2020.gadā, tālākizglītības programmas īstenošanas sporta speciālistiem ietvaros, biedrība
„Latvijas Gaisa balonu sporta savienība” sadarbībā ar Pilotu skolu „BalticBalloon” organizē
„Gaisa balonu lidojumu drošības un tehniskās apkopes semināru”, kur dalībnieki pilnveidos
prasmes kontrolēt gaisa kuģu mehānisko un elektronisko iekārtu darbību; veikt tehniskās
funkcijas, kas nodrošina drošu un efektīvu kuģu un gaisa kuģu kustību un to ekspluatāciju; vadīt
citus darbiniekus, pilnveidoja zināšanas darbībai saistošajos normatīvajos aktos; lidojumos
izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvē, darbības principos un lietošanas noteikumos; darba
aizsardzības un vides aizsardzības tiesisko attiecību normās, pilnveidoja zināšanu apjomu,
spēju veikt cilvēka faktora, cilvēka veiktspējas un dopinga ietekmes analīzi aviācijas sportā.
Seminārs sarīkots ar biedrības „Latvijas Sporta Federāciju padome” un LR Izglītības un
Zinātnes ministrijas atbalstu, izmantojot valsts budžeta līdzekļu līdzfinansējumu, ja šim nolūkam
būs pieejami konkursa rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi nepieciešamajā apjomā. Kopējās
plānotās semināra programmas izmaksas : 4200 – 4500 EUR.
Semināra programmas saturs :
Teorētiskā daļa, 10 akadēmiskās stundas:
- Aviāciju regulējošie normatīvie akti – gaisa tiesības.
- Lidojumu drošības uzraudzība un gaisa balonu sporta sacensību organizēšana. Cilvēka faktors aviācijas sportā,
medicīniskās indikācijas aviācijas sportā.
Gaisa balonu tehniskā apkope.
ES/EK un lokālo normatīvo aktu prasības gaisa kuģu ekspluatācijā.

Praktiskā daļa , 2 akadēmiskās stundas :
- Gaisa balona tehniskā apskate, sagatavošanās lidojumam 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.

-

Seminārs tiks organizēts vairākos etapos, no kuriem katrs etaps ietvers visu semināra programmas saturu. Dalība
seminārā ir bezmaksas, maksa var tikt piemērota par ēdināšanu, autostāvvietām, citām ar senmināra norisi tieši
nesaistītām aktivitātēm. Maksimālais dalībnieku skaits katrā etapā ne vairāk kā 16 personas, maksimālais kopējais
dalībnieku skaits – ne vairāk, kā 56 personas. Prognozējamie kalendārie etapi : 04.03.-05.03.2020 Kameņec-Podoļska,
Ukraina; 15.06.-20.06.2020 Jelgavas novads Ozolnieki, Latvija; 20.07.-30.07.2020 Liepājas novads, Priekule, Latvija ;
3.09.-7.09.2020 Birštonas, Lietuva, 20.10-30.10.2020 Jelgavas pilsēta, Latvija . Plānotie norises laiki var tikt mainīti,
vadoties no lokālās epidemioloģiskās un meteoroloģiskās situācijas.

Pieteikties : tel.: +371 26 117 853. Semināra etapiem 04.03.-05.03.2020 KameņecPodoļska, Ukraina un 3.09.-7.09.2020 Birštonas, Lietuva visas vietas ir rezervētas.
Atlikušo dalībnieku vietu skaits : 15.06.-20.06.2020 Jelgavas novads Ozolnieki, Latvija 14
personas, 30.07.2020 Liepājas novads, Priekule, Latvija 14 personas, 20.10-30.10.2020
Jelgavas pilsēta, Latvija 14 personas.
Semināra vadītājs:
______________/G. Gailis
-

Pasaules AviācijasSporta Federācija

