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Teisės pažeidimų sąvokos
Administracinis nusižengimas
(LR ANK)

Administracinis nusižengimas

Administracinis nusižengimas yra
ANK kodekse uždrausta
kaltininko padaryta pavojinga
veika
(veikimas arba neveikimas),
atitinkanti administracinio
nusižengimo, už kurį numatyta
administracinė nuobauda,
požymius.

Nusikalstama veika
(LR BK)
Nusikalstama veika
veika, už kurią baudžiamasis
įstatymas numato sankciją

(pvz.,bausmę, baudžiamojo ar auklėjamojo
poveikio, priverčiamąsias medicinos
priemones).

Nusikalstama veika yra kalta, teisei
priešinga veika, kurios sudėtį
įtvirtina baudžiamasis įstatymas
bei už kurios įvykdymą numato
bausmę.
Nusikalstamos veikos yra
skirstomos į nusikaltimus ir
baudžiamuosius nusižengimus.
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Amžius
Amžius, nuo kurio atsiranda
administracinė atsakomybė
(LR ANK)
Pagal ANK atsako asmuo, kuriam iki
administracinio nusižengimo padarymo
buvo suėję šešiolika metų.
Jeigu administracinio nusižengimo
požymių turinčią veiką padarė
nepilnametis, kuriam iki šios veikos
padarymo nebuvo sukakę šešiolika
metų, atlikus tyrimą informacija apie
šią veiką ir ją padariusį nepilnametį
turi būti perduota savivaldybės
administracijos direktoriui.

Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal
baudžiamuosius įstatymus
(LR BK)

Asmuo, kuriam iki nusikaltimo ar
baudžiamojo nusižengimo padarymo
buvo suėję šešiolika metų,
o LR BK 13 str. 2 dalyje numatytais
atvejais – keturiolika metų (atsako už
nužudymą, sunkų sveikatos sutrikdymą,
išžaginimą, seksualinį prievartavimą,
vagystę, plėšimą, turto prievartavimą,
turto
sunaikinimą
ar
sugadinimą,
šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų
ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimą,
narkotinių ar psichotropinių medžiagų
vagystę, prievartavimą arba kitokį
neteisėtą užvaldymą, transporto priemonių
ar kelių, juose esančių įrenginių
sugadinimą).

Administracinis nusižengimas

ANK 73 straipsnis.
Tėvų valdžios nepanaudojimas arba
panaudojimas priešingai vaiko interesams
1. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko
interesams

užtraukia įspėjimą arba baudą iki 100 Eur. tėvams.
Už šiame straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą
gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė –
 įpareigojimas dalyvauti atitinkamose alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos,
 ankstyvosios intervencijos,
 sveikatos priežiūros,
 resocializacijos,
 bendravimo su vaikais tobulinimo,
 smurtinio elgesio keitimo
ar kitose programose (kursuose).

RŪKYMAS
LR ANK 492 straipsnis.
Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių
kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar
jų turėjimo ribojimo pažeidimas

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės
įstatyme nustatytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo
ribojimo pažeidimas, –

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 20 iki 90 eurų.

Rūkymas
Iki 16 metų
Tėvams įspėjimas arba bauda iki 100 Eur.
(ANK 73 str. 1 d.)

Nuo 16 m. iki 18 m.

CIGARETĖS
užtraukia įspėjimą arba
baudą nuo 20 iki 90
eurų.(ANK 492 str.)

ELEKTRONINĖS CIGARETĖS

užtraukia įspėjimą arba
baudą nuo 20 iki 90
eurų.(ANK 492 str.)

BET KOKIU ATVEJU TAIKOMAS TABAKO GAMINIŲ
AR SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONFISKAVIMAS

Galioja visiems:

Alkoholinių gėrimų vartojimas ar turėjimas, kai tai
daro jaunesni negu dvidešimt metų asmenys

LR ANK 485 str.
Alkoholinių gėrimų ir kitų naudojant spiritą pagamintų svaigalų vartojimas ar
turėjimas, kai tai daro ne jaunesni negu šešiolikos, bet jaunesni negu dvidešimt
metų asmenys, Užtraukia baudą nuo 10 iki 30 eurų.

VAGYSTĖ
LR ANK 108 straipsnis.
Smulki vagystė, sukčiavimas,
iššvaistymas

turto

pasisavinimas

ar

Vagystė, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, kai
pagrobto, įgyto, pasisavinto ar iššvaistyto turto vertė neviršija
trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, -

užtraukia baudą nuo 90 iki 400 eurų.

VAIRAVIMAS
LR ANK 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

Transporto priemonės vairavimas neturint teisės ją vairuoti ar
neturint teisės vairuoti šios rūšies transporto priemones, užtraukia baudą nuo 300 iki 450 eurų.

BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ

SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
LR BK 135 straipsnis. Sunkus sveikatos sutrikdymas.

2. Tas, kas sunkiai sužalojo ar susargdino:
1) mažametį;
2) bejėgiškos būklės žmogų;
3) savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį;
4) nėščią moterį;
5) du ar daugiau žmonių;
6) kankindamas ar kitaip itin žiauriai;

7) kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu;
8) dėl chuliganiškų paskatų;
9) dėl savanaudiškų paskatų;
10) dėl nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo;
11) siekdamas nuslėpti kitą nusikaltimą;
12) siekdamas įgyti nukentėjusio asmens organą, audinį ar ląsteles;
13) siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo,
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki dvylikos metų.

Atsako asmenys nuo 14 m. !

140 straipsnis. Fizinio skausmo sukėlimas ar
nežymus sveikatos sutrikdymas
1. Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba
nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino,
baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės
atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui
ar šeimos nariui,
baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės
atėmimu iki dvejų metų.

181 straipsnis. Turto prievartavimas
1. Tas, kas neturėdamas teisėto pagrindo atvirai ar užmaskuotai savo ar kitų asmenų naudai
vertė kitą asmenį perduoti turtą, suteikti turtinę teisę ar atleisti nuo turtinės pareigos arba
atlikti kitus turtinio pobūdžio veiksmus, arba nuo jų susilaikyti grasindamas prieš
nukentėjusį ar kitą asmenį panaudoti fizinį smurtą, sunaikinti ar sugadinti jo turtą, paskelbti
kompromituojančią ar kitokią informaciją, kurios atskleidimas nepageidautinas, arba
panaudodamas kitokią psichinę prievartą,
baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
2. Tas, kas prievartaudamas turtą panaudojo fizinį smurtą, atėmė asmeniui laisvę, sunaikino ar
sugadino jo turtą arba kitokiu būdu padarė jam didelės turtinės žalos,
baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
3. Tas, kas prievartavo didelės vertės turtą arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės
reikšmės turinčias vertybes arba prievartavo turtą dalyvaudamas organizuotoje grupėje,

baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.

VAGYSTĖ
LR BK 178 straipsnis. Vagystė
1. Tas, kas pagrobė svetimą turtą,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
2. Tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą,
saugyklą ar saugomą teritoriją, arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio
nešulio (kišenvagystė) arba automobilį, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių
juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
3. Tas, kas pagrobė didelės vertės svetimą turtą arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias
vertybes arba pagrobė svetimą turtą dalyvaudamas organizuotoje grupėje,
baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
4. Tas, kas pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

Atsako asmenys nuo 14 m. !

TURTO SUGADINIMAS
LR BK 187 straipsnis. Turto sunaikinimas ar sugadinimas

1. Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą,

2. Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu arba išardydamas ar
sugadindamas įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba sunaikino, išardė ar
sugadino strateginę arba svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų
infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, arba sunaikino ar sugadino didelės vertės svetimą turtą ar
didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes,

baudžiamas viešaisiais darbais, bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu
iki penkerių metų.

Atsako asmenys nuo 14 m. !

284 straipsnis. Viešosios tvarkos pažeidimas
Tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai
tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą
aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės
apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

NARKOTIKAI
BK 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 dvejų metų.

2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė nedidelį kiekį narkotinių ar
psichotropinių medžiagų neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, padarė baudžiamąjį
nusižengimą ir

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

NARKOTIKAI
260 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint
tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių
medžiagų kiekiu
1. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines
medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar
psichotropines medžiagas,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
2. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar
psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino
didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dešimties metų.

3. Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį
kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo dešimties iki penkiolikos metų.

127 straipsnis. Valstybės simbolių išniekinimas

Tas, kas viešai nuplėšė, sudraskė, sulaužė, sunaikino, subjaurojo
ar kitaip išniekino Lietuvos valstybės vėliavą ar herbą arba viešai
pasityčiojo iš Lietuvos valstybės himno, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba
laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Saugus elgesys socialiniuose tinkluose
Patarimai:
 Labai atsakingai bendrauti su jus kalbinančiais suaugusiais, ypač, jei
suaugę kažką siūlo;
 Nesusigundyti dovanomis už kažkokį siūlomą įsipareigojimą;
 Nepažįstamiems žmonėms neatskleisti savo asmeninės informacijos;
 Nebijoti apie neįprastus pasiūlymus pasikalbėti su tėvais/globėjais;
 Būti atsargiems renkantis draugus socialiniuose tinkluose: labai
dažnai išnaudotojai, apsimeta tos pačios lyties asmeniu, kaip ir auka,
ir siūlosi į draugus;
 Pornografijos verslui prekeiviai „skelbia konkursus“, kur potencialios
aukos turi atsiųsti nuotraukas.
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