
Nustatyta 
KET 

pažeidimų

Iš jų padaryti 
užsieniečių

IŠ VISO 49468 1374
IŠ VISO 10 2

10 2
IŠ VISO 30083 772
Transporto priemonių, neįregistruotų (neperregistruotų) nustatyta tvarka, vairavimas 2820 128
Transporto priemonių be valstybinės techninės apžiūros vairavimas 23047 503
Transporto priemonių, turinčių gedimų, dėl kurių Kelių eismo taisyklės draudžia važiuoti, vairavimas 1661 61
Transporto priemonių, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, vairavimas neturint vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka 
išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis negu leistina

2555 80

IŠ VISO 864 180
Įregistruotų, perregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių vairavimas be valstybinio numerio ženklų (ženklo) 566 89
Įregistruotų, perregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių vairavimas pasibaigus laikino valstybinio numerio ženklų galiojimui 
(išskyrus atveją, kai pranešus policijai apie automobilio numerio vagystę, vykstama išsiimti naujų numerių)

298 91

IŠ VISO 249 49
Transporto priemonių vairavimas su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) 15 5
Transporto priemonių vairavimas su uždengtais valstybinio numerio ženklais (ženklu) 6
Transporto priemonių vairavimas su kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) 11
Transporto priemonių vairavimas su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) 217 44

IŠ VISO 57 39
Transporto priemonių vairavimas su įrengtais antiradarais ar kitokiomis trukdančiomis matuoti greitį arba užfiksuojančiomis matavimo 
prietaisus techninėmis priemonėmis

49 39

Transporto priemonių vairavimas su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo 8
IŠ VISO 18205 332
Transporto priemonės vairavimas neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju 
draudimu arba nesant apdraustam šiuo draudimu

18205 332

IŠ VISO 124740 4375
IŠ VISO 189 1

189 1
IŠ VISO 106 6
Nustatyto greičio viršijimas iki 10 kilometrų per valandą 106 6
IŠ VISO 19152 878
Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 kilometrų per valandą 19152 878
IŠ VISO 68922 1806
Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20, bet ne daugiau kaip 30 kilometrų per valandą 68922 1806
IŠ VISO 27988 1185

44 2
Vairuotojų, turinčių dvejų ir daugiau metų vairavimo stažą, nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 kilometrų 
per valandą

27390 1175

Vairuotojų, neturinčių dvejų metų vairavimo stažo, nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 kilometrų per 
valandą

554 8

IŠ VISO 6488 373
Vairuotojų, turinčių dvejų ir daugiau metų vairavimo stažą, nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 kilometrų 
per valandą

6175 370

Vairuotojų, neturinčių dvejų metų vairavimo stažo, nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 kilometrų per 
valandą

313 3

IŠ VISO 1895 126
Vairuotojų, turinčių dvejų ir daugiau metų vairavimo stažą, nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą 1545 117

Vairuotojų, neturinčių dvejų metų vairavimo stažo, nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą 276 7
Asmenų, neturinčių teisės vairuoti transporto priemones, nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą 74 2
IŠ VISO 101176 2679
IŠ VISO 6557 73
Asmens, nevežančio keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, važiavimas esant 
draudžiamam šviesoforo signalui

295 6

Asmens, nevežančio keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, važiavimas esant 
draudžiamam reguliuotojo gestui

4

Asmens, nevežančio keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, nesustojimas prieš pėsčiųjų 
perėją, kai to reikalauja Kelių eismo taisyklės

85 2

12 1
Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui 4735 55
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Lietuvos policijos ataskaita apie darbą, vykdant eismo prežiūrą 2013 metais
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Policijos įstaigų taikytos 
poveikio priemonės
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Važiavimas esant draudžiamam reguliuotojo gestui 15 1
Nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja Kelių eismo taisyklės 1411 8
IŠ VISO 49462 1552
Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas 1991 49
Draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus tuos atvejus, kai stovinčios 
transporto priemonės variklis išjungtas), nesilaikymas

23790 366

Vairuotojų, nevežančių keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais,  apsisukimas pėsčiųjų 
perėjose

43 1

Vairuotojų, nevežančių keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, apsisukimas tuneliuose 9

Vairuotojų, nevežančių keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, apsisukimas ant tiltų 
estakadų, viadukų ir po jais

3 1

Vairuotojų, nevežančių keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, tolimųjų šviesų 
neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų

132 8

Vairuotojų, nevežančių keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, važiavimo 
automagistralėse taisyklių pažeidimas

36 4

Vairuotojų, nevežančių keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, žmonių vežimo taisyklių 
pažeidimas

889 10

Asmens, nevežančio keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, kelio ženklų ar ženklinimo 
nesilaikymas važiuojant per sankryžą

355 8

Asmens, nevežančio keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, kelio ženklų ar ženklinimo 
nesilaikymas ne sankryžoje

438 20

Vairuotojų, nevežančių keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, pareigų pėstiesiems, 
išskyrus nurodytas 124 (1) straipsnio pirmojoje dalyje, nevykdymas

5

Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, padarytas asmens, nevežančio keleivių keleivinėmis 
transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais

71 2

Asmens, nevežančio keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, draudimo vairuotojams 
naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus tuos atvejus, kai stovinčios transporto priemonės 
variklis išjungtas), nesilaikymas

501 14

Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas 20732 1059
Vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus nurodytas 1241 straipsnio pirmojoje dalyje, nevykdymas 172
Vairuotojų, nevežančių keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, važiavimas šaligatviu 137 3

Vairuotojų, nevežančių keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, važiavimas veja 108 6

Vairuotojų, nevežančių keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, važiavimas pėsčiųjų taku 37

Vairuotojų, nevežančių keleivių keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, važiavimas dviračių taku 13 1

IŠ VISO 943 19
Lenkimas vietose, kuriose Kelių eismo taisyklės draudžia lenkti 718 9
Reikalavimo duoti kelią keičiant važiavimo kryptį sankryžoje nevykdymas 3
Reikalavimo duoti kelią keičiant važiavimo kryptį ne sankryžoje nevykdymas 3
Reikalavimo duoti kelią pradedant važiuoti nevykdymas 14
Reikalavimo duoti kelią įvažiuojant į kelią nevykdymas 63 1
Reikalavimo duoti kelią persirikiuojant nevykdymas 57 2
Reikalavimo duoti kelią keičiant važiavimo kryptį nevykdymas 48 1
Apsisukimas vietose, kur kelio matomumas bent viena kryptimi mažesnis kaip 100 metrų 2
Stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 metrų kelio ruože prieš jas ir už jų 6
Sustojimo taisyklių pažeidimas automagistralėse 15 3
Stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse 14 3
IŠ VISO 27019 657
Kelio ženklų ar ženklinimo, draudžiančių transporto priemonėms sustoti, nesilaikymas 9477 431
Kelio ženklų ar ženklinimo, draudžiančių transporto priemonėms stovėti, nesilaikymas 3675 66
Stovėjimas ant šaligatvio, kai nėra tai leidžiančių kelio ženklų 6611 47
Stovėjimas ant vejos 3098 21
Stovėjimas ant pėsčiųjų (dviračių) tako 399 4
Stovėjimas vietoje, kurioje gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų automobilių statymo kortele 
pažymėtos transporto priemonės

1104 24

Važiavimo ar stovėjimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas 59
Stovėjimas tuneliuose 3
Stovėjimas ant tiltų, viadukų ir po jais 54
Stovėjimas kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui 2539 64
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IŠ VISO 1162 21
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio ketvirtojoje dalyje numatytus pažeidimus 973 15

Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų 
transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui, padarytas asmens, 
nevežančio keleivų keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais

189 6

IŠ VISO 72 1
1241 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir penktojoje dalyse numatyti veiksmai, padaryti asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto 
priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais

64 1

Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, padarytas asmens, vežančio keleivius keleivinėmis 
transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais

1

Asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, draudimo vairuotojams 
naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, kai jomis naudojamasi rankomis (išskyrus tuos atvejus, kai stovinčios transporto priemonės 
variklis išjungtas), nesilaikymas

2

Asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, kelio ženklų ar ženklinimo 
nesilaikymas važiuojant per sankryžą

1

Asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, kelio ženklų ar ženklinimo 
nesilaikymas važiuojant ne sankryžoje

1

Asmens, vežančio keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais, nesustojimas prieš pėsčiųjų 
perėją, kai to reikalauja Kelių eismo taisyklės

1

Važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, 
tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje, likus iki atvažiuojančios priešpriešiais transporto priemonės mažiau kaip 150 
metrų, važiavimo automagistralėse, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas, transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) 
spalvos švyturėliais ir specialiais garso signalais, taip pat jų lydimų transporto priemonių nepraleidimas, nesustojimas, kai to reikalauja 
taisyklės, ar kitoks kliudymas jų eismui, kai šiuos pažeidimus padarė asmenys, vežantys keleivius keleivinėmis transporto priemonėmis 
vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais

2

IŠ VISO 15961 356
Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK, padaryti važiuojant per sankryžą 103 2
Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK, padaryti ne sankryžoje 593 12
Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK 15265 342
IŠ VISO 744 20
IŠ VISO 498 18
Transporto priemonių vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui 213 7

Asmenų, neturinčių teisės vairuoti, transporto priemonių vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus, 
keliančius grėsmę eismo saugumui

16

Vairuotojų Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją 263 11
Asmenų, neturinčių teisės vairuoti, Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją 6
IŠ VISO 217 1

3
Vairuotojų chuliganiškas vairavimas 188
Asmenų, neturinčių teisės vairuoti transporto priemones, chuliganiškas vairavimas 26 1
IŠ VISO 16
Neblaivaus vairuotojo transporto priemonių vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus, keliančius 
grėsmę eismo saugumui

7

Apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų vairuotojo transporto priemonių vairavimas, vienu metu ar paeiliui 
padarant kelis eismo taisyklių pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui

1

Neblaivaus neturinčio teisės vairuoti asmens transporto priemonių vairavimas, vienu metu ar paeiliui padarant kelis eismo taisyklių 
pažeidimus, keliančius grėsmę eismo saugumui

3

Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, padarytas neblaivaus vairuotojo 3
Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, padarytas neblaivaus neturinčio teisės vairuoti asmens 1
Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją, padarytas apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų 
neturinčio teisės vairuoti asmens

1

IŠ VISO 13 1
Neblaivaus vairuotojo chuliganiškas vairavimas 8 1
Neblaivaus neturinčio teisės vairuoti asmens chuliganiškas vairavimas 4
Apsvaigusio nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų neturinčio teisės vairuoti asmens chuliganiškas vairavimas 1
IŠ VISO 507 19
IŠ VISO 507 19
Važiavimas per geležinkelį tam neskirtose vietose 23
Kitų transporto priemonių, sustojusių prieš pervažą praleisti traukinio, apvažiavimas 12
Įvažiavimas į pervažą esant draudžiamam šviesoforo ar pervažos budėtojo signalui 105 2
Įvažiavimas į pervažą, kai užtvaras yra nuleistas arba pradeda leistis 5
Savavališkas užtvaro pakėlimas arba jo apvažiavimas 1
Įvažiavimas į pervažą, jeigu už jos yra kliūtis, kuri verstų vairuotoją sustoti pervažoje 1
Kelio ženklo „Stop“ reikalavimo nesilaikymas, kai jis pastatytas prieš geležinkelio pervažą 360 17
IŠ VISO 8231 140126 0 str.
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IŠ VISO 4353 80
Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,41 
promilės iki 1,5 promilės)

4353 80

IŠ VISO 79 7
Transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas 
nežymus neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės)

72 7

Transporto priemonių, turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas nežymus 
neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės)

7

IŠ VISO 136
Vairuotojų, kurių vairavimo stažas iki dvejų metų, transporto priemonių vairavimas esant neblaiviems, kai nustatomas nežymus 
neblaivumo (girtumo) laipsnis (nuo 0,2 promilės iki  0,4 promilės)

136

IŠ VISO 3379 49
Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (nuo 1,51 promilės iki 2,5 promilės) 
neblaivumo (girtumo) laipsnis

2233 30

Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas sunkus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo 
(girtumo) laipsnis

728 8

Neblaivumo patikrinimo vengimas 305 7
Alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 113 4
IŠ VISO 143 3
Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 125 3

Apsvaigimo patikrinimo vengimas 16
Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 2
IŠ VISO 137
Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam asmeniui 135
Perdavimas vairuoti transporto priemonę apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmeniui 2

IŠ VISO 1
Praktinis vairavimo mokymas vairavimo instruktoriui esant neblaiviam 1
IŠ VISO 11486 385
IŠ VISO 11 1

11 1
IŠ VISO 683 10
Vairuotojų Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą 656 9
Neturinčių teisės vairuoti asmenų Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą 27 1
IŠ VISO 9135 353
Vairuotojų Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų 
įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą)

8478 350

Neturinčių teisės vairuoti asmenų Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, 
krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą)

657 3

IŠ VISO 1657 21
Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą, padarytas neblaivaus (girto) vairuotojo 63 1

Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą, padarytas apsvaigusio nuo narkotinių, 
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojo

2

Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą, padarytas neblaivaus (girto) neturinčio teisės 
vairuoti asmens

34 1

Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą, padarytas apsvaigusio nuo narkotinių, 
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų neturinčio teisės vairuoti asmens

1

Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių 
arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą), padarytas neblaivaus (girto) vairuotojo

1043 16

Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių 
arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą), padarytas apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 
vairuotojo

10 1

Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių 
arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą), padarytas neblaivaus (girto) neturinčio teisės vairuoti asmens

496 2

Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs kitiems asmenims priklausančių transporto priemonių, krovinių, kelių, kelio ir kitų įrenginių 
arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą), padarytas apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 
neturinčio teisės vairuoti asmens

8

IŠ VISO 4887 67
IŠ VISO 2

2
IŠ VISO 3362 59
Transporto priemonių vairavimas neturint teisės jų vairuoti ar neturint teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių 3362 59
IŠ VISO 963 6
Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto priemones 963 6
IŠ VISO 560 2
Perdavimas vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės jos vairuoti ar neturinčiam teisės vairuoti tos rūšies transporto 
priemonių

560 2
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KET 
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straipsnis Pažeidimo esmė

Policijos įstaigų taikytos 
poveikio priemonės

IŠ VISO 2121 8
IŠ VISO 2121 8
Transporto priemonių vairavimas neblaivių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto 
priemonių

1989 7

Transporto priemonių vairavimas apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, neturinčių 
teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių

12

Vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių, neblaivumo patikrinimo vengimas 80 1

Vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių, apsvaigimo patikrinimo vengimas 9

Vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių, alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki 
jo aplinkybių nustatymo

29

Vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti ar neturinčių teisės vairuoti tos rūšies transporto priemonių, narkotinių, psichotropinių ar kitų 
psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

2

IŠ VISO 3202 43
IŠ VISO 6

6
IŠ VISO 3147 39
Vairuotojų nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę 280 11
Asmenų, neturinčių teisės vairuoti transporto priemones, nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti 
transporto priemonę

234

Vairuotojų pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jis yra susijęs, vietos, pažeidžiant Kelių eismo taisykles 1987 27
Asmenų, neturinčių teisės vairuoti transporto priemones, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jis yra susijęs, vietos, pažeidžiant Kelių 
eismo taisykles

646 1

IŠ VISO 25 1
Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo jie yra susiję, vietos, pažeidžiant Kelių eismo taisykles 25 1

IŠ VISO 24 3
Valstybinių parkų ar biosferos rezervatų, išskyrus 
valstybiniuose parkuose ar biosferos rezervatuose 
esančius gamtos paveldo objektus ir valstybinių parkų ar 
biosferos rezervatų ir jų ribų planuose išskirtus 
gamtinius rezervatus ir draustinius, apsaugos ir 
naudojimo režimo pažeidimas

24 3

IŠ VISO 1408
IŠ VISO 1408
Transporto priemonių vairavimas neblaivių vairuotojų, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už ATPK 126 straipsnio 
pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus

572

Transporto priemonių vairavimas neblaivių asmenų, neturinčių teisės vairuoti, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už 
ATPK 126 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus

791

Transporto priemonių vairavimas apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojų, kai asmeniui 
buvo paskirta administracinė nuobauda už ATPK 126 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje 
dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus

21

Transporto priemonių vairavimas apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių 
teisės vairuoti, kai asmeniui buvo paskirta administracinė nuobauda už ATPK 126 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 
127 straipsnio trečiojoje dalyje, 129 straipsnyje numatytus pažeidimus

24

IŠ VISO 30006 300
IŠ VISO 7

7
IŠ VISO 8159 92
Asmenų, vairuojančių lengvuosius keturračius motociklus, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams 69 1
Važiavimas lengvoju keturračiu motociklu neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo 20
Pėsčiųjų kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų nesilaikymas 669 5
Pėsčiųjų eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas 78 5
Asmenų, vairuojančių lengvuosius keturračius motociklus, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų nesilaikymas 1
Asmenų, vairuojančių lengvuosius keturračius motociklus, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas 1
Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas 2116 30

Kelių eismo taisyklėse dviračių vairuotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų 
nesilaikymas

783

Kelių eismo taisyklėse vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas 37 1

Mopedo vairavimas neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo 152 1
Važiavimas mopedu neužsidėjus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo 54
Pėsčiųjų nepaklusimas kelių eismo reguliavimo signalams 1504 13
Pėsčiųjų  važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama 2456 30
Asmenų, vairuojančių mopedus, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams 2
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Asmenų, vairuojančių dviračius, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams 65 1
Kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams 21
Asmenų, vairuojančių mopedus, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų nesilaikymas 8
Asmenų, vairuojančių dviračius, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų nesilaikymas 84 1
Kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų nesilaikymas 5
Asmenų, vairuojančių dviračius, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas 16 1
Vadeliotojų eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas 1
Kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas 17 3
IŠ VISO 116
Asmenų, vairuojančių lengvuosius keturračius motociklus, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją 2

Pėsčiųjų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją 87
Asmenų, vairuojančių mopedus, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją 3
Asmenų, vairuojančių dviračius, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją 20
Vadeliotojų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją 2
Kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs pavojingą situaciją 2
IŠ VISO 20 1
Pėsčiųjų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą 2
Asmenų, vairuojančių mopedus, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą 3

Asmenų, vairuojančių dviračius, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą 13 1

Kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą 2

IŠ VISO 444 1
Asmenų, vairuojančių lengvuosius keturračius motociklus, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, 
krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą)

4

Pėsčiųjų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto 
sugadinimą (apgadinimą)

150 1

Asmenų, vairuojančių mopedus, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių 
arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą)

32

Asmenų, vairuojančių dviračius, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių 
arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą)

201

Vadeliotojų padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų įrenginių arba kitokio turto 
sugadinimą (apgadinimą)

19

Kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs transporto priemonių, krovinių, kelių ir kitų 
įrenginių arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą)

38

IŠ VISO 13807 183
Asmenų, vairuojančių lengvuosius keturračius motociklus, padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK 83 1

Pėsčiųjų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK 12687 175
Asmenų, vairuojančių mopedus, padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK 193 2
Asmenų, vairuojančių dviračius, padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK 718 4
Vadeliotojų padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK 16
Kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai, išskyrus numatytuosius ATPK 110 1
IŠ VISO 2758 10
Dviračių vairavimas, kai tai padaro neblaivūs asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis 2439 9
Mopedų vairavimas, kai tai padaro neblaivūs asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis 157 1
Vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis 64
Dviračių vairavimas, kai tai padaro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems 
nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis

83

Mopedų vairavimas, kai tai padaro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems 
nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis

11

Vadeliojimas ir jojimas,  kai tai padaro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems 
nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis

4

IŠ VISO 3687 8
Dviračių vairavimas, kai tai padaro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems 
nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis

1350 2

Mopedų vairavimas, kai tai padaro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems 
nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis

123 2

Vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, kuriems 
nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis

63

Dviračių vairavimas, kai tai padaro neblaivūs asmenys, kuriems nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis 1975 4

Mopedų vairavimas, kai tai padaro neblaivūs asmenys, kuriems nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis 121

Vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivūs asmenys, kuriems nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis 55
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IŠ VISO 7
Asmenų, vairuojančių mopedus, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo 
padarymo metu jie buvo neblaivūs

5

Asmenų, vairuojančių dviračius, padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo 
padarymo metu jie buvo neblaivūs

2

IŠ VISO 1001 5
Mopedų vairavimas neturint teisės jų vairuoti 988 5
Lengvųjų keturračių motociklų vairavimas neturint teisės jų vairuoti 13
IŠ VISO 4
IŠ VISO 4
Leidimas važiuoti transporto priemone, turinčia gedimų, dėl kurių draudžiama ją eksploatuoti 2
Leidimas važiuoti transporto priemone be valstybinės techninės apžiūros 2
IŠ VISO 12
IŠ VISO 12
Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotikų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų asmenims 2

Leidimas vairuoti transporto priemones asmenims, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones 10
IŠ VISO 1350 20
IŠ VISO 1288 16

3
Transporto priemonės savininko (valdytojo) fizinio asmens) pareigų, nustatytų Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, neatlikimas 984 11

Transporto priemonės savininko (valdytojo) įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovo) pareigų, nustatytų Saugaus eismo 
automobilių keliais įstatyme, neatlikimas

301 5

IŠ VISO 62 4
Transporto priemonės savininko (valdytojo) fizinio asmens), bausto administracine nuobauda už ATPK 133 (1) str. 1 d. numatytą 
pažeidimą, pareigų, nustatytų Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, neatlikimas

34 4

Transporto priemonės savininkui (valdytojui, įmonės, įstaigos, organizacijos ar jos filialo vadovui), baustam administracine nuobauda už 
ATPK 133 (1) str. 1 d. numatytą pažeidimą, Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nesilaikymas

28

IŠ VISO 24078 1031
IŠ VISO 3

3
IŠ VISO 22725 1023
Vairuotojų naudojimosi saugos diržais tvarkos pažeidimas 19997 834
Vairuotojų naudojimosi motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas 198 3
Keleivių naudojimosi saugos diržais tvarkos pažeidimas 2490 184
Keleivių naudojimosi motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas 40 2
IŠ VISO 1350 8
Vairuotojų, baustų administracine nuobauda už ATPK 134 str. 1 d. numatytą pažeidimą, naudojimosi saugos diržais tvarkos pažeidimas 1257 8

Vairuotojų, baustų administracine nuobauda už ATPK 134 str. 1 d. numatytą pažeidimą, naudojimosi motociklininko šalmais tvarkos 
pažeidimas

17

Keleivių, baustų administracine nuobauda už ATPK 134 str. 1 d. numatytą pažeidimą, naudojimosi saugos diržais tvarkos pažeidimas 74

Keleivių, baustų administracine nuobauda už ATPK 134 str. 1 d. numatytą pažeidimą, naudojimosi motociklininko šalmais tvarkos 
pažeidimas

2

IŠ VISO 1
IŠ VISO 1
Specialiosios transporto priemonės su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais vairavimas 1
IŠ VISO 5
IŠ VISO 5
Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimų pažeidimas, kai administracinė nuobauda taikoma vairuotojams 5
IŠ VISO 3 1
IŠ VISO 1 1
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos 
vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 30 minučių, bet ne daugiau kaip 1 valandą

1 1

IŠ VISO 2
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos 
vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas daugiau kaip 2 valandas, bet ne daugiau kaip 3 valandas

2

IŠ VISO 51 1
IŠ VISO 6
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos 
kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta ne daugiau kaip 1 valandos kasdienio poilsio

6

142 5 2

142 5 4
142 5 4

142 6 str.
142 6 1
142 6 1

134 1 1
136 2 str.
136 2 2
136 2 2
142 5 str.
142 5 2

134 0 2

134 0 2

134 0 2

134 0 2

134 1 str.
134 1 1

134 0 1
134 0 1
134 0 1
134 0 1
134 0 1
134 0 2

133 1 2
133 1 2

133 1 2

134 0 str.
134 0 0
134 0 0

133 0 0
133 1 str.
133 1 1
133 1 1
133 1 1

133 1 1

132 0 0
132 0 0
132 0 0
133 0 str.
133 0 0
133 0 0

131 0 8

131 0 8

131 0 9
131 0 9
131 0 9
132 0 str.

131 0 8

Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registras



Nustatyta 
KET 

pažeidimų

Iš jų padaryti 
užsieniečių

ATPK 
straipsnis Pažeidimo esmė

Policijos įstaigų taikytos 
poveikio priemonės

IŠ VISO 7 1
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos 
kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 1 valandos, bet ne daugiau kaip 2 valandų kasdienio poilsio

7 1

IŠ VISO 28
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos 
kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 2 valandų, bet ne daugiau kaip 4 valandų kasdienio poilsio

28

IŠ VISO 10
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos 
kasdienio poilsio trukmės pažeidimas, kai trūksta daugiau kaip 4 valandų, bet ne daugiau kaip 6 valandų kasdienio poilsio

10

IŠ VISO 2
IŠ VISO 2
Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto 
vairavimo laiko viršijimas

2

IŠ VISO 58 4
IŠ VISO 58 4
Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais su neįrengtu, neveikiančiu ar 
neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu, šio prietaiso rodmenų ir registracijos lapų arba vairuotojo kortelės netinkamas 
naudojimas ir klastojimas, kitų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimas, kai administracinė nuobauda taikoma vairuotojams

51 3

Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais su neįrengtu, neveikiančiu ar 
neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu, šio prietaiso rodmenų ir registracijos lapų arba vairuotojo kortelės netinkamas 
naudojimas ir klastojimas, kitų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimas, kai administracinė nuobauda taikoma įmonių 
vadovams ar jų  įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai

7 1

IŠ VISO 318 23
IŠ VISO 51 1
Kelio dangos užteršimas 51 1
IŠ VISO 27 1
Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas 18 1
Važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu 3
Kliūčių kelių eismui sudarymas, išskyrus kelio dangos užteršimą 6
IŠ VISO 240 21
Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą, kai administracinė nuobauda 
taikoma vairuotojams

15 2

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą bendrą svorį, kai administracinė nuobauda taikoma 
vairuotojams

46 2

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, kai 
administracinė nuobauda taikoma vairuotojams

176 17

Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, kai 
administracinė nuobauda taikoma įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo 
veiklai

3

IŠ VISO 16
IŠ VISO 14
Darbų automobilių keliuose ir prie jų vykdymas, aptarnavimo punktų įrengimas arba kelių tiesimas ar statinių statymas, taip pat šūkių, 
plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių įrengimas, nesuderinus su policija

14

IŠ VISO 2
Automobilių kelių, kelio statinių ir sankryžų statybos bei jų apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo 
(nuėmimo) arba masinių ir sporto renginių keliuose organizavimo nesuderinimas su policija

2

IŠ VISO 880 455
IŠ VISO 721 390
Važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis 
nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio, kai administracinė nuobauda taikoma savininkui 
(valdytojui)

87 49

Važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis 
nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio, kai administracinė nuobauda taikoma vairuotojui

607 330

Transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas triukšmas viršija 
nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti

27 11

IŠ VISO 151 62
Pakartotinas transporto ir kitų priemonių bei įrengimų, kurių išmetamų teršiančių medžiagų kiekis, taip pat veikimo metu keliamas 
triukšmas viršija nustatytus ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti

151 62

IŠ VISO 1 1
Važiavimas aukščiausios kategorijos automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) specialiomis kelių transporto priemonėmis, skirtomis 
specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti, nesumokėjus transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo 
mokesčio, kai administracinė nuobauda taikoma vairuotojui

1 1

148 0 2

148 0 3
148 0 3

148 0 str.
148 0 1
148 0 1

148 0 1

148 0 1

148 0 2

145 0 3

145 1 str.
145 1 1
145 1 1

145 1 2
145 1 2

145 0 2
145 0 2
145 0 3
145 0 3

145 0 3

145 0 3

142 8 8

145 0 str.
145 0 1
145 0 1
145 0 2
145 0 2

142 7 str.
142 7 7
142 7 7

142 8 str.
142 8 8
142 8 8

142 6 2
142 6 2

142 6 3
142 6 3

142 6 4
142 6 4
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poveikio priemonės

IŠ VISO 7 2
Važiavimas ATPK 148 straipsnio pirmojoje–ketvirtojoje dalyse nurodytomis transporto priemonėmis aukščiausios kategorijos 
automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) neturint transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą 
patvirtinančio dokumento, kai administracinė nuobauda taikoma savininkui (valdytojui)

1

Važiavimas ATPK 148 straipsnio pirmojoje–ketvirtojoje dalyse nurodytomis transporto priemonėmis aukščiausios kategorijos 
automobilių keliais (magistraliniais ir krašto) neturint transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą 
patvirtinančio dokumento, kai administracinė nuobauda taikoma vairuotojui

6 2

IŠ VISO 19
IŠ VISO 19

1
Gatvių, jų statinių ir įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas 3
Važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu 1
Kliūčių eismui sudarymas (išskyrus kelio dangos užteršimą) 4
Kelio dangos užteršimas 10
IŠ VISO 10
IŠ VISO 4
Gatvių tiesimas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų, sankryžų ir įvažiavimų jose įrengimas, statinių gatvėse ir prie jų 
statymas, šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių gatvėse arba arčiau kaip 30 metrų nuo jų įrengimas, nesuderinus su policija

4

IŠ VISO 4
Gatvių, jų statinių ir sankryžų įrengimo bei apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo (nuėmimo) arba 
masinių ir sporto renginių gatvėse organizavimo nesuderinimas su policija

4

IŠ VISO 2
Taisyklių, reikalaujančių prižiūrėti gatves, jų statinius bei įrenginius taip, kad jie būtų saugūs eismui, pažeidimas 1
Nesiėmimas priemonių laiku uždrausti ar apriboti eismą atskiruose gatvių ruožuose, kai naudojimasis jais kelia grėsmę eismo saugumui 1

IŠ VISO 364783 10945

Duomenys patikslinti 2014-01-06
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