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LIETUVOS RESPUBLIKOS
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20 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
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Vilnius
1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas
Papildyti 20 straipsnį 7 dalimi:
„7. Transporto priemonės savininkas (valdytojas) privalo užtikrinti, kad bendrojo
naudojimo vietose nebūtų laikoma neeksploatuojama transporto priemonė (transporto priemonė,
kuri dėl akivaizdžių trūkumų ar išorinių požymių nenaudojama ar negali būti naudojama pagal
tikslinę paskirtį) arba negalima eksploatuoti transporto priemonė (transporto priemonė, kuriai šio
įstatymo nustatytais pagrindais ilgiau kaip tris mėnesius yra sustabdytas ar panaikintas leidimas
dalyvauti viešajame eisme, arba ilgiau kaip tris mėnesius neįregistruota ar ilgiau kaip tris
mėnesius išregistruota transporto priemonė).“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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