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Baudos balų už kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus sistemos atsisakymas
nepasiteisino, konstatavo vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas. Pasak
jo, grįžus prie senosios sistemos būtų sudrausminti sistemingi pažeidėjai.

Vyriausybės pasitarime pirmadienį iš esmės pritarta, kad būtų įteisinta balų skyrimo sistema už
atitinkamus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, numatant ir galimybę atimti teisę vairuoti
transporto priemonę. Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisų (ATPK) projektą pateikė
Vidaus reikalų ministerija.

Ministras situacijai keliuose apibūdinti pavardino statistikos: 2013 metais Lietuvoje keliuose
žuvo 256 Lietuvos piliečiai. Šiemet jau žuvo 82 asmenys. Dalis žuvusiųjų yra nepilnamečiai.
Praėjusiais metais jų buvo 11, šiais metais - jau net 5.

Siekiant efektyviau kovoti su KET pažeidinėjimu ir mažinti avaringumą šalyje, projektu siūloma
balų už atitinkamus administracinius teisės pažeidimus skyrimo sistemą taikyti vairuotojų
drausminimui, kad jie, gavę tam tikrą balų skaičių už padarytą administracinį teisės pažeidimą,
būtų labiau motyvuoti nepadaryti kito pažeidimo. Pakartotinai KET pažeidinėjantys vairuotojai,
kurie per vienus metus surinktų 10 (vairuotojai, turintys iki dvejų metų vairavimo stažą - 6) ar
daugiau balų, netektų teisės vairuoti transporto priemonės nuo devynių mėnesių iki metų.

Už padarytus KET pažeidimus skiriamus balus siūloma diferencijuoti atsižvelgiant į pažeidimo
sunkumą ir keliamą pavojų eismo saugumui (2, 3, 4 ir 5 balai).

Taip pat siūloma nustatyti, kad paskirtų balų galiojimas baigiasi suėjus metams nuo jų
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paskyrimo dienos arba už juos paskyrus papildomą administracinę nuobaudą - teisės vairuoti
transporto priemonę atėmimą.

Atitinkamos ATPK pataisos, drausminančios vairuotojus, dar bus svarstomos Vyriausybės
posėdyje ir teikiamos Seimui.

Lietuvoje yra įregistruota daugiau kaip 2 mln. transporto priemonių, vairuotojo pažymėjimą turi
daugiau kaip 1,5 mln. gyventojų. Baudos balų sistema galioja 21 iš 28 ES valstybių.
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