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SKRAIDYKLIŲ IR PARASPARNIŲ PILOTŲ, INSTRUKTORIŲ IR IŠVILKTUVŲ 
OPERATORIŲ LICENCIJAVIMO NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šie nuostatai reglamentuoja licencijų skraidyklių ir parasparnių pilotams, instruktoriams 
ir išvilktuvų operatoriams (toliau – specialistams) išdavimo, pratęsimo, atnaujinimo, 
galiojimo sustabdymo bei nutraukimo sąlygas ir procedūras. 

2. Specialistus licencijuoja ir pažymėjimus išduoda Lietuvos skraidyklių ir parasparnių 
sporto federacija (toliau – LSPSF), įgaliota Civilinės aviacijos administracijos (toliau 
vadinama – CAA). 

3. Šiuose Nuostatuose aprašytų procedūrų pagrindu LSPSF paruošia ir tvirtina licencijų 
suteikimo ir pažymėjimų išdavimo, pratęsimo, atnaujinimo, galiojimo sustabdymo bei 
nutraukimo taisykles. 

4. Pažymėjimo savininkas gali naudotis tik tomis teisėmis, kurias jam suteikia specialisto 
licencija.  

5. Asmuo, naudodamasis specialisto pažymėjime nurodytomis teisėmis, privalo jį nuolat 
turėti su savimi. 

6. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos: 
Kvalifikacija – įrašas pažymėjime, kuris nurodo šios licencijos savininkui taikomas 

specialias sąlygas, teises, ribojimus. 
Licencija – pažymėjimas, suteikiantis jos savininkui atitinkamas teises (pilotuoti 

skraidyklę/parasparnį, ruošti/mokyti specialistus, skristi tam tikromis sąlygomis ir t. t.). 
 

II. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS IR PRATĘSIMAS 
 

7. LSPSF suteikia licencijas, išduoda pažymėjimus ir pratęsia jų galiojimą šių rūšių 
specialistams: 

7.1. skraidyklių (HG)/parasparnių (PG) pilotų, kvalifikacija Safe Pro 3-5/ Para Pro 3-5 
7.2. dviviečių skraidyklių ar parasparnių (tandemų) pilotų,  
7.3. skraidyklių ar parasparnių pilotų-instruktorių 
7.4. skraidyklių ar parasparnių išvilktuvų operatorių; 
8. Kvalifikacinius reikalavimus licencijuojamiems specialistams bei pažymėjimo formą ir 

turinį nustato LSPSF.  
9. Kvalifikaciniai reikalavimai HG ir PG pilotams ir pilotams-instruktoriams bei jų 

mokymo programos yra tvirtinamos CAA. 
10. Licencija suteikiama ir pažymėjimas išduodamas tik su kvalifikacijos įrašu. 
11. Pretendentai, pageidaujantys gauti atitinkamos kvalifikacijos specialisto licenciją, 

privalo: 
11.1. pateikti LSPSF licencijuoto piloto-instruktoriaus pažymą apie baigtus apmokymus 

pagal LSPSF patvirtintas mokymo programas; 
11.2. pateikti LSPSF patvirtintos formos prašymą; 
11.3. išlaikyti LSPSF nurodytus teorijos bei praktinius egzaminus; 
11.4. sumokėti nustatytus mokesčius; 
11.5. pateikti galiojantį sveikatos pažymėjimą (HG/PG pilotams ir tandemų pilotams) 
12. LSPSF paskiria egzaminuotojus tikrinti pretendentų teorines žinias ir praktinius 

gebėjimus, nustato reikalavimus egzaminuotojams bei nustato egzaminavimo tvarką. 
13. LSPSF gali nesuteikti licencijos, neišduoti pažymėjimo ar jo nepratęsti, jeigu 

kandidatas: 
13.1. neįvykdė šių nuostatų 11 punkto reikalavimų; 
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13.2. yra neveiksnus; 
13.3. linkęs vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas; 
13.4. nuteistas už padarytą tyčinį nusikaltimą. 
13.5. netenka pasitikėjimo, t. y. įtariama, kad vykdydamas veiklą, kuriai reikia turėti 

specialisto licenciją, galėtų pažeisti viešąją tvarką bei valstybės saugumą. 
14. Šių nuostatų 13 punkte nurodytos informacijos apie pretendentus, padavusius prašymą 

gauti pažymėjimą ar norinčius pratęsti jų galiojimą, LSPSF turi teisę teirautis atitinkamose 
institucijose. 

15. Licencija suteikiama ir pažymėjimas išduodamas LSPSF nustatytam terminui. 
Pasibaigus pažymėjimo galiojimo terminui, jo savininkas netenka visų licencijos suteiktų 
teisių. Pažymėjimo galiojimas pratęsiamas LSPSF nustatyta tvarka. 

 
 

III. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

16. LSPSF ir/ar CAA turi teisę sustabdyti arba nutraukti specialisto pažymėjimo 
galiojimą, jeigu jo savininkas: 

16.1. nesilaikė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų skrydžių saugos bei aviacijos saugumo 
reikalavimų; 

16.2. naudojosi pažymėjimo suteiktomis teisėmis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 
narkotikų, psichotropinių arba kitų medžiagų; 

16.3. neturėjo galiojančio sveikatos pažymėjimo (HG/PG pilotams ir tandemų pilotams) 
16.4. nuteistas už padarytą tyčinį nusikaltimą; 
16.5. vykdė veiklą neturėdamas reikiamos kvalifikacijos, su negaliojančia licencija ar 

sveikatos pažymėjimu; 
16.5. neteko pasitikėjimo, t. y. įtariama, kad vykdydamas veiklą, kuriai reikia turėti 

LSPSF specialisto licenciją, galėtų pažeisti viešąją tvarką bei valstybės saugumą; 
16.6. yra oro eismo avarijos arba incidento dalyvis. 
17. LSPSF per 5 darbo dienas privalo raštu pranešti pažymėjimo savininkui apie licencijos 

galiojimo sustabdymą arba nutraukimą ir/ar sprendimą paskelbti LSPSF interneto svetainėje.  
18. Sustabdžius arba nutraukus pažymėjimo galiojimą, jo savininkas per 10 darbo dienų 

privalo pažymėjimą grąžinti LSPSF. 
19. Sustabdžius pažymėjimo galiojimą, jo savininkas laikinai netenka licencijos suteiktų 

teisių. 
20. Nutraukus pažymėjimo galiojimą, jis negali būti atnaujintas. 
21. LSPSF ir/ar CAA turi teisę sustabdyti pažymėjimo galiojimą tol, kol bus atliktas 

oficialus tyrimas ir priimtas galutinis sprendimas atnaujinti arba nutraukti pažymėjimo 
galiojimą. 

22. Pažymėjimo galiojimas atnaujinamas LSPSF nustatyta tvarka. 
23. Pametus, sugadinus arba kitaip praradus pažymėjimą, LSPSF gali išduoti naują 

pažymėjimą. Pažymėjimo savininkas LSPSF raštu pateikia prašymą, kuriame turi būti 
paaiškintos pažymėjimo dingimo aplinkybės. 

24. Praradus negaliojantį pažymėjimą, naujas pažymėjimas išduodamas LSPSF nustatyta 
tvarka. 

25. Naujas pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip po 30 darbo dienų nuo pareiškimo 
pateikimo datos ir sumokėjus LSPSF nustatyto dydžio mokesčius. 

 
IV. PAŽYMĖJIMŲ APSKAITA IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS 

 
26. LSPSF privalo vesti išduotų pažymėjimų registravimo žurnalą, kuriame įrašomas 

pažymėjimo savininko vardas, pavardė, išduoto pažymėjimo numeris, kvalifikacija, išdavimo 
data ir gavėjo parašas. 

27. LSPSF veda kiekvieno licencijuoto specialisto bylą, kurioje laikomi dokumentai, 
susiję su specialisto licencijavimu. 


