
 

Saugos 
seminaras 
 Sasnava 



 Geriau būti ant žemės ir 

norėti būti ore,  

 nei būti ore ir norėti būti 

ant žemės. 



DOKUMENTAI REGLAMENTUOJANTYS ŠUOLIUS PARAŠIUTU 

 Šuolių su parašiutu taisyklės 2003 m. 

 Šuolių su parašiutu organizavimas ir mokymas 2003 m. 

 Parašiutų eksploatacinės taisyklės 2013 m. 

 Reikalavimai parašiutinei įrangai šuoliams parašiutu 

2012 m. 

 Parašiutinių sistemų specialistų kategorijos ir 

reikalavimai  2013 m. 

 Kvalifikacinių lygių suteikimo Lietuvos parašiutininkams 

ir LT parašiutininkų pažymėjimų išdavimo tvarka 2009 

m. 

 Kita minėtiems dokumentams neprieštaraujantys šuolių 

organizatoriaus nustatyta tvarka.  

 



KUPOLO ĮKROVIMO KATEGORIJOS YRA PENKIOS:  1– ŽEMIAUSIA, 

 5 - AUKŠČIAUSIA 

KĮ Kategorija Kupolo max. 

įkrovimas 

Kupolo min. 

plotas 

Šuolių sk. Parašiutininko 

kategorija 

I 1,1 210 ft Iki 25 Studentai 

II 1,1 170 ft 25-99 A-B 

III 1,3 150 ft 100-500 B-C 

IV 1,5 120 ft 500 ir daugiau D 

V Be apribojimų Be apribojimų 1000 ir 

daugiau 
D 



NUSITEIKIMAS ŠUOLIUI  

 

  

 Jeigu jauti, kad diena ne tavo, tai nešok. 

 Nepasiduok draugų, ar instruktoriaus 
spaudimui. 

 Jeigu ir lėktuve kažko labai suabejojai, tai 
visada yra galimybė su juo ir nusileisti. 

 Kad ir nemaža sukaupta patirtis, 
nesikuklink klausti. 

 Į šuolius kaip į šventę   
 
 



TIKRINK BEI PAŽINK ĮRANGĄ SU KURIA ŠOKI 

Tikrinkime: 

dėdami šuoliui; 

apsirengdami; 

patikrinimo linijoje; 

 lėktuve. 

 

 

 

 



ĮRANGOS PRIEŽIŪRA (TIKRINA RIGERIS, TURĖTUME IR MES 

TAS PAČIAS VIETAS STEBĖTI) 

 Ištraukiamasis mechanizmas.  
 

 Medūzos (ištraukiamojo parašiuto) rankenėlė savo vietoje ir 
tvirtai pritvirtinta. 

 Medūzos medžiaga nepažeista, nesimato plyšimų. 

 Pagrindinio parašiuto kaištis (“špilka”) gerai pritvirtintas prie 
sujungiamosios grandies. 

 Medūzos kolapsavimo sistema tvarkinga. 

 Pagrindinio parašiuto kameros liuversas (jei jis yra) 
nepažeistas. 

 Siūlės, ant kameros laikančios gumyčių tvirtinimo taškus, 
nepažeistos. 

 Medūza su kamera teisingai pritvirtinti prie pagrindinio 
kupolo. 



ĮRANGOS PRIEŽIŪRA (TIKRINA RIGERIS, TURĖTUME IR MES 

TAS PAČIAS VIETAS STEBĖTI) 

Pagrindinis kupolas su stropomis 
 

 Pagrindinio kupolo medžiaga ir siūlės nepažeistos. 

 Siūlės, stropų tvirtinimo ir sujungimo vietose, nepažeistos. 

 Stropos sujungimo ir parišimo vietose nepažeistos. 

 Pagrindinės ir valdymo stropos gerame stovyje. 

 Sliderio medžiaga nepažeista. 

 Sliderio žiedai nepažeisti ir nesubraižyti. 

 Stropų prie laisvų galų tvirtinimo karabinai nesurūdiję, 
nepažeisti ir neatsileidę. 

 „Softlinkai“ nesusidėvėję ir teisingai pritvirtinti 

 Laisvagalių metaliniai elementai nepažeisti ir nesurūdiję 

 



ĮRANGOS PRIEŽIŪRA (TIKRINA RIGERIS, TURĖTUME IR MES 

TAS PAČIAS VIETAS STEBĖTI) 

Kupolo valdymo sistema 
 

 Nukreipiamieji valdymo žiedukai nepažeisti ir 

nesurūdiję. 

 Valdymo laisvumui paslėpti skirta kilpa 

(gumytė) geroje būklėje (neišsitampiusi). 

 Valdymo rankenėlės teisingai pritvirtintos prie 

valdymo stropų. 

 Laisvagalių medžiaga ir siūles nepažeistos. 

 



ĮRANGOS PRIEŽIŪRA  (TIKRINA RIGERIS, TURĖTUME IR MES 

TAS PAČIAS VIETAS STEBĖTI) 

Kuprine ir pakabinimo sistema 
 

 Kuprinės medžiaga ir siūles nepažeistos, liuversai 
nedeformuoti ir nepažeisti 

 Atkabinimo sistemos šarvai išvalyti ir neturi pažeidimų 
(neužstringa). 

 Atkabinimo sistemos žiedukai nesurūdiję. 

 Atsarginio žiedo troselis nepažeistas ( troso galiukas saugiai 
užpresuotas, nesimato pažeidimų) 

 Trijų žiedų atkabinimo kilputė nepažeista 

 Atkabinimo sistemos žiedai laisvai juda 

 Atkabinimo sistemos trosas teisingai pervertas per 

    kilputę (konusą). 

 Medūzos kišenė nepažeista ir neišsitampiusi 

 Pagrindinio parašiuto kilpa geros būklės. 



                         ĮRANGOS PRIEŽIŪRA   

Atsarginio apžiūra (sudėtoje būklėje) 
 

 Kaištuko plombavimas. 

 Kaištuko padėtis kilputėje. 

 Ištraukiamojo žiedo troso judėjimas šarve. 

 Tranzito pajungimas (jei jis yra). 

 Viršutinio “klapano” ir laisvų galų uždengimo 
tvirtinimas. 

 Elektroninio saugos prietaiso skydelio padėtis ir 
tvarkingumas. 

 Išorėje įtaisyto saugos prietaiso montavimas, 
pajungimas (jeigu toks yra). 

 



TIKRINAMA  APSIRENGIANT 

 Prietaiso pajungimas 

 Atsarginio blombavimas, kaiščio padėtis 

 Pagrindinio parašiuto kaištis, jungiamoji 

grandis, medūza 

 Atsikabinimo pagalvėlė, atsarginio žiedas 

 Trijų žiedų atkabinimo sistema 

 Tranzitas (jeigu yra) 

 Krūtinės, kojų diržai 

 

 



   PASITIKRINAM PATIKRINIMO LINIJOJE, LĖKTUVE 

  Medūza 

  Atkabinimo pagalvėlė 

  Atsarginio žiedas 

  Trijų žiedų sistema, tuo pačiu Tranzitas (jei yra) 

  Krūtinės, kojų diržai 

  Atkreipiame dėmesį į draugo įrangą 



    EINANT Į LĖKTUVĄ 

 Žinoti, meteorologines sąlygas, galimus 

antvėjus 

 Žinoti savo šuolio užduotį, tikslą 

 Žinoti prižemėjimo aikštelę ir tvarką joje 

 Žinoti šuolio eiliškumą, kas šoka prieš ir už 

 Lėktuvus apeiname iš galo, sraigtasparnius iš 

priekio 

 



      ORLAIVYJE 

 Turėk savo vietą lėktuve 

 Ne vieną kartą pasitikrink savo ir draugo įrangą 

 Žinoti ypatingus atvejus sugedus lėktuvui 

 Lėktuve už tvarką atsako išleidžiantysis 

 O didžiausias viršininkas – orlaivio vadas 

 

 



LĖKTUVO GEDIMAS Lėktuvo gedimas 



 

LĖKTUVO GEDIMAS 

 Vienas iš labiausiai nepalankių galimų variklio gedimų 

– problemos kilimo metu.  

 

 Gedimo atveju pilotas bando kuo lygesnėje vietoje ir 

kuo švelniau patupdyti lėktuvą. 

 

 Aukštis nedidelis, todėl parašiutininkams reikia užimti 

tvirtą sėdimą padėtį, nulenkus galvą, bandant tvirtai 

laikytis. 

 

 Parašiutininko galvą saugo šalmas, nugarą parašiutas.  

 



LĖKTUVO GEDIMAS 

 Nutūpus, greitai reikia palikti lėktuvą. 

 

  Visuomet yra gaisro tikimybė. 

 

 Žiūrėkite kur išlipate ir kur einate. Lėktuvas 
tūpdamas galėjo kliudyti elektros laidus ar pan., 
todėl išlipus kyla kiti pavojai. 

 

 žemas aukštis iki 200m - pasiruošiama  
avariniam nusileidimui sugedusiame lėktuve. 

 



LĖKTUVO GEDIMAS 
  

 Atvejais, kai gali būti pavojinga likti lėktuve, ar 
orlaivio nusileidimui gali trukdyti parašiutininkų 
svoris, lėktuvo vadas duoda komandą palikti 
lėktuvą. 

 

 Avarinis iššokimas laikomas nuo 200 iki 600 m 
aukščio (dvivietis parašiutas iki 800-900 m. 
aukščio), skleidžiant atsarginį parašiutą. Šokantieji 
parašiutais D-1-5U priverstiniu skleidimu, atsiskiria 
įprastai, skleidžiami pagrindiniai. Lėktuvas 
greičiausia žemėja, todėl stebėti aukštį, kad jis 
netaptų ribinis.  

 

 



LĖKTUVO GEDIMAS 

 Studentai ir dviviečiai parašiutai iki 300 m 

aukščio leidžiamasi su lėktuvu.  

 

 300-600 m. aukštyje, esant būtinybei, 

studentai šoka iššokimo metu instruktoriui 

ištraukus atsarginio parašiuto žiedą.  

 

 Dvivietis parašiutas su keleiviu šoka iš kart 

skleisdamas atsarginį parašiutą. 



LĖKTUVO GEDIMAS 

 

 Ranka paimamas atsarginio parašiuto 

žiedas, sparčiai prieinama prie durų, 

iššokama ir nedelsiant skleidžiamas 

parašiutas. 

 

 Dviviečio parašiuto instruktorius, suvaldo 

keleivį, kad instruktoriaus ranka atsarginio 

parašiuto žiedui ištraukti būtų laisva. 



LĖKTUVO GEDIMAS 

 avarinis iššokimas naudojant pagrindinį 

parašiutą (600 m ir aukščiau). Priklausomai 

nuo esamo aukščio, įvertinus orlaivio 

horizontalų skridimo greitį, savo parašiutą.  

 

 Paimamas pagrindinio parašiuto skleidimo 

įtaisas (žiedas, ištraukiamasis parašiutas), 

sparčiai prieinama prie durų, iššokama ir 

nedelsiant išskleidžiamas parašiutas. 



LĖKTUVO GEDIMAS 

 Lėktuvo gedimo atveju, sprendimus priima 

orlaivio vadas, jo komandas dubliuoja 

išleidžiantysis instruktorius. 

 

  Išskirtiniu atveju,  lėktuvui tampant sunkiai 

valdomu, ar nevaldomu, kai išcentrinės jėgos 

spaudžia prie borto ir iki durų reikia jėga 

šliaužti,  reikia patiems parašiutininkams 

priimti sprendimus.  



LĖKTUVO GEDIMAS 

 Nurodomi aukščiai yra apytiksliai ir gali kisti 

nuo orlaivio ypatybių, gedimo, vietovės ir pan.  

 

 Neperženkime minimumo ribų.  

 

 Aukščiai nurodomi kaip gairės instruktoriui ir 

visiems parašiutininkams priimantiems 

savarankišką sprendimą. 



ŠUOLIS 

 Atsiskiriama išlaikant suplanuoto šuolio 
eiliškumą ir tvarką 

 Jeigu šokama grupėje, žinokime savo 
išsivaikščiojimo ir skleidimo aukštį 

 Aplamai žinokime savo ribinius aukščius: 
 

 skleidimo aukštį,  

 atsikabinimo aukštį, 

 atsarginio naudojimo aukštį, 

 prietaiso veikimo aukštį. 



 Skleidimosi metu valdykime kupolą 

laisvagaliais, atskirais avejais, didesnio ploto 

kupolus galima ir valdymu. 

 Pasitikriname kupolą – prisipildęs, stabilus, 

valdomas 

 Skleisdamiesi stebėkime aplinką 

 Parašiutininkai prasilenkia dešiniąja puse 

(kaip eismas) 

 Pasidalinti aukščiais 

 Laikytis numatytos užduoties 

 

ŠUOLIS 



YPATINGI ATVEJAI 

 Bandant pašalinti atvejį, patartina vadovautis 

“dviejų bandymų” taisykle – situaciją bandyti 

ištaisyti ne daugiau dviejų kartų 

 Nuolat kontroliuoti aukštį, jausti laiką 
 

 Nerandame medūzos rankenėlės  

 Medūza išmesta nieko nevyksta  

 Medūza neišsitraukia 
 

    Visais šiais atvejais -   aukščio kontrolė, bandome 

dar kartą, jei ne, skleidžiam atsarginį. 

 



IŠTRAUKIAMOJO PARAŠIUTO „BUKSYRAS“ 

Ištraukiamojo parašiuto „buksyras“  -  kai medūza išmetama, o 
lieka neištraukta ‚špilka“, neatidaryta kuprinė ir neišeina 
konteineris  



     Ištraukiamojo parašiuto „buksyras“ 

      Esant aukščiui, reikia pabandyti alkūnėmis padaužyti į kuprinę, ar  ranka 

pasiekti  jungiamąją grandį ir ištraukti. “Buksyro” metu kritimo greitis 

praktiškai nesumažėja, Turi būti ypatingai stebimas aukštis ir sekamas 

laikas. Ne žemiau 600 m aukštyje nedelsdami traukiame atsarginio žiedą, 

(Nuo 600 m iki žemės nukristi belieka12 -14 sek. ) 



TOKIO ATSAKYMO PRIEŽASTIS DAŽNIAUSIA BŪNA 

 

 BLOGA SUDĖVĖTA „MEDŪZA“, NEKOKYBIŠKA  

 

„SPILKA‘‘, PERNELYG ĮTEMPTA KILPUTĖ, KURI  

 

STIPRIAI UŽSPAUDŽIA „ŠPILKĄ“, ARBA ĮTRAUKTA 

 

 („NEIŠKOLAPSUOTA“) „MEDŪZA“.  

 

TAI NEPRIEŽIŪRA SAVO ĮRANGOS. 

 



 

 

                IŠTRAUKIAMOJO PARAŠIUTO „BUKSYRAS“ 
         

Būna atvejų, kai skleidžiant atsarginį, atsilaisvina pagrindinio 

parašiuto kuprinė ir medūza ištraukia pagrindinį parašiutą. 

Reikia veikti pagal situaciją: iš kart pastebėję, turite galimybę 

atkabinti kol parašiutas neprisipildė; jei prisipildė, tai reikia 

veikti pagal dviejų išsiskleidusių parašiutų teoriją. 

 
 



                                          “PASAGA” 

 

Tai pasitaiko, jei kilputė per laisva, susidėvėjusi, netvarkingai 

sudėta ištraukiamojo parašiuto jungiamoji dalis, ar išmesta 

“medūza” (ištraukiamasis parašiutas) užsikabino už įrangos. 



VEIKSMAI “PASAGOS” METU 

 Jei “medūza” likusi kišenėje, pabandyti ją ištraukti 

 Jeigu “medūza” užveržta ir nepavyksta jos ištraukti, ar  
užsikabinimo atveju nepavyksta jos atkabinti nuo įrangos, 
pasistengti nupjauti jungiamąją grandį. 

 Kraštutiniu atveju – atkabinti pagrindinio laisvus galus ir 
skleisti atsarginį parašiutą. 

 Patikrinti ar atsikabino laisvagaliai – jei neatsikabino, tai 
ranka numušti, pirmą tą, ant kurio nėra tranzito 

 Tokioje situacijoje veikti reikia tiksliai, ypatingai sekant 
aukštį, jaučiant laiką , kadangi kritimo greitis gan didelis, o 
veiksmai naudojant peilį sudėtingi. Ir nepamiršti, jog 
visuomet turi likti laiko atsarginio skleidimui. 

 Rekomenduojama eilinių šuolių metu, laisvajame kritime 
rankomis susirasti peilį ir įsivaizduoti jo panaudojimą. 

 

 



 

 

 Neišeina iš kameros 

 Persimetė per kupolą stropai 

 Kupolas nesipildo 

 

 - kontroliuojam aukštį,  

 - bandome pašalinti atvejį, jei ne - 

 - atkabinam pagrindinį, 

 - skleidžiam atsarginį. 

Ypatingi atvejai 



UŽSISUKO STROPAI 

 Padėti kūno judesiais atsisukti 

 Atsisukus atrišti valdymą. 

 Jeigu sukimas tik gilėja, laikydamiesi 

aukščių ribos, atsikabiname ir skleidžiame 

atsarginį. 

  Kontroliuoti aukštį 
 

  Paimti  už  laisvagalių      

neliečiant  valdymo  kilpų 



SLAIDERIS NENUSILEIDŽIA, 

ŠONINĖS ANGOS 

NEPRISIPILDO 

 Atrišti valdymo kilpas ir abiejų rankų 

judesiu žemyn energingai truktelti 

 Tą atlikti keletą kartų 

 Jeigu situacija nesikeičia, atkabinti 

pagrindinį ir skleisti atsarginį parašiutą 

 



MEDŪZOS UŽSIKABINIMAS 

UŽ STROPŲ, STROPŲ 

TRŪKIMAS, KUPOLO 

PLYŠIMAS 

 Pasitikrinti kupolo tvarkingumą, pavaldumą – 

prisipildęs, stabilus valdomas 

 Aukščio kontrolė 

 Jeigu nesame įsitikinę, kad kupolas stabilus ir 

saugiai nusileisime, atkabiname ir 

skleidžiame atsarginį. 

 



NEATSIRIŠA, ARBA NUTRŪKĘS VIENAS VALDYMO 

STROPAS 

 Atlaisvinti kitą valdymo stropą 

 Jeigu sukimas sustojo. Leistis naudojant vieną 

valdymo stropą arba galinius laisvagalius 

 Jeigu nesame įsitikinę, kad kupolas stabilus ir 

saugiai nusileisime, atkabiname ir skleidžiame 

atsarginį. 

 

 

 



PRIŽEMĖJIMAS ATSARGINIU PARAŠIUTU. 

        Tai nėra kažkokia nauja instrukcija, tai tik informacinio 
pobūdžio medžiaga kiekvienam nepatyrusiam 
parašiutininkui. 

 

       1. Nors ir žinome parašiuto-sparno veikimo principą, 
sklendimą, tačiau reikia atminti, jog dažnai atsarginiai 
parašiutai būna mažesni, jų sklendimo greitis mažesnis, 
žemėjimo - didesnis. Ir dar, tai turime priimti, kaip šuolį su 
visai mums nauju parašiutu. 

 

       2. Po atsarginio parašiuto išsiskleidimo visų pirma, kaip 
ir įprasta, paimkime valdymo rankenėles ir sinchroniškai 
energingai patraukę atlaisvinkime jas, stebėdami slaiderio 
padėtį ir parašiuto formą, t. y. kraštinių sekcijų užsipildymą.  



 

    3. Išsirinkime tinkamą aikštelę, kad galėtume saugiai 
nusileisti. Reikia atminti, jog dažniausia atsarginis 
skleidžiamas žemiau nei įprasta ir šio parašiuto sklendimo 
kokybė greičiausia kitokia nei pagrindinio, todėl ir aikštelę 
rinkimės atidžiai.  
 

    4. Jeigu išsiskleidėme aukščiau ir yra laiko, tai keletą kartų 
suimituokime parašiuto stabdymą užtraukdami valdymo 
stropus. Įsitikinkime ar kupolas nevirsta atgal. Turėdami 
apie tai informaciją galėsime saugiai prižemėti. 
 

    5. Jeigu truktelėjus valdymą kupolas iškart virsta, tai 
prižemint energingo stabdymo nedarykite (stipriai virsite 
atgal), prižemėkime vos prilaikydami valdymą ir 
pasiruoškime kietesniam smūgiui. 

Prižemėjimas atsarginiu parašiutu. 



 

    6. Prižemint apsisukime prieš vėją aukščiau nei 
įprasta, venkime žemame aukštyje posūkių. Šis 
parašiutas tikriausia posūkio metu praranda daugiau 
aukščio negu mes tikimės.  

 

    7. Jeigu atsarginį išskleidėme visiškai žemai, tai gal 
neverta atlaisvinti valdymų ir suktis prieš vėją. Kadangi 
atlaisvinus valdymus, kupolas greitėdamas smuktels 
žemyn, o atlikdami posūkį padidinsite vertikalę. Turime 
iš karto įvertinti aukštį ir jeigu jis visai minimalus, tai 
prižemėkime tiesiai, pasiruošiant kietesniam smūgiui, 
prižemėjus verčiantis per šoną. 

Prižemėjimas atsarginiu parašiutu. 



DU KUPOLAI 

 Tokiu atveju valdymo stropus “iščekuojame” tik 
viršutinio (priekinio) kupolo, lėtai atleisdami. Apatinis 
(galinis) lieka užtrauktu valdymu. Valdome švelniai tik 
tiek, kiek reikalinga saugiam prižemėjimui. Jeigu 
galima saugiai prižemėti leidžiantis tiesiai, nepasukant 
parašiuto, tai taip ir darykite. Prižemint, valdymu 
stabdome puse stropų eigos arba dar mažiau.  

 

Parašiutai žiūri vienas 

paskui kitą. Gana ramus 

ir saugus leidimasis, 

atsikabinti nevertėtų. 

Atsikabinimas sukeltų 

kupolų susipynimo 

tikimybę. 



Kupolai stovi vienas 

greta kito 

Atkabiname pagrindinį 

parašiutą. 

 

Tačiau jeigu kupolai persimetę ar panašiai ir 

nesame užtikrinti saugiu atkabinimu, tai galime 

leistis tokioje padėtyje.  

Valdymo “neiščekuokime” (mažės tikimybė 

parašiutų skyrimosi), valdykime galiniais 

laisvais galais, bet kiek galime mažiau.  

 



 Nedelsiant atkabinti pagrindinį parašiutą 

 Tai atliekam bet kokiame aukštyje 

Kupolai 

išsiskiria 



SUSIDŪRIMAS SU KITU 

PARAŠIUTININKU - VIRŠUTINIO 

PARAŠIUTAS TVARKINGAS 

 Kupolas apglėbia parašiutininką 

 Balsu bendrauti su kitu parašiutininku, pranešant 

savo veiksmus. Yra atvejų kai parašiutininkai nusileido 

po vienu kupolu. 

 Aukščio kontrolė 

 Esant aukščiui, žemiau esanti parašiutininkas 

atsikabina ir skleidžia atsarginį 

 Viršutinis parašiutininkas išsilaisvina nuo atkabinto 

kupolo, jeigu nepavyksta, kuo labiau surenka 

“skudurus”į glėbį, kad netrukdytų. 

 



  SUSIDŪRIMO METU KUPOLAI SUSIPAINIOJA 

 Rankomis ir kojomis priešintis, kad neįsipainioti į 
stropas arba kupolą 

 Balsu bendrauti su kitu parašiutininku, pranešant savo 
veiksmus 

 Aukščiau esantis parašiutininkas atsikabina pirmas ir 
skleidžia atsarginį (esant galimybei, atsijungti tranzitą) 

 Jeigu įmanoma, žemiau esantis parašiutininkas 
neatkabinėja tol, kol viršutinis neatsikabina.   

 Visi atkabinimai vyksta iki 300 m aukščio, esant 
žemiau patogesnėje situacijoje (geriau viršutinis) 
esantis parašiutininkas skleidžia atsarginį, 
neatkabindamas pagrindinio parašiuto 

 Pagal situaciją, galimas abiejų atsarginių skleidimas 

 

 



   PRIŽEMĖJIMAS ANT KLIŪČIŲ 

 Ant laidų, medžių, pastatų, į vandenį. 
 

 Šokinėjate su valdomais parašiutais, tai ko 

ten leistis - nuo kliūties pasisukite šonu ar 

pavėjui ir prižemėkite   
 

 Prižemėjimas vyksta laikantis savo šuolio 

užduoties 

 

 



Gerų ir saugių šuolių   


