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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 DERINIMO

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos pateiktą derinti 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 projektą
(toliau – Įstatymo projektas) (TAIS Nr. 18-8780), pagal kompetenciją teikia pastabų ir pasiūlymų.
1. Atkreipiame dėmesį, kad kartu su Įstatymo projektu teikiamo aiškinamojo rašto 5 ir
7 dalyse Įstatymo projekto rengėjai rašo, kad numatomi teisiniai santykiai turės teigiamą įtaką
administracinei naštai ir viešajam administravimui, nes bus supaprastinta pramoginių ir asmeninių
laivų techninės priežiūros sistema, taip pat Įstatymo projekto nuostatos naujų pramoginių laivų
savininkams leis išvengti pirminių techninių apžiūrų dubliavimo. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad
Įstatymo projektu yra mažinama administracinė našta ūkio subjektams. Prašom, remiantis
Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Administracinės naštos ūkio subjektams
nustatymo metodikos patvirtinimo“, pinigine išraiška įvertinti Įstatymo projektu sukeliamą
administracinę naštą ir administracinės naštos pokytį verslui ir užpildytą Administracinės naštos ūkio
subjektams apskaičiavimo ataskaitą pateikti derinti Ūkio ministerijai.
2.
Įstatymo projekto 13 straipsnyje nustatoma, kad steigėjas, pageidaujantis įsteigti
vidaus vandenų uostą ar komercinę prieplauką, įgyja teisę vykdyti veiklą kitą dieną po pranešimo
pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai dienos. Savivaldybės vykdomoji institucija
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įrašo uostą ar komercinę prieplauką į Įregistruotų
vidaus vandenų uostų sąrašą ar Įregistruotų komercinių prieplaukų sąrašą ir savo interneto
svetainėje paskelbia informaciją apie įsteigtą vidaus vandenų uostą ar komercinę prieplauką.
Manome, kad, siekiant apsaugoti trečiuosius asmenis, registracijos terminas galėtų būti
trumpinamas. Taip pat siūlome Įstatymo projekte kaip neesminės atsisakyti nuostatos dėl
informacijos skelbimo interneto svetainėje ir perkelti ją į įgyvendinamuosius teisės aktus. Ta pati
pastaba teikiama dėl Įstatymo projekto 18 straipsnio 17 dalies ir 32 dalies.
Taip pat prašom užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. 750 2.4 punktas, kuriame nustatyta, kad licencijas
išduodantys viešojo administravimo subjektai informaciją apie ūkio subjekto pateiktą deklaraciją
(pranešimą), kaip ji apibrėžta Licencijavimo pagrindų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 93 (toliau – Licencijavimo pagrindų aprašas),
2.1 papunktyje, į Licencijų informacinę sistemą suveda ne vėliau kaip kitą darbo dieną po
deklaracijos (pranešimo) gavimo licencijas išduodančiame viešojo administravimo subjekte dienos
arba ne vėliau kaip dieną, nurodytą deklaracijoje (pranešime), jeigu ši diena vėlesnė negu kita darbo
diena po deklaracijos (pranešimo) pateikimo dienos. Licencijų informacinėje sistemoje pateikiant
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informaciją apie ūkio subjekto pateiktą deklaraciją (pranešimą), nurodoma ūkio subjekto teisės
vykdyti veiklą įgijimo data.
3.
Siūlome Įstatymo projekto 16 straipsnio 5 dalyje įtvirtinti terminą, per kurį vidaus
vandenų transporto priemonę ir (arba) pakabinamąjį variklį kompetentinga institucija įregistruoja
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre nuo tinkamai pateikto prašymo gavimo
institucijoje dienos.
4. Prašom įvertinti, ar Įstatymo projekto 18 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyti dokumentai
nėra laikomi licencija1, kaip ji apibrėžta Licencijavimo pagrindų aprašo 2.1 papunktyje. Jei vidaus
vandenų transporto specialistų ir (ar) motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikaciją
patvirtinantys dokumentai (liudijimai) laikomi licencijomis, prašom Įstatymo projektą papildyti
nuostatomis vadovaujantis Licencijavimo pagrindų aprašo 18 punktu ir užtikrinti duomenų apie
tokių dokumentų išdavimą, sustabdymą, panaikinimą perdavimą Licencijų informacinei sistemai
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. 750 2.3 papunktis).
5. Prašom įvertinti ir aiškinamajame rašte objektyviai pagrįsti Įstatymo projekto
18 straipsnio 12 dalyje nustatomų reikalavimų proporcingumą, pagrįstumą ir būtinumą.
6. Prašom įvertinti ir užtikrinti, kad bendras Įstatymo projekto 18 straipsnio 16–18 dalyse
nurodytų transporto saugos administracijos veiksmų – akredituoti mokymo įstaigą ar motyvuotai
atsisakyti akredituoti – terminas yra kuo trumpesnis, bet ne ilgesnis kaip Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatytas licencijos išdavimo arba motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją
pateikimo terminas (30 dienų).
7. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo
(toliau – Įmonių bankroto įstatymas) 30 straipsnio 3 dalimi tik nuo teismo nutarties likviduoti įmonę
dėl bankroto įsiteisėjimo, o ne nuo bankroto bylos iškėlimo dienos įmonė netenka teisės vykdyti
ūkinę komercinę veiklą. Siūlome apsvarstyti, ar pagrįsta Įstatymo projekto 18 straipsnio 31 dalies
2 punkto nuostata ir ar ji neprieštarauja Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 dalyje
nustatytai teisei įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą vykdyti ūkinę komercinę veiklą.
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Licencija – tai dokumentas (leidimas, liudijimas, teikimas, atestatas, sprendimas, sertifikatas, pažymėjimas ar panašiai), reikalingas tam tikrai ūkinei
veiklai pradėti ar vykdyti, įrašymas ar įsirašymas į sąrašą, registrą, valstybės informacinę sistemą, kuriais įgyjama teisė pradėti ar vykdyti tam tikrą
ūkinę veiklą, privalomas informacijos pateikimas prieš pradedant vykdyti ūkinę veiklą, taip pat kitoks leidimo vykdyti ūkinę veiklą suteikimas.

