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Skraidyklės ar parasparnio piloto pažymėjimo išdavimo tvarka 
 

1. Skraidyklės ar parasparnio piloto pažymėjimą (toliau – Pažymėjimą) išduoda Lietuvos skraidyklių ir 
parasparnių sporto federacija (toliau – LSPSF), įgaliota Civilinės aviacijos administracijos (CAA).  

2. Pažymėjimai išduodami tik klubų, priklausančių LSPSF, nariams. 
3. Pažymėjimas suteikiamas asmeniui, susipažinusiam su skrydžių taisyklėmis bei turinčiam reikalingą 

teorinių žinių ir praktinių įgūdžių minimumą, kurie patikrinami laikant LSPSF nustatytą teorinį ir 
praktinį egzaminą. 

4. Pažymėjimas išduodamas asmenims, turintiems 18 metų. Asmenims, turintiems 16 metų, 
Pažymėjimas gali būti išduotas tik pateikus raštišką tėvų sutikimą. 

5. Pažymėjimas išduodamas pateikus šiuos dokumentus: 
a) egzaminų lapą su tiksliais duomenimis, instruktoriaus ir piloto parašais; 
b) skrydžių knygelę (mokiniai pateikia sėkmingai atliktų skrydžių lapą); 
c) galiojančio vairuotojo sveikatos pažymėjimo kopiją; 
d) 2 fotonuotraukas 3x4 cm; 
e) asmens tapatybės dokumentą. 

6. Pagal teorines žinias bei praktinius įgūdžius pilotai skirstomi į kategorijas: skraidyklių pilotai gali gauti 
kategoriją nuo Safe pro 1 iki Safe pro 5, parasparnių – nuo Para pro 1 iki Para pro 5. 1 ir 2 kategorijos 
pažymėjimus išduoda klubai – LSPSF nariai, 3, 4 ir 5 kategorijos pažymėjimus išduoda LSPSF.  

7. Reikalavimai teorinėms žinioms bei praktiniams įgūdžiams kiekvienos kategorijos pilotui išdėstyti CAA 
patvirtintoje pilotų kvalifikacijos įvertinimo sistemoje: 
Para Pro 3:  - mažiausiai 60 skrydžių ir 10 valandų ore; 

- būti atlikus skrydžius mažiausiai 3 skirtingose skraidymo vietose, iš kurių bent viena 
yra šlaito antvėjyje; 

Para Pro 4:  - ne trumpiau kaip vienerius metus turėti Para Pro 3 kategoriją; 
- per metus skraidyti mažiausiai 20 valandų; 
- turėti iš viso mažiausiai 5 valandas skriejimo termikuose (kiekvienas skrydis ne 
trumpesnis nei 1 valanda); 
- turėti iš viso mažiausiai 5 valandas skriejimo šlaito antvėjyje. 

Para Pro 5: - ne trumpiau kaip vienerius metus turėti Para Pro 4 kategoriją; 
- per metus skraidyti  mažiausiai 50 valandų; 
- turėti mažiausiai 5 maršrutinius skrydžius ne trumpesnius kaip 20 km; 

Safe Pro3: - mažiausiai 60 sėkmingų skrydžių ir 10 valandų ore; 
- būti atliktus skrydžius iš 5 skirtingų skraidymo vietų, iš kurių trys Lietuvoje;  
- 3 skridimai, iš viso 1 valanda skriejimo antvėjyje. 

Safe Pro4: - iš viso priskraidyti 20 valandų; 
- turėti iš viso mažiausiai 2 valandas skriejimo termikuose; 
- turėti iš viso mažiausiai 2 valandas skriejimo šlaito antvėjyje. 

Safe Pro5: - turėti priskraidžius 40 valandų. 
- turėti mažiausiai 5 maršrutinius skrydžius kuriuose panaudota įvairios kilimo rūšys 
(skriejimas antvėjyje ir skridimas antvėjyje išilgai šlaito neįskaitomi). 

8. Teorinis egzaminas susideda iš meteorologijos, aerodinamikos, oro teisės, skrydžių saugumo bei 
skraidymo aparatų konstrukcijos sričių. 

9. Teorinį egzaminą gali priimti: 
Federacijos pareigūnai (prezidentas, tarybos nariai); 

Federacijos pareigūno paskirtas asmuo (bet ne mokinį mokęs instruktorius); 

mokinio instruktorius siunčia prašymą laikyti egzaminą el. pašto adresu licence@lspsf.lt; 

egzaminatorių nurodo už licencijavimą atsakingas pareigūnas; 

egzaminatorius turi teisę užduoti papildomą klausimą iš LSPSF mokymo programos temų sąrašo; 

egzamino kaina 3 kategorijai - 10 EUR,  4 kategorijai – 15 EUR , 5 kategorijai – 30 EUR; 

už egzamino laikymą sumokama pavedimu į LSPSF sąskaitą, pavedime nurodant vardą, pavardę ir 

kategoriją. 
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10. Praktinį egzaminą priima mokinio instruktorius, dalyvaujant federacijos paskirtam stebėtojui. 
11. Keliant kategoriją, iš naujo laikomas teorinisegzaminas, instruktorius patikrina piloto kvalifikacijos 

atitikimą siekiamai kategorijai pagal skraidymų knygelės įrašus. Išlaikius egzaminą, išduodamas naujas 
pažymėjimas. 

12. Pažymėjimo išdavimo mokestis 12 EUR (su einamųjų metų lipduku). 
13. Pažymėjimas galioja tik su holografiniu lipduku, nurodančiu išdavimo metus. 
14. Išduodamame pažymėjime nurodoma:  

a) Pažymėjimą išdavusios organizacijos pavadinimas; 
b) piloto vardas ir pavardė; 
c) gimimo data; 
d) klubas; 
e) kraujo grupė; 
f) suteikta kategorija; 
g) Pažymėjimo išdavimo data. 
 

15. Pažymėjimas galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje, o kartu su tarptautinės Aeronautikos federacijos 
(FAI) išduota tarptautine piloto profesionalumo kortele (IPPI) – visose šalyse, kurios yra FAI narės. 

16. Pažymėjimas gali būti nepratęstas, o išimtiniais atvejais - atimtas, jei jo savininkas pažeidžia LSPSF, CAA 
ar kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, sukelia pavojų sau ar aplinkiniams. 

17. Klausimus, susijusius su Pažymėjimo atėmimu, sprendžia LSPSF taryba. 
18. Pažymėjimas neužtikrina teisės dalyvauti tarptautinėse varžybose bei atstovauti jose Lietuvos 

respublikai. Šią teisę suteikia sportinis pažymėjimas, kurį išduoda Lietuvos Aeroklubas (LAK), įgaliotas 
FAI. 

19. Skraidymas neturint galiojančio Pažymėjimo baudžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka. Teisė bausti CAA nurodymu suteikta kelių policijai, kuri turi veikti kartu su LSPSF įgaliotais 
visuomeniniais inspektoriais. 

 
Skraidyklės ar parasparnio piloto pažymėjimo pratęsimo tvarka 

 
1. Pažymėjimas turi būti pratęstas kiekvienais metais, savininkui nurodant praėjusiais metais bendrą 

skraidytą valandų skaičių.  
2. Minimalus per metus skraidytų valandų skaičius, reikalingas licenzijai pratęsti: 

   Safe Pro ir Para Pro 3: mažiausiai 5 valandas. 
   Safe Pro ir Para Pro 4: mažiausiai 10 valandų. 
   Safe Pro ir Para Pro 5: mažiausiai 25 valandas. 

3. Metus laiko licencijos neprasitęsusio arba reikiamo valandų skaičiaus nepriskraidžiusio piloto 
praktinius skraidymo įgūdžius turi įvertinti licencijuotas LSPSF instruktorius. Instruktorius savo 
vertinimą pateikia LSPSF užpildydamas praktinio egzamino formą. 

4. Ilgiau nei metus neskraidžiusiam ir licencijos neprasitęsusiam pilotui licencija pratęsiama laikant LSPSF 
nustatytą teorinį ir praktinį egzaminą. 

5. Pažymėjimas pratęsiamas tik turint galiojantį vairuotojo sveikatos pažymėjimą. 
6. Pažymėjimas galioja tik su holografiniu lipduku, nurodančiu pratęsimo metus. 
7. Pilotų kvalifikaciją (kategoriją)  kelti galima ne anksčiau kaip po metų nuo paskutinio kvalifikacijos 

kėlimo. 
8. Pažymėjimo pratęsimo mokestis 6 EUR.  
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