
Aviācijas programma Amerikā 

 

Ja Jūs kādreiz esat sapņojis lidot profesionāli – piedzīvojumam, sajūsmai, dzīves jēgas 
izprašanai vai prestižam – tagad ir īstais laiks ieviest to savā dzīvē un padarīt par 
realitāti. Tā kā liela daļa vecās pilotu paaudzes šobrīd pamet darbu lidošanas sektorā, 
pieaug pieprasījums pēc augsti kvalificētiem un profesionāliem pilotiem 

Aviācijas programma Kalifornijā ir veidota, lai piepildītu šādus mērķus un ātri 
sagatavotu Jūs lieliskai karjerai aviācijā (gan komerciālā, gan privātā pilota licenci). 

Jau pirmajā semestrī Jūs varēsiet lidot ar lidmašīnu, tāpēc būs vieglāk uzkrāt 
nepieciešamās lidojumu stundas. To izdosies izdarīt vienmērīgāk un patstāvīgāk visas 
programmas garumā. Pildot visus mācību nosacījumus un koncentrējot visu enerģiju, 
programmu ir iespējams pabeigt 7 desmit nedēļu semestros. Mācības vadīs piloti ar 40 gadu 
pieredzi profesionālajā lidošanā. 

 

Aviācijas programma piedāvā:  

 Lidojumu instruktāžas no sertificētiem FAA 141 pilotiem no aviācijas skolas ar vairāk 
kā 40 gadu pieredzi profesionālajā aviācijā;  

 Iegūt Jūsu privāto un komerciālo pilota licenci, kā arī citus nozīmīgus diplomus, 
piemēram, sertificēts lidojumu instruktors, multinženierija u.c.  

 Pabeigtu programmu – ieskaitot septiņus 10-nedēļu semestrus ar lidojumu treniņiem 
un pamatzināšanām aviācijā.  

 Garantētu darba interviju, lai kļūtu par sertificētu lidojumu instruktoru un iegūtu gaisa 
transporta pilota licenci, kas tik ātri ir iespējama tikai šīs koledžas aviācijas programmas 
absolventiem.  

 

Vēsture 

Santa Barbaras koledža ir viena no senākajām un noturīgākajām koledžām ASV. Tā 
sagatavo cilvēkus lieliskām karjerām un profesionālajām zināšanām jau vairāk kā 125 gadus.  

 

Uzņemšanas prasības un cenas 
Lai iestātos programmā, Jums jābūt vismaz 18 gadus vecam, ar vidusskolas atestātu, jābūt 
spējīgam nokārtot medicīniskās prasības un pirmo palīdzības kursu, ko pieņems Federālās 
Aviācijas administrācijas pārstāvis. 
Cena par 2 gadu mācību periodu: 100 000 USD(1 200 stundas mācību lidojumu jau ir 
iekļautas cenā) 



Ātras karjeras priekšrocības 

Sāc lidošanas apmācības jau pirmajā semestrī un iegūsti drošu, pastāvīgu un ātru lidojumu 
stundu uzkrājumu programmas laikā. 

 

 

 

 

 

Palīdzība karjerā – ieskaitot iespējas veidot karjeru SkyWest Airlines Kadetu programmā. 

 

 

 

 

 

 

Aviācijas programmas absolvēšana samazina FAA nepieciešamo lidojumu laiku par 300 
stundām, lai iegūtu Gaisa transporta pilota apliecību. 

 

 

 

 

 

Dzīvošana 
Iespēja ir dzīvot viesģimenē (ar ēdināšanu) vai skolas rezidencē (bez ēdināšanas). 

Aptuvenā cena par dzīvošanu viesģimenē: 1 100 USD / mēnesī 

Aptuvenā cena par dzīvošanu rezidencē: 1 100 – 1 300 USD / mēnesī 

 

 

Tagad ir laiks piepildīt savu 
sapni! 

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas par kursu norisi un uzņemšanu vari uzzināt rakstot mums: 
info@izglitiba-arzemes.lv 


