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Gruodžio 12-14 d. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai užfiksavo ir už
įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus administracinių teisės pažeidimų protokolus surašė
24-iems pažeidėjams. Iš jų nustatyti trys neblaivūs dviratininkai, vienas neblaivus automobilio
vairuotojas ir vienas pilietis, už automobilio vairo sėdęs neturėdamas tam teisės.

  

Gruodžio 12-15 d. Telšių rajono keliuose užfiksuoti eismo įvykiai:

  

Gruodžio 12 d., 17.13 val., Telšių r., kelio Telšiai-Lieplaukė-Plungė 1-ajame kilometre,18 metų
V. Š. (gyv. Plungės r.), būdamas blaivus ir vairuodamas techniškai tvarkingą, draustą
privalomuoju transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu 1992 metų laidos
automobilį „BMW318“, nesilaikė saugaus atstumo nuo priekyje važiavusio automobilio, dėl ko
pastarajam sukant į dešinę, nespėjo sustoti ir vengdamas susidūrimo, išvažiavo į priešpriešinę
eismo juostą bei susidūrė su priešais atvažiuojančiu techniškai tvarkingu, draustu privalomuoju
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, 2000 metų laidos automobiliu
„Fiat Bravo“, kurį vairavo blaivi 25 metų V. K. (gyv. Telšiuose). Eismo įvykio metu nukentėjo
„Fiat Bravo“ vairuotoja, kuriai Regioninėje Telšių ligoninėje nustatytas dešinės kojos kelio
girnelės lūžimas, raktikaulio lūžimas bei poli trauma, tolimesniam gydymui paguldyta į
traumatologinį skyrių. Taip pat nukentėjo ir „Fiat Bravo“ keleivis – 6 metų berniukas, kuriam
nustatyta poli trauma, tolimesniam gydymui išvežtas į Klaipėdos ligoninę. Regioninėje Telšių
ligoninėje „BMW318“ vairuotojui V. Š. nustatyta poli trauma ir raktikaulio lūžimas, tolimesniam
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gydymui paguldytas į traumatologinį skyrių. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas

  

Gruodžio 13 d., 9.30 val., Telšių r., Rainių k., automobilio vairuotojas, manevruodamas kliudė
stovėjusį 1999 metų laidos automobilį „VW Passat“, jį apgadino ir iš eismo įvykio vietos
pasišalino. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.

  

Gruodžio 13 d., 16.34 val., Telšių r., kelio Šiauliai-Palanga 72-ajame kilometre, 1997 metų
laidos automobiliu „Audi A4“, kurį vairavo 28 metų G. D. (gyv. Šiauliuose), partrenkta staiga į
važiuojamąją kelio dalį išbėgusi stirna. Eismo įvykio metu apgadintas automobilis, žmonės
nenukentėjo.

  

Gruodžio 14 d., 11.13 val., Telšiuose, P. Genio skg., 2008 metų laidos automobilio „Ford Focus“
vairuotojas 77 metų Z. V. (gyv. Telšiuose), būdamas blaivus, nepasirinko saugaus važiavimo
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greičio ir slidžiame kelyje nesuvaldė automobilio, pradėjo slysti ir atsitrenkė į gyvenamojo namo
tvorą. Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio keleivės. Regioninėje Telšių ligoninėje 60 metų
pilietei V. K. (gyv. Telšiuose) diagnozuotas kaukolės skliauto lūžimas, tolesniam gydymui
išvežta į Klaipėdos ligoninę, 65 metų pilietei V. P. (gyv. Telšiuose) diagnozuotas krūtinės
sumušimas, išleista gydytis ambulatoriškai.

  

Gruodžio 14 d., 16.49 val., Telšių r., kelio Šiauliai-Palanga 47-ajame kilometre, 2007 metų
laidos sunkvežimio-vilkiko „Mercedes Benz Actros 1846“ vairuotojas 49 metų Latvijos pilietis V.
S., nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir slidžiame kelyje nesuvaldė automobilio, dėl ko jis
apsisuko į priešingą kryptį ir vertėsi. Regioninėje Telšių ligoninėje vairuotojui diagnozuotas
galvos smegenų sukrėtimas, paguldytas į stebėjimo palatą. Apgadintas automobilis ir kelio
sankasa.

  

Siekiant užtikrinti savo ir kitų eismo dalyvių saugumą, policijos pareigūnai ragina gatvėse ir
keliuose elgtis atsakingai, nevairuoti transporto priemonės išgėrus ar apsvaigus nuo narkotinių
bei psichotropinių medžiagų, nepažeidinėti kitų Kelių eismo taisyklių reikalavimų.

  

Telšių apkrs. VPK informacija
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