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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 2 straipsnį nauja 7 dalimi:
„7. Didelis transporto priemonės trūkumas (toliau – didelis trūkumas) – techninio
patikrinimo kelyje arba privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros metu nustatytas
transporto priemonės trūkumas, dėl kurio gali pablogėti jos sauga, kuris gali daryti poveikį
aplinkai arba dėl kurio gali kilti pavojus kitiems eismo dalyviams, taip pat kiti motorinių
transporto priemonių ir jų priekabų trūkumų, aptinkamų privalomosios techninės apžiūros ir
techninio patikrinimo metu, sąraše nustatyti neatitikimai. Techninio patikrinimo kelyje arba
privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros metu nustatyti keli nedideli transporto
priemonės trūkumai Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais laikomi
dideliu trūkumu.“
2. Buvusias 2 straipsnio 7–35 dalis laikyti atitinkamai 8–36 dalimis.
3. Papildyti 2 straipsnį nauja 37 dalimi:
„37. Motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos leidimo dalyvauti viešajame
eisme panaikinimas – uždraudimas visam laikui motorinei transporto priemonei ir (ar) priekabai
dalyvauti viešajame eisme.“
4. Papildyti 2 straipsnį nauja 38 dalimi:
„38. Motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos leidimo dalyvauti viešajame
eisme sustabdymas – ribotos trukmės draudimas motorinei transporto priemonei ir (ar)
priekabai dalyvauti viešajame eisme.“
5. Buvusią 2 straipsnio 36 dalį laikyti 39 dalimi.
6. Papildyti 2 straipsnį nauja 40 dalimi:
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„40. Nacionalinis ryšių palaikymo punktas – Vyriausybės įgaliota institucija, atsakinga
už keitimąsi informacija dėl privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo su
kitomis valstybėmis narėmis ir Europos Komisija.“
7. Buvusias 2 straipsnio 37 ir 38 dalis laikyti atitinkamai 41 ir 42 dalimis.
8. Papildyti 2 straipsnį nauja 43 dalimi:
„43. Nedidelis transporto priemonės trūkumas (toliau – nedidelis trūkumas) –
techninio patikrinimo kelyje arba privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros metu
nustatytas transporto priemonės trūkumas, nedarantis poveikio jos saugai arba aplinkai, taip pat
kiti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų trūkumų, aptinkamų privalomosios techninės
apžiūros ir techninio patikrinimo metu, sąraše nustatyti neatitikimai.“
9. Buvusias 2 straipsnio 39 ir 40 dalis laikyti atitinkamai 44 ir 45 dalimis.
10. Papildyti 2 straipsnį nauja 46 dalimi:
„46. Pavojingas transporto priemonės trūkumas (toliau – pavojingas trūkumas) –
techninio patikrinimo kelyje arba privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros metu
nustatytas transporto priemonės trūkumas, keliantis tiesioginį ir neišvengiamą pavojų eismo
saugumui arba darantis poveikį aplinkai. Techninio patikrinimo kelyje arba privalomosios
transporto priemonių techninės apžiūros metu nustatyti keli dideli transporto priemonės trūkumai
Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais laikomi pavojingu trūkumu.“
11. Buvusias 2 straipsnio 41–49 dalis laikyti atitinkamai 47–55 dalimis.
12. Pakeisti 2 straipsnio 55 dalį ir ją išdėstyti taip:
„55. Privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra (toliau – privalomoji
techninė apžiūra) – transporto priemonių techninės būklės privalomas tikrinimas siekiant
užtikrinti, kad jas saugu naudoti viešajame eisme ir jos atitinka eismo saugumo ir aplinkosaugos
reikalavimus.“
13. Papildyti 2 straipsnį nauja 56 dalimi:
„56. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros įmonė (toliau –
techninės apžiūros įmonė) – juridinis asmuo, kuriam suteikta teisė atlikti motorinių transporto
priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą.“
14. Buvusias 2 straipsnio 50–61 dalis laikyti atitinkamai 57–68 dalimis.
15. Papildyti 2 straipsnį nauja 69 dalimi:
„69. Techninis patikrinimas kelyje (toliau – techninis patikrinimas) – policijos ir (ar)
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atliekamas netikėtas M2,
M3, N2, N3, O3, O4 klasių transporto priemonių, T5 kategorijos ratinių traktorių, kurie dažniausiai
naudojami viešuosiuose keliuose vežimams už atlygį ir kurių didžiausias projektinis greitis yra
didesnis kaip 40 km/h, techninės būklės, krovinio išdėstymo ir (ar) pritvirtinimo patikrinimas
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kelyje. Techninį patikrinimą sudaro pradinis techninis patikrinimas kelyje ir esant pagrįstam
poreikiui išsamesnis techninis patikrinimas techninės apžiūros įmonėje.“
16. Buvusias 2 straipsnio 62–87 dalis laikyti atitinkamai 70–95 dalimis.
2 straipsnis. Įstatymo papildymas 62 straipsniu
Papildyti Įstatymą 62 straipsniu:
„62 straipsnis. Techninės apžiūros kontrolieriaus nepriekaištinga reputacija
Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos ir būti techninės apžiūros
kontrolieriumi, jeigu jis:
1) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar
nepanaikintą teistumą;
2) įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės
tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo
ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;
3) piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką
veikiančiomis medžiagomis.“

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) tvirtina techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus,
nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų trūkumų, aptinkamų privalomosios
techninės apžiūros ir techninio patikrinimo metu, sąrašą ir jų klasifikaciją, tvirtina motorinių
transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo reikalavimus, normatyvinius statybos
techninius dokumentus, nustatančius kelių rekonstrukcijos, kelių projektavimo, kelių saugumo
audito, poveikio kelio saugumui vertinimo, kelių saugumo patikrinimo, kelių tinklo saugumo
lygio ir didelio avaringumo ruožų nustatymo reikalavimus ir tvarką;“.
2. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) nustato privalomosios techninės apžiūros atlikimo ir privalomosios techninės
apžiūros, atliktos kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės
valstybėje, pripažinimo tvarką, techninės ekspertizės atlikimo tvarką;“.
3. Pripažinti netekusiu galios 10 straipsnio 1 dalies 15 punktą.
4. Papildyti 10 straipsnio 1 dalį nauju 30 punktu:
„30) nustato techninės apžiūros kontrolierių kvalifikacinio ir žinių patikrinimo egzaminų
tvarką;“.
5. Papildyti 10 straipsnio 1 dalį nauju 31 punktu:
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„31) nustato įrangos ir prietaisų, kurių reikia privalomajai techninei apžiūrai atlikti,
sąrašą ir reikalavimus;“.
6. Buvusius 10 straipsnio 1 dalies 30 ir 31 punktus laikyti atitinkamai 32 ir 33 punktais.
7. Pakeisti 10 straipsnio 9 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6) kontroliuoja transporto priemonių techninę būklę, vairuotojų vairavimo ir poilsio
režimą keliuose, atlieka M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonių, T5 kategorijos
ratinių traktorių, kurie dažniausiai naudojami viešuosiuose keliuose vežimams už atlygį ir kurių
didžiausias projektinis greitis yra didesnis kaip 40 km/h, pradinius techninius patikrinimus
kelyje;“.
8. Papildyti 10 straipsnio 9 dalį nauju 11 punktu:
„11) kontroliuoja, ar N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse krovinys išdėstytas ir
(ar) pritvirtintas pagal reikalavimus;“.
9. Buvusį 10 straipsnio 9 dalies 11 punktą laikyti 12 punktu.
10. Papildyti 10 straipsnį nauja 10 dalimi:
„10. Užtikrindama eismo saugumą, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie
Susisiekimo ministerijos:
1) nustato N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo
pritvirtinimo reikalavimus, krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo trūkumų sąrašą ir jų
klasifikaciją;
2) organizuoja ir atlieka M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonių pradinius
techninius patikrinimus kelyje, kontroliuoja, ar N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse
krovinys išdėstytas ir (ar) pritvirtintas pagal reikalavimus;
3) turi teisę sustabdyti M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemones, nurodyti jų
vairuotojams važiuoti paskui specialiąją transporto priemonę iki patikrinimo ar stovėjimo vietos
techniniam patikrinimui atlikti;
4) suteikia arba panaikina įgaliojimą atlikti Lietuvoje registruotų transporto priemonių
privalomąją techninę apžiūrą Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės
valstybėje subjektams, kuriuos atlikti privalomąją techninę apžiūrą įgaliojo valstybė, kurioje jie
yra.“
11. Buvusią 10 straipsnio 10 dalį laikyti 11 dalimi.

4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos, traktoriaus, savaeigės mašinos
vairuotojas privalo su savimi turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimu pateikti galiojantį
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vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo, privalomosios techninės apžiūros
dokumentus, M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonių ir T5 kategorijos ratinių
traktorių paskutinio techninio patikrinimo ataskaitą, transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir
KET nustatytus dokumentus, taip pat leisti jam patikrinti vairavimo ir poilsio trukmei nustatyti
įteisintų prietaisų rodmenis. Lietuvos Respublikoje išduoto vairuotojo pažymėjimo nereikia
turėti asmenims, turintiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos laisvosios prekybos
asociacijos šalyse išduotus galiojančius vairuotojo pažymėjimus. 1926 metų Paryžiaus
konvencijos dėl automobilių eismo, 1949 metų Ženevos konvencijos dėl kelių eismo ir
1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo reikalavimus atitinkantys nacionaliniai ir
tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai galioja, jei jų turėtojas nėra nuolatinis Lietuvos Respublikos
gyventojas. Šie užsienio valstybėse išduoti vairuotojo pažymėjimai nepripažįstami, jei jų
turėtojai nėra sukakę šio įstatymo nustatyto amžiaus arba jei vairuotojo pažymėjimai buvo
išduoti asmenims, kuriems atimta teisė vairuoti transporto priemones ar kurie nustatyta tvarka
nesusigrąžino teisės vairuoti transporto priemonę po to, kai ji buvo atimta. Be to, nepripažįstami
vairuotojo pažymėjimai, išduoti asmenims, kuriems vairuotojo pažymėjimo galiojimas yra
apribotas, sustabdytas ar vairuotojo pažymėjimas atimtas jį išdavusioje valstybėje.“

5 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 27 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„27 straipsnis. Motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų registracija,
registracijos sustabdymas ir panaikinimas, leidimo dalyvauti
viešajame eisme sustabdymas ir panaikinimas“.
2. Pakeisti 27 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka nustačius, kad neatlikta ar negalioja
motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos privalomoji techninė apžiūra arba kad motorinė
transporto priemonė ir (ar) priekaba neapdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomuoju draudimu, arba kad nesumokėti valstybės nustatyti su transporto
priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai, Lietuvos Respublikos kelių
transporto priemonių registro tvarkytojo sprendimu leidimas tokiai motorinei transporto
priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme sustabdomas (išskyrus motorines
transporto priemones ir (ar) priekabas, turinčias leidimą nuvykti į transporto priemonių techninės
apžiūros įmonę privalomosios techninės apžiūros atlikti). Pašalinus priežastis, lėmusias
motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos leidimo dalyvauti viešajame eisme sustabdymą,
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojas panaikina šio leidimo
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sustabdymą ir motorinė transporto priemonė ir (ar) priekaba vėl gali dalyvauti viešajame eisme.
Draudimo motorinei transporto priemonei ir (ar) priekabai dalyvauti viešajame eisme metu šių
transporto priemonių ir (ar) priekabų valstybinio registracijos numerio ženklai laikomi
negaliojančiais.“
3. Pripažinti netekusia galios 27 straipsnio 5 dalį.
4. Pakeisti 27 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos leidimas dalyvauti viešajame eisme
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojo sprendimu panaikinamas ir
motorinė transporto priemonė ir (ar) priekaba išregistruojama, kai motorinė transporto priemonė
ir (ar) priekaba pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų
teisės aktų nuostatas pripažįstama netinkama eksploatuoti. Eksploatuoti netinkamos motorinės
transporto priemonės ir (ar) priekabos, kurių leidimai dalyvauti viešajame eisme yra panaikinti,
taip pat motorinės transporto priemonės, pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turinčios
vairą dešinėje pusėje, ir (ar) priekabos, pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, išskyrus šio
įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, Lietuvos Respublikoje neregistruojamos.
Informaciją apie užsienyje eksploatuoti netinkamomis tapusias motorines transporto priemones ir
(ar) priekabas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojas gauna iš
užsienio šalių transporto priemonių registrų tvarkytojų arba tarptautinių transporto priemonių
duomenų bazių.“
5. Pripažinti netekusia galios 27 straipsnio 12 dalį.

6 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Lietuvos Respublikoje registruotų motorinių transporto priemonių ir priekabų
valdytojai privalo šias transporto priemones pateikti privalomajai techninei apžiūrai susisiekimo
ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus
atvejus. Registruojant motorines transporto priemones ir (ar) priekabas, pripažįstama kitoje
Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje atlikta privalomoji
techninė apžiūra, kuri dar galioja atsižvelgiant į Lietuvoje nustatytą privalomosios techninės
apžiūros dažnumą. Jeigu kyla abejonių dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos
ekonominės erdvės valstybėje atliktos privalomosios techninės apžiūros, nacionalinis ryšių
palaikymo punktas kreipiasi į valstybės, kurioje atlikta privalomoji techninė apžiūra, atitinkamą
instituciją dėl privalomosios techninės apžiūros atlikimo fakto patvirtinimo. Lietuvoje
registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą Europos Sąjungos valstybėje
narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje gali atlikti susisiekimo ministro ar jo įgaliotos
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institucijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka įgalioti subjektai, kuriuos atlikti privalomąją
techninę apžiūrą įgaliojo valstybė, kurioje jie yra.“
2. Pakeisti 29 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Privalomąsias technines apžiūras ir technines ekspertizes atlieka įmonės, kurioms
suteikta teisė verstis šia veikla. Techninės apžiūros įmonės turi būti akredituotos kaip A tipo
kontrolės įstaigos pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17020 „Atitikties įvertinimas.
Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020)“. Techninės
apžiūros įmonės privalo turėti ir naudoti įrangą ir prietaisus, kurie yra įtraukti į įrangos ir
prietaisų, kurių reikia privalomajai techninei apžiūrai atlikti, sąrašą ir atitinka jiems taikomus
reikalavimus.“
3. Papildyti 29 straipsnį 10 dalimi:
„10. Techninį patikrinimą atliekančių pareigūnų, techninės apžiūros kontrolierių atlygis
nėra tiesiogiai susijęs su jų atliktų pradinių arba išsamesnių techninių patikrinimų rezultatais.
Techninės apžiūros kontrolieriai, atliekantys privalomąją techninę apžiūrą, ir techninį
patikrinimą atliekantys pareigūnai turi vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, kad būtų
užtikrintas nešališkumas ir objektyvumas.“
7 straipsnis. Įstatymo papildymas 291 straipsniu
Papildyti Įstatymą 291 straipsniu:
„291 straipsnis. Techninės apžiūros kontrolieriams taikomi reikalavimai
1. Techninės apžiūros kontrolierius turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) turėti aukštąjį išsilavinimą, įgytą baigus transporto inžinerijos arba mechanikos
inžinerijos studijas, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį
išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ir techniko, techniko-mechaniko, jaunesniojo inžinieriaus arba
lygiavertę kvalifikaciją;
2) turėti žinių kelių transporto priemonių mechanikos, dinamikos, vidaus degimo
variklių, medžiagų ir medžiagų apdirbimo, elektronikos, elektros, elektroninių transporto
priemonės dalių, informacinių technologijų taikymo srityse;
3) jeigu šios dalies 1 punkte nurodytų studijų trukmė trumpesnė kaip 3 metai, turėti
praktinės ir (ar) pedagoginės veiklos patirties nors vienoje iš šios dalies 2 punkte nurodytų sričių
(bendra studijų, praktinės ir (ar) pedagoginės veiklos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip
3 metai);
4) būti nepriekaištingos reputacijos;
5) būti išlaikęs kvalifikacinį egzaminą;
6) turėti teisę vairuoti A, B ir C kategorijų transporto priemones.
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2. Kvalifikacinis egzaminas laikomas Susisiekimo ministerijoje arba jos įgaliotoje
institucijoje.
3. Techninės apžiūros kontrolierius privalo ne rečiau kaip kartą per 2 kalendorinius metus
nuo teisės atlikti privalomąją techninę apžiūrą suteikimo dienos išlaikyti žinių patikrinimo
egzaminą Susisiekimo ministerijoje arba jos įgaliotoje institucijoje.“

8 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„33 straipsnis. Transporto priemonės priverstinis nuvežimas arba uždraudimas
toliau važiuoti
1. Priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuriam suteikta
teisė verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba
uždraudžiama transporto priemonei toliau važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas,
naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar
gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET
reikalavimus.
2. Nustačius didelį ir (ar) pavojingą trūkumą, susijusį su krovinio išdėstymu ir (ar) jo
pritvirtinimu, uždraudžiama N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonei toliau važiuoti ir
laikinai paimami transporto priemonės registracijos dokumentai, kol bus pašalinti krovinio
išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo trūkumai.
3. Pradinio techninio patikrinimo kelyje ar išsamesnio techninio patikrinimo techninės
apžiūros įmonėje metu nustačius didelį ir (ar) pavojingą trūkumą, uždraudžiama M 2, M3, N2, N3,
O3, O4 klasių transporto priemonei, T5 kategorijos ratiniam traktoriui, kurie dažniausiai
naudojami viešuosiuose keliuose vežimams už atlygį ir kurių didžiausias projektinis greitis yra
didesnis kaip 40 km/h, toliau važiuoti ir laikinai paimami transporto priemonės registracijos
dokumentai, kol bus pašalinti nustatyti dideli ir (ar) pavojingi trūkumai. Nustačius Lietuvoje
registruotos transporto priemonės pavojingą trūkumą, panaikinamas privalomosios techninės
apžiūros dokumentų galiojimas. Uždraudus transporto priemonei toliau važiuoti, policijos ar
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai gali išduoti
leidimą transporto priemonei nuvykti iki vienos iš artimiausių remonto vietų, kurioje galima
pašalinti nustatytus trūkumus, jeigu pavojingi trūkumai gali būti ištaisyti taip, kad būtų galima
nuvažiuoti iki šios remonto vietos nesukeliant tiesioginio pavojaus toje transporto priemonėje
esančių asmenų ar kitų eismo dalyvių saugumui.
4. Priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į kitą vietą iš vietų, kuriose
leidžiama transporto priemonėms stovėti, jei trukdo šias vietas valyti ir tvarkyti savivaldybės
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vykdomosios institucijos prašymu arba jei trukdo valstybės institucijoms ar įstaigoms atlikti
gelbėjimo darbus arba likviduoti avarijos padarinius, ir iš vietų, kurios turi būti atlaisvintos dėl
rengiamo oficialaus vizito. Šioje dalyje numatytais atvejais transporto priemonės savininkas ar
valdytojas neatlygina išlaidų, susijusių su transporto priemonės priverstiniu nuvežimu.
5. Sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo ar uždraudimo toliau
važiuoti, jei yra šio straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai, ir sprendimą dėl uždraudimo toliau
važiuoti, jei yra šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti pagrindai, gali priimti policijos ar
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai, o jei yra šio
straipsnio 4 dalyje nustatyti pagrindai, – policijos ar Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai.
6. Policijos pareigūnai, priėmę sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės
nuvežimo, praneša transporto priemonės savininkui (valdytojui) apie priimtą sprendimą dėl
priverstinio transporto priemonės nuvežimo.
7. Priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarką, M2,
M3, N2, N3, O3 ir O4 klasių kelių transporto priemonių ir T 5 kategorijos ratinių traktorių techninių
patikrinimų organizavimo Lietuvos Respublikos keliuose taisykles nustato Vyriausybė arba jos
įgaliota institucija.
8. Išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto
priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu
transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir
valdytojas atlygina solidariai. Šios išlaidos atlyginamos arba adekvatus prievolės atlyginti
išlaidas įvykdymo užtikrinimas Civiliniame kodekse nustatytais būdais ir tvarka pateikiamas iki
transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės.
9. Išlaidas, susijusias su išsamesnio techninio patikrinimo atlikimu techninės apžiūros
įmonėje, transporto priemonės trūkumų šalinimu, padengia transporto priemonės valdytojas ir
(ar) vairuotojas.“
9 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas
1. Papildyti Įstatymo priedą 11 punktu:
„11. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl
motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama
Direktyva 2009/40/EB (OL 2014 L 127, p. 51).“
2. Papildyti Įstatymo priedą 12 punktu:
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„12. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/46/ES, kuria
iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos
dokumentų (OL 2014 L 127, p. 129).“
3. Papildyti Įstatymo priedą 13 punktu:
„13. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES dėl
Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria
panaikinama Direktyva 2000/30/EB (OL 2014 L 127, p. 134).“
10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2018 m. gegužės 20 d.
2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministras iki 2017 m. gruodžio 1 d. priima šio įstatymo 5 straipsnio įgyvendinamuosius teisės
aktus.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras ar jo
įgaliota institucija, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos
viršininkas, Lietuvos policijos generalinis komisaras priima kitus, negu nurodyta šio straipsnio
2 dalyje, šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo techninės apžiūros įmonėje dirbantiems techninės
apžiūros kontrolieriams, kurių turimas išsilavinimas (kvalifikacija) ar patirtis neatitinka šio
įstatymo 7 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo 291 straipsnyje nurodyto (arba jam prilyginto) išsilavinimo (kvalifikacijos) ar patirties,
taikomi iki šio įstatymo įsigaliojimo techninės apžiūros kontrolieriams nustatyti išsilavinimo ir
patirties reikalavimai.
5. Techninės apžiūros kontrolieriams, įgijusiems teisę atlikti privalomąją techninę apžiūrą
iki šio įstatymo įsigaliojimo, terminas, per kurį turi būti išlaikytas žinių patikrinimo egzaminas
(tobulinama kvalifikacija), skaičiuojamas nuo 2018 m. gegužės 20 d.
6. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių
keliais įstatymo 62 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimai
taikomi tik tais atvejais, jeigu šiuose punktuose nurodyti faktai bus įvykę įsigaliojus šiam
įstatymui.
7. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojas atkuria iki šio
įstatymo įsigaliojimo naujiems transporto priemonių valdytojams neperduotų motorinių
transporto priemonių ir (ar) priekabų, kurių leidimas dalyvauti viešajame eisme buvo sustabdytas
ir kurios dėl šios priežasties buvo išregistruotos, registraciją pašalinus jų išregistravimo priežastis
ir šios motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos vėl gali dalyvauti viešajame eisme.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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