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FAI SPORTINIŲ LICENCIJŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO PRATĘSIMO, ATNAUJINIMO, 

SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO TAISYKLĖS 

(PROJEKTAS) 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. FAI sportinių licencijų išdavimo, galiojimo pratęsimo, atnaujinimo, sustabdymo ir panaikinimo 

taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Tarptautinės aeronautikos organizacijos 

(pranc. Fédération Aéronautique Internationale, toliau – FAI) Statuto 2.4.3.1 papunkčiu, Sporto 

kodekso Bendrosios dalies 3.1.1 papunkčiu, kuris numato, kad FAI narys, turintis FAI sporto 

įgalinimus, turi teisę išduoti FAI licencijas FAI vardu ir Lietuvos aeroklubo įstatų 4.11 papunkčiu, 

numatančiu, kad Lietuvos aeroklubas turi teisę išduoti sportines licencijas pagal FAI statutą. 

2. Taisyklės nustato FAI sportinių licencijų išdavimo, galiojimo pratęsimo, atnaujinimo, 

sustabdymo bei nutraukimo sąlygas ir tvarką. 

3. Lietuvos Respublikoje FAI sportines licencijas sportininkams išduoda, galiojimą pratęsia, 

atnaujina, sustabdo ir panaikina Lietuvos aeroklubas (toliau vadinama – LAK).  

 

II SKYRIUS 

SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

 

4. Aviacijos sporto šakos (disciplinos): 1) akrobatinis sklandymas ir akrobatinis skraidymas 

(AEROBATICS); 2) aviamodeliavimas (AEROMODELLING); 3) aviakonstruktorių ir 

eksperimentinių orlaivių pilotų veikla (AMATEUR BUILT AND EXPERIMENTAL AIRCRAFT); 

4) oro balionų sportas (BALLOONING); 5) bendrosios aviacijos sportas (GENERAL AVIATION); 

6) sklandymas (GLIDING); 7) skraidyklių ir parasparnių sportas (HANG GLIDING & 

PARAGLIDING); 8) ultralengvųjų orlaivių pilotų sportas (MICROLIGHT & PARAMOTORS); 9) 

parašiutų sportas (PARACHUTING). 

5. FAI sportinė licencija (SL) – dokumentas, suteikiantis jos turėtojui teisę dalyvauti tam tikros 

aviacijos sporto šakos (disciplinos) FAI I kategorijos, II kategorijos ir kituose FAI sporto 

renginiuose. SL turėtojas turi teisę dalyvauti gerinant FAI rekordus. 

6. Nacionalinės aviacijos sporto šakų federacijos (toliau – federacija): Lietuvos akrobatinio 

sklandymo federacija, Lietuvos akrobatinio skraidymo federacija, Lietuvos aviakonstruktorių 

federacija, Lietuvos aviamodelių sporto federacija, Lietuvos bendrosios aviacijos sporto federacija, 

Lietuvos oreivių federacija, Lietuvos parašiutų sporto federacija, Lietuvos sklandymo sporto 

federacija, Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija, Lietuvos ultralengvųjų orlaivių 

pilotų federacija. 

https://www.fai.org/sites/default/files/documents/annex_5a_financial_statement_2016.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/annex_5a_financial_statement_2016.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/annex_5a_financial_statement_2016.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/annex_5a_financial_statement_2016.pdf


 

III SKYRIUS 

SL IŠDAVIMAS, GALIOJIMO PRATĘSIMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

7. Asmuo, siekiantis gauti SL, turi atitikti šiuos kriterijus: 

7.1. Turėti Lietuvos Respublikos pilietybę arba nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje; 

7.2. Būti federacijos nariu (tiesiogiai, jei tai numatyta federacijos įstatuose ar netiesiogiai, būdamas 

federacijos nario – juridinio asmens – nariu). 

8. SL išduodamos, jų galiojimas pratęsiamas, atnaujinamas pagal federacijos pateiktą sportininkų 

sąrašą arba federacijos identifikuotus kriterijus, pagal kuriuos tam tikros disciplinos sportininkams 

išduodamos SL, pratęsiamas, atnaujinamas jų galiojimas. 

9. Asmuo, siekiantis gauti SL, privalo: 

9.1. pateikti LAK patvirtintos formos prašymą (PRIEDAS 1), asmens dokumento kopiją ir 

dokumento, patvirtinančio, kad asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, 

kopiją (jei taikoma); 

9.2. sumokėti LAK nustatyto dydžio mokestį. 

10. LAK neišduoda SL, jei asmuo neatitinka 7 punkto kriterijų arba nepatenka į 8 punkto 

sportininkų ratą arba nėra įvykdęs 9 punkto sąlygų. 

11. Asmuo, norintis pratęsti, atnaujinti jam išduotos SL galiojimą, privalo: 

11.1. pateikti LAK prašymą (laisva forma) ir dokumento, patvirtinančio, kad asmens nuolatinė 

gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, kopiją (jei taikoma); 

11.2. sumokėti LAK nustatyto dydžio mokestį. 

12. LAK nepratęsia, neatnaujina SL galiojimo, jei asmuo neįvykdė 11 punkto sąlygų arba nepatenka 

į 8 punkto sportininkų ratą. 

13. Prašymą sportininkams išduoti, pratęsti, atnaujinti SL galiojimą LAK gali pateikti federacija: 

13.1. Teikdama prašymą išduoti sportininkui (-ams) SL, federacija pateikia 7 punkto sąlygas 

pagrindžiančių dokumentų kopijas ir užpildytą 9.1 papunktyje nurodytą prašymo formą (-as), 

sumoka nustatyto dydžio mokestį; 

13.2. Teikdama prašymą pratęsti, atnaujinti sportininko (-ų) SL galiojimą, federacija pateikia 

dokumento, patvirtinančio, kad asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, 

kopiją (jei taikoma), sumoka nustatyto dydžio mokestį. 

14. Sprendimą atsisakyti išduoti SL, pratęsti, atnaujinti SL galiojimą priima LAK taryba. Šis 

sprendimas skundžiamas Taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka. 

15. SL galioja vienerius kalendorinius metus. 

16. Asmuo, įgijęs vienos disciplinos SL ir siekiantis įgyti kitos (-ų) disciplinos (-ų) SL, turi teikti 

prašymą išduoti SL, pratęsti, atnaujinti kiekvienos disciplinos SL galiojimą atskirai, 

vadovaudamasis Taisyklių III skyriaus nuostatomis. 

 

IV SKYRIUS 

SL GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS 

 



17. FAI ir LAK turi teisę sustabdyti SL galiojimą ar panaikinti SL: 

17.1. už etikos, FAI sporto kodekso ir Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus ir kitų teisės aktų 

nustatytų skrydžių saugos bei aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus; 

17.2. už manipuliavimą sporto varžybomis ir brutalų elgesį sporto varžybų metu; 

18. SL panaikinama jei nustatoma, kad asmuo netenkina 7 punkto reikalavimų. 

19. Sprendimą dėl SL galiojimo sustabdymo, SL panaikinimo LAK vardu priima LAK taryba, 

gavusi 20 punkte numatytą rašytinę rekomendaciją, arba įrodymais pagrįstą rašytinį pranešimą (21 

punktas). 

20. 17.1 papunktyje numatytais etikos taisyklių pažeidimo atvejais rašytinę rekomendaciją dėl SL 

galiojimo sustabdymo, SL panaikinimo LAK tarybai teikia LAK etikos komisija. 

21. 17.1-17.2 papunkčiuose numatytais atvejais (išskyrus etikos taisyklių pažeidimo atvejus) 

rašytinę rekomendaciją LAK tarybai dėl SL galiojimo sustabdymo, SL panaikinimo teikia 

federacija. 

22. Sprendimas sustabdyti SL galiojimą ar panaikinti SL skundžiamas Taisyklių VI skyriuje 

nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

SL FORMA, APSKAITA IR SAUGOJIMAS 

 

23. SL formos ir turinio reikalavimus nustato FAI. 

24. Įrašai apie SL išdavimą, SL galiojimo atnaujinimą, pratęsimą apskaitomi ir saugomi FAI 

elektroninėje SL duomenų bazėje. 

 

VI SKYRIUS 

GINČŲ NAGRINĖJIMAS 

 

25. Ginčus, kilusius dėl šių taisyklių taikymo, nagrinėja LAK Tarybos įsteigta Sportinių licencijų 

komisija (toliau – Komisija). 

26. 14 ir 19 punktuose nurodyti sprendimai Komisijai skundžiami per vieną mėnesį nuo sprendimo 

priėmimo dienos. 

 

VII SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

27. Atsižvelgiant į 8 punkto nuostatas, federacijos pateikia LAK sportininkų sąrašą arba kriterijus, 

pagal kuriuos tam tikros disciplinos sportininkams išduodamos SL, pratęsiamas, atnaujinamas jų 

galiojimas, kasmet ne vėliau kaip iki sausio 15 d. 

28. Šios taisyklės skelbiamos LAK interneto svetainėje.  


