
 

 

                       
 
 

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGOS TARYBA 
 

NUTARIMAS 
DĖL BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ 
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 
2017 m. gruodžio 27 d. Nr. 5 

Vilnius 
 

Vadovaudamasi Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 74  „Dėl Burinių jachtų 
laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo”, 37 punktu bei atsižvelgdamas į Lietuvos 
buriuotojų sąjungos Tarybos 2017 m. gruodžio 27 dienos posėdžio sprendimą: 

1 .  T v i r t i n a Burinių jachtų laivavedžių egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos 
aprašą (pridedama). 

2. N u s t a t o, kad šis nutarimas įsigalioja 2018  metų liepos 1 dieną. 
 
 
 
 
Prezidentas           Naglis Nasvytis
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PATVIRTINTA 
Lietuvos buriutojų sąjungos tarybos 
2017-12-27 nutarimu Nr. 5 

 
BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ KVALIFIKACIJOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO 

IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašas“ (toliau – aprašas) nustato burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų 
(toliau – egzaminas) klausimynų sudarymo, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarką 
bei sąlygas. 

2. Šiame apraše naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Burinių jachtų laivavedžių 
diplomavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 
d. įsakymu Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių patvirtinimo“. 

3. Asmenims, siekiantiems įgyti burinės jachtos laivavedžio, radijo ryšio operatoriaus 
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (toliau – kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai), yra 
vykdomi šie žinių patikrinimai: 

3.1. asmenų, siekiančių burinės jachtos laivavedžio, radijo ryšio operatoriaus kvalifikacijos, 
teorinių žinių patikrinimas (toliau teorijos egzaminas); 

3.2. asmenų, siekiančių burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos, praktinių gebėjimų 
patikrinimas (toliau praktikos egzaminas). 

4. Prašymai dėl burinės jachtos laivavedžio, radijo ryšio operatoriaus kvalifikacijos egzamino 
laikymo priimami, atitinkama kvalifikacija suteikiama ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai 
išduodami Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių IV ir V skyriuose nustatyta tvarka.  

5. Egzaminas laikomas valstybine kalba. Kai asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą (toliau – 
egzaminuojamasis), nemoka valstybinės kalbos, egzamine gali dalyvauti asmuo, gebantis versti į 
egzaminuojamajam suprantamą kalbą ir turintis profesinę vertėjo kvalifikaciją ir tai įrodantį 
dokumentą (toliau – vertėjas). Nepateikus šio dokumento, vertėjui teorijos egzamine dalyvauti 
neleidžiama. Vertėją kviečia ir už vertimo paslaugas sumoka egzaminuojamasis. 

 
II SKYRIUS 

TEORIJOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 
 
6. Burinių jachtų laivavedžių teorijos egzaminų klausimynas sudaromas atsižvelgiant į 

Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių IX skyriuje išdėstytas mokymo programų temas ir 
pagal šias temas parengtas Burinių jachtų laivavedžių mokymo programas. 

7. Burinių jachtų laivavedžių egzaminų klausimyną sudaro ir keičia LBS kvalifikacinė 
komisija. Komisijos nariai neturi teisės atskleisti šių klausimynų turinio. 

8. Egzaminų klausimynai yra tvirtinami Lietuvos buriuotojų sąjungos (toliau – LBS) Tarybos 
nutarimu. 

9. Patvirtinti egzaminų klausimynai nėra viešai skelbiami. LBS interneto svetainėje gali būti  
skelbiami atskirų programų temų klausimų pavyzdžiai. 

10. Teorijos egzaminai vykdomi atsižvelgiant į Kvalifikacinės komisijos pirmininko 
patvirtintą egzaminų tvarkaraštį, kuriame nurodyta egzamino vykdymo vieta (adresas) ir kuris yra 
skelbiamas viešai LBS interneto svetainėje. 

12. Teorijos egzaminus vykdo Kvalifikacinės komisijos pirmininkas arba pirmininko 
paskirtas egzaminus vykdyti jo pavaduotojas ir paskirti kvalifikacinės komisijos nariai - 
egzaminuotojai. 



3 
 

 

13. Egzaminuojamasis, atvykęs laikyti teorijos egzaminą, turi egzaminuotojui pateikti Burinių 
jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių 31.1-31.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus. 
Nepateikus šių dokumentų nėra leidžiama laikyti teorijos egzaminą. 

14. Teorijos egzamino metu konsultacijos neteikiamos.  
15. Egzamino patalpoje gali būti egzaminuojamieji, šio Aprašo 5 punkte nurodytu atveju 

vertėjas (-ai) ir Kvalifikacinės komisijos pirmininko vykdyti egzaminą paskirtų Kvalifikacijos 
komisijų, ,nariai - egzaminuotojai. Kiti asmenys egzamino patalpoje gali būti tik Kvalifikacinės 
komisijos pirmininko sprendimu. 

16. Teorijos egzaminas, siekiant įgyti burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos laipsnį ar 
burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus kvalifikaciją, yra laikomas šio Aprašo VI - X skyriuose 
nustatyta tvarka, egzaminų užduotis atliekamos ir į klausimus atsakoma naudojantis programine ir 
kita įranga (pvz. kompiuteriu, VHF radijo stotimi ir pan.), žodžiu, raštu. Teorijos egzamino 
laikymui taikomos išimtys yra šios: 

16.1. Asmenims, turintiems vidaus vandenų transporto specialistų I-V grupių laivo kapitono 
arba kapitono-mechaniko laipsnio diplomus, budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono 
padėjėjo ir kapitono jūrinio laipsnio diplomus, laikant burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos 
teorijos egzaminą, reikia laikyti egzaminą tik iš šio aprašo 8 priede nurodytų egzamino temų. Tokiu 
atveju šiame punkte auksčiau nurodyto diplomo kopija pridedama prie egzamino protokolo, o 
egzaminatorius tai pažymi  protokole, nurodydamas, kurių temų ekzaminuojamajam nereikia laikyti 
ir kurios jų yra įskaitomos kaip išlaikytos, tokios sprendimo pagrindą bei patvirtina tai parašu. 

16.2. Asmenims, baigusiems GMDSS radijo ryšio operatoriaus „GOC“ arba „ROC“ mokymo 
kursus ir turintiems kursų baigimo dokumentą ir pageidaujantiems įgyti Burinės jachtos radijo ryšio 
operatoriaus pažymėjimą, pateikus prašymą ir turimą galiojantį kursų baigimo dokumentą,  
egzaminatorius tai pažymi protokole, nurodydamas, kurių temų egzaminuojamajam nereikia laikyti 
ir kurios jų yra įskaitomos kaip išlaikytos, tokio sprendimo pagrindą bei patvirtina tai parašu. 
Tokiu atveju LBS išduoda Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimą nelaikant 
kvalifikacijos egzamino. 

17. Jeigu teorijos egzamino metu sugenda programinė ar techninė įranga, teorijos egzamino 
rezultatas yra anuliuojamas, asmuo egzaminą laiko iš naujo, kitu laiku.  

18. Pasibaigus teorijos egzaminui, egzaminuotojas užpildo egzaminų žiniaraštį, kurio forma 
yra nustatyta šio Aprašo 1 priede, kiekvieno egzaminuojamojo teorijos egzamino rezultatai įrašomi į 
kvalifikacijos teorijos egzamino protokolą (toliau – egzamino protokolas), kurių formos yra 
nustatytos šio Aprašo 2, 3, 4, 5, 6 prieduose. 

19. Egzamino protokolą pasirašo egzaminuotojas ir egzaminuojamasis. 
20. Egzaminuojamajam atsisakius pasirašyti egzamino protokole, egzaminuotojas tai pažymi 

egzamino protokole, šį faktą papildomai savo parašu patvirtina ne mažiau kaip vienas 
egzaminuotojas, buvęs patalpoje ir galintis patvirtinti išreikštą atsisakymą pasirašyti egzamino 
protokole. 

21. Teorijos egzaminų perlaikymų skaičius neribojamas. Neišlaikius teorijos egzamino: 
21.1. pakartotinai laikyti egzaminą (visą arba neišlaikytas temas dalimis egzaminuojamojo 

pasirinkimu) leidžiama ne anksčiau, kaip kitą egzaminų tvarkaraštyje nurodytą dieną; 
21.2. už kiekvieną perlaikymą, išskyrus šio aprašo 17 punkte nurodytas aplinkybes, yra 

mokamas LBS nustatytas mokestis. 
 

III SKYRIUS 
PRAKTIKOS EGZAMINO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 
22. Praktikos egzamino metu tikrinami ir vertinami egzaminuojamojo įgūdžiai ir gebėjimai 

planuoti ir vykdyti plaukimą, saugiai valdyti burinę jachtą. 
23. Praktikos egzaminą gali laikyti asmenys, sėkmingai išlaikę teorijos egzaminą. 
24. Praktikos egzaminas siekiant įgyti burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinį laipsnį 

laikomas šio Aprašo VI-VIII skyriuose nustatyta tvarka, nurodytoje vietoje, plaukiojimo 
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akvatorijoje ir vadovaujantis laikomo egzamino programa. 
25. Praktikos egzaminai vykdomi vadovaujantis Kvalifikacinės komisijos pirmininko 

patvirtintu praktikos egzaminų tvarkaraščiu, kuriame yra nurodyta egzamino vykdymo vieta 
(adresas) data ir laikas ir kuris yra paskelbiamas viešai LBS interneto svetainėje. 

26. Praktikos egzaminus vykdo Kvalifikacinės komisijos pirmininko paskirti kvalifikacinės 
komisijos nariai – egzaminuotojai. 

27. Prieš praktikos egzaminą, asmenys turi pateikti egzaminuotojui Burinių jachtų laivavedžių 
diplomavimo taisyklių 32.1-32.8 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Nepateikus šių dokumentų 
nėra leidžiama laikyti praktikos egzaminą. 

28. Praktikos egzaminas siekiant įgyti burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinį laipsnį 
vykdomas burine jachta, atitinkančia šio Aprašo VI-VIII skyriuose nustatytus reikalavimus. Pilnai 
sukompletuotą reikiamai plaukimo kategorijai burinę jachtą, su ar be jos valdymui reikalinga įgula, 
turinčią galiojančią techninę apžiūrą reikiamai plaukimo kategorijai praktikos egzaminui pateikia 
egzaminuojamasis arba egzamino organizatorius (apmoka egzaminuojamasis). 

29. Praktikos egzaminas įvertinamas išlaikytu arba neišlaikytu šiais atvejais: 
29.1. laikomas išlaikytu, jeigu asmuo, įvykdęs šio Aprašo VI-VIII skyriuose nurodytas 

praktikos egzamino užduotis, nepadaro nė vienos kritinės klaidos, nurodytos šio Aprašo VI-VIII 
skyrių 54, 60, 67, 69 punktuose. 

29.2. laikomas neišlaikytu, kai asmuo neatitinka Aprašo 29.1 papunkčio reikalavimų.  
30. Pasibaigus praktikos egzaminui, egzaminuotojas užpildo egzaminų žiniaraštį, kurio forma 

yra nustatyta šio Aprašo 1 priede, kiekvieno egzaminuojamojo praktikos egzamino rezultatai 
įrašomi į kvalifikacijos praktikos egzamino protokolą, kurio forma yra nustatyta šio Aprašo 7 
priede. Pasibaigus praktikos egzaminui, praktikos egzamino protokole turi pasirašyti 
egzaminuotojas ir egzaminuojamasis. 

31. Praktikos egzamino perlaikymų skaičius neribojamas. Neišlaikytą praktikos egzaminą: 
31.1. pakartotinai laikyti leidžiama ne anksčiau kaip kitą egzaminų tvarkaraštyje nurodytą 

dieną.  
31.2. laikyti dalimis ar perlaikyti nėra leidžiama.  
 

IV SKYRIUS 
EGZAMINUOTOJO FUNKCIJOS 

 
32.  Egzaminuotojas atsako už jam patikėtos informacijos konfidencialumą bei sąžiningą, 

objektyvų ir teisingą egzaminų vykdymą. Prieš teorijos egzaminą egzaminuotojas privalo: 
32.1. patikrinti kiekvieno egzaminuojamojo asmens tapatybę; 
32.2. supažindinti egzaminuojamuosius su egzamino laikymo sąlygomis ir tvarka. 
33. Pasibaigus egzaminui egzaminuotojas pasirašo ir egzaminuojamajam pateikia pasirašyti 

egzamino protokolą. 
34. Egzaminuojamajam pažeidus 43.3 - 43.5 papunkčių reikalavimus ar nevykdant teisėtų 

egzaminuotojo nurodymų, egzaminuotojas turi teisę nutraukti tvarką pažeidusio egzaminuojamojo 
egzaminą ir šalinti egzaminuojamąjį iš egzamino. Šiuo atveju egzaminas laikomas neišlaikytu. Už 
egzamino laikymą sumokėtas mokestis negrąžinamas. Egzaminuotojas egzamino tvarkos 
pažeidimus nurodo egzaminuojamojo egzamino protokole. 

35. Išlaikius teorijos ar praktikos egzaminą egzaminuojamajam yra išduodama išlaikyto  
egzamino protokolo patvirtinta kopija, kurioje nurodoma kopijos tikrumą patvirtinusio 
egzaminuotojo spaudas arba vardas, pavardė, parašas ir data. 

36. Egzaminuojamojo pageidavimu, egzaminuotojas supažindina jį su padarytomis klaidomis, 
teisingais sprendimais. Egzaminuotojas privalo užtikrinti klausimų, testo duomenų apsaugą nuo 
kopijavimo ar kitokio pasisavinimo. 

37. Egzaminuotojas, supažindindamas egzaminuojamąjį su padarytomis klaidomis, gali, 
tačiau neprivalo komentuoti egzaminų klausimų turinio. 
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38. Praktikos egzamino egzaminuotojas atsako už sąžiningą, objektyvų ir teisingą praktikos 
egzaminų vykdymą. 

39. Prieš praktikos egzaminą egzaminuotojas privalo: 
39.1. užtikrinti, kad burinė jachta, kuria bus vykdomas praktikos egzaminas, būtų techniškai 

tvarkinga ir visiškai sukomplektuota, turėtų galiojančią techninę apžiūrą reikiamai plaukimo 
kategorijai; 

39.2. patikrinti kiekvieno egzaminuojamojo asmens tapatybę; 
39.3. supažindinti egzaminuojamuosius su užduotimis, kurias jie turės atlikti, sąlygomis ir 

tvarka. 
40. Praktikos egzamino egzaminuotojas turi būti pasirengęs reikiamu momentu imtis visų 

būtinų priemonių, kad būtų išvengta bet kokio neigiamo įvykio dėl egzaminuojamojo veiksmų arba 
neveikimo. 

41. Egzaminuojamojo pageidavimu, pasibaigus egzaminui, praktikos egzamino 
egzaminuotojas supažindina jį su padarytomis klaidomis, teisingais sprendimais. 

42. Egzaminuotojas turi teisę nutraukti praktikos egzaminą šiais atvejais: 
42.1 jei egzaminuojamojo daromos burinės jachtos valdymo, navigacinės, vairavimo klaidos, 

veiksmai arba neveikimas kelia pavojų kitiems eismo dalyviams, jachtai ir jos įgulai, kitam laivui, 
jo keleiviams, neatsižvelgiant į tai, ar egzaminuotojas turi imtis priemonių, kad būtų išvengta 
avarinio įvykio dėl egzaminuojamojo daromų valdymo klaidų, pavojingų veiksmų arba neveikimo, 
ar ne. Tokiu atveju egzaminas yra laikomas neišlaikytu; 

42.2. dėl nenumatytų aplinkybių: avarinis incidentas, netinkamos, pavojingos, pasikeitusios 
oro sąlygos (stiprus vėjas, štormas, škvalas, štilius), labai intensyvus laivų eismas, burinės jachtos 
gedimas ir panašiai. Tokiu atveju praktikos egzaminą Kvalifikacinė komisija turi paskirti kitu laiku. 
Mokestis už egzamino laikymą pakartotinai dėl aukščiau šiame punkte nurodytos priežasties yra 
neimamas. 

 
V SKYRIUS 

REIKALAVIMAI EGZAMINUOJAMIESIEMS 
 
43. Egzaminuojamojo pareigos: 
43.1. laiku atvykti į teorijos ar praktikos egzaminą; 
43.2. pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
43.3. egzaminą laikyti sąžiningai ir nesinaudoti neleistinomis priemonėmis (literatūra, 

mobiliojo ryšio ir kitomis informacijos priėmimo, perdavimo ir įrašymo priemonėmis); 
43.4. teorijos egzamino metu nesikalbėti tarpusavyje, išskyrus pokalbius su vertėju, netrukdyti 

kitiems egzaminuojamiesiems; 
43.5. be leidimo neišeiti iš teorijos egzaminų patalpos. 
44. Egzaminuojamasis turi teisę: 
44.1. teorijos ir praktikos egzamino metu naudotis leidžiamomis priemonėmis, įranga, 

literatūra; 
44.2. susipažinti su teorijos ir praktikos egzamino rezultatais ir padarytomis klaidomis, 

teisingais sprendimais, gauti egzaminų protokolo kopiją, apskųsti egzamino rezultatus 
Diplomavimo Taisyklių 47 punkte nustatyta tvarka. 

45. Mokestį už egzamino laikymą sumokėjęs, užsiregistravęs ir iki teorijos egzamino pradžios 
į egzaminų vykdymo vietą neatvykęs, iki egzamino pradžios nepateikęs Apraše ir Taisyklėse 
nurodytų dokumentų, egzaminuojamasis turi registruotis laikyti egzaminą iš naujo. Registruojantis 
iš naujo, mokestis už egzaminus nemokamas. 

46. Užsiregistravusiam ir pavėlavusiam į egzaminą egzaminuojamajam tą pačią dieną 
egzaminą laikyti leidžiama tuo atveju, jeigu yra laisvų vietų kitu laiku. 

47. Egzaminuojamasis privalo imtis visų būtinų priemonių savo ir burinės jachtos įgulos 
saugumui praktikos egzamino metu užtikrinti, privalo egzamino metu elgtis taip, kad nesukeltų 
pavojaus kitiems eismo dalyviams ir nesudarytų kliūčių jų eismui. 
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48. Teorijos ir praktikos egzaminų neleidžiama laikyti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo 
psichotropinių medžiagų egzaminuojamajam. 

 
VI SKYRIUS 

VIDAUS VANDENŲ BURINĖS JACHTOS VADO TEORIJOS IR PRAKTIKOS 
EGZAMINŲ VYKDYMAS 

 
49. Vidaus vandenų burinės jachtos vado teorijos egzamino vykdymas: 
49.1. teorijos egzamino metu egzaminuojamajam pateikiamas testas į kurio klausimus 

atsakoma naudojantis kompiuterine programine įranga; 
49.1.1. testas yra sudarytas, atsižvelgiant į mokymo temas ir jų apimtį, iš 5, arba 10 klausimų 

vienai temai, atsitiktinumo principu parinktų iš atitinkamo egzaminų klausimyno, ir kelių atsakymų 
variantų į kiekvieną klausimą. Atsakydamas į klausimus, egzaminuojamasis turi pažymėti teisingą 
atsakymą; 

49.1.2. atsakymui į klausimus skiriama iki 60 minučių. Pasibaigus skirtam laikui, 
atsakinėjimas sustabdomas, o neatsakyti klausimai laikomi neteisingai atsakytais klausimais; 

49.1.3. tema laikoma išlaikyta, jei per skirtą laiką egzaminuojamasis teisingai atsako į 4 ar 
daugiau iš 5 temos klausimų, 8 ar daugiau iš 10 temos klausimų; 

49.1.4. atskirai mokymo temai papunktyje 49.1 nurodytas testas gali būti pateiktas ir į testo 
klausimus atsakoma ne naudojant kompiuterinę įrangą o raštu;  

49.2. išlaikius navigacijos ir locijos temą teste, egzaminuojamajam duodamas spręsti 
navigacinis uždavinys, kuris: 

49.2.1 yra parenkamas iš atitinkamo egzaminų klausimyno. Uždavinio sprendimui naudojami 
jūrlapiai, navigaciniai įrankai ir priemonės. Uždavinio sprendimui skiriama 40 min. Išsprendęs ir 
pasiruošęs atsakymams raštu, egzaminuojamasis atsakinėja žodžiu paaiškindamas egzaminuotojui 
sprendimą; 

49.2.2. navigacinis uždavinys laikomas išspręstu, jei egzaminuojamasis, spręsdamas uždavinį 
tikrąjį kursą jūrlapyje nustato 3 laipsnių tikslumu, naudodamas 1:75000 mastelio jūrlapį, nustato 
taško koordinates 0,2 jūrmylės tikslumu, atstumą išmatuoja 0,1 jūrmylės tikslumu (jeigu 
naudojamas kito mastelio jūrlapis, proporcingai keičiasi leidžiama paklaida); 

50. Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu jeigu egzaminuojamasis išlaiko visas 49.1 
papunktyje laikytas temas ir išsprendžia 49.2 papunktyje nurodytą uždavinį.  

51. Neišlaikius dalies 49.1 papunktyje laikytų temų ar 49.2 papunktyje nurodytos egzamino 
dalies, neišlaikytas temas ar egzamino dalis galima perlaikyti visas arba dalimis egzaminuojamojo 
pasirinkimu kitą egzaminų sesijos dieną. 

52. Vidaus vandenų burinės jachtos vado praktikos egzamino vykdymas: 
52.1. egzamino vykdymui naudojama burinė jachta su pagalbiniu mechaniniu varikliu, kurios 

maksimalus bendras korpuso ilgis didesnis kaip 7 metrai; 
52.2. egzaminas vykdomas vidaus vandenyse, egzamino trukmė apie 1-2 valandas vienam 

egzaminuojamajam (esant ypatingom sąlygom – štilius, audra, didelis laivų eismas egzaminatorius 
gali egzaminą sutrumpinti arba pratęsti vykdymą iki 3 valandų). 

53. egzamino metu egzaminuojamasis, įvertinęs konkrečias esamas egzamino metu sąlygas, 
turi įvykdyti užduotis: 

53.1. patikrinti burinės jachtos komplektiškumą šiai plaukimo kategorijai ir paruošti burinę 
jachtą plaukimui; 

53.2. instruktuoti įgulą ir paskirstyti pareigas, vadovauti visų praktinių užduočių manevrų 
metu įgulai; 

53.3. atšvartuoti ir nuplaukti nuo krantinės, bojos tinkamu momentu pakeliant ir naudojant 
bures; 

53.4. naudojant tik bures plaukti aštriais kursais, plaukti prieš vėją (laviruotė), plaukti 
pavėjiniais kursais, atlikti posūkius prieš vėją ir pavėjui, nuplaukti egzaminatoriaus užduotu 
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maršrutu, plaukti egzaminatoriaus užduotu kursu pagal kompasą, surifuoti bures; parinkti 
inkaravimui vietą, nuleisti inkarą, tinkamai parinkti inkaro lyno ilgį, inkarą iškelti; 

53.5. naudojant tik bures atlikti manevrus ir naudoti gelbėjimo priemones esant situacijai 
“žmogus už borto”; 

53.6. naudojant tik bures priplaukti prie krantinės, bojos prišvartuoti jachtą; 
53.7. atlikti 53.3, 53.5, 53.6 papunkčiuose nurodytas užduotis naudojant tik jachtos mechaninį 

variklį; 
53.8. jeigu dėl konkrečių sąlygų egzamino metu 53.3 ir 53.6 papunkčiuose nurodytas užduotis 

atlikti naudojant tik bures neįmanoma ar nesaugu, aptarus tokią padėtį su egzaminatoriumi ir jam 
pritarus esamai situacijai ir leidus, minėtas egzamino užduotis galima atlikti naudojant jachtos 
mechaninį variklį; 

53.9. surišti jūrinius mazgus ir naudoti teisingai juos kiekvienu atveju pagal paskirtį; 
53.10. sutvarkyti jachtą po plaukiojimo (teisingai, saugiai prišvartuoti, išdėstyti krancus, 

sudėti bures, sutvarkyti judamąjį takelažą). 
54. Kritinės klaidos, kurias padarius praktikos egzaminas laikomas neišlaikytu: 
54.1. nepatikrinamas jachtos komplektiškumas prieš plaukimą, neinstruktuojama įgula; 
54.2. grubios klaidos atsišvartuojant ar prisišvartuojant (neatsižvelgiama į situaciją 

prieplaukoje ar marinoje, vėją, srovę, bangavimą, laivų eismą, bujų, kito laivo, krantinės  kliudymas 
ar atsitrenkimas neįvertinus sąlygų, nežymus, nepavojingas prilietimas nelaikomas kritine klaida); 

54.3. potencialiai pavojingos situacijos plaukimo metu sudarymas, objekto (bujų, kito laivo, 
krantinės ir kt.) vandenyje kliudymas ar atsitrenkimas neįvertinus sąlygų; 

54.4. pažeistos laivybos taisyklės (pvz., burinio ar kito laivo nepraleidimas, kaip to reikalauja 
laivybos taisyklės, avarinės situacijos laivų eisme sudarymas), per greitas pavojingas plaukimas 
(esant ribotam greičiui arba neatsižvelgiant į konkrečias laivybos sąlygas); 

54.5. navigacijos ženklų nepaisymas; 
54.6. nesugebėjimas nuplaukti nurodyto maršruto; 
54.7. jachtos valdymo kontrolės praradimas; 
54.8. nesiorientavimas plaukiant pagal kompasą, nesiorientavimas (nemokėjimas skaityti) 

locmano žemėlapyje ir / arba jūrlapyje; 
54.9. netinkamas manevras situacijoje „žmogus už borto“, nepriplaukimas ar neteisingas 

priplaukimas prie iškritusio antru bandymu, neteisingas gelbėjamo žmogaus pakėlimas; gelbėjimo 
rato išmetimas kartu su lynu arba neteisingas lyno laikymas. 

 
VII SKYRIUS 

PAKRANČIŲ VANDENŲ BURINĖS JACHTOS VADO TEORIJOS IR PRAKTIKOS 
EGZAMINŲ VYKDYMAS 

 
55. Pakrančių vandenų burinės jachtos vado teorijos egzamino vykdymas: 
55.1. teorijos egzamino metu egzaminuojamajam pateikiamas testas, laikomas naudojantis 

programine įranga; 
55.1.1. testas yra sudarytas, atsižvelgiant į mokymo temas ir jų apimtį, iš 5  arba 10 klausimų 

vienai mokymo temai, atsitiktinumo principu parinktų iš atitinkamo egzaminų klausimyno, ir kelių 
atsakymų variantų į kiekvieną klausimą. Atsakydamas į klausimus, egzaminuojamasis turi pažymėti 
teisingą atsakymą; 

55.1.2. atsakymui į klausimus skiriama iki 60 minučių. Pasibaigus skirtam laikui, 
atsakinėjimas sustabdomas, o neatsakyti klausimai laikomi neteisingai atsakytais klausimais; 

55.1.3. tema laikoma išlaikyta, jei per skirtą laiką egzaminuojamasis teisingai atsako į 4 ar 
daugiau iš 5 temos klausimų, 8 ar daugiau iš 10 temos klausimų; 

55.1.4. atskirai mokymo temai papunktyje 55.1 nurodytas testas gali būti pateiktas ir į testo 
klausimus atsakoma ne naudojant kompiuterinę įrangą o raštu; 

55.2. išlaikius navigacijos ir locijos temą teste, egzaminuojamajam duodamas spręsti 
navigacinis uždavinys, kuris: 
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55.2.1 yra parenkamas iš atitinkamo egzaminų klausimyno. Uždavinio sprendimui naudojami 
jūrlapiai, navigaciniai įrankai ir priemonės. Uždavinio sprendimui skiriama 40 min. Išsprendęs ir 
pasiruošęs atsakymams raštu, egzaminuojamasis atsakinėja žodžiu paaiškindamas egzaminuotojui 
sprendimą; 

55.2.2. navigacinis uždavinys laikomas išspręstu, jei egzaminuojamasis, spręsdamas uždavinį 
tikrąjį kursą jūrlapyje nustato 3 laipsnių tikslumu, naudodamas 1:75000 mastelio jūrlapį, nustato 
taško koordinates 0,2 jūrmylės tikslumu, atstumą išmatuoja 0,1 jūrmylės tikslumu (jeigu 
naudojamas kito mastelio jūrlapis, proporcingai keičiasi leidžiama paklaida). 

56. Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu jeigu egzaminuojamasis išlaiko visas 55.1 
papunktyje laikytas temas ir išsprendžia 55.2 papunktyje nurodytą uždavinį. 

57. Neišlaikius dalies 55.1 papunktyje laikytų temų ar 55.2 papunktyje nurodytos egzamino 
dalies, neišlaikytas temas ar egzamino dalis galima perlaikyti visas arba dalimis egzaminuojamojo 
pasirinkimu kitą egzaminų sesijos dieną. 

58. Pakrančių vandenų burinės jachtos vado praktikos egzamino vykdymas: 
58.1. egzamino vykdymui naudojama kylinė burinė jachta su pagalbiniu mechaniniu varikliu, 

kurios maksimalus bendras korpuso ilgis didesnis kaip 7 metrai; 
58.2. egzaminas vykdomas vidaus ir pakrančių vandenyse, egzamino trukmė apie 5 valandas 

vienam egzaminuojamajam, pridedant po dvi valandas kiekvienam papildomai egzamine 
dalyvaujančiam egzaminuojamajam, bet ne daugiau keturių egzaminuojamųjų per vieną parą 
vykdant vieną nepertraukiamą plaukimą. (esant ypatingom sąlygom – štilius, audra, didelis laivų 
eismas egzaminatorius gali egzaminą sutrumpinti iki 3 valandų arba pratęsti vykdymą iki 8 valandų 
vienam egzaminuojamam arba proporcingai keliems egzaminuojamiesiems); 

59. egzamino metu egzaminuojamasis, įvertinęs konkrečias esamas egzamino metu sąlygas, 
turi įvykdyti užduotis: 

59.1. patikrinti burinės jachtos komplektiškumą šiai plaukimo kategorijai ir paruošti burinę 
jachtą plaukimui; patikrinti reikalingus jachtos, jos įrangos, įgulos narių dokumentus; 

59.2. instruktuoti įgulą ir paskirstyti pareigas, vadovauti visų praktinių užduočių manevrų 
metu įgulai; 

59.3. atšvartuoti ir nuplaukti nuo krantinės, bojos tinkamu momentu pakeliant ir naudojant 
bures; 

59.4. naudojant tik bures plaukti aštriais kursais, plaukti prieš vėją (laviruotė), plaukti 
pavėjiniais kursais, atlikti posūkius prieš vėją ir pavėjui, naudodamas jūrlapius ir iš anksto 
pasiruošęs ir suplanavęs išplaukti iš uosto į pakrančių vandenis, nuplaukti egzaminatoriaus prieš 
egzamino vykdymo pradžią užduotu maršrutu vidaus ir pakrančių vandenyse, plaukti 
egzaminatoriaus užduotu kursu pagal kompasą, surifuoti bures, parinkti inkaravimui vietą, nuleisti 
inkarą, tinkamai parinkti inkaro lyno ilgį, inkarą iškelti; 

59.5. naudojant tik bures atlikti manevrus ir naudoti gelbėjimo priemones esant situacijai 
“žmogus už borto”; 

59.6. naudojant tik bures priplaukti prie krantinės, bojos prišvartuoti jachtą; 
59.7. atlikti 59.3, 59.5, 59.6 papunkčiuose nurodytas užduotis naudojant tik jachtos mechaninį 

variklį; 
59.8. jeigu dėl konkrečių sąlygų egzamino metu 59.3 ir 59.6 papunkčiuose nurodytas užduotis 

atlikti naudojant tik bures neįmanoma ar nesaugu, aptarus tokią padėtį su egzaminatoriumi ir jam 
pritarus esamai situacijai ir leidus, minėtas egzamino užduotis galima atlikti naudojant jachtos 
mechaninį variklį; 

59.9. egzamino metu surišti jūrinius mazgus ir naudoti teisingai juos kiekvienu atveju pagal 
paskirtį; 

59.10. egzamino metu iškilus būtinumui naudoti VHF radijo stotį;  
59.11. sutvarkyti jachtą po plaukiojimo (teisingai saugiai prišvartuoti, išdėstyti krancus, sudėti 

bures, sutvarkyti judamąjį takelažą). 
60. Kritinės klaidos, kurias padarius praktikos egzaminas laikomas neišlaikytu: 
60.1. nepatikrinamas jachtos komplektiškumas prieš plaukimą, neinstruktuojama įgula; 
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60.2. grubios klaidos atsišvartuojant ar prisišvartuojant (neatsižvelgiama į situaciją 
prieplaukoje ar marinoje, vėją, srovę, bangavimą, laivų eismą, bujų, kito laivo, krantinės kliudymas 
ar atsitrenkimas neįvertinus sąlygų, nežymus, nepavojingas prilietimas nelaikomas kritine klaida); 

60.3. potencialiai pavojingos situacijos plaukimo metu sudarymas, objekto (bujų, kito laivo, 
krantinės ir kt.) vandenyje kliudymas ar atsitrenkimas neįvertinus sąlygų; 

60.4. pažeistos laivybos taisyklės (pvz., burinio ar kito laivo nepraleidimas, kaip to reikalauja 
laivybos taisyklės, avarinės situacijos laivų eisme sudarymas, uosto laivybos taisyklių 
nesilaikymas), per greitas pavojingas plaukimas (esant ribotam greičiui arba neatsižvelgiant į 
konkrečias laivybos sąlygas); 

60.5. navigacijos ženklų nepaisymas; 
60.6. nesugebėjimas suplanuoti plaukimo ir paruošti jachtos konkrečiom sąlygom, nuplaukti 

nurodyto maršruto, navigacinės orientacijos praradimas; 
60.7. jachtos valdymo kontrolės praradimas; 
60.8. nesiorientavimas plaukiant pagal kompasą, nesiorientavimas (nemokėjimas skaityti) 

locmano žemėlapyje ir / arba jūrlapyje; 
60.9. netinkamas manevras situacijoje „žmogus už borto“, nepriplaukimas ar neteisingas 

priplaukimas prie iškritusio antru bandymu, neteisingas gelbėjamo žmogaus pakėlimas; gelbėjimo 
rato išmetimas kartu su lynu arba neteisingas lyno laikymas. 

60.10. grubus išplaukimo ar įplaukimo į uostą teisinių procedūrų pažeidimas. 
 

VIII SKYRIUS 
ATVIROS JŪROS BURINĖS JACHTOS VADO TEORIJOS IR PRAKTIKOS 

EGZAMINŲ VYKDYMAS 
 
61. Atviros jūrios burinės jachtos vado teorijos egzamino vykdymas: 
61.1. egzamino metu egzaminuojamajam pateikiamas kompiuterinis testas laikomas 

naudojantis programine įranga; 
61.1.1. testas yra sudarytas atsižvelgiant į mokymo temas ir jų apimtį, iš 5, 10 arba 15 

klausimų vienai mokymo temai, atsitiktinumo principu parinktų iš atitinkamo egzaminų 
klausimyno, ir kelių atsakymų variantų į kiekvieną klausimą. Atsakydamas į klausimus, 
egzaminuojamasis turi pažymėti teisingą atsakymą; 

61.1.2. atsakymui į testo klausimus skiriama 120 minučių. Egzaminuojamasis testą gali baigti 
anksčiau. Pasibaigus skirtam laikui, atsakinėjimas į testo klausimus sustabdomas, o neatsakyti 
klausimai laikomi neteisingai atsakytais klausimais; 

61.1.3. tema laikoma išlaikyta, jei per skirtą laiką egzaminuojamasis teisingai atsako į 4 ar 
daugiau iš 5 temos klausimų, 8 ar daugiau iš 10 temos klausimų, 12 ar daugiau iš 15 temos 
klausimų; 

61.1.4. atskirai mokymo temai papunktyje 61.1 nurodytas testas gali būti pateiktas ir į testo 
klausimus atsakoma ne naudojant kompiuterinę įrangą o raštu; 

61.2. gavus teigiamus įvertinimus į locijos ir navigacijos temų klausimus, egzaminuojamajam 
duodamas spręsti navigacijos uždavinys, kuris: 

61.2.1 yra parenkamas iš atitinkamo egzaminų klausimyno. Uždavinio sprendimui naudojami 
jūrlapiai, navigaciniai įrankai ir priemonės. Uždavinio sprendimui skiriama 40 min. Išsprendęs ir 
pasiruošęs atsakymams raštu, egzaminuojamasis atsakinėja žodžiu paaiškindamas egzaminuotojui 
sprendimą; 

61.2.2. navigacinis uždavinys laikomas išspręstu, jei egzaminuojamasis, spręsdamas uždavinį 
tikrąjį kursą jūrlapyje nustato 2 laipsnių tikslumu, naudodamas 1:75000 mastelio jūrlapį, nustato 
taško koordinates 0,1 jūrmylės tikslumu, atstumą išmatuoja 0,1 jūrmylės tikslumu (jeigu 
naudojamas kito mastelio jūrlapis, proporcingai keičiasi leidžiama paklaida). 

62. Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu jeigu egzaminuojamasis išlaiko visas 61.1 
papunktyje laikytas temas ir išsprendžia 61.2 papunktyje nurodytą uždavinį. 
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63. Neišlaikius dalies 61.1 papunktyje laikytų temų ar 61.2 papunktyje nurodytos egzamino 
dalies, neišlaikytas temas ar egzamino dalis galima perlaikyti visas arba dalimis egzaminuojamojo 
pasirinkimu kitą egzaminų sesijos dieną. 

64. Atviros jūros burinės jachtos vado praktikos egzamino vykdymas: 
64.1. egzamino vykdymui naudojama kylinė burinė jachta su pagalbiniu mechaniniu varikliu, 

kurios maksimalus bendras korpuso ilgis didesnis kaip 7 metrai; 
64.2. egzaminas vykdomas vidaus, pakrančių, atviros jūros vandenyse, egzamino trukmė apie 

12 valandų vienam egzaminuojamajam, pridedant po dvi valandas kiekvienam papildomai 
egzamine dalyvaujančiam egzaminuojamajam, bet ne daugiau keturių egzaminuojamųjų per vieną 
parą vykdant vieną nepertraukiamą plaukimą. (esant ypatingom sąlygom – štilius, audra, didelis 
laivų eismas egzaminatorius gali egzaminą sutrumpinti iki 10 valandų vienam egzaminuojamam 
arba proporcingai keliems egzaminuojamiesiems arba pratęsti vykdymą iki 24 valandų); 

64.3. egzamino metu egzaminuojamasis gauna užduotį suplanuoti ir įvykdyti plaukimą, 
(išplaukti iš uosto į atvirą jūrą ir nuplaukti užduotu maršrutu). Ruošdamasis plaukimui 
egzaminuojamasis turi: 

64.3.1. nustatyti ir pagrįsti ar nurodyta užduotyje burinė jachta, jos tipas, įgulos narių skaičius 
tinka plaukimo maršrutui, hidrometeorologinėm to laikotarpio sąlygom, jo pavojingumui; 

64.3.2. nurodyti kokius dokumentus reikia turėti ir patikrinti prieš išplaukiant (jachtos ir jos 
įrangos, įgulos narių asmens ir kvalifikacijos); 

64.3.3. nurodyti kriterijus, kuriais vadovausis parinkdamas įgulą, jos sudėtį, įvertins įgulos 
narių asmeninius medicininius poreikius; 

64.3.4. apibūdinti kokiais kriterijais vadovausis sudarydamas pamainas, ką ir į kokias pareigas 
skirs, kaip organizuos įgulos narių darbą plaukimo metu; 

64.3.5. išvardinti kaip instruktuos įgulos narius dėl jų veiksmų avarijos, gaisro, MOB ir kitais 
nelaimės atvejais; 

64.3.6. nurodyti ką reikia prieš plaukimą patikrinti jachtoje, įskaitant korpusą, rangautą, 
takelažą, bures, variklį, denio įragą; 

64.3.7. suplanuoti plaukimui reikalingas atsargines dalis korpusui, rangautui, takelažui, 
varikliui, elektros įrangai; 

64.3.8. apskaičiuoti ir pagrįsti reikalingas kelionei kuro, gėlo vandens, maisto atsargas; 
64.3.9. išvardinti užduotyje nurodytai kelionei būtinas turėti ryšio, saugumo, gelbėjimo 

priemones; 
64.3.10. išvardinti užduotyje nurodytai kelionei pageidautinas ir būtinas turėti navigacines 

priemones; 
64.3.11. paruošti kelionės navigacinį planą, (parinkti išvykimo, apskaičiuoti atvykimo datą, 

apskaičiuoti kelionės trukmę, įvertinti oro prognozes, potvynius atoslūgius, parinkti saugų maršrutą, 
atidėti planuojamą plaukimo maršrutą jūrlapyje) ir nurodyti priežastis bei informacijos šaltinius, 
kuriais remiantis jis sudarytas; 

64.4. paruošęs užduotį raštu (pasiruošimui skiriama iki 2 valandų), egzaminuojamasis pristato 
plaukimo planą egzaminatoriui žodžiu (atsakymams skiriama apie 0,5 valandos) paaiškindamas 
egzaminuotojui pasiruošimo plaukimui ir kelionės plano sprendimus. 

65. Kelionės planavimo užduotis vertinama teigiamai jeigu egzaminuojamasis atsižvelgė į 
daugumą pasiruošimo ir planavimo aspektų, teisingai įvertino kelionės pavojingumą, suplanavo 
priemones saugumui užtikrinti, apskaičiavo kelionės trukmę, įvertino oro prognozes, potvynius 
atoslūgius, parinko saugų maršrutą, atidėjo planuojamą plaukimo maršrutą jūrlapyje. 

66. Egzaminuojamajam gavus teigiamą pasiruošimo, planavimo įvertinimą toliau vykdomas 
suplanuotas plaukimas egzaminuojamajam vykdant jachtos vado pareigas ir visus planavimo 
punktuose 65.3.1-11 aptartus veiksmus. Jeigu egzamino plaukimo metu keičiasi sąlygos kuriomis 
remiantis planuotas plaukimas, atinkamai pagal naujas aplinkybes turi keistis (nukrypti nuo 
suplanuoto) ir plaukimo vykdymas. 
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67. Egzaminuojamajam gavus neigiamą pasiruošimo, planavimo įvertinimą (grubios klaidos 
pasiruošiant, planuojant plaukimą, aiškiai nepakankamas tam žinių lygis) egzaminas nutraukiamas 
ir laikomas neišlaikytu. 

68. Praktikos egzaminas laikomas išlaikytu jeigu egzaminuojamasis nepadaro nei vienos 69 
punkte nurodytos kritinės klaidos. 

69. Kritinės klaidos kurias padarius egzamino metu, egzaminas laikomas neišlaikytu: 
69.1. nepatikrinamas jachtos komplektiškumas, techninė būklė, jachtos ir jos įrangos, 

gelbėjimo priemonių, įgulos narių būklė ir dokumentai prieš plaukimą, neinstruktuojama įgula; 
69.2. potencialiai pavojingos situacijos jachtai, jos įgulos narių gyvybei plaukimo metu 

sudarymas dėl neįvertintų konkrečių (oro, bangavimo, laivų eismo intensyvumo ir kitų) plaukimo 
sąlygų; 

69.3. grubiai pažeidžiamos laivybos taisyklės; 
69.4. nepaisymas navigacijos ženklų; 
69.5. nesugebėjimas nuplaukti nurodyto maršruto; 
69.6. jachtos valdymo kontrolės praradimas; 
69.7. navigacinės orientacijos praradimas, nesiorientavimas (nemokėjimas skaityti) jūrlapyje; 
69.8. teisinių procedūrų plaukimo metu (muitinės, pasienio, uosto taisyklių) nevykdymas ar 

netinkamas vykdymas. 
 

IX SKYRIUS 
VANDENYNŲ BURINĖS JACHTOS VADO TEORIJOS EGZAMINO VYKDYMAS 

 
70. Vandenynų burinės jachtos vado teorijos egzamino vykdymas: 
70.1. egzamino metu egzaminuojamajam iš Europos vidaus vandenų laivybos taisyklių – 

CEVNI ir Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti – COLREG temų atsitiktinumo 
principu parenkant iš atitinkamo egzaminų klausimyno pateikiama po penkis klausimus; 

70.1.1. atsakyti į klausimą egzaminuojamasis turi žodžiu be pasiruošimo; 
70.1.2. CEVNI, COLREG tema laikoma išlaikyta, jei egzaminuojamasis teisingai atsako į 4 ar 

5 temos klausimus; 
70.2. egzaminuojamajam duodamas spręsti astronavigacinis uždavinys, kuris: 
70.2.1 yra parenkamas iš atitinkamo egzaminų klausimyno. Uždavinio sprendimui naudojami 

jūrlapiai, astronavigacijai reikalinga literatūra ir priemonės. Uždavinio sprendimui skiriama 60 min. 
Išsprendęs ir pasiruošęs atsakymams raštu, egzaminuojamasis atsakinėja žodžiu paaiškindamas 
egzaminuotojui sprendimą; 

70.2.2. uždavinys laikomas išspręstu, jei egzaminuojamasis spręsdamas uždavinį apskaičiuoja  
jachtos koordinates 5 jūrmylių tikslumu; 

70.3. egzaminuojamajam duodama užduotis suplanuoti plaukimą kelionę (maršrutas 
parenkamas potvynių atoslūgių zonoje, išplaukimo atvykimo laikas laike savaitės) burine jachta. 
Planavimas vykdomas raštu, jam ruošti skiriama iki 2 valandų. Ruošdamasis raštu 
egzaminuojamasis turi: 

70.3.1. nustatyti ir pagrįsti ar nurodyta užduotyje burinė jachta, jos tipas, įgulos narių skaičius 
tinka plaukimo maršrutui, hidrometeorologinėm to laikotarpio sąlygom, jo pavojingumui; 

70.3.2. nurodyti kokius dokumentus reikia turėti ir patikrinti prieš išplaukiant (jachtos ir jos 
įrangos, įgulos narių asmens ir kvalifikacijos); 

70.3.3. nurodyti kriterijus, kuriais vadovausis parinkdamas įgulą, jos sudėtį, narių 
suderinamumą, įvertins įgulos narių asmeninius medicininius poreikius; 

70.3.4. apibūdinti kokiais kriterijais vadovausis sudarydamas pamainas, ką ir į kokias pareigas 
skirs, kaip organizuos įgulos narių darbą plaukimo metu; 

70.3.5. išvardinti kaip instruktuos įgulos narius dėl jų veiksmų avarijos, gaisro, MOB ir kitais 
nelaimės atvejais; 

70.3.6. nurodyti ką reikia patikrinti jachtoje, įskaitant korpusą, rangautą, takelažą, bures, 
variklį, denio įragą; 
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70.3.7. suplanuoti plaukimui reikalingas atsargines dalis korpusui, rangautui, takelažui, 
varikliui, elektros įrangai; 

70.3.8. apskaičiuoti ir pagrįsti reikalingas kelionei kuro, gėlo vandens, maisto atsargas; 
70.3.9. išvardinti užduotyje nurodytai kelionei pageidautinas ir būtinas turėti ryšio, saugumo, 

gelbėjimo priemones; 
70.3.10. išvardinti užduotyje nurodytai kelionei pageidautinas ir būtinas turėti navigacines 

priemones; 
70.3.11. paruošti pilnai kelionės navigacinį planą, (parinkti išvykimo, apskaičiuoti atvykimo 

datą, apskaičiuoti kelionės trukmę, įvertinti oro prognozes, potvynius atoslūgius, parinkti saugų 
maršrutą, atidėti planuojamą plaukimo maršrutą jūrlapyje) ir nurodyti priežastis bei informacijos 
šaltinius, kuriais remiantis jis sudarytas; 

70.4. paruošęs užduotį raštu, egzaminuojamasis atsakinėja žodžiu (atsakymams skiriama apie 
1-2 valandas) paaiškindamas egzaminuotojui pasiruošimo plaukimui ir kelionės plano sprendimus. 

71. Kelionės planavimo užduotis vertinama teigiamai jeigu egzaminuojamasis atsižvelgė į 
daugumą pasiruošimo ir planavimo aspektų, teisingai įvertino kelionės pavojingumą, suplanavo 
priemones saugumui užtikrinti, apskaičiavo kelionės trukmę, įvertino oro prognozes, potvynius 
atoslūgius, parinko saugų maršrutą, atidėjo planuojamą plaukimo maršrutą jūrlapyje. 

72. Kelionės planavimo užduotis vertinama neišlaikyta jeigu egzaminuojamasis neatsižvelgė į 
daugumą pasiruošimo ir planavimo aspektų, neteisingai įvertino kelionės pavojingumą ir 
hidrometeorologines sąlygas, nesuplanavo tinkamų priemonių saugumui užtikrinti, grubiai suklydo: 
parinkdamas išplaukimo laiką, apskaičiuodamas kelionės trukmę, įvertintindams oro prognozes, 
potvynius atoslūgius, maršruto parinkimą, atidėdamas planuojamą plaukimo maršrutą jūrlapyje. 

73. Egzaminas laikomas išlaikytu jeigu egzaminuojamasis gauna teigiamus 70.1, 70.2, 70.3 
testų, užduočių įvertinimus. 

74. Neišlaikius dalies 70.1 papunktyje laikytų temų ar 70.2; 70.3 papunktyje nurodytos 
egzamino dalies, neišlaikytas temas ar egzamino dalis galima perlaikyti visas arba dalimis 
egzaminuojamojo pasirinkimu kitą egzaminų sesijos dieną. 

 
X SKYRIUS 

BURINĖS JACHTOS RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS EGZAMINO VYKDYMAS 
 

76. Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus egzamino vykdymas: 
76.1. egzaminas vykdomas naudojant egzaminų bilietus; 
76.1.1. bilietų klausimai sudaromi iš radijo ryšio operatoriaus egzamino klausimyno ir 

užduočių rinkinio; 
76.2. egzamino biliete yra 10 klausimų ar praktinių užduočių iš kurių: 
76.2.1. du klausimai yra iš GMDSS; 
76.2.2. trys klausimai yra iš radijo ryšio JMT; 
76.2.3. trys užduotys yra iš radijo ryšio reglamento; 
76.2.4. viena užduotis yra iš TSS fonetinio raidyno; 
76.2.5. viena užduotis yra iš NAVTEX; 
76.3. egzaminuojamasis į egzamino klausimus ar užduotis atsakinėja: 
76.3.1. į klausimus 76.2.1-2 atsako raštu; 
76.3.2. užduotį 76.2.3 įvykdo raštu ir atsakymą perskaito anglų kalba žodžiu (pagal duotas 

klausimo užduotyje sąlygas reikia parinkti pranešimo formatą ir parašyti pranešimo turinį anglų 
kalba, egzaminuojamasis ruošdamasis atsakymams gali naudoti standartinį jūrinės navigacijos 
žodynėlį); 

76.3.3. užduotį 76.2.4 įvykdo atsakydamas žodžiu; 
76.4. atsakymams raštu skiriama iki 2 valandų. 
77. Radijo ryšio operatoriaus egzaminas laikomas išlaikytu jeigu egzaminuojamasis teisingai 

atsako į 8 ar daugiau bilieto klausimų, užduočių. 
78. Neišlaikytą egzaminą, galima perlaikyti kitą egzaminų sesijos dieną. 
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79. Dalimis laikyti ar dalimis perlaikyti radijo ryšio operatoriaus egzaminą nėra leidžiama. 
 

X SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
50. Teorijos egzamino metu egzaminų patalpoje privalo būti ne mažiau kaip du 

egzaminuotojai. 
51. Rekomenduojamos literatūros sąrašas laikantiems egzaminus eksternu, pateikiamas šio 

Aprašo 9 priede.  
52. Už egzamino laikymą ir perlaikymą mokami LBS nustatyti mokesčiai.  
53. Asmenims, neišlaikiusiems teorijos ar praktikos egzamino, sumokėti mokesčiai 

negrąžinami. 
54. Egzaminų protokolai ir kiti su egzaminų vykdymu susiję dokumentai saugomi LBS 

nustatyta tvarka. 
55. Sprendimai dėl egzaminų procedūrų ir rezultatų gali būti skundžiami Burinių jachtų 

laivavedžių diplomavimo taisyklių 47 punkte nustatyta tvarka. 
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Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos 
egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos 
aprašo 1 priedas 

 
 

EGZAMINŲ ŽINIARAŠTIS 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
(egzamino pavadinimas) 
 
________________________________________________________ 
(egzamino vykdymo data ir vieta) 
 
________________________________________________________ 
(egzamino pirmininkas, vardas pavardė parašas) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
(egzaminuotojai) 
 

Eil. Nr. Egzaminuojamojo Egzamino rezultatas Vardas, pavardė Asmens kodas 

1   Išlaikė 

2   Neišlaikė 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
Burinės jachtos laivo laivavedžio kvalifikacinį egzaminą: 
išlaikė – 
neišlaikė – 
išlaikė dalinai (teorijos egzaminą)– 
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Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 priedas 

 

VIDAUS VANDENŲ BURINĖS JACHTOS VADO TEORIJOS EGZAMINO 

PROTOKOLAS Nr._____ 

 
Kvalifikacinės komisijos pirmininkas (pavaduotojas):____________________________________ 

Nariai: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Egzaminuojamasis (pildyti didžiosiomis raidėmis) 

Vardas, pavardė VARDENIS PAVARDENIS   
Gimimo data ir vieta 1969 09 10 ŠIAULIAI  fotografija 

Asmens kodas 399999999   
Išsilavinimas AUKŠTASIS   
    
Tel., el.paštas 8 999 99999, vardenis@gmail.com   
Teorijos egzamino rezultatai 
Eil. 
Nr. Temos pavadinimas Įvertinimas Egzaminat. 

v.pavardė Data Parašas 

1 Burinės jachtos konstrukcija, įranga, priežiūra ir 
burlaivio teorijos pagrindai     

2 
Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant su 
burėmis ir, arba mechaniniu varikliu, plaukiant 
ypatingomis sąlygomis) 

    

3 Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, 
pirmoji medicininė pagalba     

4 Hidrometeorologija     

5 Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė 
navigacija     

6 Jūrų teisė:     

7 Jūriniai papročiai, buriavimo etika, taršos 
prevencija     

8 Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės  
CEVNI     

9 Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje 
išvengti COLREG     

 
Praktikos egzaminas išlaikytas 201__m. ___________mėn.____d., protokolo Nr._____ 
 
Kvalifikacinės komisijos sprendimas:suteikti Vidaus vandenų burinės jachtos vado kvalifikaciją 
 
201__m. ___________mėn.____d. 
Kvalifikacinės komisijos pirminininkas ___________________________________________ 
          (vardas pavardė parašas) 
Pateikta sveikatos pažyma: (išdavimo data/Nr./galioja iki) 2017 09 27 / Nr. L45-6 / 2027 09 27 
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Išduoto Diplomo / Liudijimo Nr.__________ / išdavimo data: 2018 08 15 
 
Diplomą / Liudijimą gavau:_________________________________________________________ 

                               Vardas, pavardė                                                parašas                   data 
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Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 3 priedas 

 

PAKRANČIŲ VANDENŲ BURINĖS JACHTOS VADO TEORIJOS EGZAMINO 

PROTOKOLAS Nr._____ 
Kvalifikacinės komisijos pirmininkas (pavaduotojas):____________________________________ 

Nariai: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Egzaminuojamasis (pildyti didžiosiomis raidėmis) 

Vardas, pavardė VARDENIS PAVARDENIS   
Gimimo data ir vieta 1969 09 10 ŠIAULIAI  fotografija 

Asmens kodas 399999999   
Išsilavinimas AUKŠTASIS   
VVBJVdiplomo Nr./ 
/išlaikimo data/vieta) Nr.1563/2005 09 30/KAUNAS (jeigu yra)   

Tel., el.paštas 8 999 99999, vardenis@gmail.com   
Teorijos egzamino rezultatai 
Eil. 
Nr. Temos pavadinimas Įvertinimas Egzaminat. 

v.pavardė Data Parašas 

1 Burinės jachtos konstrukcija, įranga, priežiūra ir 
burlaivio teorijos pagrindai     

2 
Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant su 
burėmis ir, arba mechaniniu varikliu, plaukiant 
ypatingomis sąlygomis) 

    

3 Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, 
pirmoji medicininė pagalba     

4 
Burinės jachtos išgyvenamumas jūroje, avarijų 
likvidavimas, burinės jachtos energetika, higiena 
ir medicina laive 

    

5 Hidrometeorologija     

6 Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė 
navigacija     

7 Jūrų teisė:     

8 Jūriniai papročiai, buriavimo etika, taršos 
prevencija     

9 Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės  
CEVNI     

10 Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje 
išvengti COLREG     

Buriavimo stažas: 3 paros, 100 jūrmylių, 2 atskiri plaukimai. 
Praktikos egzaminas išlaikytas 201__m. ___________mėn.____d., protokolo Nr._____ 
Kvalifikacinės komisijos sprendimas: suteikti Pakrančių vandenų burinės jachtos vado 
kvalifikaciją 
201__m. ___________mėn.____d. 
Kvalifikacinės komisijos pirminininkas __________________________________________ 
         (vardas pavardė parašas) 
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Pateikta sveikatos pažyma: (išdavimo data/Nr./galioja iki) 2017 09 27 / Nr. L45-6 / 2027 09 27 
Išduoto Diplomo / Liudijimo Nr.__________ / išdavimo data: 2018 08 15 
Diplomą / Liudijimą gavau:________________________________________________________ 

                               Vardas, pavardė                                                parašas                   data 



19 
 

 

Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 4 priedas 

 
ATVIROS JŪROS BURINĖS JACHTOS VADO TEORIJOS EGZAMINO 

PROTOKOLAS Nr.__ 
Kvalifikacinės komisijos pirmininkas (pavaduotojas):____________________________________ 

Nariai: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Egzaminuojamasis (pildyti didžiosiomis raidėmis) 

Vardas, pavardė VARDENIS PAVARDENIS   
Gimimo data ir vieta 1969 09 10 ŠIAULIAI  fotografija 

Asmens kodas 399999999   
Išsilavinimas AUKŠTASIS   
VV arba PV 
BJVdiplomo Nr./ 
/išlaikimo data/vieta) 

Nr.1563/2005 09 30/KAUNAS 
  

Tel., el.paštas 8 999 99999, vardenis@gmail.com   
Teorijos egzamino rezultatai 
Eil. 
Nr. Temos pavadinimas Įvertinimas Egzaminat. 

v.pavardė Data Parašas 

1 Burinės jachtos valdymo technika plaukiant 
ypatingomis sąlygomis     

2 Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, 
pirmoji medicininė pagalba     

3 
Burinės jachtos išgyvenamumas jūroje, avarijų 
likvidavimas, burinės jachtos energetika, higiena 
ir medicina laive 

    

4 Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir 
vykdymas     

5 Hidrometeorologija     

6 Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė 
navigacija     

7 Jūrų teisė:     

8 Jūriniai papročiai, buriavimo etika, taršos 
prevencija     

9 Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės  
CEVNI     

10 Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje 
išvengti COLREG     

Buriavimo stažas: 2 metai, 45 paros, 2030 jūrmylių, 5 atskiri plaukimai, iš jų 2 potvynių atoslūgių 
vandenyse. Praktikos egzaminas išlaikytas 201__m. ___________mėn.____d., protokolo Nr._____ 
Kvalifikacinės komisijos sprendimas: suteikti Atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikaciją 
201__m. ___________mėn.____d. 
Kvalifikacinės komisijos pirminininkas  ___________________________________________ 
          (vardas pavardė parašas ) 
Pateikta sveikatos pažyma: (išdavimo data/Nr./galioja iki) 2017 09 27 / Nr. L45-6 / 2027 09 27 
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Išduoto diplomo Nr.__________ / išdavimo data: 2018 08 15 
 
Diplomą gavau:__________________________________________________________________ 

                               Vardas, pavardė                                                parašas                   data 
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Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 5 priedas 

 
VANDENYNŲ BURINĖS JACHTOS VADO EGZAMINO PROTOKOLAS Nr._____ 

 
LBS kvalifikacinės komisijos pirmininkas: ____________________________________________ 

Nariai: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Egzaminuojamasis (pildyti didžiosiomis raidėmis) 

Vardas, pavardė VARDENIS PAVARDENIS   
Gimimo data ir vieta 1969 09 10 ŠIAULIAI  fotografija 

Asmens kodas 399999999   
Išsilavinimas AUKŠTASIS   
AJBJVdiplomo Nr./ 
/išlaikimo data/vieta) Nr.1563/2005 09 30/KAUNAS   

Tel., el.paštas 8 999 99999, vardenis@gmail.com   
Egzamino rezultatai 
Eil. 
Nr. 

Temos pavadinimas Įvertinimas Egzaminat. 
v.pavardė 

Data Parašas 

1 
Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, 
pirmoji medicininė pagalba 

    

2 
Burinės jachtos išgyvenimas jūroje, avarijų 
likvidavimas, burinės jachtos energetika, higiena 
ir medicina laive 

    

3 
Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir 
vykdymas 

    

4 
Hidrometeorologija     

5 
Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė 
navigacija 

    

6 
Astronavigacijos pagrindai     

7 
Jūrų teisė:     

8 
Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės  
CEVNI 

    

9 
Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje 
išvengti COLREG 

    

Buriavimo stažas: 5 metai, 95 paros, 5030 jūrmylių, 9 atskiri plaukimai, iš jų 4 potvynių atoslūgių 
vandenyse 
 
Kvalifikacinės komisijos sprendimas: suteikti Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikaciją 
 
201__m. ___________mėn.____d. 
 
LBS kvalifikacinės komisijos pirminininkas   _____________________________________ 
          (vardas pavardė parašas ) 
Pateikta sveikatos pažyma: (išdavimo data/Nr./galioja iki) 2017 09 27 / Nr. L45-6 / 2027 09 27 
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Išduoto diplomo Nr.__________ / išdavimo data: 2018 08 15 
 
Diplomą gavau:__________________________________________________________________ 

                               Vardas, pavardė                                                parašas                   data 
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Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 6 priedas 

 

BURINĖS JACHTOS RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS EGZAMINO 

PROTOKOLAS Nr._____ 

 
Kvalifikacinės komisijos pirmininkas (pavaduotojas):____________________________________ 

Nariai: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Egzaminuojamasis (pildyti didžiosiomis raidėmis) 

Vardas, pavardė VARDENIS PAVARDENIS   

Gimimo data ir vieta 1969 09 10 ŠIAULIAI  fotografija 

Asmens kodas 399999999   

Išsilavinimas AUKŠTASIS   

Turima BJL 
kvalifikacija Atviros jūros burinės jachtos vadas   

Tel., el.paštas 8 999 99999, vardenis@gmail.com   

 
Egzamino rezultatai: 
 
Teisingai atsakyta į  8  iš 10 egzamino klausimų ar užduočių. 
 
Egzaminas  IŠLAIKYTAS  (arba NEIŠLAIKYTAS) 
 
Kvalifikacinės komisijos sprendimas: 
 
Suteikti (arba Nesuteikti) Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus kvalifikaciją. 
 
201__m. ___________mėn.____d. 
 
Kvalifikacinės komisijos pirminininkas/pavaduotojas ________________________________ 
          (vardas pavardė parašas) 
 
Su egzamino rezultatais susipažinau     _____________________ 
         (egzaminuojamojo parašas) 
 
Išduoto pažymėjimo Nr.__________ / išdavimo data: 2018 08 15 
 
Pažymėjimą gavau:________________________________________________________________ 

                               Vardas, pavardė                                                parašas                   data 
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Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 6 priedas 

 

BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO PRAKTIKOS EGZAMINO PROTOKOLAS 

Nr._____ 

 
Praktikos egzamino pavadinimas:_____________________________________________________ 

Egzaminatorius (-iai)______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Egzamino vykdymo data/vieta (akvatorija):_____________________________________________ 

Egzaminui naudota burinė jachta:  _________________________________________________. 
       (vardas, modelis, LOA, registracijos Nr. bendras įgulos narių dalyvavysių plaukime skaičius) 
Egzamino pradžia:  ______________________________ (pvz.:2018 06 02/ 10:00) 

Egzamino pabaiga:  ______________________________ (pvz.:2018 06 02/ 10:00) 

Hidrometeorologinės sąlygos: _______________________________________________________ 

Egzaminuojamasis (pildyti didžiosiomis raidėmis) 

Vardas, pavardė VARDENIS PAVARDENIS   
Gimimo data ir vieta 1969 09 10 ŠIAULIAI   

Asmens kodas 399999999   
Išsilavinimas AUKŠTASIS   
Teorijos egzamino 
išlaikymo vieta / data / 
Protokolo Nr. 

KLAIPĖDA / 2018 05 27 / Nr. 357 
  

Tel., el.paštas 8 999 99999, vardenis@gmail.com   
Pateikta sveikatos pažyma  
Išdavimo data/Nr./galioja iki 2017 09 27 / Nr. L45-6 / 2027 09 27  

 
Egzamino rezultatai 
Vykdant egzamino užduotis padarytos kritinės klaidos: 
 
_____________________________________________________________________________  
nėra (arba išvardinti klaidas, pvz.: grubiai pažeistos laivybos taisyklės; nepaisyta navigacijos ženklų; nesugebėta nuplaukti nurodyto maršruto) 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
Egzaminas  IŠLAIKYTAS  (arba NEIŠLAIKYTAS) 
 
Egzaminatorius (-iai):____________________________________________________________ 
          (vardas pavardė parašas) 
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Su egzamino rezultatais susipažinau    ______________________________ 
         (egzaminuojamojo parašas) 
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Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 8 priedas 

 
ASMENŲ, TURINČIŲ VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTŲ I-V GRUPIŲ 

LAIVO KAPITONO ARBA KAPITONO MECHANIKO LAIPSNIO DIPLOMUS, 
BUDINČIO KAPITONO PADĖJĖJO, VYRIAUSIOJO KAPITONO PADĖJĖJO, 
KAPITONO JŪRINIO LAIPSNIO DIPLOMUS REIKALAUJAMOS IŠLAIKYTI, 

LAIKANT BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO TEORIJOS EGZAMINĄ, TEMOS 
(DISCIPLINOS) 

 
Asmenims, turintiems vidaus vandenų transporto specialistų I-V grupių laivo kapitono arba 

kapitono-mechaniko laipsnio diplomus, reikia išlaikyti, laikant burinės jachtos laivavedžio 
kvalifikacijos teorijos egzaminą, šio Aprašo 8 priedo lentelėje Nr. 1 nurodytas egzamino disciplinas 
(temas). 

Asmenims, turintiems budinčio kapitono padėjėjo, vyriausiojo kapitono padėjėjo ir kapitono 
jūrinio laipsnio diplomus, reikia išlaikyti, laikant burinės jachtos laivavedžio kvalifikacijos teorijos 
egzaminą, šio Aprašo 8 priedo lentelėje Nr. 2 nurodytas egzamino disciplinas (temas). 

Lentelė Nr. 1. 
 

Eil. Mokymo programos temos pavadinimas Reikalavimas išlaikyti egzamino discipliną 
Nr.  

 
Vidaus 
vandenų 
burinės 
jachtos 
vadas 

Pakrančių 
vandenų 
burinės 
jachtos 
vadas 

Atviros 
jūros 
burinės 
jachtos 
vadas 

Vandenynų 
burinės 
jachtos 
vadas 

1 Burinės jachtos konstrukcija, įranga, 
priežiūra ir burlaivio teorijos pagrindai Taikomas Taikomas - - 

2 Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant 
su burėmis ir, arba mechaniniu varikliu, 
plaukiant ypatingomis sąlygomis) 

Taikomas Taikomas Taikomas - 

3 Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės 
priemonės, pirmoji medicininė pagalba. Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas 

Burinės jachtos išgyvenimas jūroje, avarijų 
likvidavimas, burinės jachtos energetika, 
higiena ir medicina laive 

- Taikomas Taikomas Taikomas 

Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir 
vykdymas - - Taikomas Taikomas 

4 Hidrometeorologija Netaikomas Netaikomas Taikomas Taikomas 
5 Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė 

navigacija Netaikomas Netaikomas Taikomas Taikomas 

 Astronavigacijos pagrindai - - - Taikomas 
6 Jūrų teisė:     

-teisės aktai reguliuojantys laivybą vidaus 
vandenyse Netaikomas Netaikomas - - 

-teisės aktai reguliuojantys laivybą jūroje - Netaikomas Netaikomas Netaikomas 
-jūriniai papročiai, buriavimo etika, taršos 
prevencija Netaikomas Netaikomas Netaikomas - 

7 Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės - 
CEVNI Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas 

8 Tarptautinės taisyklės laivų 
susidūrimamsjūrojeišvengti - COLREG Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas 
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Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 8 priedas  
 

Lentelė Nr. 2. 
 

Eil. Mokymo programos temos pavadinimas Reikalavimas išlaikyti egzamino discipliną 
Nr.  

 
Vidaus 
vandenų 
burinės 
jachtos 
vadas 

Pakrančių 
vandenų 
burinės 
jachtos 
vadas 

Atviros 
jūros 
burinės 
jachtos 
vadas 

Vandenynų 
burinės 
jachtos 
vadas 

1 Burinės jachtos konstrukcija, įranga, 
priežiūra ir burlaivio teorijos pagrindai Taikomas Taikomas - - 

2 Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant 
su burėmis ir, arba mechaniniu varikliu, 
plaukiant ypatingomis sąlygomis) 

Taikomas Taikomas Taikomas - 

3 Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės 
priemonės, pirmoji medicininė pagalba. Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas 

Burinės jachtos išgyvenimas jūroje, avarijų 
likvidavimas, burinės jachtos energetika, 
higiena ir medicina laive 

- Taikomas Taikomas Taikomas 

Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir 
vykdymas - - Taikomas Taikomas 

4 Hidrometeorologija Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas 
5 Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė 

navigacija Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas 

 Astronavigacijos pagrindai - - - Netaikomas 
6 Jūrų teisė:     

-teisės aktai reguliuojantys laivybą vidaus 
vandenyse Netaikomas Netaikomas - - 

-teisės aktai reguliuojantys laivybą jūroje - Netaikomas Netaikomas Netaikomas 
-jūriniai papročiai, buriavimo etika, taršos 
prevencija Netaikomas Netaikomas Netaikomas - 

7 Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės - 
CEVNI Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas 

8 Tarptautinės taisyklės laivų 
susidūrimamsjūrojeišvengti - COLREG Netaikomas Netaikomas Netaikomas Netaikomas 
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Burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 9 priedas 

 

REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS LAIKANTIEMS TEORIJOS 
EGZAMINĄ EKSTERNU 

1. Teisės aktai (https://www.e-tar.lt/portal/index.html): 
1.1. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas. 
1.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 3-451 

„Dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Europos Vidaus vandenų kelių laivybos 
taisyklių paskelbimo“. 

1.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 3-13 
„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių 
patvirtinimo“. 

1.4. Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 7 d. įsakymas 
Nr. V-72 „Dėl Mažųjų laivų, kurių ilgis iki 10 m, pramoginių ir asmeninių laivų techninių apžiūrų 
atlikimo taisyklių patvirtinimo“. 

1.5. 1972 m. Konvencija dėl tarptautinių taisyklių, padedančių išvengti laivų susidūrimų 
jūroje (COLREGS 1972). 

1.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-335 „Dėl 
Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklių patvirtinimo“. 

1.7. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (117–1221 straipsniai).  
1.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. D1-338 

„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl 
Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, 
kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo 
patvirtinimo“. 

1.9. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3-327 
„Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“. 

1.10. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. 
įsakymas Nr. 1V-17 „Dėl Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklių patvirtinimo“. 

1.11. Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas. 
1.12. Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas. 
 
2. Knygos: 
 
2.1. Vaišutis V. „Tarptautinės laivų susidūrimų jūroje prevencijos taisyklės“, Lietuvos 

aukštesnioji jūreivystės mokykla, Klaipėda, 2012. 
2.2. Rimkus E. „Meteorologijos įvadas“, Vilnius, 2011. 
2.3. IMO „Standard Marine Communication Phrases“, IMO, London, 2002 (elektroninė 

knyga). 
2.4. Kovaliov V., Sąlyga J., Grigalauskas V. „Skubios medicininės pagalbos suteikimas 

laivuose“, Jūrininkų ligoninė, 2004. 
2.5. Dovydėnas A. „Pramoginiai laivai“, Verslo žinios, 2008. 
2.6. Dovydėnas A. „Buriavimas“, Vilnius, 2005. 
3. Papildoma literatūra: 
3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-

320 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo 
Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“. 

3.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. D1-337 
„Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas 
ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“. 

 


