LIETUVOS RESPUBLIKOS
SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043 10, 25, 27 IR
28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2016 m. gruodžio 15 d. Nr. XIII-107
Vilnius

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės
apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarką;“.
2. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 24 punktą ir jį išdėstyti taip:
„24) nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių
reikalavimų ir kelia grėsmę eismo saugumui, privalomosios techninės apžiūros dokumentų
galiojimo panaikinimo tvarką ir tvirtina techninių reikalavimų neatitikimų, kuriuos nustačius
panaikinamas grėsmę eismo saugumui keliančių motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų
privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas, sąrašą;“.
3. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 27 punktą ir jį išdėstyti taip:
„27) atlieka transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kontrolę;“.
4. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 28 punktą ir jį išdėstyti taip:
„28) tvirtina reikalavimus transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą
atliekantiems asmenims ir nustato transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų
teikimo tvarką;“.
5. Papildyti 10 straipsnio 1 dalį nauju 30 punktu:
„30) nustato reikalavimus, taikomus motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos
eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, netiesioginio matymo įrangai ir eismo
saugumą užtikrinančioms priemonėms, nurodytoms šio įstatymo 25 straipsnio 4 dalies
4 punkte;“.
6. Buvusį 10 straipsnio 1 dalies 30 punktą laikyti 31 punktu.

2 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
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„25 straipsnis. Bendrieji reikalavimai motorinėms transporto priemonėms ir
priekaboms
1. Lietuvos Respublikoje viešajame eisme leidžiama dalyvauti tik techniškai tvarkingoms
motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms, išskyrus KET numatytus atvejus. Vieną
parą dalyvauti viešajame eisme nustatyta tvarka ir tik Lietuvos Respublikos teritorijoje leidžiama
laikinaisiais valstybinio registracijos numerio ženklais paženklintoms motorinėms transporto
priemonėms ir (ar) priekaboms, kurių savininkai (valdytojai) yra apsidraudę transporto
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės
nustatytus su transporto priemone ar su jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius.
2. Dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka
įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms, kurių privalomoji techninė
apžiūra atlikta ir galioja (įskaitant transporto priemones, turinčias leidimą nuvykti į transporto
priemonių techninės apžiūros įmonę privalomosios techninės apžiūros atlikti) ir kurių valdytojai
yra apsidraudę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir
sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar su jos dalyvavimu viešajame eisme
susijusius mokesčius.
3. Viešajame eisme dalyvaujančių motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų
reikiamą techninę būklę, registravimą ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
privalomąjį draudimą užtikrina transporto priemonės valdytojas.
4. Draudžiama dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, kurios
pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat priekaboms, kurios
pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, išskyrus motorines transporto priemones, kurios:
1) buvo įregistruotos Lietuvos Respublikoje iki 1993 m. gegužės 1 d.;
2) pripažintos istorinėmis motorinėmis transporto priemonėmis;
3) pagal konstrukciją ir įrangą yra skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti;
4) turi pagal susisiekimo ministro ar jo įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus
numatytoje vietoje įrengtą netiesioginio matymo įrangą, skirtą vairuotojo priekiniam matomumui
pagerinti, – periskopinius priekinio vaizdo veidrodžius, taip pat kamerą su monitoriumi, kurie
galėtų filmuoti ir rodyti eismą šviesiuoju ir tamsiuoju paros metu ir kai blogas matomumas. Šios
transporto priemonės taip pat privalo turėti šias eismo saugumą užtikrinančias priemones: eismui
dešiniąja kelio puse pritaikytus šviesos prietaisus ir šoninius galinio vaizdo veidrodžius.
Keleivius vežančių autobusų bent vienos keleiviams laipinti skirtos durys privalo būti dešinėje
pusėje. Krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 7 500 kg ir
kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo,
privalo tam numatytose vietose turėti įrengtą papildomą netiesioginio matymo įrangą, skirtą
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vairuotojo matomumui pagerinti, – eismui dešiniąja kelio puse pritaikytus plataus stebėjimo
kampo ar (ir) artimo vaizdo veidrodžius.
5. Dalyvauti viešajame eisme leidžiama laikinai (iki 90 dienų per vienus metus) Lietuvos
Respublikoje esančioms užsienio valstybėje įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms,
kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat priekaboms,
kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse.
6. Motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms, sugadintoms eismo ar kitokio
įvykio metu, kai motorinės transporto priemonės neatitinka techninių reikalavimų (deformuotas
statramstis ar lonžeronas, ar rėmas, vairo ar stabdžių sistemos, ar pakaba ir (ar) kai suveikė oro
pagalvių sistema), o priekabos negali būti tempiamos, nustatyta tvarka panaikinamas
privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas. Po atkuriamojo motorinės transporto
priemonės ir (ar) priekabos remonto patvirtinus, kad transporto priemonė yra tinkamai
suremontuota ir yra žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga, ji vėl gali dalyvauti viešajame
eisme tik nustatyta tvarka panaikinus draudimą dalyvauti viešajame eisme.
7. Panaikinti motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų privalomosios techninės
apžiūros dokumentų galiojimą turi teisę:
1) policijos pareigūnai;
2) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai –
motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip
3 500 kg, arba motorinių transporto priemonių, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti daugiau
kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo;
3) muitinės įstaigų pareigūnai – motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų, kurios
pritaikytos neteisėtam prekių (daiktų) gabenimui.
8. Transporto priemonėje draudžiama įrengti greitį matuoti trukdančias priemones ir
daiktus.
9. Pradedantiesiems vairuotojams draudžiama vairuoti motorines transporto priemones,
kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje.“

3 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 27 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Lietuvos Respublikoje neregistruojamos motorinės transporto priemonės ir (ar)
priekabos, kurios dėl gedimo ar susidėvėjimo baigtos eksploatuoti užsienyje, kai kompetentingos
institucijos paima jų registravimo dokumentus ar juose uždeda atitinkamą žymą arba Lietuvos
Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojas tai nustato tarptautinėse transporto
priemonių duomenų bazėse ar kitais būdais, taip pat motorinės transporto priemonės, pritaikytos
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eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turinčios vairą dešinėje pusėje, ir (ar) priekabos, kurios
pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, išskyrus šio įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 4 punkte
nurodytus atvejus.“

4 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 28 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas turi būti atliekami laikantis
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos (Lietuvos standartizacijos departamento) patvirtinto
standarto.“
5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras arba jo įgaliota institucija iki 2017 m.
gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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