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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2 IR
24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2019 m. sausio 11 d. Nr. XIII-1932
Vilnius
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 2 straipsnį nauja 1 dalimi:
„1. Antialkoholinis variklio užraktas – įtaisas, neleidžiantis užvesti transporto
priemonės variklio, jeigu transporto priemonės vairuotojo iškvėpto oro ėminyje aptinkama
alkoholio.“
2. Buvusias 2 straipsnio 1–96 dalis laikyti atitinkamai 2–97 dalimis.
2 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 24 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikui, asmeniui, kuriam
paskirta administracinio poveikio priemonė – draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose
neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, šio draudimo laikotarpiu grąžinama teisė vairuoti tik
transporto priemones, kuriose įrengti antialkoholiniai variklio užraktai.“
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija iki
2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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