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1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„Už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, numatytus 

šio kodekso 44 straipsnio trečiojoje dalyje, 142 straipsnio antrojoje dalyje, 175 straipsnyje, 

1761 straipsnio trečiojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1781 straipsnio pirmojoje 

dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje, 1856 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse ir 

196 straipsnio antrojoje dalyje, administracinėn atsakomybėn traukiami tėvai arba globėjai 

(rūpintojai).“ 

 

2 straipsnis. 372 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 372 straipsnį ir jį išdėstyti taip:  

„372 straipsnis. Įpareigojimas išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus 

Už šio kodekso 1781 straipsnio pirmojoje dalyje, 181, 1811 straipsniuose ir 1856 straipsnio 

pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytų administracinių teisės pažeidimų padarymą tėvus, globėjus 

(rūpintojus) teismas gali įpareigoti išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus. Asmenys, 

vengiantys vykdyti šį įpareigojimą, traukiami administracinėn atsakomybėn už šio kodekso 1814 

straipsnyje nurodytą administracinį teisės pažeidimą.“ 

 

3 straipsnis. 17312 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 17312 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„17312 straipsnis. Alkoholio produktų bei tabako gaminių ar susijusių gaminių 

gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas 

Alkoholio produktų bei tabako gaminių ar susijusių gaminių gamybos, importo ir prekybos 

licencijavimo tvarkos pažeidimas –  
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užtraukia baudą įmonių vadovams ir (ar) jų vyriausiesiems buhalteriams (buhalteriams) 

nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų 

devyniasdešimt šešių eurų.“ 

 

4 straipsnis. 1852 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 1852 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„1852 straipsnis. Prekybos tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais pažeidimas 

Tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimas prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse 

be specialaus leidimo – 

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio keturių 

šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu. 

Tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimas prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse 

nesilaikant įstatymuose nustatytų apribojimų – 

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki keturių šimtų trisdešimt keturių 

eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu. 

Tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimo taisyklių įmonėse pažeidimas – 

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki aštuoniasdešimt šešių eurų su tabako gaminių ar 

susijusių gaminių konfiskavimu. 

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 

trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus, – 

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt 

devynių eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.“ 

 

 

5 straipsnis. 1854 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 1854 straipsnį ir jį išdėstyti taip:  

„1854 straipsnis. Tabako gaminių ar susijusių gaminių nupirkimas ar kitoks 

perdavimas nepilnamečiui 

Tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) 

nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui –  

užtraukia baudą nuo septyniasdešimt dviejų iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų.“ 

 

 

6 straipsnis. Kodekso papildymas 1856 straipsniu 

Papildyti Kodeksą 1856 straipsniu: 
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„1856 straipsnis. Jaunesnių kaip aštuoniolikos metų asmenų tabako gaminių ar 

susijusių gaminių rūkymas (vartojimas) ar jų turėjimas 

Jaunesnių kaip šešiolikos metų asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių 

cigarečių) rūkymas (vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir 

pildomųjų talpyklų) turėjimas – 

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo keturiolikos iki dvidešimt 

aštuonių eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu. 

Tokie pat veiksmai, numatyti šio straipsnio pirmojoje dalyje, padaryti pakartotinai per 

vienerius metus po administracinės nuobaudos paskyrimo, – 

užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo dvidešimt aštuonių iki 

aštuoniasdešimt šešių eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu. 

Asmenų nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų tabako gaminių ar susijusių gaminių 

(elektroninių cigarečių) rūkymas (vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių 

cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimas – 

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų su tabako gaminių ar susijusių 

gaminių konfiskavimu. 

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus 

pažeidimus, – 

užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų su tabako gaminių 

ar susijusių gaminių konfiskavimu.“ 

 

7 straipsnis. 2142 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 2142 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

„2142 straipsnis. Informacijos apie tabako gaminius ar susijusius gaminius ir 

alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas 

Informacijos apie tabako gaminius ar susijusius gaminius (elektronines cigaretes ir 

pildomąsias talpyklas) ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas – 

užtraukia baudą piliečiams iki dvidešimt aštuonių eurų ir pareigūnams – iki penkiasdešimt 

septynių eurų.“ 

 

8 straipsnis. 225 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 225 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„Policija nagrinėja šio kodekso 5111, 81, 82 straipsniuose (dėl pažeidimų automobilių 

transporte), 1071, 1072, 110 straipsniuose, 111 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 

112, 113, 114 straipsniuose, 117 straipsnio trečiojoje dalyje, 118–120, 123 straipsniuose, 
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124 straipsnio pirmojoje, antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 1241 straipsnyje, 

1242 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 125 straipsnyje, 126 straipsnio antrojoje, trečiojoje, 

šeštojoje ir septintojoje dalyse, 127 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 128 straipsnio 

trečiojoje dalyje, 130 straipsnio trečiojoje dalyje, 131–134 straipsniuose, 136 straipsnio pirmojoje 

ir antrojoje dalyse, 1362, 1364 straipsniuose, 137 straipsnio antrojoje dalyje (dėl pažeidimų, 

padarytų pasienio kontrolės punkte), 1424–14210 straipsniuose, 143 straipsnyje (išskyrus 

automobilių transporte padarytus pažeidimus), 145–149, 155, 160–162 straipsniuose, 1632 

straipsnio aštuntojoje dalyje, 16315, 165, 166, 167, 1671, 1672 straipsniuose, 1673 straipsnio 

ketvirtojoje dalyje, 169, 170 straipsniuose, 171 straipsnio trečiojoje dalyje, 172 straipsnyje (dėl 

asmens bei turto saugos veikloje padarytų pažeidimų), 174, 176, 1761, 177, 1771, 1772 

straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 182 straipsnio pirmojoje dalyje, 1821 

straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1851, 1852, 1854, 1856 

straipsniuose, 187 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 1878 straipsnyje, 188 straipsnio 

antrojoje dalyje, 18819, 193, 194, 195, 196, 199, 1991, 200, 2012, 204, 2041, 2052, 206–2065 

straipsniuose, 2066 straipsnio pirmojoje dalyje, 2093 straipsnio pirmojoje dalyje (dėl policijos 

nustatytų pažeidimų) ir 210 straipsnio trečiojoje dalyje (dėl policijos nustatytų pažeidimų) 

numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“ 

2. Pakeisti 225 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1) už šio kodekso 5111, 1071, 1072 straipsniuose, 111 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir 

trečiojoje dalyse, 112, 113, 114 straipsniuose, 117 straipsnio trečiojoje dalyje, 118–120 

straipsniuose, 136 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 137 straipsnio antrojoje dalyje, 143 

straipsnyje (išskyrus automobilių transporte padarytus pažeidimus), 1632 straipsnio aštuntojoje 

dalyje, 16315, 165, 166, 167, 1671, 1672 straipsniuose, 1673 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 169, 170 

straipsniuose, 171 straipsnio trečiojoje dalyje, 172 straipsnyje (dėl asmens bei turto saugos veikloje 

padarytų pažeidimų), 174, 176, 1761, 177, 1771 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje 

dalyse, 182 straipsnio pirmojoje dalyje, 1821 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje 

ir antrojoje dalyse, 1851, 1852, 1854, 1856 straipsniuose, 187 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje 

dalyse, 1878 straipsnyje, 1887 straipsnio antrojoje dalyje, 18819, 193, 194, 195, 196, 199, 1991 

straipsniuose, 2093 straipsnio pirmojoje dalyje (dėl policijos nustatytų pažeidimų), 210 straipsnio 

trečiojoje dalyje (dėl policijos nustatytų pažeidimų) numatytus administracinius teisės pažeidimus 

– policijos įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir kiti tam įgalioti policijos pareigūnai, o už šio kodekso 

5111, 1071, 1072, 110, 155, 161, 1611, 162, 166, 167, 1671, 1672 straipsniuose, 1673 straipsnio 

ketvirtojoje dalyje, 174, 176, 1761, 177, 1772 straipsniuose, 178 straipsnio pirmojoje ir antrojoje 

dalyse, 182 straipsnio pirmojoje dalyje, 1821 straipsnio pirmojoje dalyje, 183 straipsnio pirmojoje 

ir antrojoje dalyse, 1851 straipsnyje, 187 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 1887 straipsnio 
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antrojoje dalyje, 193, 194, 195, 196, 199, 1991, 200, 2012, 204, 2041, 206–2065 straipsniuose, 2066 

straipsnio pirmojoje dalyje numatytus administracinius teisės pažeidimus – rajonų, miestų 

policijos komisariatų (vyriausiųjų komisariatų), nuovadų vadovai ir kiti tam įgalioti policijos 

pareigūnai – įspėjimą, baudą arba baudą su daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo 

padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, konfiskavimu; 

už šio kodekso 111 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse, 112, 113, 114 

straipsniuose, 117 straipsnio trečiojoje dalyje, 118–120 straipsniuose, 136 straipsnio pirmojoje ir 

antrojoje dalyse numatytus administracinius teisės pažeidimus – be to, ir transporto policijos 

punktų vadovai, o už šio kodekso 111 straipsnio trečiojoje dalyje ir 112 straipsnyje numatytus 

administracinius teisės pažeidimus – taip pat ir kiti policijos pareigūnai, kuriems pavesta 

atitinkamų taisyklių laikymosi priežiūra;“. 

 

9 straipsnis. 2411 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 2411 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos nagrinėja šio kodekso 42 

straipsnyje (dėl higienos norminių aktų, reglamentuojančių ne maisto produktų (gaminių, 

paslaugų) saugą ir kokybę, pažeidimų), 425 straipsnio penktojoje dalyje (dėl reikalavimų 

biocidinių produktų gamintojui, autorizacijos liudijimų turėtojui kaupti ir (ar) saugoti informaciją 

pažeidimo), 426 straipsnyje, 842 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 843 straipsnio dešimtojoje ir 

vienuoliktojoje dalyse (dėl tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimų), 1524 straipsnyje (pagal Radijo 

ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techniniame reglamente nustatytą 

kompetenciją), 15211, 15310, 163, 1639, 16313, 189 straipsniuose (dėl pažeidimų ne maisto produktų 

srityje), 1673 straipsnio antrojoje dalyje (dėl sprogmenų sertifikavimo ir ženklinimo bendrųjų 

reikalavimų pažeidimų) numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“ 

 

10 straipsnis. 2475 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 2475 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nagrinėja šio kodekso 163 

straipsnyje (dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių ir prekybos jais viešojo 

maitinimo įmonėse taisyklių pažeidimo), 173 straipsnyje (dėl vertimosi komercine-ūkine veikla, 

susijusia su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių gaminimu ir didmenine bei mažmenine 

prekyba), 1772, 1852, 2142 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“ 

 

 

11 straipsnis. 320 straipsnio pakeitimas 
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Pakeisti 320 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) tam įgalioti policijos įstaigų pareigūnai – padarius šio kodekso 5111 straipsnio antrojoje 

dalyje, 110 straipsnio antrojoje, trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje, septintojoje, 

aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje ir 

penkioliktojoje dalyse, 123 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1671 straipsnio antrojoje dalyje, 1672, 

170, 171, 176, 1761, 1771, 1852, 1856, 191 straipsniuose, 194 straipsnio trečiojoje dalyje, 196 

straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 199, 1991 straipsniuose, 2093 straipsnio pirmojoje dalyje, 

210 straipsnio trečiojoje dalyje numatytus teisės pažeidimus;“. 

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus 7 straipsnį, įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d. 

2. Šio įstatymo 7 straipsnis įsigalioja 2016 m. gegužės 20 d. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

 

Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 


