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1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Vidaus vandenų transporto priemonės, uostų ir prieplaukų pastatai ir įrenginiai 

nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos Respublikos valstybei, savivaldybėms, Lietuvos 

Respublikos ir užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų 

padaliniams, užsienio valstybėms.“ 

 

2 straipsnis. 4
1
 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 4
1
 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„4
1
 straipsnis. Krovinių vežimo krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas 

didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos 

Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais tvarka 

1. Vežti krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 

tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais 

turi teisę Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat Lietuvos Respublikoje 

veikiantys kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės 

narės juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai, turintys licenciją verstis krovinių vežimu 

krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais 

(toliau šiame straipsnyje – licencija). 

2. Vežti krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 

tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais 

turi teisę kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės 

narės fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio 

prekybos organizacijos valstybės narės juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai, turintys 

šios valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vežti 
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krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais tarptautiniais vidaus vandenų keliais (toliau – 

vežėjo dokumentas).  

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai netaikomi vežant krovinius 

keleiviniais ir krovininiais keltais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais. 

4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti subjektai, siekiantys verstis krovinių vežimu 

krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų 

keliais, privalo atitikti šiuos reikalavimus: 

1) užtikrinti, kad laivai, kuriais ketinama vežti krovinius, atitiktų Lietuvos Respublikos ir 

tarptautinių teisės aktų nustatytus reikalavimus, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus; 

2) turėti atitinkamus padalinius (specialistus), kurie galėtų organizuoti krovinių vežimą 

laivais ir užtikrinti saugų laivų eksploatavimą ir apsaugą, arba sudaryti sutartį su kitu subjektu, 

kuris turi tokius padalinius (specialistus) ir sutinka organizuoti krovinių vežimą laivais ir 

užtikrinti saugų laivų eksploatavimą ir apsaugą; 

3) laivų, kuriais ketinama vežti krovinius, įgulos turi būti sudarytos iš vidaus vandenų 

transporto specialistų, turinčių galiojančius dokumentus, kuriais patvirtinama vidaus vandenų 

transporto specialistų įgyta kvalifikacija ir teisė eiti atitinkamas pareigas laive.  

5. Lietuvos saugios laivybos administracija įrašo šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 

subjektus į Subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašą, įspėja juos 

apie licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina licencijos 

galiojimo sustabdymą ir išbraukia šio straipsnio 1 dalyje nurodytus subjektus iš Subjektų, 

vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašo. 

6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, siekiantys vežti krovinius krovininiais vidaus 

vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, prašymą ir kitus 

dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis šio straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams, 

pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai 

kreipdamiesi į Lietuvos saugios laivybos administraciją. 

7.
 
Lietuvos saugios laivybos administracija šiame straipsnyje nurodytus pranešimus teikia 

tiesiogiai, per atstumą ar elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą. 

8. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, pateikę šio straipsnio 6 dalyje nurodytus 

prašymą ir dokumentus, yra įrašomi į Subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų 

laivais, sąrašą, kuriame pateikiama šio straipsnio 19 dalyje nurodyta informacija, kitą dieną nuo 

prašymo ir dokumentų pateikimo dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena yra 

vėlesnė negu prašymo ir dokumentų pateikimo diena. 

9. Lietuvos saugios laivybos administracija, gavusi šio straipsnio 1 dalyje nurodyto 

subjekto, siekiančio gauti licenciją, prašymą ir dokumentus, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 
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darbo dienas, patikrina gautą prašymą ir dokumentus. Nustačiusi, kad licencijos turėtojo 

pranešime pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet šie 

neatitikimai yra mažareikšmiai, Lietuvos saugios laivybos administracija nedelsdama, bet ne 

vėliau kaip per 2 darbo dienas, įspėja licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo 

sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų nuo įspėjimo apie galimą licencijos 

galiojimo sustabdymą gavimo terminą, per kurį turi būti pateikti trūkstami dokumentai ir (ar) 

patikslinti pateikti duomenys. 

10. Lietuvos saugios laivybos administracija sustabdo licencijos galiojimą, jeigu: 

1) licencijos turėtojas pagal šio straipsnio 9 dalį per įspėjime apie galimą licencijos 

galiojimo sustabdymą nustatytą terminą nepateikė trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslino 

pateiktų netikslių, klaidingų duomenų; 

2) paaiškėja, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai licencijai gauti pateikė 

melagingus duomenis; 

3) licencijos turėtojas neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų; 

4) licencijos turėtojas pateikia prašymą Lietuvos saugios laivybos administracijai 

sustabdyti licencijos galiojimą.    

11. Lietuvos saugios laivybos administracija uždraudžia vežėjo dokumento turėtojui vežti 

krovinius Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliais, jeigu paaiškėja, kad vežėjo dokumento 

turėtojas neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų. 

12. Sustabdžiusi licencijos, išskyrus šio straipsnio 10 dalies 4 punkte nustatytą atvejį, 

galiojimą arba uždraudusi vežėjo dokumento turėtojui vežti krovinius Lietuvos Respublikos 

vidaus vandenų keliais, Lietuvos saugios laivybos administracija nedelsdama, bet ne vėliau kaip 

per 2 darbo dienas, apie tai praneša licencijos arba vežėjo dokumento turėtojui, informuoja kitos 

Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės 

kompetentingą instituciją, išdavusią vežėjo dokumentą, ir: 

1) nustato 5 darbo dienų nuo pranešimo apie licencijos galiojimo sustabdymą gavimo 

terminą (šis terminas gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų motyvuotu licencijos turėtojo 

prašymu), per kurį licencijos turėtojas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti 

pateiktus netikslius ar klaidingus duomenis;  

2) nustato 5 darbo dienų nuo pranešimo apie licencijos galiojimo sustabdymą arba 

draudimą vežėjo dokumento turėtojui vežti krovinius Lietuvos Respublikos vidaus vandenų 

keliais gavimo terminą (šis terminas gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų motyvuotu leidimo 

turėtojo ar vežėjo dokumento turėtojo prašymu), per kurį licencijos arba vežėjo dokumento 

turėtojas turi užtikrinti atitiktį šio straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams. 
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13. Kai licencijos ar vežėjo dokumento turėtojas pateikia trūkstamus ir (ar) patikslintus 

dokumentus ir (ar) užtikrina atitiktį šio straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams, Lietuvos 

saugios laivybos administracija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

dokumentų gavimo dienos, patikrina duomenis ir (ar) atitiktį šio straipsnio 4 dalyje nustatytiems 

reikalavimams ir nustačiusi, kad pateikti visi dokumentai, duomenys patikslinti ir (ar) užtikrinta 

atitiktis šio straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams, panaikina licencijos galiojimo 

sustabdymą ar draudimą vežėjo dokumento turėtojui vežti krovinius Lietuvos Respublikos 

vidaus vandenų keliais ir apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, praneša 

licencijos ar vežėjo dokumento turėtojui. 

14. Lietuvos saugios laivybos administracija išbraukia licencijos turėtojus iš Subjektų, 

vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašo ir apie tai paskelbia šio straipsnio 

19 dalyje nurodyta tvarka, jeigu: 

1) licencijos turėtojas Lietuvos saugios laivybos administracijai pateikia prašymą 

išbraukti jį iš Subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašo; 

2) licencijos turėtojas miršta, o jo teisių ir pareigų neperima įpėdiniai, jis likviduojamas ar 

nutraukia savo veiklą; 

3) licencijos turėtojas, kurio licencijos galiojimas buvo sustabdytas pagal šio straipsnio 

10 dalies 1 ir (ar) 2 punktus (punktą), per nustatytą terminą nepateikė trūkstamų, nepatikslino 

netikslių, klaidingų duomenų ir (ar) neatitiko šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų; 

4) buvo sustabdytas licencijos galiojimas ir per vienus metus nuo sprendimo dėl 

licencijos galiojimo sustabdymo priėmimo dienos antrą kartą paaiškėjo, kad licencijos turėtojas 

neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų. 

15. Apie išbraukimą iš Subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, 

sąrašo ir jo priežastis Lietuvos saugios laivybos administracija licencijos turėtojui praneša 

nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl išbraukimo iš Subjektų, 

vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašo priėmimo dienos. 

16. Vežėjo dokumento galiojimą sustabdo ar panaikina tik jį išdavusi kompetentinga 

institucija. 

17. Licencijos turėtoją išbraukus iš Subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus 

vandenų laivais, sąrašo dėl šio straipsnio 14 dalies 4 punkte nurodytos priežasties, jis naujai 

įrašomas į Subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašą ne anksčiau 

kaip po vienų metų nuo sprendimo išbraukti jį iš Subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus 

vandenų laivais, sąrašo priėmimo dienos. 

18. Licencijos ar vežėjo dokumento turėtojui, gavusiam pranešimą apie licencijos 

galiojimo sustabdymą ar išbraukimą iš Subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų 
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laivais, sąrašo arba draudimą vežti krovinius Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliais, 

draudžiama vykdyti krovinių vežimo krovininiais vidaus vandenų laivais veiklą. 

19. Lietuvos saugios laivybos administracija, įrašiusi licencijos turėtoją į Subjektų, 

vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašą, sustabdžiusi licencijos galiojimą, 

panaikinusi licencijos galiojimo sustabdymą ar išbraukusi jį iš Subjektų, vežančių krovinius 

krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašo, per 2 darbo dienas apie tai paskelbia savo interneto 

svetainėje. Skelbime nurodomi šie duomenys: 

1) fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo metai arba juridinio asmens, juridinio asmens 

ar kitos organizacijos padalinio pavadinimas, kodas ir buveinė; 

2) licencijos numeris; 

3) įrašymo į Subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašą data, 

licencijos galiojimo sustabdymo data, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data, 

išbraukimo iš Subjektų, vežančių krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, sąrašo data. 

20. Licencijos ar vežėjo dokumento turėtojas, vykdydamas veiklą, privalo:  

1) laikytis Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų, reglamentuojančių vykdomą 

veiklą, reikalavimų; 

2) pranešti Lietuvos saugios laivybos administracijai apie pasikeitusius jo duomenis (jeigu 

asmuo yra juridinis, jo pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinę ir adresą korespondencijai; 

jeigu asmuo yra fizinis, jo vardą, pavardę, adresą korespondencijai) ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo tokių duomenų pasikeitimo momento. 

21. Licencijos ir vežėjo dokumentų turėtojų planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų 

taisykles tvirtina ir šiuos patikrinimus atlieka Lietuvos saugios laivybos administracija.“ 

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„7 straipsnis. Vidaus vandenų kelių naudotojai 

1. Vidaus vandenų kelių naudotojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar 

jų padaliniai, kurie verčiasi laivyba šiuose keliuose. 

2. Vidaus vandenų kelių naudotojais taip pat laikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos 

organizacijos ar jų padaliniai, kurie, suderinę su vidaus vandenų kelių valdytojais, nepažeisdami 

laivybos taisyklių, naudoja vidaus vandenis hidrotechnikai, žvejybai, sportui, poilsiui ir kitoms 

reikmėms.“ 

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 9 straipsnio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip: 
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„Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, kuriems priklauso 

hidroelektrinės, užtvankos ir kiti hidrotechnikos statiniai vidaus vandenų keliuose, nustatyta 

tvarka privalo:“. 

 

5 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„13 straipsnis. Vidaus vandenų uostai ir prieplaukos 

1. Krantinė – nustatyto ilgio, pločio ir didžiausiosios apkrovos hidrotechninis įrenginys 

laivams švartuoti ir kroviniams krauti, keleiviams įlaipinti arba išlaipinti. 

2. Komercinė prieplauka – prieplauka, naudojama siekiant gauti pajamų ar kitos 

ekonominės naudos. 

3. Nekomercinė prieplauka – prieplauka, naudojama asmeniniais ar nekomerciniais 

tikslais mažiesiems, pramoginiams, sportiniams, tradiciniams ir asmeniniams laivams. 

4. Plūduriuojančioji prieplauka – prie kranto stovintis nesavaeigis laivas arba specialiai 

pastatytas plūduriuojantis įrenginys, skirti vidaus vandenų transporto priemonėms saugiai 

priplaukti, stovėti, kroviniams krauti, keleiviams įlaipinti arba išlaipinti. 

5. Prieplauka – dalį uosto požymių turinti vieta su stacionariais arba plūduriuojančiais 

įrenginiais, skirta laivams priplaukti, stovėti, išplaukti, kroviniams krauti, keleiviams įlaipinti 

arba išlaipinti. 

6. Stacionarioji prieplauka – prie kranto įrengtas stacionarus hidrotechninis statinys su 

viena ar keliomis krantinėmis, skirtas vidaus vandenų transporto priemonėms saugiai priplaukti, 

stovėti, kroviniams krauti, keleiviams įlaipinti arba išlaipinti. 

7. Vidaus vandenų uostas – vidaus vandenų uosto akvatorija ir jo teritorija su joje 

esančiomis krantinėmis, kurių ilgis trigubai didesnis už leidžiamo įplaukti ar išplaukti didžiausio 

laivo ilgį, aikštelėmis kroviniams sandėliuoti, statiniais, įrenginiais ir vidaus vandenų uosto 

veiklą užtikrinančia infrastruktūra, skirta laivams įplaukti, stovėti, remontuoti ir išplaukti, 

kroviniams krauti, keleiviams įlaipinti arba išlaipinti. 

8. Vidaus vandenų uosto ar prieplaukos akvatorija – vidaus vandenų uostui ar prieplaukai 

įrengti skirtas vidaus vandenų plotas, kuriame turi būti užtikrinamas saugus laivų plaukiojimas. 

9. Vidaus vandenų uosto ar stacionariosios prieplaukos teritorija – žemės plotas, 

reikalingas vidaus vandenų uosto ar stacionariosios prieplaukos statybai ir jų tolesnei veiklai 

užtikrinti. 

10. Vidaus vandenų uosto ar prieplaukos valdytojas – vidaus vandenų uosto ar 

prieplaukos savininkas arba asmuo, kuris kitu teisėtu pagrindu valdo vidaus vandenų uostą ar 

prieplauką. 
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11. Vidaus vandenų uostai ir prieplaukos gali būti keleiviniai, krovininiai, mišrieji, 

žvejybiniai ir pramoginių laivų. Vidaus vandenų uostų ir prieplaukų pastatai, statiniai ir 

įrenginiai turi atitikti nustatytus techninius ir aplinkos apsaugos reikalavimus, nurodytus statybą 

ir aplinkosaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, užtikrinti keleivių, krovinių, bagažo ir 

pašto saugumą, patogų krovinių krovimą, saugų keleivių įlaipinimą ar išlaipinimą. 

12. Vidaus vandenų uostai ir prieplaukos gali būti valstybės, savivaldybių ir privatūs, 

išskyrus Kuršių nerijos nacionaliniame parke esančius vidaus vandenų uostus ir prieplaukas, 

kurie gali būti tik valstybės arba savivaldybių nuosavybė. 

13. Vidaus vandenų uostus ir prieplaukas gali steigti fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos 

organizacijos ar jų padaliniai (toliau – steigėjas). 

14. Vidaus vandenų uostų ir stacionariųjų prieplaukų teritorijos ribas ir plotus nustato: 

1) Vyriausybė – visų valstybės vidaus vandenų uostų ir stacionariųjų prieplaukų bei 

savivaldybių vidaus vandenų uostų ir stacionariųjų prieplaukų, patenkančių į Kuršių nerijos 

nacionalinio parko ribas; 

2) savivaldybės taryba – savivaldybių vidaus vandenų uostų ir stacionariųjų prieplaukų, 

nepatenkančių į Kuršių nerijos nacionalinio parko ribas; 

3) steigėjas, suderinęs su savivaldybės institucijomis savivaldybės tarybos nustatyta 

tvarka, – privačių vidaus vandenų uostų ir stacionariųjų prieplaukų. 

15. Plūduriuojančiųjų prieplaukų tvirtinimo prie kranto juostos ar krantinės vietą ir kranto 

juostos ar krantinės naudojimo tvarką nustato kranto juostos ar krantinės savininkas (valdytojas).  

16. Vidaus vandenų uostų ir prieplaukų akvatorijos ribas ir plotus nustato: 

1) Vyriausybė – visų valstybės vidaus vandenų uostų ir prieplaukų bei savivaldybių 

vidaus vandenų uostų ir prieplaukų, patenkančių į Kuršių nerijos nacionalinio parko ribas; 

2) savivaldybės taryba – savivaldybių vidaus vandenų uostų ir prieplaukų, nepatenkančių 

į Kuršių nerijos nacionalinio parko ribas; 

3) steigėjas, suderinęs su savivaldybės institucijomis savivaldybės tarybos nustatyta 

tvarka, – privačių vidaus vandenų uostų ir prieplaukų.  

17. Vidaus vandenų uostų ir stacionariųjų prieplaukų teritorijos, vidaus vandenų uostų ir 

prieplaukų akvatorijos turi būti numatytos teritorijų planavimo dokumentuose, parengtuose 

Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka. 

18. Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama naudoti vidaus vandenų uostus ar 

komercines prieplaukas, kurie nėra įregistruoti ir įtraukti į Įregistruotų vidaus vandenų uostų 

sąrašą ar Įregistruotų prieplaukų sąrašą. 

19. Tarptautinio vidaus vandenų uosto statusą Susisiekimo ministerijos teikimu suteikia 

Vyriausybė. 
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20. Tarptautinio vidaus vandenų uosto statusas suteikiamas vidaus vandenų uostui, 

kuriame bus vykdoma tarptautinė laivyba.  

21. Vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų valdytojai privalo užtikrinti visų 

vežėjų vienodas teises įplaukti į vidaus vandenų uostus ir komercines prieplaukas, naudotis 

vidaus vandenų uostų ir komercinių prieplaukų krantinėmis ir kitais įrenginiais kroviniams 

pakrauti ir iškrauti, keleiviams įlaipinti ir išlaipinti, visomis logistinėmis vidaus vandenų 

transporto paslaugomis, mokant su tuo susijusius mokesčius ir rinkliavas. Vežėjas įplaukimo į 

vidaus vandenų uostą ar komercinę prieplauką, naudojimosi vidaus vandenų uostu ar komercine 

prieplauka ir jų įrenginiais sąlygas derina su vidaus vandenų uosto ir komercinės prieplaukos 

valdytoju.  

22. Vidaus vandenų uoste turi būti:  

1) nustatyta teritorija ir akvatorija; 

2) įrengtos krantinės, kurių ilgis trigubai didesnis už leidžiamo įplaukti (išplaukti) 

didžiausio laivo ilgį, prie kurių gali saugiai stovėti vidaus vandenų transporto priemonės ir 

kuriose galima krauti krovinius, įlaipinti ar išlaipinti keleivius; keleiviniame ar mišriajame 

vidaus vandenų uoste turi būti papildomai įrengtos keleivių poilsio, bagažo saugojimo patalpos ir 

bilietų kasos; 

3) toks vidaus vandenų uosto akvatorijos ir įplaukos kanalo gylis, kad būtų galima 

užtikrinti saugų vidaus vandenų transporto priemonių įplaukimą į uostą, išplaukimą iš jo ir 

manevravimą jame; 

4) navigacijos priemonės, užtikrinančios saugų vidaus vandenų transporto priemonių 

įplaukimą į uostą ir išplaukimą iš jo; 

5) radijo ryšio įrenginiai, telekomunikacijų galiniai įrenginiai arba judriojo ryšio 

priemonės; 

6) avarinių ir gelbėjimo darbų atlikimo, taršos židinių likvidavimo priemonės arba su 

atitinkamomis apskrities, kurioje yra vidaus vandenų uostas, tarnybomis sudaryta avarinių ir 

gelbėjimo darbų ir išsiliejusių teršalų surinkimo sutartis; 

7) priėmimo įrenginiai, kad nedelsiant ir be apribojimo iš laivų būtų priimamos laivuose 

susidarančios atliekos ir krovinių likučiai; 

8) Lietuvos saugios laivybos administracijos patvirtintas vidaus vandenų uosto kapitonas;  

9) gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytos priešgaisrinės priemonės. 

23. Laivybos vidaus vandenų uostų akvatorijose kontrolę atlieka ir saugą vidaus vandenų 

uoste užtikrina vidaus vandenų uosto kapitonas. 

24. Komercinėje prieplaukoje turi būti: 
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1) nustatyta teritorija (stacionariojoje prieplaukoje) ar nustatyta tvirtinimo prie kranto 

juostos ar krantinės vieta ir naudojimosi kranto juosta ar krantine tvarka (plūduriuojančiojoje 

prieplaukoje) ir akvatorija; 

2) įrengta krantinė, prie kurios gali saugiai stovėti vidaus vandenų transporto priemonės 

ir kurioje galima krauti krovinius, įlaipinti ar išlaipinti keleivius; 

3) toks prieplaukos akvatorijos gylis ir gylis prie krantinės, kad būtų galima užtikrinti 

saugų vidaus vandenų transporto priemonių priplaukimą ir manevravimą prie krantinės; 

4) ryšio priemonės; 

5) prieplaukos valdytojo paskirti specialistai, galintys užtikrinti prieplaukos veiklą, saugią 

laivybą prieplaukoje ir jos prieigose, darbų saugą ir krovinių saugumą; 

6) gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytos priešgaisrinės priemonės. 

25. Vidaus vandenų uostus ir komercines prieplaukas registruoja ir į Įregistruotų vidaus 

vandenų uostų sąrašą ar Įregistruotų komercinių prieplaukų sąrašą įtraukia: 

1) Lietuvos saugios laivybos administracija – valstybinės reikšmės vidaus vandenų 

keliuose steigiamus vidaus vandenų uostus ir komercines prieplaukas Vyriausybės nustatyta 

tvarka;  

2) savivaldybės vykdomoji institucija – vietinės reikšmės vidaus vandenų keliuose ir 

kituose vandens telkiniuose steigiamus vidaus vandenų uostus ir komercines prieplaukas 

savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

26. Steigėjas, pageidaujantis įregistruoti vidaus vandenų uostą ar komercinę prieplauką, 

Vyriausybės ar savivaldybės tarybos nustatyta tvarka pateikia Lietuvos saugios laivybos 

administracijai arba savivaldybės vykdomajai institucijai prašymą ir kitus dokumentus, kuriais 

patvirtinama atitiktis šio straipsnio 22 ar 24 dalyje nustatytiems reikalavimams. 

27. Kai steigėjas pateikia šio straipsnio 26 dalyje nurodytus dokumentus, nuo prašymo ir 

atitinkamų dokumentų pateikimo dienos arba nuo prašyme nurodytos dienos, jeigu ši diena 

vėlesnė negu prašymo pateikimo diena, vidaus vandenų uostas (komercinė prieplauka) įrašomas 

(įrašoma) į Įregistruotų vidaus vandenų uostų sąrašą ar Įregistruotų komercinių prieplaukų 

sąrašą. 

28. Lietuvos saugios laivybos administracija ar savivaldybės vykdomoji institucija, 

gavusi steigėjo prašymą ir dokumentus įregistruoti vidaus vandenų uostą ar komercinę 

prieplauką, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, juos patikrina. Paaiškėjus, kad 

vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos valdytojo pateiktame pranešime pateikta 

netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet šie neatitikimai yra 

mažareikšmiai, Lietuvos saugios laivybos administracija ar savivaldybės vykdomoji institucija 

nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, įspėja valdytoją apie galimą vidaus vandenų 
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uosto ar komercinės prieplaukos registracijos galiojimo sustabdymą ir nustato ne trumpesnį kaip 

15 darbo dienų nuo įspėjimo apie galimą registracijos galiojimo sustabdymą gavimo terminą, per 

kurį turi būti pateikti trūkstami dokumentai, patikslinti netikslūs ir (ar) klaidingi duomenys. 

Lietuvos saugios laivybos administracija ar savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi 

trūkstamus ir (ar) patikslintus dokumentus ir duomenis, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo dokumentų ir duomenų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir 

duomenis apie vidaus vandenų uostą ar komercinę prieplauką ir nustačiusi, kad pateikti trūkstami 

dokumentai, patikslinti netikslūs ir (ar) klaidingi duomenys, panaikina įspėjimą apie galimą 

registracijos galiojimo sustabdymą ir apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, 

praneša vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos valdytojui.  

29. Vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos registracijos galiojimas 

sustabdomas Lietuvos saugios laivybos administracijos ar savivaldybės vykdomosios institucijos 

sprendimu, jeigu: 

1) paaiškėja, kad vidaus vandenų uostui ar komercinei prieplaukai įsteigti buvo pateikti ne 

visi dokumentai, netikslūs ir (ar) klaidingi duomenys ir vidaus vandenų uosto ar komercinės 

prieplaukos valdytojas per įspėjime apie galimą registracijos galiojimo sustabdymą nustatytą 

terminą nepateikė trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslino pateiktų netikslių, klaidingų 

duomenų; 

2) paaiškėja, kad vidaus vandenų uostui ar komercinei prieplaukai įsteigti buvo pateikti 

melagingi duomenys; 

3) vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos valdytojas pažeidžia šio straipsnio 11, 

22 ar 24 dalyje nustatytus reikalavimus; 

4) vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos valdytojas pateikia prašymą 

sustabdyti uosto ar komercinės prieplaukos registracijos galiojimą. 

30. Sustabdžiusi vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos registracijos galiojimą, 

Lietuvos saugios laivybos administracija ar savivaldybės vykdomoji institucija nedelsdama, bet 

ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, praneša apie tai vidaus vandenų uosto ar komercinės 

prieplaukos valdytojui ir nurodo pašalinti pažeidimus per 30 darbo dienų nuo pranešimo apie 

vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos registracijos galiojimo sustabdymą gavimo. 

Terminas pažeidimams pašalinti gali būti pratęstas iki 6 mėnesių motyvuotu vidaus vandenų 

uosto ar komercinės prieplaukos valdytojo prašymu.  

31. Kai vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos valdytojas pašalina pažeidimus 

ir pateikia Lietuvos saugios laivybos administracijai ar savivaldybės vykdomajai institucijai tai 

pagrindžiančią informaciją, Lietuvos saugios laivybos administracija ar savivaldybės vykdomoji 

institucija per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos patikrina pateiktą informaciją ir 
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nustačiusi, kad pažeidimai buvo pašalinti, panaikina registracijos galiojimo sustabdymą bei apie 

tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, praneša vidaus vandenų uosto ar 

komercinės prieplaukos valdytojui. 

32. Lietuvos saugios laivybos administracija ar savivaldybės vykdomoji institucija 

išbraukia vidaus vandenų uostą ar komercinę prieplauką iš Įregistruotų vidaus vandenų uostų 

sąrašo ar Įregistruotų komercinių prieplaukų sąrašo, jeigu: 

1) vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos valdytojas pateikia prašymą išbraukti 

vidaus vandenų uostą ar komercinę prieplauką iš Įregistruotų vidaus vandenų uostų sąrašo ar 

Įregistruotų komercinių prieplaukų sąrašo; 

2) buvo sustabdytas vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos registracijos 

galiojimas ir per vienus metus nuo sprendimo dėl registracijos galiojimo sustabdymo dėl šio 

straipsnio 11, 22 ar 24 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimo priėmimo dienos pažeidžiami šio 

straipsnio 11, 22 ar 24 dalyje nustatyti reikalavimai; 

3) per nustatytą terminą nepašalinami pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas vidaus 

vandenų uosto ar komercinės prieplaukos registracijos galiojimas; 

4) vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos valdytojas likviduojamas arba miršta, 

o jo teisės ir pareigos nebuvo perimtos. 

33. Išbraukusi vidaus vandenų uostą ar komercinę prieplauką iš Įregistruotų vidaus 

vandenų uostų sąrašo ar Įregistruotų komercinių prieplaukų sąrašo, išskyrus šio straipsnio 32 

dalies 4 punkte nurodytus atvejus, Lietuvos saugios laivybos administracija ar savivaldybės 

vykdomoji institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, apie tai praneša vidaus 

vandenų uosto ar komercinės prieplaukos valdytojui. 

34. Jeigu komercinė prieplauka po rekonstrukcijos atitinka vidaus vandenų uosto 

reikalavimus, nurodytus šio straipsnio 22 dalyje, komercinės prieplaukos valdytojo prašymu 

šiame straipsnyje nustatyta tvarka ji įrašoma į Įregistruotų vidaus vandenų uostų sąrašą ir 

išbraukiama iš Įregistruotų komercinių prieplaukų sąrašo. 

35. Lietuvos saugios laivybos administracija ar savivaldybės institucijos, vidaus vandenų 

uosto ar komercinės prieplaukos steigėjas (valdytojas) šiame straipsnyje nurodytus pranešimus ir 

dokumentus teikia tiesiogiai, per atstumą ar elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą. 

36. Vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos valdytojas privalo:  

1) pranešti Lietuvos saugios laivybos administracijai ar savivaldybės vykdomajai 

institucijai apie pasikeitusius duomenis, susijusius su vidaus vandenų uosto ar komercinės 

prieplaukos paskirtimi, vidaus vandenų uosto ar komercinės prieplaukos techniniais parametrais, 

arba pasikeitusius jų duomenis (jeigu asmuo yra juridinis, jo pavadinimą, juridinio asmens kodą, 
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buveinę ir adresą korespondencijai; jeigu asmuo yra fizinis, jo vardą, pavardę, adresą 

korespondencijai) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių duomenų pasikeitimo momento; 

2) laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų uostų ir 

komercinių prieplaukų registravimą ir juose vykdomą veiklą. 

37. Įregistruotų vidaus vandenų uostų ar komercinių prieplaukų planinius ir neplaninius 

veiklos patikrinimus atlieka Lietuvos saugios laivybos administracija ar savivaldybės vykdomoji 

institucija pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos ar savivaldybės tarybos patvirtintas 

Įregistruotų vidaus vandenų uostų ar komercinių prieplaukų planinių ir neplaninių veiklos 

patikrinimų taisykles.“ 

 

6 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„14 straipsnis. Vidaus vandenų transporto priemonių sąvoka 

Vidaus vandenų transporto priemonės – vidaus vandenų, žvejybos, mažieji, pramoginiai, 

sportiniai, tradiciniai ir asmeniniai laivai, plūduriuojantys įrenginiai bei plūduriuojančios 

priemonės, eksploatuojantys arba aptarnaujantys vandenų kelius.“ 

 

7 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas 

1. Papildyti 15 straipsnį nauja 7 dalimi:  

„7. Tradicinis laivas – kultūros ministro ir susisiekimo ministro nustatyta tvarka 

pripažintas bet koks istorinis laivas ir tokio laivo tiksli kopija, įskaitant ir tuos laivus, kurie 

sukurti tradiciniams upeivystės įgūdžiams skatinti ir supažindinti su kultūros paveldu. Toks 

laivas eksploatuojamas tradiciniais (įprastiniais) upeivystės principais ir būdais.“ 

2. Buvusias 15 straipsnio 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 8 ir 9 dalimis. 

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kultūros ministras ir susisiekimo ministras bei 

savivaldybių tarybos iki 2016 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės 

aktus. 

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išduoti leidimai verstis krovinių vežimu krovininiais 

vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, vidaus 

vandenų uostų ir prieplaukų įregistravimas ir įtraukimas į Įregistruotų vidaus vandenų uostų 

sąrašą ar Įregistruotų komercinių prieplaukų sąrašą laikomi galiojančiais pagal šį įstatymą. 
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4. Prašymai dėl leidimų verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais 

Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, vidaus vandenų uostų ir 

komercinių prieplaukų įregistravimo, pateikti iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiami nagrinėti 

pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusią tvarką. 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

 

Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 


