PATVIRTINTA
LAJM direktoriaus
2016-06-03 įsakymu Nr. V-94
LAIVŲ, KURIŲ BT 500 IR DAUGIAU, KAPITONŲ IR LAIVŲ, KURIŲ VARIKLIŲ
GALIA 750 KW IR DAUGIAU, VYRIAUSIŲJŲ MECHANIKŲ SPECIALIŲJŲ
SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ ĮSIGIJIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Laivų, kurių BT 500 ir daugiau, kapitonų ir laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau,
vyriausiųjų mechanikų specialiųjų skiriamųjų ženklų tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas)
reglamentuoja specialiųjų skiriamųjų ženklų įsigijimo ir išdavimo tvarką.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
civilinio jūrų laivyno uniformos dėvėjimo taisyklėmis, patvirtintomis 2015 m. rugpjūčio 21 d.
įsakymu Nr. 3-353(1.5E) „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio jūrų laivyno uniformos dėvėjimo
taisyklių patvirtinimo“.
3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 1978 m. Tarptautinėje
konvencijoje dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su pakeitimais, Lietuvos
Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio
saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių
dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams,
dirbantiems laivuose, kurie plaukioja tarptautiniais reisais, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-355 „Dėl Lietuvos
Respublikos jūrinių laipsnių suteikimo, jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio
saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių
dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams,
dirbantiems laivuose, kurie plaukioja tarptautiniais reisais, taisyklių patvirtinimo“ bei kituose teisės
aktuose, reglamentuojančiuose jūrininkų rengimą bei atestavimą.
4. Specialieji skiriamieji ženklai atitinka Lietuvos Respublikos civilinio jūrų laivyno uniformos
dėvėjimo taisyklių 1 priedo aprašymą.
5. Specialusis skiriamasis ženklas tvirtinamas prie kasdienės ir išeiginės uniformos – švarko,
megztinio ar marškinių – dešinėje krūtinės pusėje. Tais atvejais, kai uniformos – švarko, megztinio ar
marškinių – dešinėje pusėje yra kišenė, specialusis skiriamasis ženklas tvirtinamas virš kišenės.

SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ ĮSIGIJIMAS IR IŠDAVIMAS
6. Asmuo, norintis gauti specialųjį skiriamąjį ženklą, turi pateikti LAJM Karjeros ir viešųjų
ryšių skyriui:
6.1. prašymą, kurio formos pavyzdys pateiktas Taisyklių aprašo 1 ir 2 prieduose;
6.2. Jūrinio laipsnio diplomą su įrašytu atitinkamu jūriniu laipsniu:
6.2.1. Kapitonas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000 arba jam
prilyginamas jūrinis laipsnis;
6.2.2. Kapitonas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau arba jam prilyginamas jūrinis laipsnis;
6.2.3. Vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau
negu 3000 kW arba jam prilyginamas jūrinis laipsnis;
6.2.4. Vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau arba jam
prilyginamas jūrinis laipsnis.
6.3. Jūrinio laipsnio diplomo kopiją daro LAJM įgaliotas darbuotojas.

7. Už pateiktų dokumentų tikrumą ir duomenų teisingumą atsako pateikėjas įstatymų
nustatyta tvarka.
8. Vienam asmeniui leidžiama įsigyti iki 2 (dviejų) specialiųjų skiriamųjų ženklų.
9. Specialieji skiriamieji ženklai išduodami pasirašytinai ir registruojami Specialiųjų
skiriamųjų ženklų išdavimo registravimo žurnale .
10. Už specialiuosius skiriamuosius ženklus besikreipiantis asmuo sumoka savo lėšomis
nustatyto dydžio įmoką.
11. Kiekvienas ženklas yra atskirai įpakuotas ir turi gaminio pasą.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Šios taisyklės turi būti keičiamos ar papildomos keičiantis įstatymams ir kitiems teisės
aktams.

