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ĮSAKYMAS 

DĖL BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO STAŽO REGISTRAVIMO TVARKOS 
REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 

 
2017 m. gruodžio 28 d. Nr. 77 

 
Vilnius 

 
Vadovaudamasis 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“ 22 ir 35 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos 
buriuotojų sąjungos Tarybos 2017 m. gruodžio 5 dienos sprendimą: 

1. T v i r t i n u Burinės jachtos laivavedžio stažo registravimo tvarkos reikalavimų aprašą 
(pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas  įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną. 
            3. N u s t a t a u šio įsakymo taikymo pereinamąjį laikotarpį  iki 2018 m. birželio 30 dienos, 
kurio metu asmenims, laikantiems teorijos ir praktikos egzaminą, taikomi Burinės jachtos 
laivavedžio stažo įvykdymo detalūs reikalavimai, galioję iki Lietuvos buriuotojų sąjungos 
prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 74 „Dėl Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo 
taisyklių patvirtinimo“ įsigaliojimo. 

 
 

 
 
 
Prezidentas    Naglis Nasvytis 
 
 



 
PATVIRTINTA 
Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 
2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 77 

 
BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO STAŽO REGISTRAVIMO TVARKOS 

REIKALAVIMŲ APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Burinės jachtos laivavedžio stažo registravimo tvarkos reikalavimų aprašas (toliau – 

aprašas) nustato reikalavimus ir sąlygas burinės jachtos laivavedžio stažui, kuris yra būtinas 
asmenims norintiems laikyti Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 
19 punkte nurodyto kvalifikacinio laipsnio jachtos vado kvalifikacinį teorijos ir praktikos egzaminą 
ir kvalifikacinei komisijai prieš kvalifikacinį egzaminą pateikiamų burinės jachtos laivavedžio stažą 
patvirtinančio dokumento rekomendacinę formą bei jo pildymo tvarką.  

2. Šiame apraše naudojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Taisyklėse. 
3. Apraše nustatyti burinės jachtos laivavedžio stažo įvykdymo reikalavimai vadovaujantis 

šiais kriterijais: 
3.1. burinės jachtos tipas; 
3.2. plaukiojimo rajonas; 
3.3. paros metas; 
3.4. laikotarpis, per kurį įvykdytas burinės jachtos laivavedžio stažas; 
3.5. burinės jachtos laivavedžio stažo įvykdymo trukmė (buriuotų parų skaičius) ir jo 

skaičiavimo metodika; 
3.6. nuplauktas jūrmylių skaičius ir jų skaičiavimo metodika; 
3.7. atskirų plaukimų skaičius ir jų nustatymo metodika; 
3.8. pareigos, kurias vykdė asmuo plaukimo metu burinėje jachtoje. 
 

II SKYRIUS 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO STAŽUI VISIEMS 

BURINIŲ JACHTŲ LAIVAVEDŽIŲ KVALIFIKACINIAMS LAIPSNIAMS 
 

4. Reikalavimai burinės jachtos tipui: burinės jachtos laivavedžio stažas turi būti įvykdytas tik 
plaukiojant burine jachta su pagalbiniu mechaniniu varikliu ar be jo, kurios bendras didžiausias 
korpuso ilgis yra ne mažiau 7 metrų. 

5. Reikalavimai plaukiojimo rajonui: burinės jachtos laivavedžio stažas turi būti įvykdytas tik 
plaukiojant pakrančių, atviros jūros ar pasaulio vandenynų vandenyse. 

6. Reikalavimai paros metui: burinės jachtos laivavedžio stažas turi būti įvykdytas plaukiojant 
šviesiu ir tamsiu paros metu. 

7. Reikalavimas laikotarpiui, per kurį įvykdytas burinės jachtos laivavedžio stažas: burinės 
jachtos laivavedžio stažas turi būti įvykdytas per paskutinius 10 metų iki egzamino datos. Senesni 
kaip 10 metų plaukiojimai neįskaitomi į burinės jachtos laivavedžio stažo trukmę. Burinės jachtos 
laivavedžio stažas skaičiuojamas nuo žemesnės kvalifikacijos diplomo išdavimo datos (jeigu 
žemesnė kvalifikacija yra reikalaujama vadovaujantis Taisyklėmis). Išlaikius kvalifikaciją, burinės 
jachtos laivavedžio stažo trukmė aukštesnei kvalifikacijai už išlaikytą kvalifikaciją yra pradedama 
skaičiuoti iš naujo. 
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III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO STAŽUI BURINIŲ JACHTŲ 
LAIVAVEDŽIŲ KVALIFIKACINIAMS LAIPSNIAMS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO STAŽO ĮVYKDYMO TRUKMĖS SKAIČIAVIMO 
METODIKA 

 
8. Reikalavimas burinės jachtos laivavedžio stažo įvykdymo trukmei (buriuotų parų skaičiui) 

ir jo skaičiavimo metodika: 
8.1. burinės jachtos laivavedžio stažo trukmė, kuri turi būti sukaupta paromis kiekvienam 

kvalifikacijos laipsnio diplomui yra nurodyta Aprašo 1 priede; 
8.2. buriuotų parų skaičiavimo metodika: 
8.2.1. išplaukimo ir atplaukimo į uostą dienos skaičiuojamos kaip viena para; 
8.2.2. paros, praleistos burinei jachtai stovint vieno plaukimo metu tarpiniuose uostuose, į 

plaukimo laiką neįskaičiuojamos; 
8.2.3. kai plaukimas trunka tik vieną parą ir jo metu jachtos buvimo ne vidaus vandenyse 

trukmė yra didesnė kaip 6 valandos, laikytina, kad buvo buriuota vieną parą; jeigu šis laikas 
trumpesnis už 6 valandas, šios valandos pridedamos prie kito plaukimo trukmės skaičiuojant paras.  

 
ANTRASIS SKIRSNIS 

NUPLAUKTŲ JŪRMYLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA 
 
9. Reikalavimas nuplauktų jūrmylių skaičiui ir jų skaičiavimo metodika: 
9.1. būtinas burinės jachtos laivavedžio stažui nuplauktų jūrmylių skaičius kiekvienam 

kvalifikacijos laipsnio diplomui yra nurodytas Aprašo 1 priede; 
9.2. Nuplauktos jūrmylės skaičiuojamos pagal maršruto generalinį kursą. 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 
ATSKIRŲ PLAUKIMŲ SKAIČIUS IR JŲ NUSTATYMO METODIKA 

 
10. Atskirų plaukimų sąvokos ir reikalavimo išaiškinimas: 
10.1.  atskirų plaukimų skaičius, kuris turi būti sukauptas  stažui kiekvienam kvalifikacijos 

laipsnio diplomui yra nurodytas Aprašo 1 priede; 
10.2. plaukimai yra laikomi atskirais kai pertraukoje tarp jų burinė jachta yra švartuojama 

uoste. Jachtos stovėjimas išmetus inkarą jūroje, įlankoje, įplaukimas į vidaus vandenis yra nelaikomas 
pertrauka tarp atskirų plaukimų ir toks plaukimas yra laikytinas vienu plaukimu. 

 
KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAREIGOS, KURIAS VYKDĖ ASMUO PLAUKIMO METU BURINĖJE JACHTOJE 
 

11. Reikalavimai pareigoms, kurias vykdė asmuo plaukimo metu jachtoje: 
11.1. buriavimo stažas Pakrančių vandenų burinės jachtos vado diplomui turi būti atliktas 

jachtoje vykdant burinės jachtos įgulos nario ar aukštesnes pareigas; 
11.2. buriavimo stažas Atviros jūros, Vandenynų burinės jachtos vado diplomui turi būti 

atliktas vykdant burinės jachtos vado (laipsniu žemesnėje kvalifikacijoje), jachtos vado padėjėjo, 
navigatoriaus (šturmano), pamainos vado pareigas. 

12. Būtini burinės jachtos laivavedžio stažo reikalavimai kiekvienam kvalifikacijos laipsnio 
diplomui yra išdėstyti Aprašo 1 priede. 
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IV SKYRIUS 

BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO STAŽĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI 
 

13. Burinės jachtos laivavedžio stažą patvirtinantis dokumentas turi būti išduotas asmeniui, 
apie kurį turi būti nurodyta ši informacija: 

13.1 Asmens, kuriam išduotas dokumentas vardas, pavardė; 
13.2 Asmens parašas; 
13.3.Asmens gimimo data. 
14. Asmuo, siekiantis įgyti burinės jachtos laivavedžio kvalifikacinį laipsnį, pateikia 

Kvalifikacinei komisijai prieš egzaminą Burinės jachtos laivavedžio stažą patvirtinantį dokumentą, 
kuriame nurodyta informacija iš laivo žurnalo, patvirtinanti turimą burinės jachtos laivavedžio stažą. 

15. Įrašus į Burinės jachtos laivavedžio stažą patvirtinantį dokumentą turi įrašyti plaukimo 
laivo vadas. 

16. Burinės jachtos laivavedžio stažą patvirtinančiame dokumente turi būti ši informacija: 
16.1. Įrašo eilės numeris; 
16.2. Plaukiojimo laikotarpis; 
16.3. Burinės jachtos pavadinimas, registro Nr., burinės jachtos tipas; 
16.4. Jūroje praleistų parų skaičius; 
16.5. Nuplauktas jūrmylių skaičius; 
16.6. Užimtos pareigos burinėje jachtoje; 
16.7. Plaukimo aprašymas, aplankyti uostai, oro sąlygos; 
168. Burinės jachtos vado vardas pavardė, telefono Nr., parašas. 
17. Burinės jachtos laivavedžio stažą patvirtinančio dokumento rekomendacinė forma yra 

pateikta Aprašo 2 priede. 
________________________



Burinės jachtos laivavedžio stažo  
registravimo tvarkos reikalavimų aprašo 
1 priedas 

 
BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO STAŽO ĮVYKDYMO DETALŪS REIKALAVIMAI 
 

1 lentelė 
 

Burinės jachtos laivavedžio stažo įvykdymo detalūs reikalavimai, keliami 
teorijos ir praktikos egzaminą laikantiems iki 2018 m. birželio 30 dienos 

 
  Vidaus vandenų 

burinės jachtos 
vadas 

Pakrančių 
vandenų burinės 

jachtos vadas 

Atviros jūros 
burinės jachtos 

vadas 

Vandenynų 
burinės jachtos 

vadas 

KVALIFIKACINIAI 
REIKALAVIMAI: 

       

Minimalus amžius 
(metais) 

16 18 18 18 

Minimalus buriavimo 
stažas: 

       

-sezonais Netaikomas Netaikomas 2 4 

-paromis Netaikomas 3 30 75 

-jūrmylėmis Netaikomas 100 200 800 

Reikalavimas turėti 
laipsniu žemesnę 
kvalifikaciją 

Netaikomas Netaikomas Taikomas Taikomas 

Teorijos egzaminas Taikomas Taikomas Taikomas Taikomas 

Praktikos egzaminas Taikomas Taikomas Netaikomas Netaikomas 
 
2 lentelė  
 

Burinės jachtos laivavedžio stažo įvykdymo detalūs reikalavimai, keliami 
teorijos ir praktikos egzaminą laikantiems nuo 2018 m. liepos 1  dienos 

Burinės jachtos 
laivavedžio 
kvalifikacinio laipsnio 
pavadinimas 

Reikalavimas turėti 
laipsniu žemesnę 
kvalifikaciją 

Reikalavimas turėti minimalų buriavimo stažą 
(skaičiuojant nuo paskutinės žemesnės 
kvalifikacijos suteikimo datos) norint  laikyti 
teorijos egzaminą 

Vidaus vandenų 
burinės jachtos vadas 

Netaikomas Netaikomas 

Pakrančių vandenų 
burinės jachtos vadas 

Netaikomas Taikomas (tinka stažas įgytas neturint žemesnės 
kvalifikacijos) 
min. 3 paros ir 100 jml, min. 2 atskiri plaukimai 

Atviros jūros burinės 
jachtos vadas 

Taikomas Taikomas 
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2 metai nuo žemesnės kvalifikacijos suteikimo, 
min. 40 parų ir 2000 jml, min. 5 atskiri plaukimai, 
iš jų 1 potvynių atoslūgių vandenyse 

Vandenynų burinės 
jachtos vadas 

Taikomas Taikomas 
4 metai nuo žemesnės kvalifikacijos suteikimo, 
min. 80 parų ir 4000 jml, min. 7 atskiri plaukimai, 
iš jų 2 potvynių atoslūgių vandenyse 

 
 

_____________________________



Burinės jachtos laivavedžio stažo  
registravimo tvarkos reikalavimų aprašo 

            2 priedas 
 

(Burinės jachtos laivavedžio stažą patvirtinančio dokumento forma) 
 

BURINĖS JACHTOS LAIVAVEDŽIO STAŽO KNYGELĖ  
 

Vardas, pavardė:      Parašas: 
Gimimo data: 
Turima kvalifikacija:   

 
 

Eil. 
Nr. 

Plaukimo 
laikotarpis 

Burinės 
jachtos 
pavadinimas, 
registro Nr., 
burinės 
jachtos tipas 

Paros 
jūroje 

Nu-
plaukta 
jūrmy-

lių 

Parei-
gos 

buri-
nėje 
jach-
toje 

Plaukimo 
aprašymas, 

aplankyti uostai, 
oro sąlygos 

Burinės 
jachtos vado 

vardas 
PAVARDĖ, 
telefono Nr., 

parašas 
1. (pvz.:  

2017-07-
01 – 
2017-07-
24) 

(pvz.: 
Ambersail 
LTU1000 
Volvo 60 

(pvz.: 
24) 

(pvz.: 
1858) 

(pvz.: 
štur-
manas) 

Maršrutas: 
Majamis – 
Bostonas, 
Uostai: Niujorkas 
Silpnas 2 balų vėjas 
15 parų, 
8 balų štormas 2 
paras, rūkas 5 paras 
Geros navigacinės 
žinios 

(pvz.:  
Vardas 
PAVARDĖ, 
Tel.  
+370 xxx 
xxxxx; 
 
 
Parašas) 
 

2. (pvz.:  
2017-08-
01 – 2017-
08-06) 

Lietuva 
LTU-565 
Conrad 54 

(pvz.: 
6) 

(pvz.: 
480) 

(pvz. 
pamain
os 
vadas) 

Maršrutas: 
Klaipėda-
Stokholmas-
Klaipėda 
Uostai: Visbis, 
Ventspilis 
Vidutinis 3 balų 
vėjas 4 paras, 
Stiprus 5 balų vėjas 
2 paras, 
Rūkas 2 valandas 

(pvz.:  
Vardas 
PAVARDĖ, 
Tel.  
+370 xxx 
xxxxx; 
 
 
Parašas) 
 

  Viso: 30 2338    
 

 


