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Skraidyklės ar parasparnio piloto instruktoriaus kategorijos suteikimo bei 
pažymėjimo išdavimo tvarka 

 
1. Skraidyklės ar parasparnio piloto instruktoriaus kategoriją suteikia bei pažymėjimą (toliau – 

Pažymėjimas) išduoda Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija (toliau – LSPSF), 
įgaliota Civilinės aviacijos administracijos (CAA).  

2. Pažymėjimai išduodami tik klubų, priklausančių LSPSF, nariams. 
3. Instruktoriaus kategorija suteikiama tarybos sprendimu skraidyklės ar parasparnio pilotui, 

turinčiam SAFE PRO 5 arba PARA PRO 5 kategoriją ir ne mažesnį nei 3 metų skraidymų stažą 
bei išlaikiusiam egzaminą. 

4. Pažymėjimas išduodamas asmenims, turintiems 18 metų.  
5. Pažymėjimas išduodamas pateikus šiuos dokumentus: 

a) galiojantį 5 kategorijos piloto pažymėjimą; 
b) 2 fotonuotraukas 3x4 cm (arba jpg formate); 
c) asmens tapatybės dokumentą; 
d) egzamino išlaikymo protokolą. 

6. Išduodamame Pažymėjime nurodoma:  
a) Pažymėjimą išdavusios organizacijos pavadinimas; 
b) Pažymėjimo tipas: skraidyklių (ir) ar parasparnių instruktorius; 
c) piloto vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, kraujo grupė; 
d) pažymėjimo išdavimo data; 
e) pažymėjimą išdavusio asmens vardas, pavardė ir parašas. 

7. Naujo Pažymėjimo išdavimo mokestis 12 EUR. 
8. Egzamino kaina – 30 EUR. 
9. Pažymėjimas galioja tik su holografiniu lipduku, nurodančiu išdavimo ir (ar) pratęsimo metus. 
10. Pažymėjimas galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
11. Galutinį sprendimą dėl Pažymėjimo išdavimo ar neišdavimo, priima LSPSF taryba. 
12. Pažymėjimas neužtikrina teisės dalyvauti varžybose bei atstovauti jose Lietuvos Respublikai. 
13. Mokymas neturint galiojančio instruktoriaus pažymėjimo baudžiamas Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka.  

 
Skraidyklės ar parasparnio piloto instruktoriaus egzaminavimo tvarka 

 
Egzaminą sudaro trys dalys: 

1. Teorinis egzaminas. Šio egzamino komisiją sudaro du nariai – instruktorius ir Tarybos narys. 
Pretendentas trumpai papasakoja po vieną klausimą iš 10 Mokymo programos temų, t.y. 
imituoja paskaitą. Sprendimą dėl egzamino rezultato (išlaikytas/neišlaikytas) priima komisijos 
nariai. 

2. Pusiau praktinis egzaminas. Šio egzamino komisiją sudaro du nariai – instruktorius ir Tarybos 
narys. Pretendentui rodomas vaizdo įrašas su pavojingame rėžime esančiu parasparniu ar 
skraidykle. Pretendentas realiu lailku imituoja radijo komandas – padeda pilotui išeiti iš 
pavojingo rėžimo. Po peržiūros pretendentas komentuoja įrašą: kas buvo, kodėl, ką reikia 
daryti. Sprendimą dėl egzamino rezultato (išlaikytas/neišlaikytas) priima komisijos nariai. 

3. Praktinis egzaminas. Šio egzamino komisiją sudaro du nariai – instruktorius ir Tarybos narys. 
Egzaminą priima egzaminatorius – kaip „mokinys“. Pretendentas mokina „mokinį“ kelti 
sparną priekiniu ar atbuliniu startu (parasparniams). „Mokinys“ imituoja idealų kursantą – jis 
nieko nežino, bet labai greitai mokosi; tiksliai atlieka instruktoriaus nurodymus; suklysta 
situacijoje, kurios instruktorius nepaminėjo, bet po teisingos korekcijos klaidos nekartoja. 
Egzaminatoriai įvertina rezultatą po 15-30 min mokymo. 

Skirtingas egzamino dalis gali priimti skirtingi egzaminatoriai, jei taip pageidauja pretendentas. Bent 
vienas iš jų turi sudalyvauti Tarybos posėdyje, kuriame priimamas galutinis sprendimas dėl 
instruktoriaus licencijos išdavimo. Sprendimas priimamas Tarybos narių balsavimu. 
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Skraidyklės ar parasparnio piloto instruktoriaus pažymėjimo pratęsimo tvarka 
 

1. Pažymėjimas galioja tik su holografiniu lipduku, nurodančiu išdavimo ir (ar) pratęsimo metus. 
2. Pažymėjimas turi būti pratęsiamas kas 2 metus, savininkui pateikus veiklos ataskaitą už 

praėjusį laikotarpį LSLSF tarybai. 
3. Jei istruktorius per metus neparuošia bent 2 mokinių, taryba gali nepratęsti jo licenzijos.  
4. Pažymėjimo pratęsimo mokestis 6 EUR. 
5. Tarybos sprendimu Pažymėjimas gali būti nepratęstas, o išimtiniais atvejais atimtas, jei jo 

savininkas pažeidžia LSPSF, CAA ar kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus ir (ar) jo mokymo 
kokybė neatitinka nustatytų reikalavimų. 

 
 
 
 
Patvirtino LSPSF taryba 
2015 m. kovo 9 d. 


