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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 4, 13,
16, 18, 19, 26 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 161 IR
241 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija išnagrinėjo 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 – įstatymo projektas). Pagal
kompetenciją teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Siekdami aiškumo, siūlome tikslinti Įstatymo projekte keičiamo Lietuvos Respublikos
vidaus vandenų transporto kodekso (toliau – keičiamas kodeksas) 13 straipsnio 14 dalies 3 punktą ir
16 dalies 3 punktą ir nustatyti, su kuria konkrečiai savivaldybės institucija ‒ atstovaujamąja
(savivaldybės taryba) ar vykdomąja (savivaldybės administracijos direktorius, pavaduotojas) ‒
steigėjas turi suderinti atitinkamų uostų ir prieplaukų ribas ir plotus. Atsižvelgdami į Vietos
savivaldos įstatymo 29 straipsnyje nustatytas savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijas,
manome, kad minėtų uostų ir prieplaukų ribos ir plotai turėtų būti derinami su savivaldybės
vykdomąja institucija.
2. Keičiamo kodekso 18 straipsnio 6 dalyje siūloma nustatyti, kad Burinių jachtų
laivavedžių diplomų, burinių jachtų laivavedžių kvalifikacijos liudijimų ir burinės jachtos radijo
ryšio operatoriaus pažymėjimų išdavimo sąlygas ir tvarką nustato Burinių jachtų laivavedžių
diplomavimo taisyklės, kurias, suderinusi su Transporto saugos administracija, tvirtina Lietuvos
buriuotojų sąjunga. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, veikla, apimanti
norminių teisės aktų priėmimą įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, laikytina
administraciniu reglamentavimu, kuri yra viena iš viešojo administravimo sričių. Atkreipiame
dėmesį, kad Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495, 59 punkte nustatytas siekis apriboti viešojo
administravimo įgaliojimų suteikimą asociacijoms. Atsižvelgdami į tai, siūlome tikslinti keičiamo
kodekso 18 straipsnio 6 dalį, nurodant kad minėtas taisykles tvirtina Transporto saugos
administracija, suderinusi su Lietuvos buriuotojų sąjunga.
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