Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 2 IR
10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2020 m. lapkričio 10 d. Nr. XIII-3441
Vilnius
1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 2 straipsnio 81 dalį ir ją išdėstyti taip:
„81. Transporto priemones tikrinantys pareigūnai (toliau – tikrinantys pareigūnai) –
uniformuoti valstybės institucijų (policijos, Karo policijos, muitinės, Lietuvos transporto saugos
administracijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės) įgalioti pareigūnai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka suteikta teisė stabdyti transporto priemones ir atlikti būtiną patikrinimą.“
2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas
Papildyti 10 straipsnį 91 dalimi:
„91. Užtikrindama eismo saugumą, Karo policija:
1) reguliuoja eismą, užtikrindama karinio transporto judėjimą;
2) įstatymų nustatytais atvejais tiria KET pažeidimus, atlieka ikiteisminį tyrimą eismo
įvykių bylose, įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus,
nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus šiose bylose, taiko kitas
įstatymų numatytas priemones.“
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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