
VŠĮ „ Klaipėdos Jachtklubas“ 

 

Uosto vidaus taisyklės 

 

 

 
1. Laivų stovėjimo vietose prie pontoninių krantinių vaikščioti turi teisę tik asmenys VŠĮ ,,Klaipėdos 

Jachtklubas‘‘ tik užsiregistravę ir susimokėję už stovėjimą pas uosto budintį  (įgalioti asmenys, 

savininkai, kapitonai, škiperiai ir įgulos nariai, svečiai).  

2. Laivai vandenyje stovi nurodytose vietose (pagal uosto administracijos nurodytą vietą).  

3. Regatų metu, esant dideliam laivų skaičiui, uosto budintis gali nurodyti kitą laikiną stovėjimo vietą.  

4. Laivai savo stovėjimo vietose turi būti prišvartuoti atitinkamo storio ir stiprumo švartavimosi 

virvėmis, užtikrinant savo ir greta stovinčių laivų saugumą. Švartavimuisi draudžiama naudoti 

plieninius trosus.  

5. Stovintys laivai turi iš kiekvieno borto turėti ne mažiau kaip po tris tinkamo dydžio fenderius 

(krancus), apsaugančius savo ir kaimyno laivus bei krantines nuo mechaninių pažeidimų.  

6. Švartavimosi metu (atplaukus ar išplaukiant) lipti ant svetimų laivų leidžiama tik gavus jų kapitonų 

arba uosto budinčiojo leidimą (nepaliekant purvo ir nesinaudojant svetima įranga bei švartavimosi 

virvėmis).  

7. Švartuoti antru bortu leidžiama tik gavus pirmo borto kapitono, jam nesant, gavus uosto budinčiojo 

leidimą.  

8. Uosto akvatorijoje plaukimo greitis turi būti parinktas taip, kad nekeltų bangų ir būtų pakankamas 

saugiam manevravimui.  

9. Išplaukiant ilgesniam laikotarpiui nei 2 paros, laivo vadas praneša budinčiajam kur, kuriam laikui 

išvykstama ir kada planuojama grįžti, budintis tokį laivo išplaukimą registruoja uosto žurnale.  

10. Grįžus po plaukiojimo laivai prišvartuojami ir paliekami tvarkingai iki sekančio plaukimo (jachtų 

bėgantis takelažas paliekamas taip, kad nesiplaktų į stiebus ir nekeltų triukšmo).  

11. Šiukšlės išnešamos į konteinerius ant kranto.  

12. Panaudoti tepalai, lijaliniai (triumo), vidinių sanitarinių sistemų vandenys, išsiurbiami į specialias 

cisternas (suderinus su uosto administracija).  

13. Laivų denis, bortai turi būti švarūs. Laivas turi būti techniškai bei estetiškai tvarkingas.  

14. Uosto klientai ir svečiai privalo vykdyti visus uosto administracijos nurodymus.  

15. Pretenzijas ir pageidavimus galima surašyti žurnale, esančiame pas budintį.  

16. Pilant daugiau kaip 50l kuro uosto teritorijoje, kuras pilamas tik nurodytose prie pontoninių 

krantinių esančiose vietose, informavus uosto budintį.  

17. Atlikus remonto darbus ant krantinių ar patalpose, sutvarkyti darbo vietą; apie remonto darbus 

informuoti uosto administraciją.  

18. Išpylus teršalų į vandenį arba ant krantinės pranešti uosto administracijai.  

19. Nepranešus apie akvatorijos ar krantinės užteršimą kaltininkai baudžiami pagal Lietuvos 

Respublikos aplinkos apsaugos galiojančius įstatymus.   



20. Laivų transportavimo vežimėlius, kilblokus sandėliuoti ne sezono metu galima tik uosto 

administracijos nurodytose vietose.  

21. Išplaukiant ar išsivežant laivą iš uosto informuojama uosto administracija, sumokami einamieji 

mokesčiai ir įsiskolinimai.  

22. Smiltynės jachtklubo uoste draudžiama:  

22.1. Bandyti variklį įjungus eigą stovint prie pontoninės krantinės;  

22.2. Mėtyti šiukšles į vandenį nuo laivų ir pontoninių krantinių;  

22.3. Rūkyti kuro užpilimui skirtose vietose;  

22.4. Viešose vietose (ant pontoninių ir prie akvatorijos krantinių) vartoti alkoholinius gėrimus;  

22.5. Maudytis uosto akvatorijoje, žvejoti nuo laivų ir krantinių bei pontoninių krantinių;  

22.6. Triukšmauti nuo 22 val. iki 7 val. ryto (garsiai groti muziką, dainuoti ir t.t.);  

22.7. Pilti kuru ar tepalais užterštą vandenį į uosto akvatoriją;  

22.8. Išpumpuoti vandenį iš laivų vidinių sanitarinių sistemų į uosto akvatoriją;  

22.9. Be priežiūros laivuose palikti įjungtus elektrinius prietaisus, veikiančius nuo kranto elektros.  

22.10. Vykdyti laivo remonto darbus laivui stovint vandenyje uosto teritorijoje.  

22.11. Savavališkai švartuoti laivus prie uosto krantinių ar laikyti ant kranto uosto teritorijoje 

nesuderinus su uosto administracija.  

23. Uosto administracija turi teisę iškelti ar kitaip pašalinti savavališkai prišvartuotus ar laikomus uosto 

teritorijoje laivus ir pateikti sąskaitą laivo savininkui už šiuos darbus.  

24.. Klientai, neturintys ilgalaikių aptarnavimo sutarčių, už teikiamas uosto paslaugas sumoka iš karto 

atvykę į uostą.  

26. Laivų valdytojams ir savininkams arba jų svečiams, nesilaikantiems aukščiau išvardintų taisyklių, 

uosto paslaugos nebebus teikiamos.  

 

 

VŠĮ ,,Klaipėdos Jachtklubas‘‘ 

 

 


