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BURINIŲ JACHTŲ ĮGULŲ NARIŲ DIPLOMAVIMO TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos
1. Burinių jachtų įgulų narių diplomavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra parengtos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 19 straipsnio 4 dalies
reikalavimais ir Jungtinių Tautų Europos Ekonominės komisijos Vidaus transporto komiteto
1998 m. spalio 16 d. rezoliucijos Nr. 40. nuostatomis. Taisyklės reglamentuoja burinių jachtų
laivavedžių diplomų(toliau – Diplomų) išdavimo tvarką.
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Burinė jachta (toliau jachta) – pramoginis burinis laivas.
Jachtos kapitonas (škiperis) - bet kurio kvalifikacinio laipsnio jachtos įgulos vadas.
Įgulos narys – asmuo, jachtoje atliekantis įgulos nario pareigas.
2. Kvalifikacijos laipsniai
Nustatomi trys jachtų įgulos narių kvalifikacijos laipsniai: II-os eilės vairininkas, I-os eilės
vairinikas, jachtos kapitonas. Jų kvalifikaciniai reikalavimai ir teisės išdėstyti lentelėje Nr. 1.
II-os eilės
vairininkas
A.

B.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:
Minimalus amžius (metais)
Minimalus buriavimo stažas:
-sezonais
-paromis
-jūrmylėmis
Reikalavimas turėti laipsniu žemesnę
kvalifikaciją
Teorijos egzaminas
Praktikos egzaminas
TEISĖS:
Būti škiperiu burinės jachtos, kurios
buringumas iki (kv.m.)
Būti škiperiu motorlaivio, kurio vandens
talpa iki (t)
Plaukiojimo rajonas

Lentelė Nr. 1.
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Kapitonas
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Pastabos:
-Jachtos buringumas yra kaip skaičiuojamasis, t.y. kaip groto ir priekinio trikampio plotų
suma.
-Buriavimo stažas kandidatams į I-os eilės vairininkus turi būti įvykdytas pamainos
viršininko pareigose, kandidatams į jachtos kapitonus turi būti įvykdytas pamainos
viršininko arba žemesnio laipsnio jachtos vado pareigose, atviroje jūroje.
3. Kvalifikacijos suteikimo tvarka
3.1. Kvalifikaciją suteikia Lietuvos Buriuotojų Sąjungos(LBS) bei LBS klubų ar miestų
kvalifikacinės komisijos, patvirtintos Lietuvos Buriuotojų Sąjungos Tarybos.
3.2. Kvalifikacija suteikiama buriuotojams, kvalifikacinei komisijai pateikusiems jau
turimą kvalifikacinį pažymėjimą, pažymą apie buriavimo stažą ir išlaikiusiems nustatytos
apimties teorinį ir praktinį egzaminą. Jiems išduodamas nustatyto pavyzdžio diplomas ir
liudijimas suteikiantis teisę pramoginiuose laivuose vykdyti operatoriausradiotelefonininko pareigas. Diplomo ir liudijimo pavyzdžiai pateikiami prieduose Nr. 1. ir
Nr. 2.
3.3. Pažymas apie buriavimo stažą išduoda jachtos, kuria buvo plaukiojama, kapitonas.
4. Kvalifikacinės komisijos.
4.1. Kvalifikacinę komisiją sudaro:
- pirmininkas;
- nariai.
Komisija gali dirbti savo darbą, jei bendras jos narių skaičius su pirmininku yra ne mažiau
kaip trys.
4.2. Kvalifikacinės komisijos dirba LBS klubuose arba miestuose.
4.3. LBS klubai arba kelių klubų iš vieno miesto atstovai, norintys įkurti kvalifikacinę
komisiją, pateikia paraiškas LBS tarybai, jose nurodydami pirmininko ir narių
pavardes, kvalifikaciją, buriavimo stažą.
4.4. Kvalifikacinių komisijų sudėtį ir kompetenciją tvirtina LBS taryba.
4.5. Reikalavimai visiems kvalifikacinių komisijų nariams:
a) jei egzaminuojami kandidatai į jachtos kapitonus arba I eilės vairininkus:
- jachtos kapitono diplomo turėjimas;
- jachtos kapitono praktika atviroje jūroje ne mažiau kaip 7 metai.
b) jei egzaminuojami kandidatai į II eilės vairininkus:
- jachtos kapitono diplomo turėjimas;
- jachtos kapitono praktika ne mažiau kaip 5 metai.
4.6. Kvalifikacinės komisijos atlieka šį darbą:
- konsultuoja kursus organizuojančius klubus apie privalomos programos temas ir
apimtį;
- organizuoja teorinių egzaminų laikymą, priiminėja teorijos ir praktikos
egzaminus;
- organizuoja kvalifikacijos tobulinimo seminarus;
- patikrina ir tvirtina kandidatų pateiktą informaciją apie jų buriavimo stažą;
- pateikia
LBS
valdybai
protokolus-teikimus
dėl
kvalifikacijų
suteikimo(peratestavimo);
- veda išduodamų diplomų numeraciją ir apskaitą;
- veda egzaminų laikymo medžiagos archyvą.
5. Peratestacija ir kvalifikacijos tobulinimas.
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5.1 Jachtos įgulos nariai peratestuojami, jei už grubius nusižengimus iš jų buvo atimtas
diplomas ir jau pasibaigė bausmės laikas.
5.2. LBS kvalifikacinės komisijos, pasikeitus nacionalinėms ar tarptautinėms laivybos
taisyklėms, taip pat jachtų techniniams reikalavimams, organizuoja seminarus šiais
klausimais.

6. Kvalifikacijos pažeminimas arba laikinas atėmimas.
6.1. Kvalifikacinį laipsnį laikinai (iki 1-3 m.) pažeminti turi teisę klubų ar miestų
kvalifikacinės komisijos, už grubų saugaus plaukiojimo reikalavimų pažeidimą be
sunkių pasekmių arba avarinės situacijos sudarymą, ar už grubius buriuotojų etikos
pažeidimus. Abejais atvejais iš buriuotojo paimamas jo turimas diplomas, jo prašymu
išduodant žemesnio kvalifikacinio laipsnio diplomą su teise arba be teisės būti jachtos
škiperiu.
6.2. Kvalifikacinį laipsnį laikinai (iki 5 m.) atimti turi teisę LBS kvalifikacinė komisija už
grubų saugaus plaukiojimo pažeidimą, sukėlusį sunkias pasekmes (laivo, žmonių
sužalojimą, jų žūtis ir pan.). Šiuo atveju diplomas paimamas, kito neišduodant, o
turimų žemesnio laipsnio diplomų veikimas sustabdomas. Praėjus nustatytam
bausmės laikui, diplomas grąžinamas tiktai peratestavus.
6.3. Buriuotojui, kuriam buvo laikinai pažeminta arba atimta kvalifikacija, atsisakius
pateikti diplomą, turimų kvalifikacinių laipsnio diplomų veikimas sustabdomas 10čiai metų. Šį nutarimą priima LBS taryba.
6.4 Teisę kreiptis į Kvalifikacines komisijas dėl drausminių nuobaudų taikymo turi LBS
nariai, LBS Garbės teismas, LBS klubo prezidentas ar valdybos nariai.
6.5.Klubų ar miestų kvalifikacinių komisijų sprendimai gali būti skundžiami LBS
kvalifikacinei komisijai.
6.6.LBS kvalifikacinės komisijos sprendimai gali būti skundžiami LBS Tarybai.

7. Diplomų išdavimas buriuotojams, turintiems seno pavyzdžio pažymėjimus.
7.1. Seno pavyzdžio pažymėjimai (išduoti buvusių LTSR miestų sporto komitetų)
keičiami naujo pavyzdžio diplomais nelaikant egzaminų, pateikus seno pažymėjimo
originalą ir vieną jo kopiją. Originalas vėliau grąžinamas savininkui.
7.2. Diplomai, išduoti nuo 1994.04.25 d. galioja, bet savininkui norint, keičiami į naujo
pavyzdžio diplomus.
8. Pamestų diplomų keitimas.
Pamesto diplomo dublikatas išduodamas, esant archyviniams dokumentams apie išlaikytus
egzaminus ir sumokėjus nustatyto dydžio rinkliavą.
9. Rinkliavos.
9.1. Už diplomo išdavimą, egzaminų laikymą, perlaikymą, peratestavimą imamos
nustatyto dydžio rinkliavos. Šių rinkliavų dydį ir mokėjimo tvarką nustato LBS taryba.
9.2. Rinkliavų forma surinktos lėšos naudojamos išlaidoms, susijusioms su kvalifikacinių
dokumentų ruošimu, spausdinimu, kvalifikacinių komisijų darbui apmokėti.
10. Jachtų įgulų narių ruošimo kvalifikacinės programos temos ir jų apimtis.
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9.1. Kvalifikacinėsprogramos privalomos temos ir jų apimtis valandomis pateiktos
lentelėje Nr. 2.

Eil.
Tema
Nr.
1.
Jachtos konstrukcija, įranga ir burlaivio teorijos pagrindai
2.
Jachtos valdymo technika
3.
Takelažo darbai ir remontas
4.
Navigacija, radionavigacija
5.
Locija
6.
Hidrometeorologija
Radijo ryšio tarptautiniuose ir vidaus vandenyse
7.
taisyklių reikalavimai

8.

Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams
išvengti jūroje

9.

LR vidaus vandenų laivybos taisyklės, Europos vidaus
vandenų laivybos taisyklės

10.
11.
12
13.
14.

Jūrų teisė
Mechaninio variklio eksploatacija
Jūriniai papročiai, buriavimo etika, ekologija
Pirmoji pagalba
Praktinis jachtos valdymas
Viso:

II eilės

Lentelė Nr. 2.
Apimtis val.
I eilės
Jachtos kapitonas

6
6
2
4
4
2
8

6
8
10
6
4
4

12
4
4
6

2
8

6
6

4
4

2
2
2
1
10
59

6
-

4
-

56

38

10.2. Pagal šių temų apimtis LBS taryba parengia ir patvirtina kvalifikacines programas.
10.3. Klubai, organizuojantys kursus buriuotojams, savo nuožiūra gali išplėsti privalomos
programos apimtį, taip pat įtraukti papildomas disciplinas.
11. Diplomų pildymo ir išdavimo tvarka.
11.1. Diplome pildoma:
- diplomo numeris;
- vardas;
- pavardė;
- gimimo data ir vieta;
- asmens kodas;
- pilietybė;
- kvalifikacijos laipsnis;
- savininko fotografija;
- savininko parašas;
- pramoginės jachtos, kurią leidžiama valdyti buringumas m2;
- motorlaivio vandentalpa t;
- plaukiojimo rajonas;
- išdavimo data.
- išdavė (kas);
Diplomas pildomas lietuvių ir anglų kalbomis.
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11.2. LBS valdyba, kvalifikacinių komisijų teikimu, išduoda diplomus ir veda išduodamų
diplomų numeraciją bei apskaitą. Diplomus pasirašo LBS valdybos pirmininkas ir
kvalifikacinės komisijos pirmininkas.
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