
Pilota licence un lieliska pieredze  
18 mēnešu laikā 

 

Piloti šobrīd ir viena no pieprasītākajām profesijām. Nozares speciālisti 
lēš, ka tuvāko 5 gadu laikā tirgū būs ap 400 000 liels pilotu iztrūkums. 

Kvalitatīvi un zinoši piloti ir ļoti pieprasīti un bez darba nepaliek! 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piedāvājam doties uz Floridu, kur vienā no top 3 aviācijas skolām Amerikā, var iegūt 
pilota licenci, kas dos iespēju lidot gan ar mazākām, gan lielākām lidmašīnām. Šī 

apmācība aizņem aptuveni 13 mēnešus. Mācību programmu ir pārbaudījuši un 
sertificējuši arī FAA speciālisti, kas nozīmē, ka iegūstot sertifikātu – tiek iegūts arī 
augstas kvalitātes standarts. Tas, protams, nāk par labu darba tirgū. 
 
Skola atrodas Deitonbīčā, kur aptuveni 360 dienas gadā ir labs laiks, kas ļauj 
studentiem lidot katru dienu. Un galu galā, studenti neatrodas debesīs – viņiem ir 
iespēja izbaudīt lielisko Floridas klimatu un izklaides iespējas.  
 
Skolai ir milzīgs tehniskais nodrošinājums. Mācības varēsi uzsākt simulatorā Frasca 

141 Mentor / G1000. Kad pienāks laiks doties īstā lidojumā, varēsi izmēģināt tādus 
lidaparātus kā Cessna 172-SP NAV II aun NAV III (G1000), Diamond DA-42 Twin Star 
un Piper Seneca. Kopumā skolai pieder 35 dažādi lidaparāti. 
 
Mācību laikā studenti apgūst tādus priekšmetus kā Electronic Flight Information Systems, 
Flight Management Systems, Crew Resource Management/Human Factors, Airline 
Interview Preparation un citus. 
 
Mācību laikā studenti nolido aptuveni 200 – 225 stundas. Ar šo stundu skaitu 
nepietiek, lai varētu sākt strādāt lielajās avio kompānijās, tādēļ skola dod iespēju, nu 
jau sertificētajiem pilotiem, papildināt savu lidojumu pieredzi, apmācot jaunos pilotus. 
Tas dod iespēju, lidot kopā ar jaunajiem studentiem, iegūt lielāku pieredzi kā 
instruktoram, kas ceļ pilota vērtību, iegūt, tik ļoti nepieciešamās lidojumu stundas 
(beidzot programmu, kas ilgst aptuveni gadu, instruktors var būt nolidojis aptuveni 
12 000 stundas) un vēl nopelnīt, jo skola maksā instruktoriem par viņu darbu. 
Students, ja vēlas, var palikt un strādāt par pilotu instruktoru arī ilgāk, kas nozīmē, ka 
tad, kad tiek savāktas 15 000 lidojumu stundas, pilots var saņemt The Air 
Transport Pilot License, kas ir augstākā kvalifikācija pilotiem. 

 
Mācību maksa par visu mācību periodu ir aptuveni 57 000 USD. Mācību maksā ir 
iekļautas mācības, reģistrācijas maksas, mācību materiāli, kā arī lidojumu stundas 
(aptuveni 200 stundas). 
Dzīvošanas izmaksas: 450 – 900 USD / mēnesī 
 

Vairāk informācijas rakstot: info@izglitiba-arzemes.lv vai zvanot: 67844445 
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