Policija 2017 m. sausio 1–gegužės 31 d. išaiškino 132 989 Kelių eismo taisyklių (toliau –
KET) pažeidimus.
Iš viso išaiškinti 3 288 neblaivių vairuotojų transporto priemonių vairavimo atvejai:
● 1 748 kelių transporto priemonių vairavimo arba mokymo praktinio vairavimo būnant apsvaigus
nuo alkoholio, kai kraujyje buvo nustatyta daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, atvejai
(baudžiamoji atsakomybė – Baudžiamojo kodekso 281 str. 7 d.);
● 1 540 transporto priemonių vairavimo, kai tai daro neblaivūs (iki 1,5 prom.) arba apsvaigę nuo
narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų atvejai (administracinė
atsakomybė).
Išaiškinti 47 368 nustatyto greičio viršijimo atvejai.
● 3 088 pėsčiųjų padaryti KET pažeidimai.
● 3 704 dviračių vairuotojų padaryti KET pažeidimai, tarp jų dviračių vairuotojams nustatytų
elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas – 198
atvejai ir 2 604 neblaivių dviračių vairuotojų vairavimo atvejai:
▪ dviračių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5
promilės) asmenys – 1 404;
▪ dviračių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) asmenys – 1 200.
Išaiškinti:
● 8 649 (7 063 vairuotojų, 1 391 keleivių naudojimosi saugos diržais, 98 naudojimosi vaikų ūgiui ir
svoriui pritaikytomis atitinkamos grupės sėdynėmis, 80 vairuotojų naudojimosi motociklininko
šalmais ir 17 keleivių naudojimosi motociklininko šalmais tvarkos pažeidimai) tvarkos pažeidimai.
● 8 441 draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi
rankomis (išskyrus atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymo
atvejis.
● 6 462 transporto priemonės vairavimo neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų
civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu arba nesant apdraustiems šiuo draudimu atvejai.
● 3 127 transporto priemonių be privalomosios techninės apžiūros vairavimo atvejai.
● 1 709 pavojingą situaciją sukėlusio, chuliganiško vairavimo, vairavimo neteisėtai organizuotose
transporto priemonių lenktynėse ir kt. šiurkštūs KET pažeidimų atvejai.
● 6 880 vairuotojų kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymo atvejai.
● 842 lenkimo vietose, kuriose pagal KET draudžiama lenkti atvejai.
● 273 pradedančiųjų vairuotojai padaryti KET pažeidimai (iš jų 218 atvejų – viršytas greitis, 55 –
neblaivūs asmenys (iki 0,4 promilės).
2017 m. sausio 1–gegužės 31 d.:
2 087 vairuotojams už įvairius KET pažeidimus buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones.
Paskirta baudų suma – 4 992 373 eurai.
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