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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 4, 13, 16,
18, 19, 26 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 16 1 IR 241
STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos pagal kompetenciją
išnagrinėjo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parengtą ir išvadoms gauti pateiktą Lietuvos
Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 4, 13, 16, 18, 19, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo ir
kodekso papildymo 161 ir 241 straipsniais įstatymo projektą (toliau - Projektas).
Projekto 5 straipsnyje keičiamo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 18
straipsnio 17 dalies naujoje redakcijoje nustatoma, jog (...) Transporto saugos administracija ne ilgiau
kaip per 5 darbo dienas (...) priima sprendimą akredituoti mokymo įstaigą, informaciją apie tai įrašo į
Transporto saugos administracijos interneto svetainėje skelbiamą akredituotų mokymo įstaigų sąrašą
ir į valstybės informacinę sistemą, skirtą duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas
licencijas tvarkyti vienoje vietoje (toliau – Licencijų informacinė sistema).
Atsižvelgdami į tai, jog Licencijų informacinės sistemos uždavinys yra centralizuotai,
kokybiškai ir operatyviai elektroniniu būdu tvarkyti gautus duomenis ir informaciją apie ūkio
subjektams išduotas licencijas ir teikti ją turintiems teisę gauti asmenims, abejojame, ar tikslinga šioje
informacinėje sistemoje pradėti kaupti ir skelbti duomenis apie akreditaciją turinčius subjektus. Tam,
kad Licencijų informacinėje sistemoje būtų galima pradėti kaupti duomenis apie įvairios paskirties
akreditaciją šalyje turinčius subjektus, reikės ją pertvarkyti - keisti paskirtį, nuostatus, programinę
įrangą. Tokiam pokyčiui reikėtų pagrindimo, privalomo suderinimo su Licencijų informacinės sistemos
valdytoju. Be to negalima išskirti tik vienos paskirties akreditaciją turinčių subjektų. Tokiu atveju

reikėtų keisti Civilinį kodeksą ar kitus įstatymus, kuriuose reguliuojamos akreditacijos procedūros,
nustatomos akredituojamam asmeniui kylančios teisės ir pareigos.
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