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Skraidyklės ar Parasparnio tandemo piloto pažymėjimo išdavimo tvarka 
 

1. Dviviečio Skraidyklės ar Parasparnio piloto pažymėjimą (toliau – Pažymėjimą) išduoda 
Lietuvos Skraidyklių ir Parasparnių Sporto federacija (toliau – LSPSF), įgaliota Civilinės 
Aviacijos Administracijos (CAA).  

2. Pažymėjimai išduodami tiktai klubų, priklausančių LSPSF, nariams. 
3. Pažymėjimas suteikiamas parasparnio ar skraidyklės pilotui, turinčiam SAFE PRO 4 

arba PARA PRO 4 kategoriją bei ne mažesnį, nei 2 metų skraidymų stažą. 
4. Pažymėjimas suteikiamas asmeniui, susipažinusiam su Skrydžių taisyklėmis, bei 

turinčiam reikalingą teorinių žinių ir praktinių įgūdžių minimumą: 
Mažiausiai 10 skrydžių tandemu su kitu pilotu, iš kurių: 
- Ne mažiau kaip 3 skrydžiai esant štiliui (vėjo greitis ne didesnis nei 1,5 m/s), iš jų 
vienas keleivio vietoje, kiti du – piloto vietoje. 
- Ne mažiau kaip 3 skrydžiai esant stipriam vėjui (vėjo greitis ne mažesnis nei 5 m/s 
parasparniams ir ne mažesnis nei 7 m/s skraidyklėms), iš jų vienas keleivio vietoje, kiti 
du – piloto vietoje. 

5. Tandemo piloto įgūdžiai patikrinami laikant LSPSF nustatytą egzaminą. 
6. Pažymėjimas išduodamas asmenims, turintiems 18 metų.  
7. Pažymėjimas išduodamas pateikus šiuos dokumentus: 

a) Egzaminų lapą su tiksliais duomenimis, instruktoriaus bei piloto parašais; 
b) Galiojančio vairuotojo sveikatos pažymėjimo kopiją; 
c) 2 fotonuotraukas 3x4 cm; 
d) Asmens tapatybės dokumentą. 

8. Išduodamame pažymėjime nurodoma:  
a) Pažymėjimą išdavusios organizacijos pavadinimas; 
b) Pažymėjimo tipas: skraidyklių ar parasparnių tandemo pilotas; 
c) Piloto vardas ir pavardė; 
d) Gyvenamoji vieta; 
e) Gimimo data; 
f) Asmens kodas; 
g) Kraujo grupė; 
h) Pažymėjimo išdavimo data; 
i) Pažymėjimą išdavusio asmens vardas, pavardė ir parašas. 

9. Pažymėjimas galioja  vienerius kalaendorinius metus. 
10. Pažymėjimas galioja tik su holografiniu lipduku, nurodančiu išdavimo metus. 
11. Naujo pažymėjimo išdavimo mokestis – 12 EUR. 
12. Pažymėjimas galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
13. Klausimus, susijusius su Pažymėjimo atėmimu, sprendžia LSPSF taryba. 
14. Pažymėjimas neužtikrina teisės dalyvauti varžybose bei atstovauti Lietuvos 

Respubliką jose. 
15. Keleivių skraidinimas neturint galiojančio Pažymėjimo baudžiamas Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  
 

Skraidyklės ar Parasparnio tandemo piloto pažymėjimo pratęsimo tvarka 
 

1. Pažymėjimas pratęsiamas kiekvienais metais, savininkui, turinčiam galiojančią ne 
žemesnę kaip 4 kategoriją Para Pro ar Safe Pro, bei nurodant praėjusiais metais 
atliktų skrydžių su tandemu skaičių. 
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Jeigu  per metus pilotas atlieka mažiau nei 10 skrydžių su tandemu, pažymėjimas jam 
pratęsiamas atlikus ne mažiau kaip 3 skrydžius (kartu su kitu pilotu) esant štiliui (vėjo 
greitis ne didesnis nei 1,5 m/s), iš jų vienas keleivio vietoje, kiti du – piloto vietoje, ir 
ne mažiau kaip 3 skrydžiai (kartu su kitu pilotu) esant stipriam vėjui (vėjo greitis ne 
mažesnis nei 5 m/s parasparniams ir ne mažesnis nei 7 m/s skraidyklėms), iš jų vienas 
keleivio vietoje, kiti du – piloto vietoje. 

2. Pažymėjimas galioja tik su holografiniu lipduku, nurodančiu pratęsimo metus. 
3. Pažymėjimo pratęsimo mokestis – 6 EUR. 
4. Pažymėjimas gali būti nepratęstas, o išimtiniais atvejais - atimtas, jei jo savininkas 

pažeidžia LSPSF, CAA ar kitus Lietuvos Respublikos teisės ir (ar) sukelia pavojų sau, 
keleiviui ar aplinkiniams. 

 
Patvirtino LSPSF taryba 
2015 m. kovo 9 d. 


