
LIETUVOS PARAŠIUTŲ SPORTO FEDERACIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL PARAŠIUTINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KATEGORIJŲ NUSTATYMO, SĄRAŠO  IR REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO 

 

2013 m. balandžio 24 d. Nr.T- 11/2013 

Vilnius 

 

 Vadovaujantis 2003-05-12 Lietuvos parašiutų sporto federacijos patvirtintų Parašiutų eksploatacinių taisyklių 2.2. ir 4.5 punktais Lietuvos 

parašiutų sporto federacijos taryba n u t a r i a: 

1. Patvirtinti: 

                     1.1. atsakingų asmenų, t.y. atitinkamos kategorijos parašiutinių sistemų priežiūros specialistų sąrašą ir jiems suteikti atitinkamas teises (pažymėtos 

simboliu „X“), kurios nurodytos žemiau esančioje lentelėje: 

 
Kvalifikuoti vyr. 

parašiutinės sistemos 

priežiūros pecialistai 

 

„Master rigger“ 

Kvalifikuoti vyresn. 

parašiutinės sistemos 

priežiūros specialistai 

 

„Senior rigger“ 

Kvalifikuoti 

parašiutinės sistemos 

priežiūros specialistai 

 

„Rigger“ 

Parašiutinės 

techninės 

apžiūros 

atlikimas 

Parašiutų ir parašiutinės 

sistemos remontas, 

taisymas (pagal gamintojo 

reikalavimus, instrukcijas, 
rekomendacijas) 

Asmenų 

mokymas, 

įvertinimas 

Pagrindinių 

parašiutų 

dėjimas 

Sparno 

formos 

atsarginių 

parašiutų 

dėjimas 

Apvalios formos 

atsarginių ir 

gelbėjimosi 

parašiutų 

dėjimas 

Ugnius Pažūsis   X X X X X X 
Jonas Savickas   X X X X X X 
Rytis Aleksonis   X X X X X X 
Dalius Gaika   X X X X X X 
Nidas Dvilaitis   X X X X X X 
Alvydas Danilaitis   X X X X X X 
 Rolandas Buivydas  X Ne Ne X X X 
 Žydrūnas Mituzas  X Ne Ne X X X 
 Andrejus Cygankovas  X Ne Ne X X X 
 Valentinas Banelis  X Ne Ne X X X 
 Edgaras Danilaitis  X Ne Ne X X X 
 Deividas Raguckas  X Ne Ne X X X 

  Raštiškas šuolių 

organizatoriaus  

paskyrimas ir MR 

raštiškas leidimas 

 

Ne 

 

Ne 

 

Ne 

Raštiškas šuolių 

organizatoriaus  

paskyrimas ir 

MR raštiškas 

leidimas 

Tik SAU, 
gavus  MR 

raštišką 

leidimą 

Raštiškas šuolių 

organizatoriaus  

paskyrimas ir 

MR raštiškas 

leidimas 
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1.2. reikalavimus atitinkamoms parašiutinių sistemų priežiūros specialistų kategorijoms gauti (pridedama). 

 

                        2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2013-04-25. 

 

 

 

 

 

LPSF prezidentė                                                                                                  Jūratė Janušauskienė 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos parašiuto sporto federacijos tarybos  

2013 m. balandžio 24 d. 

nutarimu Nr.T-11/2013 

 

REIKALAVIMAI ATITINKAMOMS PARAŠIUTINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KATEGORIJOMS GAUTI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Reikalavimai atitinkamoms parašiutinių sistemų priežiūros specialistų kategorijoms gauti, reglamentuoja atitinkamų parašiutinių sistemų 

priežiūros specialistų kategorijų suteikimo tvarką bei vykdymą ir privalomi visiems LPSF nariams ir parašiutininkams, atliekantiems šuolius Lietuvos 

Respublikos teritorijoje. 

2. Šuolių organizatoriai ir jų paskirti  šuolių vadovai atsakingi už šių reikalavimų vykdymą. 

3. LPSF pripažįsta  FAI narių išduotas kvalifikacines licencijas/sertifikatus, atitinkančius  „Master rigger“, „Senior rigger“ ir „Rigger“ kategorijas.  

4. Naudojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos kaip ir Parašiutų eksploatacinėse taisyklėse (2013-04-25 LPSF tarybos nutarimas Nr.T.   

12/2013) bei kituose atitinkamose teisės aktuose.   

 

II. PARAŠIUTINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KATEGORIJOS 

5.  Parašiutinių sistemų priežiūros specialistų kategorijos: 

5.1. Vyriausiasis parašiutinių sistemų priežiūros specialistas – egzaminatorius - „Master rigger“ (MR) – kvalifikuotas vyriausiasis parašiutinių 

sistemų (įrangos)  priežiūros specialistas - egzaminatorius, kuriam LPSF tarybos nustatyta tvarka leidžiama sudėti pagrindinius, atsarginius, gelbėjimosi 

parašiutus, atlikti parašiutinių sistemų techninę apžiūrą, remontą ir taisymą, mokyti ir egzaminuoti parašiutinių sistemų (įrangos) priežiūros specialistus. 

                     5.2. Vyresnysis parašiutinių sistemų priežiūros specialistas - „Senior rigger“ (SR) – kvalifikuotas vyresnysis parašiutinių sistemų (įrangos)  

priežiūros specialistas, kuriam LPSF tarybos nustatyta tvarka leidžiama sudėti pagrindinius, atsarginius, gelbėjimosi parašiutus ir atlikti parašiutinių sistemų 

techninę apžiūrą. 

                     5.3. Parašiutinių sistemų priežiūros specialistas -„Rigger“ (R) – kvalifikuotas parašiutinių sistemų (įrangos) priežiūros specialistas (D-C 

kvalifikacinio lygio parašiutininkas), kuriam leidžiama sudėti pagrindinius, apvalios formos atsarginius ir gelbėjimosi parašiutus LPSF tarybos nustatyta 

tvarka (raštiškas šuolių organizatoriaus paskyrimas ir vyriausiojo parašiutinės sistemos priežiūros specialisto - egzaminatoriaus raštiškas leidimas). 

 5.3.1. Šuolių organizatoriai pateikia parašiutinių sistemų priežiūros specialistų – „Rigger“ sąrašus LPSF tarybai tvirtinti ant oficialaus blanko 

pagal nustatytą formą (1 priedas). 

 

III. REIKALAVIMAI PARAŠIUTINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS 

 

 6. Reikalavimai vyriausiajam parašiutinių sistemų priežiūros specialistui – egzaminatoriui: 

 6.1. turi būti ne jaunesnis negu 18 metų; 

6.2. turėti vyresniojo parašiutinių sistemų priežiūros specialisto kategoriją – „Senior rigger“ ne mažiau kaip 1 metus (taikoma nuo 2013-04-25); 
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6.3. būti LPSF nario (juridinis asmuo) nariu; 

6.4. žinoti ir išmanyti teisės aktus ir kitus dokumentus (t.t. gamintojo reikalavimus, instrukcijas, rekomendacijas bei taisykles, JAV Federalinės 

Aviacijos administracijos Skrydžių standartų tarnybos išleistą metodinę medžiagą „Parachute rigger handbook“ (U.S. Department of transportation Federal 

Aviation Administration Flight Standards Service)), reglamentuojančius parašiutų sudėjimo, saugojimo, techninės priežiūros ir eksploatacijos sąlygas; 

6.5. sugebėti sudėti parašiutus pagal gamintojo oficialias instrukcijas, reikalavimus, rekomendacijas, JAV Federalinės Aviacijos administracijos 

Skrydžių standartų tarnybos išleistą metodinę medžiagą „Parachute rigger handbook“ (U.S. Department of transportation Federal Aviation Administration 

Flight Standards Service)  ir kitus dokumentus, įvertinti parašiutų techninį stovį ir tinkamumą šuoliams atlikti; 

6.6. mokėti atlikti įvairaus sudėtingumo parašiutų remontą ir taisymą, techninę apžiūrą, vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais (t.t. 

JAV Federalinės Aviacijos administracijos Skrydžių standartų tarnybos išleistą metodinę medžiagą „Parachute rigger handbook“ (U.S. Department of 

transportation Federal Aviation Administration Flight Standards Service)); 

6.7. mokėti tinkamai užpildyti pasus, vadovaujantis Parašiutų eksploatavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir reikalavimais; 

6.7. sugebėti tinkamai organizuoti ir vykdyti parašiutinių sistemų priežiūros specialistų mokymą bei įvertinimą; 

6.8. turėti LPSF  tarybos suteiktą teisę sudėti pagrindinius ir atsarginius parašiutus (sau ir kitiems), atlikti pagrindinių ir atsarginių parašiutų bei 

kitos parašiutinės įrangos apžiūrą (t.t. techninę apžiūrą ir įvertinimą), remontą ir taisymą, asmenų mokymą ir įvertinimą Lietuvos Respublikoje; 

6.9. sudėti per metus ne mažiau kaip 20 atsarginių parašiutų; 

6.10. registruoti parašiutinių sistemų technines apžiūras ir atsarginių parašiutų dėjimus nustatytos formos žurnale, jei pageidauja šuolių 

organizatorius. 

 

                     7. Reikalavimai vyresniajam parašiutinių sistemų  priežiūros specialistui: 

7.1. turi būti ne jaunesnis negu 18 metų; 

7.2. turėti parašiutinių sistemų  priežiūros specialisto kategoriją - „Rigger“ (taikoma nuo 2013-04-25); 

7.3. būti LPSF nario (juridinis asmuo) nariu; 

7.4. žinoti ir išmanyti teisės aktus ir kitus dokumentus (t.t. gamintojo reikalavimus, instrukcijas, rekomendacijas bei taisykles, JAV Federalinės 

Aviacijos administracijos Skrydžių standartų tarnybos išleistą metodinę medžiagą „Parachute rigger handbook“ (U.S. Department of transportation Federal 

Aviation Administration Flight Standards Service)), reglamentuojančius parašiutų sudėjimo, saugojimo, techninės priežiūros ir eksploatacijos sąlygas; 

7.5. sugebėti sudėti parašiutus pagal gamintojo oficialias instrukcijas, reikalavimus, rekomendacijas, JAV Federalinės Aviacijos administracijos 

Skrydžių standartų tarnybos išleistą metodinę medžiagą „Parachute rigger handbook“ (U.S. Department of transportation Federal Aviation Administration 

Flight Standards Service)  ir kitus dokumentus, įvertinti parašiutų techninį stovį ir tinkamumą šuoliams atlikti; 

7.6. mokėti tinkamai užpildyti pasus, vadovaujantis Parašiutų eksploatavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir reikalavimais; 

7.7. turėti LPSF  tarybos suteiktą teisę sudėti pagrindinius ir atsarginius parašiutus (sau ir kitiems), atlikti pagrindinių ir atsarginių parašiutų bei 

kitos parašiutinės įrangos apžiūrą (t.t. techninę apžiūrą ir įvertinimą) Lietuvos Respublikoje; 

7.8. sudėti per metus ne mažiau kaip 20 atsarginių parašiutų;  

7.9. registruoti parašiutinių sistemų technines apžiūras ir atsarginių parašiutų sudėjimus nustatytos formos žurnale, jei pageidauja šuolių 

organizatorius. 
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8. Reikalavimai parašiutinių sistemų priežiūros specialistui: 

8.1. turi būti ne jaunesnis negu 18 metų, D - C kvalifikacinio lygio parašiutininkas; 

8.2. būti LPSF nario (juridinis asmuo) nariu; 

                     8.3. turėti raštišką šuolių organizatoriaus suteiktą teisę ir rašytinį (atžyma pase) „Master rigger“ leidimą sudėti nurodyto tipo pagrindinius (kitiems) 

parašiutus, apvalios formos atsarginius ir gelbėjimosi parašiutus: 

 8.3.1. turėti rašytinį (atžyma pase) „Master rigger“ leidimą sudėti sparno formos atsarginį (sau). 

8.4. žinoti ir išmanyti teisės aktus ir kitus dokumentus (t.t. gamintojo reikalavimus, instrukcijas, rekomendacijas bei taisykles, oficialius šaltinius), 

reglamentuojančius parašiutų sudėjimo, saugojimo ir eksploatacijos sąlygas; 

8.5. sugebėti sudėti pagrindinius, apvalios formos atsarginius ir gelbėjimosi parašiutus pagal gamintojo oficialias instrukcijas, reikalavimus, 

rekomendacijas ir kitus oficialius dokumentus;  

8.6. mokėti tinkamai užpildyti pasus, vadovaujantis Parašiutų eksploatavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir reikalavimais; 

8.7. registruoti apvalios formos atsarginių ir gelbėjimosi parašiutų dėjimus nustatytos formos žurnale, jei pageidauja šuolių organizatorius. 

 

                     9. Asmenys, norintys gauti atitinkamą parašiutinių sistemų priežiūros specialisto kategoriją privalo atitikti LPSF tarybos nustatytus reikalavimus 

atitinkamai kategorijai, būti rekomenduojami LPSF nario ir mokomi,  egzaminuojami ir teigiamai įvertinti kvalifikuoto vyr. parašiutinių sistemų  priežiūros 

specialisto - egzaminatoriaus, kuris pravedęs mokymo kursus vertina asmens patirtį, žinias, praktinius gebėjimus ir įvertinimo rezultatus patvirtina parašu  ir 

pateikia LPSF tarybai. 

10. Vyr. parašiutinių sistemų (įrangos) priežiūros specialistams - egzaminatoriams rekomenduojama vadovautis pasauline patirtimi, vykdant 

asmenų mokymą ir įvertinimą. 

11. Vyr. parašiutinių sistemų (įrangos) priežiūros specialistai – egzaminatoriai: 

11.1. privalo parengti per metus „Master rigger“ ir „Senior rigger“ bei „Rigger“ kategorijų specialistų rengimo dokumentaciją (mokymo 

programas (temas), vertinimo sistemą, kategorijų suteikimo procedūras, blankų projektus ir pan.). 

11.2. rengti parašiutinių sistemų priežiūros specialistų patirties dalinimosi seminarus ne rečiau kaip kartą per metus;                     

11.3. organizuoti asmenų mokymą ir įvertinimą, atsiradus poreikiui (t.y. pageidaujant asmeniui) pagal nustatytus reikalavimus ir tvarką. 

           

                                                                        _____________________________________________ 
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Reikalavimų atitinkamai parašiutinių sistemų 

priežiūros specialistų kategorijoms gauti 

1 priedas 

 

 

 

 

 

LPSF nario oficialus blankas 

 

Pateikiame ....................................aeroklubo parašiutinių sistemų priežiūros specialistų – „Rigger“ sąrašą: 

 

 

Eil.Nr. Parašiutinės sistemos priežiūros specialistų – „Rigger“ 

vardas ir pavardė 

 „Master rigger“,  davusio leidimą, vardas ir pavardė Pastabos 

    

1.    

    

 

 

Pažymiu, kad pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka LPSF tarybos nustatytus reikalavimus. 

 

 

_______________ aeroklubo viršininkas                                       ____________________________                         ____________________________ 

    A.V                                    (parašas)   (vardas ir pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


