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Vilnius
1 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas
Papildyti 22 straipsnį 12 dalimi:
„12. Ne jaunesniems kaip 24 metų asmenims, turintiems ne mažesnį kaip 2 metų
B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą ir Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka baigusiems A1 kategorijos transporto priemonių praktinio vairavimo
mokymą, suteikiama teisė Lietuvos Respublikos teritorijoje vairuoti A1 kategorijos transporto
priemones. Dėl to vairuotojo pažymėjime nenurodoma, kad vairuotojas turi teisę vairuoti
A1 kategorijos transporto priemones, o prie B kategorijos transporto priemonių kategorijos
nurodomas Vidaus reikalų ministerijos nustatytas nacionalinis kodas.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministras ar jo įgaliota institucija iki 2021 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius
teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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