
Administraciniai pažeidimai ir 
baudžiamieji nusikaltimai, kuriuos 

dažniausiai  įvykdo jaunimas 



⚫ Įstatymas dėl tabako, 

tabako gaminių ir 

susijusių gaminių 

kontrolės



19 str. Tabako gaminių vartojimo ribojimas

1. Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes) draudžiama:

1) visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar)

socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;

2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti

įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų)

įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos

įgaliota institucija;

3) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, kitose

bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse;

4) visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti

numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose

numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems;

5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose,

interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo

salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos

ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus

cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos

Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;



6) transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų.

7) dengtose viešojo transporto stotelių vietose (paviljonuose), vaikų žaidimo aikštelėse ir

vietose, kuriose teikiamos viešojo maitinimo paslaugos aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis

(prie lauke esančių stalų, pavėsinėse, kituose lauko įrenginiuose), išskyrus rūkymui skirtas

vietas;

8) lauke vykstančių sporto varžybų ar kitų lauke vykstančių renginių metu, išskyrus rūkymui

skirtas vietas;

9) daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose

atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui. Prieštaravimo

dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų

balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams,

pareiškimo savivaldybei, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus,

kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos

įgaliota institucija. Už informacinių ženklų apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose,

terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, įrengimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atsakingas to

pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius, to (tų) daugiabučio (daugiabučių)

gyvenamojo (gyvenamųjų) namo (namų) ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija arba

savivaldybės vykdomoji institucija.



Lietuvos Respublikos 

administracinių 

nusižengimų kodeksas



⚫ 481 straipsnis. Nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas
⚫

⚫ 1. Necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie 

žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių 

rimtį,

⚫ užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų.

⚫

⚫ 2. Nusižengimas, padarytas pakartotinai,

⚫ užtraukia baudą nuo 140 iki 240 eurų. 

⚫

⚫ 3. Už pakartotinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė 

– įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios 

intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais 

tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose.

⚫

⚫ 4. Už šiuos nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali 

būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo 

6 mėn. iki 2 m.

⚫



⚫ 484 straipsnis. Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba neblaivaus 

asmens pasirodymas viešosiose vietose

⚫

⚫ 1. Alkoholinių gėrimų ir kitų naudojant spiritą pagamintų svaigalų gėrimas gatvėse,

stadionuose, skveruose, parkuose, viešajame transporte, automobilių salonuose, išskyrus

autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos,

parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, kuriuose savivaldybių tarybų nustatyta tvarka

įmonėms, Europos juridiniams asmenims ar jų filialams yra išduotos licencijos prekiauti

alkoholiniais gėrimais, sporto varžybų metu salėse ir kitose vietose, išskyrus mažmeninės

prekybos ir viešojo maitinimo vietas, kuriose savivaldybių tarybų ar savivaldybių

administracijų direktorių leista pardavinėti alkoholinius gėrimus išpilstant, neblaivaus

asmens pasirodymas viešosiose vietose įžeidžiant žmogaus orumą ir dorovę

⚫ užtraukia baudą nuo 20 iki 100 eurų.

⚫ 2. Nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 100 iki 200 eurų.

⚫ 3. Už pakartotinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė –

įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios

intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo,

smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose.

⚫ 4. Už šiuos nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti

skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose nuo 1 mėn. iki 1

m.



⚫ 488 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas

⚫

⚫ 1. Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, 

kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, 

parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o 

vakaro (nuo 19 val. iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 val. iki 7 val.) metu – ir 

gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo 

asmenų ramybę, poilsį ar darbą,

⚫ užtraukia baudą nuo 20 iki 80 eurų.

⚫

⚫ 2. Nusižengimas, padarytas pakartotinai,

⚫ užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų.

⚫

⚫ 3. Už šiuos nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, 

gali būti skiriamas draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose 

renginiuose nuo 1 mėn. iki 1 m.



424 straipsnis. Transporto priemonės vairavimas neturint teisės vairuoti, vairavimas, kai 

vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones, arba 

transporto priemonės perdavimas tokiam asmeniui vairuoti 

1. Perdavimas vairuoti transporto priemonę neturinčiam teisės ją vairuoti asmeniui ar neturinčiam

teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemones asmeniui arba asmeniui, kuriam atimta ar

sustabdyta teisė vairuoti transporto priemones,

užtraukia baudą nuo 60 iki 120 eurų.

2. Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto

priemones, arba transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto

priemones,

užtraukia baudą nuo 300 iki 450 eurų.

3. Transporto priemonių vairavimas, kai vairuojančiam asmeniui atimta teisė vairuoti transporto

priemones, arba transporto priemonių vairavimas, kai nesilaikoma draudimo vairuoti transporto

priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai,

užtraukia baudą nuo 450 iki 700 eurų.

4. Šio straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodyti veiksmai, padaryti neblaivaus (daugiau negu 0,4 promilės, bet

ne daugiau negu 1,5 promilės) arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką

veikiančių medžiagų asmens, taip pat vengusio apsvaigimo patikrinimo arba alkoholį (nustatytas

daugiau negu 0,4 promilės neblaivumas), narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias

medžiagas vartojusio iki patikrinimo asmens,

užtraukia baudą nuo 1100 iki 1500 eurų.

5. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas transporto

priemonės konfiskavimas.



71 straipsnis. Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas 

be gydytojo paskyrimo

1. Narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas be gydytojo

paskyrimo arba už administracinių nusižengimų (išskyrus šio kodekso 227 straipsnio 3 dalyje,

379 straipsnio 2 dalyje, 401 straipsnio 6, 21 dalyse, 406 straipsnio 5 dalyje, 420 straipsnio 3, 4

dalyse, 422 straipsnio 3, 5 dalyse, 423 straipsnio 3 dalyje, 424 straipsnio 4 dalyje, 427

straipsnio 1 dalyje, 428 straipsnio 5, 8 dalyse numatytus nusižengimus) padarymą sulaikytų ir

apsvaigimu nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų įtariamų

asmenų vengimas pasitikrinti dėl apsvaigimo

užtraukia baudą nuo 30 iki 150 eurų.

2. Nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo 150 iki 230 eurų.

3. Už pakartotinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė –

įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos,

sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio

keitimo ar kitose programose.

4. Asmuo, kuris savanoriškai kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos

priežiūros paslaugų suteikimo dėl narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių

medžiagų vartojimo be gydytojo paskyrimo, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės už

šiame straipsnyje numatytus veiksmus.



Baudžiamasis kodeksas



⚫ 281 straipsnis. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto 

priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas

⚫

⚫ 1. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar

transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio

buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 m.

⚫ 2. Tas, kas vairavo kelių transporto priemonę būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo

narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir pažeidė kelių eismo

saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo

įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam

asmeniui padaryta didelės turtinės žalos,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 m.

⚫ 3. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar

transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio

buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 5 m.

⚫ 4. Tas, kas padarė šio straipsnio 3 dalyje numatytą veiką būdamas neblaivus ar apsvaigęs

nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų,

baudžiamas laisvės atėmimu iki 6 m.



⚫

⚫ 5. Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar

transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio

žuvo žmogus,

⚫ baudžiamas laisvės atėmimu iki 8 m.

⚫

⚫ 6. Tas, kas padarė šio straipsnio 5 dalyje numatytą veiką būdamas neblaivus ar apsvaigęs

nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų,

⚫ baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 iki 10 m.

⚫

⚫ 7. Asmuo atsako pagal šį straipsnį tik tais atvejais, kai šiame straipsnyje numatytos veikos

yra padarytos dėl neatsargumo.

⚫

⚫ 8. Laikoma, kad šio straipsnio 2, 4 ar 6 dalyje numatytą veiką padaręs asmuo yra neblaivus,

kai jam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas arba kai jis vengė neblaivumo

patikrinimo arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo.

⚫

⚫ 9. Šiame straipsnyje nurodytos kelių transporto priemonės yra automobiliai, traktoriai, kitos

savaeigės mašinos, troleibusai, motociklai ir kitos mechaninės transporto priemonės.

⚫

⚫



⚫

⚫ 281¹ straipsnis. Transporto priemonių vairavimas, kai 

vairuoja neblaivus asmuo

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

1. Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba

mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau

promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti

neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių

nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 1 m.

2. Asmuo atsako ir tais atvejais, kai šio straipsnio 1 d. numatytos veiklos yra

padarytos dėl neatsargumo.



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

259 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis 

medžiagomis be tikslo jas platinti

1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar

psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 m.

2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį 

narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti, 

padarė baudžiamąjį nusižengimą ir

baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba bauda, arba areštu.

3. Asmuo, kuris savo noru kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos 

pagalbos ar kreipėsi į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai 

pasigamintas, įgytas, laikytas be tikslo platinti narkotines ar psichotropines 

medžiagas, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už vartotų ar atiduotų 

narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimą, įgijimą ir laikymą.


