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Republika e Kosovës 

 

 
Republika e Sllovenisë 

 

 

 

Republika e Kroacisë 

 

Projekt rregullore për parashutizmin Rregullore për parashutizmin Rregullore për parashutizmin 

 

Kërcimet me parashutë 
 

 

Nxënësi parashutist 

 

 kërcime gjatë ditës në aerodromin dhe fushën 

ajrore të regjistruar për aterrime dhe ngritje,  

 kërcime nga aeroplani dhe helikopteri,  

 më së shumti 4 kërcime gjatë ditës,  

 kërcime në cak (AC) dhe figura (IS),  

 figura grupore me rënie të lirë (FS), me ç’rast 

anëtarët e tjerë të grupit duhet të kenë licenca të 

kategorisë C ose D, dhe  

 kërcime të pavarura me stil të lirë (FF). 

 

Parashutisti me licencë të kategorisë A 

 

 kërcime gjatë ditës në aerodromin dhe fushën 

ajrore të regjistruar për aterrime dhe ngritje,  

 kërcime nga aeroplani dhe helikopteri,  

 më së shumti 6 kërcime gjatë ditës,  

 kërcime në cak (AC) dhe figura (IS), 

 figura grupore me rënie të lirë (FS) në grupe prej 

4 apo më shumë personave, ku më së shumti dy 

prej parashutistëve në grup mund të kenë licenca 

të kategorisë A, derisa anëtarët e tjerë të grupit 

duhet të kenë licenca të kategorisë C ose D, dhe  

 kërcime me stil të lirë (FF), në mënyrë të pavarur 

ose në grupe deri në 3 parashutistë, me ç’rast 

anëtarët e tjerë të grupit duhet të kenë licenca të 

kategorisë C ose D.  

 

 

 

 

Kërcimet me  parashutë mund të kryhen nga 

mbajtësit e licencave dhe kandidatët për marrjen e 

licencës ose autorizimit. 

 

Nxënësi parashutist 

 

 kërcime gjatë ditës në aerodromin dhe fushën ajrore 

të regjistruar për aterrime dhe ngritje,  

 kërcime nga aeroplani dhe helikopteri,  

 më së shumti 4 kërcime gjatë ditës,  

 kërcime në cak (AC) dhe figura (IS),  

 figura grupore me rënie të lirë (FS), me ç’rast 

anëtarët e tjerë të grupit duhet të kenë licenca të 

kategorisë C ose D, dhe  

 kërcime të pavarura me stil të lirë (FF). 

 

Parashutisti me licencë të kategorisë A 

 

 kërcime gjatë ditës në aerodromin dhe fushën ajrore 

të regjistruar për aterrime dhe ngritje,  

 kërcime nga aeroplani dhe helikopteri,  

 më së shumti 6 kërcime gjatë ditës,  

 kërcime në cak (AC) dhe figura (IS), 

 figura grupore me rënie të lirë (FS) në grupe prej 4 

apo më shumë personave, ku më së shumti dy prej 

parashutistëve në grup mund të kenë licenca të 

kategorisë A, derisa anëtarët e tjerë të grupit duhet të 

kenë licenca të kategorisë C ose D, dhe  

 kërcime me stil të lirë (FF), në mënyrë të pavarur ose 

në grupe deri në 3 parashutistë, me ç’rast anëtarët e 

tjerë të grupit duhet të kenë licenca të kategorisë C 

ose D.  

Parashutisti me licencë të kategorisë B 



Faqe 2 nga 29 

Parashutisti me licencë të kategorisë B 

 

 kërcimet të cilat mund t’i kryejë parashutisti me 

licencë të kategorisë A,  

 numër të pakufizuar të kërcimeve gjatë një dite,  

 kërcime gjatë natës,  

 kërcime nga planerët (glider) dhe ballonët,  

 kërcime jashtë aerodromit në zonë të rënies me 

diametër prej së paku 100 metrave,  

 kërcime me figura grupore me rënie të lirë (FS),  

 kërcime me stil të lirë (FF), dhe  

 kërcime me kamerë.  

 

Parashutisti me licencë të kategorisë C 

   

 kërcimet të cilat mund t’i realizojë parashutisti me 

licencës të kategorisë B,  

 kërcime jashtë aerodromit në zonë të rënies me 

diametër prej së paku 50 metrave,  

 kërcime me kostume të veçanta për të ndryshuar 

aerodinamikën e trupit (WS) sipas udhëzimeve të 

prodhuesit,  

 kërcime në ujë, dhe  

 të gjitha llojet e kërcimeve me rënie të lirë ose nën 

kupolën e parashutës.  

 

Parashutisti me licencë të kategorisë D  

 

 kërcimet të cilat mund t’i kryejë parashutisti me 

licencë të kategorisë C, dhe  

 kërcime jashtë aerodromit pa kufizim të diametrit 

të zonës së rënies.  

 

 

 kërcimet të cilat mund t’i kryejë parashutisti me 

licencë të kategorisë A,  

 numër të pakufizuar të kërcimeve gjatë një dite,  

 kërcime gjatë natës,  

 kërcime nga planerët (glider) dhe ballonët,  

 kërcime jashtë aerodromit në zonë të rënies me 

diametër prej së paku 100 metrave,  

 kërcime me figura grupore me rënie të lirë (FS),  

 kërcime me stil të lirë (FF), dhe  

 kërcime me kamerë.  

 

Parashutisti me licencë të kategorisë C 

   

 kërcimet të cilat mund t’i realizojë parashutisti me 

licencës të kategorisë B,  

 kërcime jashtë aerodromit në zonë të rënies me 

diametër prej së paku 50 metrave,  

 kërcime me kostume të veçanta për të ndryshuar 

aerodinamikën e trupit (WS) sipas udhëzimeve të 

prodhuesit,  

 kërcime në ujë, dhe  

 të gjitha llojet e kërcimeve me rënie të lirë ose nën 

kupolën e parashutës.  

 

Parashutisti me licencë të kategorisë D  

 

 kërcimet të cilat mund t’i kryejë parashutisti me 

licencë të kategorisë C, dhe  

 kërcime jashtë aerodromit pa kufizim të diametrit të 

zonës së rënies. 

 

Shfrytëzimi i të drejtave të dhëna me licencë 
 

 

Parashutisti mund të ushtrojë të drejtat e dhëna me 
 

 

 

Parashutisti mund të ushtrojë të drejtat e dhëna me licencë 
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licencë të parashutistit, nëse:  

 

në 24 muajt e fundit ka kryer të paktën 10 kërcime me 

parashutë, dhe  

 

posedon certifikatë të vlefshme mjekësore në përputhje 

me rregullat e veçanta (në tekstin e mëtejmë certifikatë 

mjekësore).  

 

N/A të parashutistit, nëse:  

 

në 24 muajt e fundit ka kryer të paktën 10 kërcime me 

parashutë, dhe  

 

posedon certifikatë të vlefshme mjekësore në përputhje me 

rregullat e veçanta (në tekstin e mëtejmë certifikatë 

mjekësore).  

 

 

Bartësit e licencave dhe autorizimeve të huaja 
 

 

Parashutisti mund të ushtrojë të drejtat e dhëna me 

licencë të parashutistit, nëse:  

 

në 24 muajt e fundit ka kryer të paktën 10 kërcime me 

parashutë, dhe  

 

posedon certifikatë të vlefshme mjekësore në përputhje 

me rregullat e veçanta (në tekstin e mëtejmë certifikatë 

mjekësore).  

 

 

 

Në bazë të licencës ose autorizimit  të pilotit, të 

fituar jashtë shtetit, Agjencioni mundet, me kërkesë 

të poseduesit të licencës, të lëshojë licencë 

parashutisti ose autorizime në pajtim me këtë 

Rregullore. 

 

Para lëshimit të licencës së pilotit ose autorizimit të 

lëshuar në përputhje me këtë Rregullore, mbajtësi i 

një licence piloti të huaj do të: 

 

të kalojë ekzaminimin teorik të rregullave të 

trafikut ajror; 

 

plotësojnë kushtet shëndetësore sipas  kësaj 

Rregulloreje; 

 

në përputhje me përvojën dhe kushtet për marrjen e 

licencës adekuate të pilotit të kategorisë së caktuar 

të përshtatshme në pajtim me këtë Rregullore; 

 

kryej provimin  praktik në përputhje me Shtojcën 2 

të kësaj Rregulloreje, nën mbikëqyrjen e një 

arsimtari ekzaminues për kategorinë e caktuar të 

licencës së  pilotit. 

 

 

Parashutisti mund të ushtrojë të drejtat e dhëna me licencë 

të parashutistit, nëse:  

 

në 24 muajt e fundit ka kryer të paktën 10 kërcime me 

parashutë, dhe  

 

posedon certifikatë të vlefshme mjekësore në përputhje me 

rregullat e veçanta (në tekstin e mëtejmë certifikatë 

mjekësore).  
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Nëse kandidati është pronar i një licence të huaj, 

por kjo nuk është më e vlefshme, ai/ajo duhet, 

përveç plotësimit të kërkesave të paragrafit të 

mësipërm, të marrë pjesë në trajnim teorike dhe 

praktike në organizatën e trajnimit. 

(4) Agjencia, në bazë të kërkesës dhe pas  

 

Përgjegjësitë 

 

 

Parashutisti është përgjegjës për kryerjen e sigurt të 

kërcimit me parashutë.  

 

Nxënësi parashutist është përgjegjës për kryerjen e 

sigurt të kërcimit me parashutë  

 

Instruktori i parashutizmit është përgjegjës të sigurojë 

të gjitha kushtet dhe informatat e nevojshme për 

kryerjen e sigurt të kërcimit të nxënësit parashutist.  

 

Piloti i parashutës tandem është përgjegjës për sigurinë 

e pasagjerit gjatë kryerjes së kërcimit me parashutë 

tandem 

 

N/A 

 

Parashutisti është përgjegjës për kryerjen e sigurt të 

kërcimit me parashutë.  

 

Nxënësi parashutist është përgjegjës për kryerjen e sigurt 

të kërcimit me parashutë  

 

Instruktori i parashutizmit është përgjegjës të sigurojë të 

gjitha kushtet dhe informatat e nevojshme për kryerjen e 

sigurt të kërcimit të nxënësit parashutist.  

 

Piloti i parashutës tandem është përgjegjës për sigurinë e 

pasagjerit gjatë kryerjes së kërcimit me parashutë tandem 

 

Mosha e lejuar e kërcimit me parashutë 

 
 

Nuk lejohen për personat nën moshën 16 vjeçare.  

 

Personat nën moshën 18 vjeçare nevojitet pëlqimi 

paraprak prindi ose kujdestari 

 

 

Nuk lejohen për personat nën moshën 16 vjeçare.  

 

Personat nën moshën 18 vjeçare u nevojitet pëlqimi 

paraprak i prindit ose kujdestarit. 

 

 

Nuk lejohen për personat nën moshën 16 vjeçare.  

 

Personat nën moshën 18 vjeçare nevojitet pëlqimi paraprak 

prindi ose kujdestari 

 

 

Pajisjet e parashutistit 
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parashuta kryesore dhe ajo rezervë të cilat janë të 

fiksuara në një sistem të lidhjeve,  

 

lartësimatësi,  

 

syzet mbrojtëse,  

 

mbrojtëse për kokë, dhe  

 

veshmbathje adekuate.  

 

nxënësi parashutist duhet të jetë i pajisur edhe me:  

 

helmetën e fortë mbrojtëse,  

   

automatin e parashutës në parashutën rezervë 

 

Kandidatët për pilot përveç pajisjeve dhe 

dokumenteve të referuara në paragrafin e mësipërm 

gjithashtu duhet të kenë: 

 

mbrojtësen e kokës; 

 

lartësimatësin dhe 

 

automatin e parashutës në parashutën rezervë 

 

parashuta kryesore dhe ajo rezervë të cilat janë të fiksuara 

në një sistem të lidhjeve,  

 

lartësimatësi,  

 

syzet mbrojtëse,  

 

mbrojtëse për kokë, dhe  

 

veshmbathje adekuate.  

 

nxënësi parashutist duhet të jetë i pajisur edhe me:  

 

helmetën e fortë mbrojtëse,  

   

automatin e parashutës në parashutën rezervë 

 

Kufizimet dhe matja e shpejtësisë së erës në tokë 

 
  

Shpejtësia maksimale e lejuar e erës në sipërfaqen e 

tokës:  

 

për nxënësit parashutistë dhe parashutistët me licencë 

të kategorisë A nuk lejohet të jetë më e madhe se 7 

m/s;  

 

gjatë kryerjes së kërcimeve me parashutë tandem nuk 

lejohet të jetë më e madhe se 12 m/s; dhe  

 

për kërcimet gjatë natës nuk lejohet të jetë më e madhe 

se 7 m/s.  

 

Në rastet kur shpejtësia e erës në sipërfaqe të tokës 

tejkalon vlerat e lejuara dy herë gjatë periudhës prej 5 

minutash, duhet të ndërpritet kryerja e kërcimeve.  

 

 

shpejtësia e erës gjatë trajnimit nuk kalon (7 m / s); 

 

Kërcimet me parashutë mund të kryhen vetëm nëse 

pika e refuzimit mund të përcaktohet me sy. 

 

Nëse ndikimi i erës kalon kufirin dy herë brenda 5 

minutave, për secilën kategori të licencës së 

parashutistit, pezullohet realizimi i kërcimeve. 

 

Pavarësisht nga paragrafi i mësipërm, realizimi i 

kërcimeve me parashutë për kategorinë përkatëse 

do të vazhdojë me kërcime, kur shpejtësia e matur e 

erës nuk kalon vlerën e kufirit gjatë një periudhe 

kohore prej të paktën 15 minutash. 

 

Shpejtësia maksimale e lejuar e erës në sipërfaqen e tokës:  

 

për nxënësit parashutistë dhe parashutistët me licencë të 

kategorisë A nuk lejohet të jetë më e madhe se 7 m/s;  

 

gjatë kryerjes së kërcimeve me parashutë tandem nuk 

lejohet të jetë më e madhe se 12 m/s; dhe  

 

për kërcimet gjatë natës nuk lejohet të jetë më e madhe se 

7 m/s.  

 

Në rastet kur shpejtësia e erës në sipërfaqe të tokës 

tejkalon vlerat e lejuara dy herë gjatë periudhës prej 5 

minutash, duhet të ndërpritet kryerja e kërcimeve.  

 

Kryerja e kërcimeve mund të vazhdojë nëse brenda 30 

minutave nga momenti i ndërprerjes vlerat e matura të erës 
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Kryerja e kërcimeve mund të vazhdojë nëse brenda 30 

minutave nga momenti i ndërprerjes vlerat e matura të 

erës në sipërfaqe të tokës nuk e kalojnë vlerën e lejuar.  

 

në sipërfaqe të tokës nuk e kalojnë vlerën e lejuar.  

 

 

Lartësia e kërcimit me parashutë 

 
 

 

Kryerja e kërcimit me parashutë nga lartësia:  

 

prej 4500 deri në 5000 metra MSL lejohet nëse koha 

nga kalimi i lartësisë prej 3000 metra MSL deri në 

momentin e kërcimit është më e shkurtër se 30 minuta;  

 

prej 5000 deri në 6000 metra MSL lejohet nëse 

parashutisti është i pajisur me pajisje shtesë të 

furnizimit plotësues me oksigjen ose nëse mjeti ajror 

është i pajisur me sistem të furnizim plotësues me 

oksigjen për çdo parashutist individualisht, dhe i cili 

përdoret deri në momentin e kërcimit; dhe 

 

më e madhe se 6000 metra MSL lejohet nëse 

parashutisti është i pajisur me sistem autonom të 

furnizimit plotësues me oksigjen.  

 

 

 

Lartësia maksimale e lejuar e kërcimit  me 

parashutë është 4900 metra mbi nivelin mesatar të 

detit. 

 

Nga lartësia prej më shumë se 4.900 metra mbi 

nivelin mesatar, kërcimet me parashutë mund ti 

realizojnë parashutistët e  kategorisë B, C dhe D  

 

Në kërcim me parashutë nga   lartësia mbi 7000 

metra mbi nivelin mesatar, parashutisti duhet të 

ketë sistem personal për furnizim shtesë të 

oksigjenit, i cili përdoret gjatë kryerjes së kërcimit 

me parashutë. 

 

 

Kryerja e kërcimit me parashutë nga lartësia:  

 

prej 4500 deri në 5000 metra MSL lejohet nëse koha nga 

kalimi i lartësisë prej 3000 metra MSL deri në momentin e 

kërcimit është më e shkurtër se 30 minuta;  

 

prej 5000 deri në 6000 metra MSL lejohet nëse 

parashutisti është i pajisur me pajisje shtesë të furnizimit 

plotësues me oksigjen ose nëse mjeti ajror është i pajisur 

me sistem të furnizim plotësues me oksigjen për çdo 

parashutist individualisht, dhe i cili përdoret deri në 

momentin e kërcimit; dhe 

 

më e madhe se 6000 metra MSL lejohet nëse parashutisti 

është i pajisur me sistem autonom të furnizimit plotësues 

me oksigjen.  

 

 

Aktivizimi i parashutës 

 

 

Lartësia minimale e aktivizimit të parashutës kryesore 

për:  

kërcimet e nxënësve parashutistë është 900 metra 

AGL;  

 

 

Parashuta kryesore aktivizohet në lartësitë 

minimale  si në vijim: 

 

900 metra mbi tokë për trajnimin e kandidatit; 

 

 

Lartësia minimale e aktivizimit të parashutës kryesore për:  

kërcimet e nxënësve parashutistë është 900 metra AGL;  

 

kërcimet e parashutistëve është 750 metra AGL; dhe 
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kërcimet e parashutistëve është 750 metra AGL; dhe 

 

kryerjen e kërcimeve tandem është 1500 metra AGL.  

 

 

750 metra mbi tokë për kërcime të parashutistëve 

dhe 

 

1300 metra mbi tokë për kërcim të tandem 

parashutistit. 

 

 

kryerjen e kërcimeve tandem është 1500 metra AGL.  

 

 

 

Dukshmëria dhe retë 

 
 

Kërcimet me parashutë mund të kryhen nëse në 

mënyrë vizuale ose përmes instrumenteve të navigimit 

të mjetit ajror mund të përcaktohet pika e kërcimit.  

Nëse baza e poshtme e reve është më e ulët se lartësia 

e kërcimit dhe retë janë barazi apo më e madhe se 5/8, 

baza e poshtme e reve për kryerjen e kërcimit me 

parashutë duhet të jetë së paku 1350 metra AGL.  

 

  

Kërcimet me parashutë mund të kryhen nëse në mënyrë 

vizuale ose përmes instrumenteve të navigimit të mjetit 

ajror mund të përcaktohet pika e kërcimit.  

Nëse baza e poshtme e reve është më e ulët se lartësia e 

kërcimit dhe retë janë barazi apo më e madhe se 5/8, baza 

e poshtme e reve për kryerjen e kërcimit me parashutë 

duhet të jetë së paku 1350 metra AGL.  

 

 

Kërcimi natën 

 

 

Gjatë kryerjes së kërcimit me parashutë natën 

parashutisti duhet të jetë i pajisur me:  

sinjal ndriçues, që nga momenti i shkëputjes nga mjeti 

ajror deri në uljen në tokë, dhe  

 

lartësimatës me ndriçim ose me zë.  

Kërcimi gjatë natës mund të kryhet vetëm nëse baza e 

 

Në rast të kërcimeve të natës, kërcyesit  janë të 

pajisur me të paktën një dritë dhe një me 

lartësimatës me ndriçim ose me zë (akustik). 

Gjatë kërcimeve të natës duhet të sigurohet kontakti 

vizual mes refuzimit dhe pikës së uljes në aerodrom 

ose fushë ajrore. 

 

Gjatë kryerjes së kërcimit me parashutë natën parashutisti 

duhet të jetë i pajisur me:  

sinjal ndriçues, që nga momenti i shkëputjes nga mjeti 

ajror deri në uljen në tokë, dhe  

 

lartësimatës me ndriçim ose me zë.  

Kërcimi gjatë natës mund të kryhet vetëm nëse baza e 
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poshtme e reve është të paktën 150 metra mbi lartësinë 

e kërcimit.  

 

Zona për uljeje  gjatë kërcimeve të natën, duhet të 

jetë e ndriçuar nga të paktën dy llamba të fuqishme 

dhe të paktën një tregues ere i ndriçuar, në mënyrë 

që zona e uljes të emetohet nga mjedisi. 

 

poshtme e reve është të paktën 150 metra mbi lartësinë e 

kërcimit.  

 

 

Kërcimi në ujë 
 

 

Kërcimi me parashutë në ujë mund të kryhet vetëm 

nëse:  

thellësia e ujit në zonën e rënies është më e madhe se 2 

metra,  

zona e rënies është së paku 15 metra larg nga bregu, 

dhe  

 

është siguruar shërbimi për shpëtim, ku numri i 

barkave me motor duhet të jetë së paku i barabartë me 

numrin e parashutistëve që kryejnë kërcimet me 

parashutë.  

 

Kërcimi në ujë mund të kryhet vetëm nga parashutisti i 

cili di të notojë.  

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, kërcimi në 

ujë mund të kryhet edhe në pishinë me aprovimin 

paraprak të Autoritetit.  

Nëse temperatura e ujit është nën 18°C parashutisti 

duhet të jetë i pajisur me kostum përkatës 

 

 

Gjatë kërcimeve në ujë duhet  të sigurohet shërbimi 

për shpëtimin në uji (të paktën dy persona të 

kualifikuar për varkë). 

 

Kërcimet me parashutë në ujë mund të kryhen 

vetëm nga kandidatët të cilët dine të notojnë. 

 

Nëse temperatura e ujit është më e vogël se 18 ° C, 

parashutistët duhet të pajisen me rroba me izolim 

termik. 

 

 

 

Kërcimi me parashutë në ujë mund të kryhet vetëm nëse:  

thellësia e ujit në zonën e rënies është më e madhe se 2 

metra,  

 

zona e rënies është së paku 15 metra larg nga bregu, dhe  

 

është siguruar shërbimi për shpëtim, ku numri i barkave 

me motor duhet të jetë së paku i barabartë me numrin e 

parashutistëve që kryejnë kërcimet me parashutë.  

 

Kërcimi në ujë mund të kryhet vetëm nga parashutisti i cili 

di të notojë.  

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, kërcimi në ujë 

mund të kryhet edhe në pishinë me aprovimin paraprak të 

Autoritetit..  

Nëse temperatura e ujit është nën 18°C parashutisti duhet 

të jetë i pajisur me kostum përkatës termoizolues.  
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termoizolues.  

 

 

Vendet për kërcimet me parashutë 
 

 

Në rastet kur në distancë më të vogël se 50 m nga zona 

e rënies ndodhet një sipërfaqe me ujë me thellësi më të 

madhe se 150 cm, duhet të organizohet shërbimi i 

shpëtimit në ujë me së paku një barkë me motor.  

 

 

Kërcimet me parashutë duhet të kryhen në 

përputhje me rregulloret e aviacionit të vlefshëm 

dhe të zbatueshëm në Republikën e Sllovenisë. 

 

Kërcimet me parashutë zakonisht kryhet në fushat 

ajrore dhe aeroporte, përveç nëse nuk janë plotësuar 

kushtet e përcaktuara në nenin 13 të kësaj 

Rregulloreje. 

 

 

Në rastet kur në distancë më të vogël se 50 m nga zona e 

rënies ndodhet një sipërfaqe me ujë me thellësi më të 

madhe se 150 cm, duhet të organizohet shërbimi i 

shpëtimit në ujë me së paku një barkë me motor.  

 

 

Kërcimet me parashutë tandem 
 

 

Nuk lejohet kryerja e kërcimeve me parashutën tandem 

mbi lartësinë 4500 m MSL.  

Nuk lejohet kryerja e kërcimeve me parashutën tandem 

gjatë natës dhe në ujë.  

Piloti tandem nuk guxon të kryej kërcime me 

parashutën tandem nëse:  

pasagjeri tandem është nën moshën 14 vjeçare;  

 

pasagjeri tandem i cili është nën moshën 18 vjeçare 

nuk paraqet pëlqimin e nënshkruar nga njëri prej 

 

Kërcimi tandem mund të realizohen në aeroporte 

ose fusha ajrore. 

 

Realizohen vetëm nga pilot tandem që kanë më 

shumë se 200 kërcime tandem. 

 

Ndalohet kërcimi tandem në ujë. 

 

Udhëtari tandem nën moshën 18 vjeç duhet të ketë 

pëlqimin e nënshkruar nga prindi ose kujdestari.  

 

Autorizimi i pilotit tandem vazhdohet, nëse 

 

Nuk lejohet kryerja e kërcimeve me parashutën tandem 

mbi lartësinë 4500 m MSL.  

Nuk lejohet kryerja e kërcimeve me parashutën tandem 

gjatë natës dhe në ujë.  

Piloti tandem nuk guxon të kryej kërcime me parashutën 

tandem nëse:  

pasagjeri tandem është nën moshën 14 vjeçare;  

 

pasagjeri tandem i cili është nën moshën 18 vjeçare nuk 

paraqet pëlqimin e nënshkruar nga njëri prej prindërve ose 
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prindërve ose kujdestarëve; 

 

dyshon se pasagjeri tandem është nën ndikimin e 

alkoolit, drogës dhe substancave tjera psikoaktive; dhe 

 

ekziston ndonjë arsye tjetër që mund të ndikojë në 

sigurinë e kërcimit me parashutën tandem.  

 

Kërcimi jashtë aerodromit me parashutën tandem 

mund të kryhet nga piloti tandem i cili ka  së paku 100 

kërcime me parashutën tandem. 

 

mbajtësi i autorizimit: 

 

kryen 10 kërcime të njëpasnjëshme gjatë 12 muajve 

të fundit; 

 

bashkëngjesë certifikatën e vlefshme mjekësore në 

përputhje me këtë Rregullore. 

 

kujdestarëve; 

 

dyshon se pasagjeri tandem është nën ndikimin e alkoolit, 

drogës dhe substancave tjera psikoaktive; dhe 

 

ekziston ndonjë arsye tjetër që mund të ndikojë në sigurinë 

e kërcimit me parashutën tandem.  

 

Kërcimi jashtë aerodromit me parashutën tandem mund të 

kryhet nga piloti tandem i cili ka  së paku 100 kërcime me 

parashutën tandem.  

 

 

Informimi i pasagjerit tandem 
 

 

Piloti tandem duhet t’ia ofrojë pasagjerit tandem 

informacionet për:  

 

ekzistencën ose mos ekzistencën e policës së sigurimit 

që mbulon rrezikun e dëmit të shkaktuar ndaj 

pasagjerit,  

 

procedurat e detyrueshme në rast të emergjencës në 

mjetin ajror,  

 

procedurat gjatë kërcimit nga mjeti ajror,  

 

procedurat gjatë rënies së lirë,  

 

procedurat në momentin e aktivizimit të parashutës 

tandem gjatë fluturimit,  

 

procedurat në rast të dështimit të parashutës kryesore, 

dhe  

 

Udhëzimi i pasagjerëve përfshinë së paku veprimet 

e mëposhtme: 

 

procedurat  emergjente në mjet ajror në kohën e 

përgatitjes për kërcim nga mjeti ajror; 

 

procedurat e rënies së lirë; 

 

procedurën për hapjen e parashutës     tandem dhe  

 

procedurat e uljes. 

 

Piloti  tandem e udhëzon pasagjerin për përdorimin 

e parashutës tandem, siç përshkruhet nga prodhuesi 

i parashutës tandem. 

 

Piloti tandem duhet t’ia ofrojë pasagjerit tandem 

informacionet për:  

 

ekzistencën ose mos ekzistencën e policës së sigurimit që 

mbulon rrezikun e dëmit të shkaktuar ndaj pasagjerit,  

 

procedurat e detyrueshme në rast të emergjencës në mjetin 

ajror,  

 

procedurat gjatë kërcimit nga mjeti ajror,  

 

procedurat gjatë rënies së lirë,  

 

procedurat në momentin e aktivizimit të parashutës tandem 

gjatë fluturimit,  

 

procedurat në rast të dështimit të parashutës kryesore, dhe  

 

procedurat gjatë uljes në tokë.  
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procedurat gjatë uljes në tokë.  

 

 

 

Ruajtja e dokumentacionit për kërcimet me parashutë tandem 
 

 

Për çdo kërcim të kryer piloti tandem duhet të ruajë 

deklaratën e pasagjerit tandem dhe pëlqimin e 

nënshkruar nga prindi ose kujdestari nëse pasagjeri 

tandem është nën moshën 18 vjeçare, të paktën 12 

muaj nga data e kryerjes së kërcimit.  

 

 

Bartësi i licencës së pilotit  tandem  mbanë 

evidencën e të dhënave për kërcime tandem dhe 

ruajtja e këtyre të dhënave duhet të bëhet të paktën 

dy vite. 

 

Për çdo kërcim të kryer piloti tandem duhet të ruajë 

deklaratën e pasagjerit tandem dhe pëlqimin e nënshkruar 

nga prindi ose kujdestari nëse pasagjeri tandem është nën 

moshën 18 vjeçare, të paktën 12 muaj nga data e kryerjes 

së kërcimit.  

 

 

Menaxheri i kërcimeve 
 

 

Menaxheri i kërcimeve duhet të mbikëqyrë çdo kryerje 

të kërcimeve me parashutë.  

 

Menaxheri i kërcimeve duhet të caktojë zëvendësin e 

tij në rastet kur ai mungon apo ndodhet në mjetin ajror.  

 

Menaxheri i kërcimeve dhe zëvendësi i menaxherit të 

kërcimeve duhet të jenë persona të moshës madhore 

dhe të posedojnë licenca të kategorisë C ose D, të 

lëshuara nga Autoritetit..  

 

 

Për çdo kërcim të organizuar, ai quhet udhëheqësi i 

kërcimeve. 

 

Udhëheqësi i  kërcimeve është person me orar të 

plotë dhe ka licencë të vlefshme të parashutës së 

kategorisë C ose D. 

 

Udhëheqësi i kërcimeve nga paragrafi i mësipërm 

mund të emëroj  zëvendësin e udhëheqësit të 

kërcimeve. 

 

Gjatë realizimit të kërcimeve me parashutë, 

udhëheqësi  ose zëvendësi i tij duhet të jetë prezent 

gjatë gjithë kohës. 

 

Nëse udhëheqësi ose zëvendësi i tij nuk është i 

pranishëm gjatë kryerjes së kërcimeve me 

parashutë, duhet të ndërpriten kërcimet. 

 

Pavarësisht nga paragrafi i mësipërm, Udhëheqësi i  

 

Menaxheri i kërcimeve duhet të mbikëqyrë çdo kryerje të 

kërcimeve me parashutë.  

 

Menaxheri i kërcimeve duhet të caktojë zëvendësin e tij në 

rastet kur ai mungon apo ndodhet në mjetin ajror.  

 

Menaxheri i kërcimeve dhe zëvendësi i menaxherit të 

kërcimeve duhet të jenë persona të moshës madhore dhe të 

posedojnë licenca të kategorisë C ose D, të lëshuara nga 

Autoritetit..  
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kërcimeve mund të marrë pjesë në kërcime me 

parashutë nga mjeti ajror, me kusht që kërcimet  

tjera të mos fillojnë në të njëjtën kohë. 

 

Obligimet e menaxherit të kërcimeve 
 

 

Obligimet e menaxherit të kërcimeve janë:  

 

Të kontrollojë kushtet meteorologjike në vendin e 

kërcimit para fillimit të kërcimit,  

 

të sigurojë që kërcimet me parashutë në hapësirën e 

kontrolluar ajrore kryhen në përputhje me kushtet e 

përcaktuara nga ofruesi i shërbimeve të navigacionit 

ajror, 

 

të sigurojë që operimet me qëllim të kërcimit të 

parashutistëve kryhen nga mjeti ajror i cili i plotëson 

kushtet për kryerjen e operimeve fluturuese me qëllim 

të kërcimit të parashutistëve në përputhje me rregullat 

e veçanta,  

 

të njoftojë ekuipazhin e mjetit ajror me detyrat e 

planifikuara,  

 

të njoftojë parashutistët me detyrat e tyre dhe të 

kontrollojë ekzekutimin e tyre,  

 

të përcaktojë një prijës të parashutistëve në secilin mjet 

ajror,  

 

të vendosë për fillimin, ndërprerjen dhe përfundimin e 

kërcimeve,  

 

të sigurojë radio komunikim të dyanshëm me pilotin e 

mjetit ajror nga i cili kryhen kërcimet me parashutë,  

 

 

Menaxheri i kërcimit duhet: 

 

Para fillimit të kërcimeve njofton të gjithë 

pjesëmarrësit për rregullat e kërcimeve; 

 

Organizimin, ta bëjë në përputhje me dispozitat e 

kësaj Rregulloreje; 

 

Para fillimit të realizimit të kërcimeve me 

parashutë, kontrollon kushtet  meteorologjike  në 

vendin e kërcimit; 

 

Verifikon licencat e ekuipazhit për kryerjen e 

veprimtarive të aviacionit për zbatimin e fluturimit 

me parashutist; 

 

Të njoftojë ekuipazhin e avionit me  synimet për 

kërcim; 

 

Informuar parashutistët me situatën në sipërfaqen e 

uljes dhe përcaktoni drejtimin e uljes; 

 

Të përcaktoj udhëheqësin e parashutistëve  për çdo 

vit; 

 

Të vendos për fillimin,  dhe përfundimin e 

kërcimeve; 

 

Të mbajë rendin për fillimin e kërcimeve me 

parashutë; 

 

 

Obligimet e menaxherit të kërcimeve janë:  

 

të kontrollojë kushtet meteorologjike në vendin e kërcimit 

para fillimit të kërcimit,  

 

të sigurojë që kërcimet me parashutë në hapësirën e 

kontrolluar ajrore kryhen në përputhje me kushtet e 

përcaktuara nga ofruesi i shërbimeve të navigacionit ajror, 

 

të sigurojë që operimet me qëllim të kërcimit të 

parashutistëve kryhen nga mjeti ajror i cili i plotëson 

kushtet për kryerjen e operimeve fluturuese me qëllim të 

kërcimit të parashutistëve në përputhje me rregullat e 

veçanta,  

 

të njoftojë ekuipazhin e mjetit ajror me detyrat e 

planifikuara,  

 

të njoftojë parashutistët me detyrat e tyre dhe të kontrollojë 

ekzekutimin e tyre,  

 

të përcaktojë një prijës të parashutistëve në secilin mjet 

ajror,  

 

të vendosë për fillimin, ndërprerjen dhe përfundimin e 

kërcimeve,  

 

të sigurojë radio komunikim të dyanshëm me pilotin e 

mjetit ajror nga i cili kryhen kërcimet me parashutë,  

 

të sigurojë komunikim me pjesëmarrësit tjerë të cilët 
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të sigurojë komunikim me pjesëmarrësit tjerë të cilët 

ndodhen në zonën e kryerjes së kërcimeve me 

parashutë,  

 

të ndërpresë kërcimet nëse ekziston ndonjë rrezik i 

drejtpërdrejtë për kryerjen e sigurtë të kërcimeve me 

parashutë,  

 

të sigurojë që personat të cilët synojnë të kërcejnë me 

parashutë posedojnë kategoritë përkatëse të licencës 

dhe autorizimet e aplikueshme,  

 

të kontrollojë dokumentacionin e parashutës dhe 

pajisjeve, si dhe gjendjen e tyre,  

 

të ndalojë kryerjen e kërcimit me parashutën dhe 

pajisjet për të cilat konstaton që nuk kanë 

dokumentacionin e nevojshëm dhe që nuk janë në 

gjendje të rregullt, dhe  

 

të ndalojë kërcimin e personit për të cilin dyshon se:  

 

nuk është mentalisht dhe fizikisht i aftë për të kryer 

kërcimet me parashutë,  

 

është nën ndikimin e alkoolit, drogës ose substancave 

tjera psikoaktive, dhe  

 

nuk respekton rregullat e kërcimit me parashutë ose në 

ndonjë mënyrë tjetër rrezikon sigurinë e kërcimeve.  

 

Të kontrollojë pajisjet e parashutistëve  (nëse është 

e mundur) dhe ndalon përdorimin e pajisjeve jo 

adekuate; 

 

Të përcjellë zbatimin e kërcimeve  me parashutë 

dhe ndalon kërcimin  personave që është konstatuar 

se: 

 

mentalisht dhe fizikisht nuk janë të aftë për të kryer 

kërcimet me  parashutë; 

 

kjo është e dukshme se janë nën ndikimin e 

alkoolit, drogës apo substancave të tjera 

psikoaktive; ose 

- 

shkel rregullat e kërcimit me parashutë ose ndonjë 

kërcënim për sigurinë e kërcimeve  me parashutë; 

 

të mbajë listën e të gjithë pjesëmarrësve në kërcime 

me parashutë në listën, e cila duhet të ketë së paku: 

 

emrin dhe mbiemrin e pilotit; 

 

numrin, kategorinë dhe vlefshmërinë e licencës së 

parashutës; 

 

Vlefshmëria e inspektimit teknik të parashutave 

(parashutës kryesore dhe rezervë) dhe 

 

një nënshkrim, duke marrë  nga personi mbi 

përgjegjësinë për informacionin e saktë dhe të 

vërtetë. 

ndodhen në zonën e kryerjes së kërcimeve me parashutë,  

 

të ndërpresë kërcimet nëse ekziston ndonjë rrezik i 

drejtpërdrejtë për kryerjen e sigurtë të kërcimeve me 

parashutë,  

 

të sigurojë që personat të cilët synojnë të kërcejnë me 

parashutë posedojnë kategoritë përkatëse të licencës dhe 

autorizimet e aplikueshme,  

 

të kontrollojë dokumentacionin e parashutës dhe pajisjeve, 

si dhe gjendjen e tyre,  

 

të ndalojë kryerjen e kërcimit me parashutën dhe pajisjet 

për të cilat konstaton që nuk kanë dokumentacionin e 

nevojshëm dhe që nuk janë në gjendje të rregullt, dhe  

 

të ndalojë kërcimin e personit për të cilin dyshon se:  

 

nuk është mentalisht dhe fizikisht i aftë për të kryer 

kërcimet me parashutë,  

 

është nën ndikimin e alkoolit, drogës ose substancave tjera 

psikoaktive, dhe  

 

nuk respekton rregullat e kërcimit me parashutë ose në 

ndonjë mënyrë tjetër rrezikon sigurinë e kërcimeve.  

 

 

Regjistrimi ditor i kërcimeve 
 

 

Regjistrimi ditor i kërcimeve të parashutistëve duhet të 

përmbajë të paktën të dhënat e mëposhtme: 

 

Kandidat  mban evidencë e të gjitha kërcimeve me 

parashutë në librezën  e kërcimit me parashutë. 

 

Regjistrimi ditor i kërcimeve të parashutistëve duhet të 

përmbajë të paktën të dhënat e mëposhtme: 
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emrin dhe mbiemrin e personit i cili kryen ose merr 

pjesë në kërcim,  

 

emrin dhe mbiemrin e menaxherit të kërcimeve, e 

zëvendësit të menaxherit të kërcimeve nëse është i 

caktuar, dhe  

 

emrin dhe mbiemrin e prijësit të parashutistëve në 

mjetin ajror.  

 

Regjistrimi ditor i kërcimeve të parashutistëve duhet të 

verifikohet me nënshkrim nga menaxheri i kërcimeve 

dhe zëvendësi i menaxherit të kërcimeve nëse është i 

caktuar.  

 

Menaxheri i kërcimeve duhet të sigurojë që regjistrimi 

ditor i kërcimeve të parashutistëve të ruhet për së paku 

6 muaj.  

 

 

Regjistrimi i kërcimeve me parashutë, duhet të 

përmbajë informacionin e mëposhtëm: 

 

emrin dhe adresën e bartësit të kërcyesit me 

parashutë; 

 

numri serik i kërcimit; 

 

data e kërcimit; 

 

vendi i kërcimit; 

 

lartësia e kërcimit; 

 

lloji  i parashutës; 

 

lloji i mjetit ajror; 

 

koha në sekonda për  rënie të lirë; 

 

qëllimi i kërcimit; 

 

nënshkrimi  që konfirmon saktësinë e të dhënave. 

 

emrin dhe mbiemrin e personit i cili kryen ose merr pjesë 

në kërcim,  

 

emrin dhe mbiemrin e menaxherit të kërcimeve, e 

zëvendësit të menaxherit të kërcimeve nëse është i caktuar, 

dhe  

 

emrin dhe mbiemrin e prijësit të parashutistëve në mjetin 

ajror.  

 

Regjistrimi ditor i kërcimeve të parashutistëve duhet të 

verifikohet me nënshkrim nga menaxheri i kërcimeve dhe 

zëvendësi i menaxherit të kërcimeve nëse është i caktuar.  

 

Menaxheri i kërcimeve duhet të sigurojë që regjistrimi 

ditor i kërcimeve të parashutistëve të ruhet për së paku 6 

muaj.  

 

 

Bartja e dokumenteve 
 

 

Parashutisti duhet, me kërkesë të menaxherit të 

kërcimeve ose të inspektorit të aviacionit civil të 

Autoritetit., të paraqesë me sa vijon:  

 

licencën e parashutistit,  

librezën e kërcimeve me parashutë,  

 

certifikatën mjekësore,  

 

librezën e parashutës për parashutën të cilën e përdor,  

 

Gjatë realizimit të kërcimeve me  parashutë, 

parashutisti duhet të ketë këto dokumente: 

 

një dokument personal me fotografi; 

 

leje  të vlefshme të parashutistit; 

 

librezën e kërcimeve; 

 

dokumentet e parashutës që përdoret për kërcim. 

 

Parashutisti duhet, me kërkesë të menaxherit të kërcimeve 

ose të inspektorit të aviacionit civil të Autoritetit., të 

paraqesë me sa vijon:  

 

licencën e parashutistit,  

librezën e kërcimeve me parashutë,  

 

certifikatën mjekësore,  

 

librezën e parashutës për parashutën të cilën e përdor,  
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procedurën për mënyrën dhe përmbajtjen e informimit 

të pasagjerit tandem,  

 

deklaratën e nënshkruar nga pasagjeri tandem, dhe  

 

pëlqimin e prindit ose kujdestarit kur pasagjeri tandem 

është nën moshën 18 vjeçare.  

 

 

Kërcyesi duhet t'i tregojë dokumentet menaxherit 

sipas kërkesës së tij. 

 

procedurën për mënyrën dhe përmbajtjen e informimit të 

pasagjerit tandem,  

 

deklaratën e nënshkruar nga pasagjeri tandem, dhe  

 

pëlqimin e prindit ose kujdestarit kur pasagjeri tandem 

është nën moshën 18 vjeçare.  

 

 

Libreza e kërcimeve 
 

 

Parashutisti dhe nxënësi parashutist duhet të shënojnë, 

me ngjyrë ose laps të pashlyeshëm në librezën e 

kërcimeve me parashutë, të dhënat për të gjitha 

kërcimet, pas çdo kërcimi në mënyrën e përshkruar në 

Shtojcën 1 të kësaj Rregulloreje.  

 

Parashutisti dhe nxënësi parashutist janë përgjegjës për 

saktësinë dhe vërtetësinë e shënimeve në librezën e 

kërcimeve me parashutë.  

 

Instruktori i parashutizmit duhet të vërtetojë me 

nënshkrim, në librezën e kërcimeve me parashutë, 

kërcimet me parashutë të nxënësve parashutistë.  

 

Ekzaminuesi duhet të vërtetojë me nënshkrim, në 

librezën e kërcimeve me parashutë, verifikimin e 

trajnimit praktik dhe verifikimin e aftësive 

profesionale.  

 

 

Libreza e kërcimeve me parashutë duhet të 

përmbajë të dhënat e mëposhtme: 

 

emri  mbiemri dhe adresën e bastit të librezës së 

kërcimeve me parashutë; 

 

numri serik i kërcimit; 

 

data e kërcimit; 

 

fundin i kërcimit; 

 

lartësia e kërcimit; 

 

lloji i parashutës; 

 

lloji i avionit; 

 

koha e rëniës së lirë; 

 

qëllimi i kërcimit; 

 

nënshkrimi që konfirmon saktësinë dhe vërtetësinë 

e të dhënave. 

 

Parashutisti dhe nxënësi parashutist duhet të shënojnë, me 

ngjyrë ose laps të pashlyeshëm në librezën e kërcimeve me 

parashutë, të dhënat për të gjitha kërcimet, pas çdo kërcimi 

në mënyrën e përshkruar në Shtojcën 1 të kësaj 

Rregulloreje.  

 

Parashutisti dhe nxënësi parashutist janë përgjegjës për 

saktësinë dhe vërtetësinë e shënimeve në librezën e 

kërcimeve me parashutë.  

 

Instruktori i parashutizmit duhet të vërtetojë me 

nënshkrim, në librezën e kërcimeve me parashutë, 

kërcimet me parashutë të nxënësve parashutistë.  

 

Ekzaminuesi duhet të vërtetojë me nënshkrim, në librezën 

e kërcimeve me parashutë, verifikimin e trajnimit praktik 

dhe verifikimin e aftësive profesionale.  
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Mjeti ajror 
 

 

Pilot i mjetit ajror është personi me të drejtën e 

vendimit përfundimtar, përgjegjës për drejtimin dhe 

servisimin e mjetit ajror gjatë fluturimit dhe në tokë.  

 

Parashutistët të cilët ndodhen në mjetin ajror duhet të 

mbajnë mbrojtëse për kokë në momentin e ngritjes dhe 

aterrimit të mjetit ajror.  

 

Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 2 të këtij neni 

parashutistët të cilët ndodhen në balon nuk duhet të 

mbajnë mbrojtëse për kokë.  

 

Parashutist i cili mbetet në mjet ajror deri në aterrimin 

e tij duhet ç’kyqur automatin e parashutës, nëse kjo 

është e mundur duke pasur parasysh llojin e automatit 

të parashutës.  

 

Kërcimi me parashutë mund të kryhet pas aprovimit 

nga piloti i mjetit ajror dhe prijësi i parashutistëve me 

anë të sinjalit për kërcime të lejuara i cili është 

dakorduar paraprakisht.  

 

Parashutisti ose nxënësi parashutist të cilit i është 

aktivizuar parashuta brenda mjetit ajror, për shkaqe të 

sigurisë, duhet të largohet nga dalja e mjetit ajror deri 

në aterrimin e tij. 

 

 

Në hapësirën ajrore të kontrolluar, lejohet realizimi 

i kërcimeve me parashutë nga mjeti ajror: 

 

në qoftë se mjeti ajror është  i projektuar për 

kërcime me parashutë  dhe në qoftë se ekuipazhi 

posedon autorizim për të kryer aktivitete, në lëmin 

e parashutizmit të lëshuar nga Agjencioni; 

 

nëse ekuipazhi i mjetit ajror është i trajnuar për të 

kryer fluturime të tillë; 

 

nëse plani i  realizimit të këtyre kërcimeve me 

parashutë është miratuar në përputhje me këtë 

Rregullore; 

 

nëse fluturimi i mjet ajror realizohet sipas planit të 

fluturimit; 

 

nëse mjeti ajror është i pajisur me transponder  të 

radarit dhe 

 

nëse fluturimi është i miratuar nga kontrolli i 

trafikut ajror. 

 

Trafikut kompetent ajrit mundet në çdo kohë të 

ndërpres realizimin e kërcimeve me parashutë, nëse 

konsideron se është  kërcënuar siguria e 

përgjithshme ajrore. 

 

Pilot i mjetit ajror është personi me të drejtën e vendimit 

përfundimtar, përgjegjës për drejtimin dhe servisimin e 

mjetit ajror gjatë fluturimit dhe në tokë.  

 

Parashutistët të cilët ndodhen në mjetin ajror duhet të 

mbajnë mbrojtëse për kokë në momentin e ngritjes dhe 

aterrimit të mjetit ajror.  

 

Pavarësisht nga dispozitat e paragrafit 2 të këtij neni 

parashutistët të cilët ndodhen në balon nuk duhet të 

mbajnë mbrojtëse për kokë.  

 

Parashutist i cili mbetet në mjet ajror deri në aterrimin e tij 

duhet ç’kyqur automatin e parashutës, nëse kjo është e 

mundur duke pasur parasysh llojin e automatit të 

parashutës.  

 

Kërcimi me parashutë mund të kryhet pas aprovimit nga 

piloti i mjetit ajror dhe prijësi i parashutistëve me anë të 

sinjalit për kërcime të lejuara i cili është dakorduar 

paraprakisht.  

 

Parashutisti ose nxënësi parashutist të cilit i është 

aktivizuar parashuta brenda mjetit ajror, për shkaqe të 

sigurisë, duhet të largohet nga dalja e mjetit ajror deri në 

aterrimin e tij. 

 

 

Ndarja e parashutave 

 
 

Parashutat e destinuara për kryerjen e kërcimeve me 
 

N/A 

 

Parashutat e destinuara për kryerjen e kërcimeve me 
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parashutë sipas llojit ndahen në: 

 

parashuta kryesore, 

 

parashuta rezervë, dhe 

 

parashuta për shpëtim. 

 

parashutë sipas llojit ndahen në: 

 

parashuta kryesore, 

 

parashuta rezervë, dhe 

 

parashuta për shpëtim. 

 

 

Afatet kohore për përdorimin e parashutës 

 

 

Afati kohor për përdorimin e parashutës përcaktohet 

sipas udhëzimeve të prodhuesit të  parashutës, por nuk 

mund të jetë më i gjatë se 20 vite nga data e prodhimit. 

 

 

Parashuta mund te përdoret në periudhë 20 vjeçare 

nga data e prodhimit. 

 

 

 

Afati kohor për përdorimin e parashutës përcaktohet sipas 

udhëzimeve të prodhuesit të  parashutës, por nuk mund të 

jetë më i gjatë se 20 vite nga data e prodhimit. 

 

Shenjëzimi i parashutës 

 
 

Çdo parashutë duhet të shenjëzohet në mënyrë të tillë 

që të mundësohet identifikimi i të dhënave të 

mëposhtme: 

lloji i parashutës, 

 

emri i prodhuesit të parashutës, 

 

numri serik i parashutës, dhe 

 

data e prodhimit të parashutës. 

 

Shenjëzimi i parashutës i përcaktuar nga 

prodhuesit, duhet të përmbajë informacionet e  

mëposhtëm: 

 

lloji parashutë; 

 

madhësia e parashutës; 

 

emri i prodhuesit; 

 

numrin serik; 

 

 

Çdo parashutë duhet të shenjëzohet në mënyrë të tillë që të 

mundësohet identifikimi i të dhënave të mëposhtme: 

lloji i parashutës, 

 

emri i prodhuesit të parashutës, 

 

numri serik i parashutës, dhe 

 

data e prodhimit të parashutës. 
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data e prodhimit. 

 

Një parashutë nuk mund të përdoret nëse 

informacioni në paragrafin e mësipërm nuk mund të 

përcaktohet. 

 

 

Libreza e parashutës 

 
 

Çdo parashutë duhet të ketë librezën e parashutës. 

 

Libreza e parashutës duhet të përmbajë të dhënat e 

mëposhtme: 

 

llojin e parashutës, 

 

emrin e prodhuesit të parashutës, 

 

numrin serik të parashutës, 

 

datën e kryerjes së kontrollit teknik të parashutës, 

 

datën e paketimit - për parashutat rezervë dhe ato për 

shpëtim, dhe 

 

të dhënat për kryerjen e riparimeve të mëdha. 

 

 

Parashuta ka librezën që përmban informacionet e 

më poshtme: 

 

lloji i parashutës (kryesore, rezervë,  dhe për 

shpëtim); 

 

lloji i parashutës dhe madhësia; 

 

emri i prodhuesit; 

 

numrin serik; 

 

data e prodhimit; 

 

të dhënat e pronarit; 

 

datën e inspektimit të parë; 

 

datat dhe inspektimet teknike të parashutës dhe 

 

certifikata mbi riparimet e mëdha të kryera. 

 

Çdo parashutë duhet të ketë librezën e parashutës. 

 

Libreza e parashutës duhet të përmbajë të dhënat e 

mëposhtme: 

 

llojin e parashutës, 

 

emrin e prodhuesit të parashutës, 

 

numrin serik të parashutës, 

 

datën e kryerjes së kontrollit teknik të parashutës, 

 

datën e paketimit - për parashutat rezervë dhe ato për 

shpëtim, dhe 

 

të dhënat për kryerjen e riparimeve të mëdha. 

 

 

Paketimi i parashutës 

 
   

Paketimin e parashutës kryesore e kryen 
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Parashutisti mund ta paketojë parashutën kryesore. 

Parashuta kryesore e cila përdoret për kryerjen e 

kërcimit gjatë trajnimit mund të paketohet nga: 

nxënësi parashutist, nën mbikëqyrjen e instruktorit, për 

parashutën me të cilën planifikon ta kryej kërcimin, 

 

instruktori i parashutizmit, 

 

paketuesi i lartë i parashutës, ose 

 

paketuesi kryesor i parashutës. 

 

Paketuesi i lartë ose paketuesi kryesor i parashutës 

mund ta paketojë: 

parashutën kryesore, 

 

parashutën rezervë, dhe 

 

parashutën për shpëtim. 

 

Paketuesi i lartë ose paketuesi kryesor i parashutës i 

cili e ka paketuar parashutën rezervë ose parashutën 

për shpëtim duhet: 

ta pllombojë parashutën rezervë dhe parashutën për 

shpëtim me pllombë dhe fije pambuku me forcë të 

këputjes deri në maksimum 40 N, dhe në librezën e 

parashutës ta shënojë datën e paketimit të parashutës 

dhe të vërtetojë me nënshkrim dhe me shenjë unike që 

paketimi është kryer në përputhje me udhëzimet e 

prodhuesit 

parashutisti me licencë të parashutistit të kategorisë 

A, B, C ose D, një person që posedon autorizimin e 

paketuesit të parashutës si dhe një person që 

posedon autorizimin  e mirëmbajtësit të parashutës. 

Paketimin e parashutës kryesore, që e përdor 

kandidati, e kryen kandidati nën mbikëqyrjen e 

instruktorit të parashutizmit ose parashutistit me 

licencë të kategorisë A, B, C ose D, personave që 

posedojnë autorizimin e paketuesit të parashutës 

ose  mirëmbajtës se parashutës. 

Paketimin e parashutës rezervë, e kryen personi që 

posedon autorizimin  e mirëmbajtësit të parashutës 

(mirëmbajtësi i parashutës 1 ose 2). 

Paketimin e parashutës shpëtuese, e kryen personi 

që posedon autorizimin  e mirëmbajtësit te 

parashutës (mirëmbajtësi i parashutës 1 ose 2). 

Paketimin e parashutës tandem, e kryen personi që 

posedon autorizimin  e tandem pilotit, paketuesit të 

parashutës ose mirëmbajtësit të parashutës. 

Nëse prodhuesi i parashutës nuk vendos 

ndryshe,  parashuta shtrihet së paku njëherë brenda 

12 muajve. 

Parashutisti mund ta paketojë parashutën kryesore. 

Parashuta kryesore e cila përdoret për kryerjen e kërcimit 

gjatë trajnimit mund të paketohet nga: 

nxënësi parashutist, nën mbikëqyrjen e instruktorit, për 

parashutën me të cilën planifikon ta kryej kërcimin, 

 

instruktori i parashutizmit, 

 

paketuesi i lartë i parashutës, ose 

 

paketuesi kryesor i parashutës. 

 

Paketuesi i lartë ose paketuesi kryesor i parashutës mund 

ta paketojë: 

parashutën kryesore, 

 

parashutën rezervë, dhe 

 

parashutën për shpëtim. 

 

Paketuesi i lartë ose paketuesi kryesor i parashutës i cili e 

ka paketuar parashutën rezervë ose parashutën për shpëtim 

duhet: 

ta pllombojë parashutën rezervë dhe parashutën për 

shpëtim me pllombë dhe fije pambuku me forcë të 

këputjes deri në maksimum 40 N, dhe në librezën e 

parashutës ta shënojë datën e paketimit të parashutës dhe 

të vërtetojë me nënshkrim dhe me shenjë unike që 

paketimi është kryer në përputhje me udhëzimet e 

prodhuesit 
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Kontrolli teknik 

 
 

Kontrolli teknik i parashutës është i vlefshëm për 12 

muaj nga data e kryerjes së kontrollit teknik. 

 

Ekzaminimet teknike të parashutave ndahen në: 

inspektim teknik para përdorimit të parë në Slloveni  

 

inspektime të rregullta teknike që duhet të kryhen 

çdo 12 muaj 

 

Kontrolli teknik i parashutës është i vlefshëm për 12 muaj 

nga data e kryerjes së kontrollit teknik. 

  

Trajnimi 
 

 

Trajnimin për marrjen e licencës ose autorizimeve të 

parashutistit mund ta kryejë organizata trajnuese.  

Pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni, Autoriteti mund 

të pranojë trajnimet e kryera nga prodhuesi për marrjen 

e autorizimeve: 

pilot tandem, 

 

instruktor i pilotëve tandem, 

 

paketues i lartë i parashutës, dhe 

 

paketues kryesor i parashutës. 

 

 

 Kandidati duhet t'i drejtohet Organizatës trajnuese 

për trajnime teorike dhe praktike për licencë të 

pilotit, apo autorizim nga organi kompetent. në 

kuadër të programit të trajnimit të përcaktuar në 

shtojcën 1 të këtij dokumenti, në përputhje me 

manualin e trajnimit, i cili u miratua nga 

Agjencioni. 

Trajnimi teorik dhe praktik i referuar në paragrafin 

e mësipërm duhet të përfundojë brenda 12 muajve 

nga fillimi i trajnimit deri te organizimi teorik i 

trajnimit. Para fillimit të trajnimit praktik, kandidati 

duhet të përfundojë me sukses trajnimin teorik. 

Trajnimin e  kandidatëve e mbikëqyrë arsimtari i 

kërcimeve  me parashutë, në të cilën parashutë ata 

janë  trajnuar. 

Pas përfundimit të trajnimit teorik dhe praktik, 

kandidati mund ti nënshtrohet provimit për të marrë  

 

Trajnimin për marrjen e licencës ose autorizimeve të 

parashutistit mund ta kryejë organizata trajnuese.  

Pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni, Autoriteti mund të 

pranojë trajnimet e kryera nga prodhuesi për marrjen e 

autorizimeve: 

pilot tandem, 

 

instruktor i pilotëve tandem, 

 

paketues i lartë i parashutës, dhe 

 

paketues kryesor i parashutës. 
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licencën ose autorizimin për parashutë. 

Ekzaminimi për marrjen e licencës  së parashutës 

ose autorizimit, përbëhet nga pjesa teorike dhe 

praktike. 

 

 

Kategoritë e licencave 
 

 

Licencat e parashutistëve ndahen në kategoritë e 

mëposhtme: 

 

licencë e kategorisë A; 

 

licencë e kategorisë B; 

 

licencë e kategorisë C; dhe 

 

licencë e kategorisë D.  

 

 

N/A 

 

Licencat e parashutistëve ndahen në kategoritë e 

mëposhtme: 

 

licencë e kategorisë A; 

 

licencë e kategorisë B; 

 

licencë e kategorisë C; dhe 

 

licencë e kategorisë D.  

 

 

Lëshimi dhe afati i vlefshmërisë së licencës së parashutistit 
 

 

Licenca e parashutistit lëshohet nga Autoriteti në 

formën e paraqitur në Shtojcën 4 të kësaj Rregulloreje. 

 

Autoriteti, sipas kërkesës, i lëshon licencën e 

parashutistit pa kufizim të afatit të vlefshmërisë 

kandidatit i cili dorëzon dëshmitë për përmbushjen e 

kushteve për marrjen e licencës.  

 

Licenca e parashutës është e vlefshme për 4 vjet. 

 

Mbajtësi i licencës mund ta rinovojë këtë rregullisht 

nëse ai ka kryer të paktën 10 kërcime me  parashutë 

gjatë 12 muajve. të fundit.  

 

 

 

 

Licenca e parashutistit lëshohet nga Autoriteti në formën e 

paraqitur në Shtojcën 4 të kësaj Rregulloreje. 

 

Autoriteti, sipas kërkesës, i lëshon licencën e parashutistit 

pa kufizim të afatit të vlefshmërisë kandidatit i cili dorëzon 

dëshmitë për përmbushjen e kushteve për marrjen e 

licencës.  

 

Kushtet për marrjen e autorizimit të instruktorit të parashutizmit dhe instruktorit të parashutizmit AFF 
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Para fillimit të trajnimit për marrjen e autorizimit të 

instruktorit të parashutizmit dhe autorizimit të 

instruktorit të parashutizmit AFF, parashutisti duhet: 

 

të jetë së paku 21 vjeç; 

 

të ketë licencë të vlefshme të kategorisë D për të 

paktën 12 muaj; 

 

të ketë kryer të paktën 200 kërcime me vonesë më të 

gjatë se 30 sekonda; 

 

të ketë kryer të paktën 50 kërcime me vonesë më të 

gjatë se 45 sekonda; 

 

të ketë kryer të paktën 30 kërcime me vonesë më të 

gjatë se 60 sekonda; 

 

të ketë kryer të paktën 20 kërcime jashtë aerodromit; 

dhe 

 

të ketë kryer të paktën 2 kërcime gjatë natës. 

 

 

Autorizimi i arsimtarit të AFF rinovohet nëse 

mbajtësi i autorizimit ka realizuar 10 kërcime AFF 

gjatë 12 muajve të fundit. 

. 

 

Para fillimit të trajnimit për marrjen e autorizimit të 

instruktorit të parashutizmit dhe autorizimit të instruktorit 

të parashutizmit AFF, parashutisti duhet: 

 

të jetë së paku 21 vjeç; 

 

të ketë licencë të vlefshme të kategorisë D për të paktën 12 

muaj; 

 

të ketë kryer të paktën 200 kërcime me vonesë më të gjatë 

se 30 sekonda; 

 

të ketë kryer të paktën 50 kërcime me vonesë më të gjatë 

se 45 sekonda; 

 

të ketë kryer të paktën 30 kërcime me vonesë më të gjatë 

se 60 sekonda; 

 

të ketë kryer të paktën 20 kërcime jashtë aerodromit; dhe 

 

të ketë kryer të paktën 2 kërcime gjatë natës. 

 

 

Kushtet për marrjen e autorizimit të pilotit tandem 

 
 

Para fillimit të trajnimit për marrjen e autorizimit të 

pilotit tandem, parashutisti duhet: 

   

të jetë së paku 18 vjeç, 

 

të ketë licencë të vlefshme të kategorisë D, dhe 

 

të ketë kryer të paktën 4 orë të rënies së lirë. 

 

Autorizimi i pilotit tandem vazhdohet, nëse 

mbajtësi i autorizimit: 

 

kryen 10 kërcime të njëpasnjëshme gjatë 12 muajve 

të fundit; 

 

bashkëngjet certifikatën e vlefshme mjekësore. 

 

Para fillimit të trajnimit për marrjen e autorizimit të pilotit 

tandem, parashutisti duhet: 

   

të jetë së paku 18 vjeç, 

 

të ketë licencë të vlefshme të kategorisë D, dhe 

 

të ketë kryer të paktën 4 orë të rënies së lirë. 
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Kushtet për marrjen e autorizimit të pilotit tandem 

janë: 

 

certifikata për kryerjen e trajnimit, dhe 

 

verifikimi i trajnimit praktik. 

 

 

Kushtet për marrjen e autorizimit të pilotit tandem janë: 

 

certifikata për kryerjen e trajnimit, dhe 

 

verifikimi i trajnimit praktik. 

 

 

Kushtet për marrjen e autorizimit të paketuesit të lartë dhe paketuesit kryesor 
 

 

Para fillimit të trajnimit për marrjen e autorizimit të 

paketuesit të lartë të parashutës, parashutisti duhet të 

ketë licencë të vlefshme të kategorisë B. 

 

Kushtet për marrjen e autorizimit të paketuesit të lartë 

të parashutës janë: 

 

certifikata për kryerjen e trajnimit, dhe 

 

verifikimi i trajnimit praktik. 

 

Për marrjen e autorizimit të paketuesit kryesor të 

parashutës kandidati duhet: 

 

të posedojë autorizimin e paketuesit të lartë të 

parashutës, dhe 

 

të paraqesë dëshmi për kryerjen e trajnimit tek 

prodhuesi i parashutës për kryerjen e riparimeve të 

mëdha të parashutës dhe sistemit të lidhjeve. 

 

 

Paketuesi i autorizuar i parashutës është përgjegjës 

të palosë parashutat kryesore. 

 

Kandidati duhet të ketë përfunduar trajnimin e 

prodhuesit të parashutës, ose paketuesi të autorizuar 

të parashutës sipas programit të trajnimit në 

Shtojcën 1 të kësaj Rregulloreje. 
 

 

Para fillimit të trajnimit për marrjen e autorizimit të 

paketuesit të lartë të parashutës, parashutisti duhet të ketë 

licencë të vlefshme të kategorisë B. 

 

Kushtet për marrjen e autorizimit të paketuesit të lartë të 

parashutës janë: 

 

certifikata për kryerjen e trajnimit, dhe 

 

verifikimi i trajnimit praktik. 

 

Për marrjen e autorizimit të paketuesit kryesor të 

parashutës kandidati duhet: 

 

të posedojë autorizimin e paketuesit të lartë të parashutës, 

dhe 

 

të paraqesë dëshmi për kryerjen e trajnimit tek prodhuesi i 

parashutës për kryerjen e riparimeve të mëdha të 

parashutës dhe sistemit të lidhjeve. 

 

 

Ekzaminuesi i parashutistëve 
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Autoriteti aprovon ekzaminuesit e parashutistëve të 

cilët kryejnë verifikime të trajnimit praktik dhe 

verifikime të aftësive profesionale në emër të 

Autoritetit. 

N/A Autoriteti aprovon ekzaminuesit e parashutistëve të cilët 

kryejnë verifikime të trajnimit praktik dhe verifikime të 

aftësive profesionale në emër të Autoritetit. 

 

Aprovimi i ekzaminuesit 
 

 

të posedojë licencë dhe autorizim të paktën të 

barabartë me licencën dhe autorizimin për të cilat e 

kërkon aprovimin për kryerjen e verifikimit të trajnimit 

praktik dhe verifikimit të aftësive profesionale;  

 

t’i plotësojë kushtet e përcaktuara në Shtojcën 3 të 

kësaj Rregulloreje; dhe 

 

të jetë i pranueshëm për Autoritetin. 

 

Aprovimi i ekzaminuesit lëshohet me një periudhë të 

vlefshmërisë prej 4 vitesh. 

 

N/A 

 

të posedojë licencë dhe autorizim të paktën të barabartë me 

licencën dhe autorizimin për të cilat e kërkon aprovimin 

për kryerjen e verifikimit të trajnimit praktik dhe 

verifikimit të aftësive profesionale;  

 

t’i plotësojë kushtet e përcaktuara në Shtojcën 3 të kësaj 

Rregulloreje; dhe 

 

të jetë i pranueshëm për Autoritetin. 

 

Aprovimi i ekzaminuesit lëshohet me një periudhë të 

vlefshmërisë prej 4 vitesh. 

 

 

Kushtet për marrjen e certifikatës së aprovimit nga organizata trajnuese 
 

 

Kërkesës duhet t’i bashkëngjiten: 

 

certifikata e regjistrimit e lëshuar nga Agjencia e 

Regjistrimit të Bizneseve; 

 

manuali organizativ; 

 

programi i trajnimit; 

 

të dhënat personale (CV-ja) të menaxherit përgjegjës; 

 

të dhënat personale (CV-ja) dhe kualifikimet përkatëse 

 

N/A 

 

 

 

Kërkesës duhet t’i bashkëngjiten: 

 

certifikata e regjistrimit e lëshuar nga Agjencia e 

Regjistrimit të Bizneseve; 

 

manuali organizativ; 

 

programi i trajnimit; 

 

të dhënat personale (CV-ja) të menaxherit përgjegjës; 

 

të dhënat personale (CV-ja) dhe kualifikimet përkatëse të 
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të udhëheqësit të trajnimeve; 

 

licenca e radiostacionit, nëse është e aplikueshme; dhe 

 

polica e sigurimit nga përgjegjësia për dëmet e 

shkaktuara palëve të treta, nëse është e aplikueshme. 

 

Autoriteti do ta lëshojë Certifikatën e Aprovimit pas 

konstatimit të përmbushjes së kushteve të përcaktuara 

me këtë Rregullore. 

 

Certifikata e Aprovimit lëshohet pa kufizim të afatit të 

vlefshmërisë. 

udhëheqësit të trajnimeve; 

 

licenca e radiostacionit, nëse është e aplikueshme; dhe 

 

polica e sigurimit nga përgjegjësia për dëmet e shkaktuara 

palëve të treta, nëse është e aplikueshme. 

 

Autoriteti do ta lëshojë Certifikatën e Aprovimit pas 

konstatimit të përmbushjes së kushteve të përcaktuara me 

këtë Rregullore. 

 

Certifikata e Aprovimit lëshohet pa kufizim të afatit të 

vlefshmërisë. 

 

 

 

Udhëheqësi i trajnimeve 
 

 

Udhëheqësi i trajnimeve mund të jetë personi i cili: 

 

posedon licencë dhe autorizime e privilegje të 

vlefshme përkatëse të nevojshme për kryerjen e një ose 

më shumë trajnimeve brenda fushëveprimit të 

aprovimit, dhe 

 

ka kaluar verifikimin me shkrim të njohurive për 

legjislacionin në fuqi, manualin organizativ dhe 

programin e trajnimit, të cilin e mban Autoriteti gjatë 

procesit të aprovimit. 

 

Udhëheqësi i trajnimeve është përgjegjës për: 

 

 

menaxhimin dhe mbajtjen e trajnimeve në përputhje 

me manualin organizativ të aprovuar, programin e 

aprovuar të trajnimit dhe legjislacionin në fuqi, 

 

 

Menaxheri  i parashutizmit në kontrollin e mjetit 

ajror është përgjegjës për: 

 

komunikim me pilotin e mjetit ajror; 

 

përcaktimin e rendit të kërcimit; 

 

mbi fluturimin, pozicionin e pikës refuzohet dhe 

nëse është e nevojshme orienton pilotin dhe në të 

njëjtën kohë kujdeset për sigurinë dhe disiplinën në 

mjetin ajror; 

 

përcakton intervalin kohor për  kërcime nga mjeti 

ajror. 

 

Menaxheri i parashutizmit duhet të jetë pilot i 

licencuar i kategorisë B, C ose D. 

 

Nëse në mjetin ajror gjinden 15 ose më shumë 

 

Udhëheqësi i trajnimeve mund të jetë personi i cili: 

 

posedon licencë dhe autorizime e privilegje të vlefshme 

përkatëse të nevojshme për kryerjen e një ose  

 

më shumë trajnimeve brenda fushëveprimit të aprovimit, 

dhe 

 

ka kaluar verifikimin me shkrim të njohurive për 

legjislacionin në fuqi, manualin organizativ dhe programin 

e trajnimit, të cilin e mban Autoriteti gjatë procesit të 

aprovimit. 

 

Udhëheqësi i trajnimeve është përgjegjës për: 

 

menaxhimin dhe mbajtjen e trajnimeve në përputhje me 

manualin organizativ të aprovuar, programin e aprovuar të 

trajnimit dhe legjislacionin në fuqi, 
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integrimin e trajnimit teorik dhe atij praktik, 

 

monitorimin e progresit të secilit nxënës, 

 

mbajtjen e provimit teorik, dhe 

 

përputhshmërinë e vazhdueshme me legjislacionin e 

aplikueshëm të trajnimeve për të cilat është aprovuar. 

parashutistë, menaxheri duhet të jetë pilot i 

kategorisë C ose D. 

 

Nëse një kandidat i aeroplanit hyn dhe hidhet në një 

bordin e lirë, ai duhet të ketë një udhëheqës 

parashutistësh në pilotin e avionëve të një licence të 

kategorisë C ose D. 

 

Nëse kandidatët kërcejnë në hapje automatike, në 

mjet ajror duhet të jetë arsimtari me autorizim TSO. 

integrimin e trajnimit teorik dhe atij praktik, 

 

monitorimin e progresit të secilit nxënës, 

 

mbajtjen e provimit teorik, dhe 

 

përputhshmërinë e vazhdueshme me legjislacionin e 

aplikueshëm të trajnimeve për të cilat është aprovuar. 

 

Programi i trajnimit 
 

 

Me program të trajnimit mbajtja e trajnimit mund të 

definohet si: 

 

trajnim teorik, 

 

trajnim praktik, ose 

 

trajnim teorik dhe praktik. 

 

Programi i trajnimit duhet të përmbajë informata dhe 

udhëzime për personat e përfshirë në trajnim dhe të 

paktën si në vijim: 

 

deklaratën e menaxherit përgjegjës, 

 

procedurat për ndryshimin dhe plotësimin e programit 

të trajnimit, 

 

qëllimin dhe detyrat e trajnimit, 

 

udhëzimet metodologjiko didaktike, 

 

listën e literaturës profesionale e cila përdorët gjatë 

trajnimit, 

 

Kandidati duhet t'i drejtohet Organizatës trajnuese 

për trajnime teorike dhe praktike për pilotë, apo 

autorizim, e cila është e autorizuar  nga organi 

kompetent në kuadër të programit të trajnimit të 

përcaktuar në shtojcën 1 të këtij dokumenti, në 

përputhje me manualin e trajnimit, i cili u miratua 

nga Agjencioni. 

 

Trajnimi teorik dhe praktik i referuar në paragrafin 

e mësipërm duhet të përfundojë brenda 12 muajve 

nga fillimi i trajnimit deri te organizimi teorik i 

trajnimit. Para fillimit të trajnimit praktik, kandidati 

duhet të përfundojë me sukses trajnimin teorik. 

 

Trajnimin e  kandidatëve e mbikëqyrë arsimtari i 

kërcimeve  me parashutë, në të cilën ata janë të 

trajnuar. 

 

Pas përfundimit të trajnimit teorik dhe praktik, 

kandidati mund ti nënshtrohet provimit për të marrë  

licencën ose autorizimin për parashutë. 

 

Ekzaminimi për marrjen e licencës së parashutistit 

ose autorizimin, përbëhet nga pjesa teorike dhe 

 

Me program të trajnimit mbajtja e trajnimit mund të 

definohet si: 

 

trajnim teorik, 

 

trajnim praktik, ose 

 

trajnim teorik dhe praktik. 

 

Programi i trajnimit duhet të përmbajë informata dhe 

udhëzime për personat e përfshirë në trajnim dhe të paktën 

si në vijim: 

 

deklaratën e menaxherit përgjegjës, 

 

procedurat për ndryshimin dhe plotësimin e programit të 

trajnimit, 

 

qëllimin dhe detyrat e trajnimit, 

 

udhëzimet metodologjiko didaktike, 

 

listën e literaturës profesionale e cila përdorët gjatë 

trajnimit, 
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pajisjet për komunikim, dhe 

 

elaborimin e trajnimit. 

 

Menaxheri përgjegjës duhet ta vërtetojë me nënshkrim 

deklaratën përmes së cilës konfirmon: 

 

se programi i trajnimit është në përputhje me 

legjislacionin në fuqi, dhe 

 

se do t’i kryejnë trajnimet në përputhje me programin e 

aprovuar të trajnimit. 

 

Elaborimi i trajnimit teorik duhet të përmbajë të paktën 

sa vijon: 

 

elaborimin e hollësishëm të njësive mësimore në 

përputhje me legjislacionin në fuqi, 

 

elaborimin e orëve mësimore për secilën njësi 

mësimore. 

 

Elaborimi i trajnimit praktik duhet të përmbajë 

elaborimin e hollësishëm të ushtrimeve praktike. 

 

Elaborimi i hollësishëm i ushtrimeve praktike duhet të 

përmbajë të paktën: 

 

elaborimin e kërcimeve, 

 

detyrat e ushtrimeve,  

 

elementet e ushtrimeve, 

 

mënyrën e kryerjes së ushtrimeve, 

 

kushtet meteorologjike për kryerjen e ushtrimeve, dhe 

 

praktike. 

 

Kandidati duhet të plotësojë pjesën praktike të 

provimit brenda 12 muajve nga përfundimi i 

trajnimit praktik. 

 

Nëse kandidati nuk e kalon pjesën praktike të 

provimit brenda afatit të përcaktuar në paragrafin e 

mësipërm, ai përsëri duhet ti nënshtrohet provimit 

teorik. 

 

 

pajisjet për komunikim, dhe 

 

elaborimin e trajnimit. 

 

Menaxheri përgjegjës duhet ta vërtetojë me nënshkrim 

deklaratën përmes së cilës konfirmon: 

 

se programi i trajnimit është në përputhje me legjislacionin 

në fuqi, dhe 

 

se do t’i kryejnë trajnimet në përputhje me programin e 

aprovuar të trajnimit. 

 

Elaborimi i trajnimit teorik duhet të përmbajë të paktën sa 

vijon: 

 

elaborimin e hollësishëm të njësive mësimore në përputhje 

me legjislacionin në fuqi, 

 

elaborimin e orëve mësimore për secilën njësi mësimore. 

 

Elaborimi i trajnimit praktik duhet të përmbajë elaborimin 

e hollësishëm të ushtrimeve praktike. 

 

Elaborimi i hollësishëm i ushtrimeve praktike duhet të 

përmbajë të paktën: 

 

elaborimin e kërcimeve, 

 

detyrat e ushtrimeve,  

 

elementet e ushtrimeve, 

 

mënyrën e kryerjes së ushtrimeve, 

 

kushtet meteorologjike për kryerjen e ushtrimeve, dhe 

 

vlerësimin e suksesit në zotërimin e ushtrimeve. 
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vlerësimin e suksesit në zotërimin e ushtrimeve. 

 

Organizata trajnuese, pajisjet dhe mjetet mësimore 
 

 

Organizata trajnuese duhet të sigurojë infrastrukturën, 

pajisjet dhe mjetet mësimore të nevojshme për 

kryerjen e trajnimit të aprovuar, duke përfshirë 

hapësira të përshtatshme për: 

 

kryerjen e trajnimit teorik, 

 

personat drejtues dhe personat trajnues, dhe 

 

ruajtjen e parashutës, si dhe të pajisjeve tjera të cilat 

përdoren për trajnim. 

 

N/A 

 

Organizata trajnuese duhet të sigurojë infrastrukturën, 

pajisjet dhe mjetet mësimore të nevojshme për kryerjen e 

trajnimit të aprovuar, duke përfshirë hapësira të 

përshtatshme për: 

 

kryerjen e trajnimit teorik, 

 

personat drejtues dhe personat trajnues, dhe 

 

ruajtjen e parashutës, si dhe të pajisjeve tjera të cilat 

përdoren për trajnim. 

 

Raportimi në Autoritet 

 
 

Organizata trajnuese duhet, jo më vonë së data 1 mars 

e çdo viti kalendarik, të raportojë në Autoritet për: 

 

numrin e nxënësve të cilët kanë filluar trajnimin gjatë 

vitit kalendarik paraprak, 

 

numrin e përgjithshëm të nxënësve të cilët nuk e kanë 

kryer trajnimin, 

 

numrin e përgjithshëm të nxënësve të cilët kanë filluar 

trajnimin, 

 

numrin e nxënësve të cilët kanë kryer trajnimin gjatë 

vitit kalendarik paraprak, 

 

numrin e kërcimeve që nxënësit kanë kryer gjatë vitit 

 

N/A 

 

Organizata trajnuese duhet, jo më vonë së data 1 mars e 

çdo viti kalendarik, të raportojë në Autoritet për: 

 

numrin e nxënësve të cilët kanë filluar trajnimin gjatë vitit 

kalendarik paraprak, 

 

numrin e përgjithshëm të nxënësve të cilët nuk e kanë 

kryer trajnimin, 

 

numrin e përgjithshëm të nxënësve të cilët kanë filluar 

trajnimin, 

 

numrin e nxënësve të cilët kanë kryer trajnimin gjatë vitit 

kalendarik paraprak, 

 

numrin e kërcimeve që nxënësit kanë kryer gjatë vitit 
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kalendarik paraprak, dhe 

 

numrin e përgjithshëm të kërcimeve të kryera nga 

nxënësit. 

 

kalendarik paraprak, dhe 

 

numrin e përgjithshëm të kërcimeve të kryera nga 

nxënësit. 

 

 

Mbikëqyrja e organizatës 
 

 

Organizata trajnuese duhet t’i sigurojë Autoritetit qasje 

në infrastrukturën, parashutat, pajisjet, mjetet 

mësimore, dokumentet, shënimet dhe të dhënat tjera 

relevante për trajnimin të cilin organizata trajnuese e 

kryen, me qëllim të verifikimit të përputhshmërisë së 

vazhdueshme me kërkesat e kësaj Rregulloreje. 

 

N/A 

 

Organizata trajnuese duhet t’i sigurojë Autoritetit qasje në 

infrastrukturën, parashutat, pajisjet, mjetet mësimore, 

dokumentet, shënimet dhe të dhënat tjera relevante për 

trajnimin të cilin organizata trajnuese e kryen, me qëllim të 

verifikimit të përputhshmërisë së vazhdueshme me 

kërkesat e kësaj Rregulloreje. 

 


