pretendentam ir bijuši jebkādi komentāri vai atšķirīgs viedoklis par eksaminētāja veikto pārbaudi un/vai vērtējumu, to norādīt zemāk:

_________________________________________________
Examiner’s name, surname / Date / Signature
Eksaminētāja vārds, uzvārds / datums / paraksts

COMPLETED BY APPLICANT
AIZPILDA PRETENDENTS

I confirm that I understand and agree with all the information mentioned above and have no objections.
Ar savu parakstu apliecinu, ka iepazinos ar šī ziņojuma saturu, saprotu un piekrītu visai informācijai, kas tajā iekļauta.

In the event of partial pass or fail: ☐ I agree / ☐ I disagree /

☐ N/A for re-examination with the same examiner.

Atzīmēt, ja pārbaude nokārtota daļēji vai nav nokārtota: ☐ piekrītu / ☐ nepiekrītu / ☐ N/A atkārtotai pārbaudei ar to pašu eksaminētāju.

_________________________________________________
Applicant’s name, surname / Date / Signature
Pretendenta vārds, uzvārds / datums / paraksts
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