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1 straipsnis. Kodekso papildymas tryliktuoju(2)skirsniu
Papildyti Kodeksą tryliktuoju(2) skirsniu:
„Tryliktasis(2) skirsnis
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į ASMENS
GARBĘ IR ORUMĄ
186(7) Asmens garbės ir orumo įžeidimas
Asmens garbės ir orumo įžeidimas, reiškiamas veiksmu, žodžiu ar raštu, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio litų.“
2 straipsnis. 224 straipsnio pakeitimas
224 straipsnyje po skaičiaus „1865“ įrašyti skaičių „1867“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

„224 straipsnis. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)
Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja šio kodekso
412, 413 straipsniuose, 414 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 415 straipsnio
antrojoje dalyje, 424straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 43, 431, 432, 433, 434, 435, 439,
4310, 4311, 4312, 4313, 44, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 45, 50, 501, 502, 503, 505, 506,
508 straipsniuose, 513 straipsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje,
dešimtojoje, vienuoliktojoje ir dvyliktojoje dalyse, 515 straipsnio trečiojoje dalyje, 518,
519 straipsniuose, 5110 straipsnio trečiojoje dalyje, 5114 straipsnio antrojoje dalyje,
5115 straipsnyje, 5118 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje ir
vienuoliktojoje dalyse, 5119 straipsnio penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse,
5120 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 5121 straipsnio ketvirtojoje dalyje,
5123 straipsnio šeštojoje, devintojoje, dvyliktojoje, aštuonioliktojoje ir devynioliktojoje
dalyse, 5126, 531 straipsniuose, 56 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje,
dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje ir tryliktojoje dalyse, 62 straipsnio trečiojoje,
ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse,
621 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir
dešimtojoje dalyse, 622 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje,
devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 821 straipsnyje, 841 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje,
dešimtojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, šešioliktojoje, septynioliktojoje ir aštuonioliktojoje
dalyse, 842 straipsnio pirmojoje dalyje, 891, 892, 941, 994, 997, 998, 999, 9910 straipsniuose,
9911 straipsnio antrojoje dalyje, 1101 straipsnyje, 1161 straipsnio trečiojoje dalyje, 1164, 1171,
1192 straipsniuose, 124 straipsnio šeštojoje dalyje, 1242 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje
dalyse, 126 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje
dalyje, 128 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 129 straipsnyje, 130 straipsnio pirmojoje
dalyje, 1302, 1341, 1371, 1381, 15214, 1531, 1541, 1542 straipsniuose, 158 straipsnio antrojoje
dalyje, 159 straipsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje,
vienuoliktojoje, dvyliktojoje dalyse, 1591 straipsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje,
aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje dalyse, 1592 straipsnio
devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje dalyse, 1594, 1631, 1632, 16311, 16314,
164 straipsniuose, 171 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1711 straipsnio antrojoje
dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 1713 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje
dalyse, 1714, 1715, 1722, 1723, 1725, 1726, 17211, 17212, 17213, 17214, 17215, 17217, 17219,
17221, 17223, 17225, 17226, 17227, 17228, 173 straipsniuose, 1732 straipsnio antrojoje ir
trečiojoje dalyse, 1733 straipsnyje, 1735 straipsnio ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 1736,
1737, 1739, 17312, 17313, 17315, 17317, 17318, 17319, 17320, 17321, 17322, 174, 175
straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje
dalyse, 1781, 180, 181, 1811, 1812, 1813, 1814 straipsniuose, 182 straipsnio antrojoje dalyje,
1821 straipsnio antrojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje, 184, 1853, 1855, 186, 1861,
1862, 1864, 1865, 1867straipsniuose, 187 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1871, 1872,
1873, 1874, 1876, 1877, 1879, 18710, 18711, 18712, 18713, 1881, 1882, 1883, 1884,
1885 straipsniuose, 1886 straipsnio antrojoje dalyje, 1887 straipsnio pirmojoje dalyje, 1888,
1889, 18810, 18811, 18814, 18815, 18816, 18817, 18818, 18820 straipsniuose, 1892 straipsnio
antrojoje dalyje, 1894 straipsnyje, 1895 straipsnio antrojoje dalyje, 1896 straipsnyje,
1897 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1898, 1899, 18910, 18911, 18913, 18914, 18916straipsniuose,
191 straipsnio pirmojoje dalyje, 1921, 1932, 198, 2011, 202, 2021, 2052, 207, 2071, 2072, 2073,
2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 20710, 20711, 20712, 20713, 20714, 208, 209 straipsniuose,
2091straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio trečiojoje dalyje, 2093 straipsnio antrojoje,
trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 2094 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje
dalyse, 2097 straipsnyje, 210 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 214, 2141, 2143,
2146 straipsniuose, 2147 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 2148, 2149, 21410, 21414–

21418 straipsniuose, 21419 straipsnio penktojoje ir šeštojoje dalyse, 21423, 21426, 21427, 21428,
21429, 2151, 2152, 2153 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“
3 straipsnis. 2591 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas
Pakeisti 2591 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) tam įgalioti:
vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (413, 424, 44, 441 straipsniai, 442 straipsnio
trečioji dalis, 447, 50, 502, 503, 110 straipsniai, 124 straipsnio šeštoji dalis, 1242 straipsnio
trečioji ir ketvirtoji dalys, 126 straipsnio pirmoji, ketvirtoji ir penktoji dalys, 127 straipsnio
trečioji dalis, 128 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 129 straipsnis, 130 straipsnio pirmoji
dalis, 1302, 1341 straipsniai, 143 straipsnis – dėl pažeidimų automobilių transporte, 15214,
1531, 160–162, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys,
1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715, 17211, 173, 1733, 1736,
1737, 1739, 17313, 17318, 17320, 17321, 174, 175 straipsniai, 178 straipsnio trečioji, ketvirtoji,
penktoji, šeštoji ir septintoji dalys, 1781, 180, 181, 1811 straipsniai, 1812 straipsnio antroji
dalis, 1813, 1814 straipsniai, 182 straipsnio antroji dalis, 1821 straipsnio antroji dalis, 183
straipsnio trečioji dalis, 184, 185, 1851, 1855, 186, 1865, 1867straipsniai, 187 straipsnio
pirmoji ir antroji dalys, 1874, 18711 straipsniai, 18712 straipsnis – dėl politinių sankcijų
pažeidimo, 188–1882, 1885 straipsniai, 1887 straipsnio pirmoji dalis, 18811, 18815, 18818,
18820, 1899, 191, 1932, 198, 202, 2052, 207, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079,
20714 straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos
metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno
uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą), 214 straipsnis, 2148 straipsnis – dėl įstatymų
uždraustos informacijos ir informacijos apie įstatymų uždraustą ar neteisėtą veiklą
skleidimo);
Aplinkos ministerijos organų pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 45, 49
straipsniai, 513 straipsnio penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji,
vienuoliktoji ir dvyliktoji dalys, 515straipsnio trečioji dalis, 518, 519 straipsniai,
5110 straipsnio trečioji dalis, 5114 straipsnio antroji dalis, 5115 straipsnis, 5118 straipsnio
septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji ir vienuoliktoji dalys, 5119 straipsnio penktoji, šeštoji
ir septintoji dalys, 5120 straipsnio trečioji, ketvirtoji ir penktoji dalys, 5121 straipsnio ketvirtoji
dalis, 5123 straipsnio šeštoji, devintoji, dvyliktoji, aštuonioliktoji ir devynioliktoji dalys,
5126 straipsnis, 56 straipsnio septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji
ir tryliktoji dalys, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 841 straipsnio trečioji, ketvirtoji, dešimtoji, tryliktoji, keturioliktoji,
šešioliktoji, septynioliktoji ir aštuonioliktoji dalys, 842 straipsnio pirmoji dalis, 891, 892, 162,
1899, 1932 straipsniai, 2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl išorinės reklamos
saugomose teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos atlikti auditorių ir audito įmonių viešąją
priežiūrą įstaigos įgalioti asmenys (17315 straipsnis);
Finansų ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (17217, 17228 straipsniai);
Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai (1899 straipsnis);
Kultūros ministerijos įgalioti pareigūnai (17319 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl
visuomeninių sankcijų pažeidimo, 214 straipsnio pirmoji dalis);
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnai (1884 straipsnis,
1
214 straipsnio ketvirtoji dalis – dėl išorinės reklamos kultūros paveldo objektuose, jų
teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų, 2079 straipsnio

trečioji dalis – dėl nustatytos išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarkos
pažeidimo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose);
Susisiekimo ministerijos ir jos tam įgalioti asmenys (424 straipsnio pirmoji ir antroji
dalys, 503 straipsnis – dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo transporte, 1171, 1192, 1371,
1381 straipsniai, 143 straipsnis – dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų,
1851 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo,
1892 straipsnio antroji dalis, 1894 straipsnio ketvirtoji, penktoji ir šeštoji dalys);
Sveikatos apsaugos ministerijos organų pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji
dalys, 442, 891, 892, 186 straipsniai);
Švietimo ir mokslo ministerijos įgalioti pareigūnai (1851 straipsnio antroji dalis,
12
187 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo, 2149, 215 straipsniai);
Ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (18712 straipsnis – dėl ekonominių
sankcijų pažeidimo, 1899 straipsnis);
Žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų pareigūnai
4
(42 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 508 straipsnis – išskyrus pažeidimus, susijusius su
augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos eksportu ir importu,
891, 892, 103, 104, 1101, 16314, 17219, 17221, 18817 straipsniai);
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir valstybės archyvų pareigūnai
(18810 straipsnis);
Lietuvos statistikos departamento pareigūnai (17317 straipsnis);
valstybės įmonės Valstybės turto fondo administracijos vadovas arba jo įgalioti
asmenys (2151–2153 straipsniai);
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pareigūnai (442 straipsnio
pirmoji ir antroji dalys, 1632 straipsnis – dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako
gaminiais, taip pat dėl tokių prekių laikymo, 164, 17312 straipsniai, 1851 straipsnio antroji
dalis, 1853, 1855 straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);
Viešųjų pirkimų tarnybos pareigūnai (1713 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji
dalys);
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioti
pareigūnai (441, 443, 444, 445, 446 , 447 straipsniai);
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos pareigūnai (4311, 4312 straipsniai);
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos pareigūnai (413, 1631, 1632, 16311, 164, 169, 170, 171, 1711, 1712, 1714, 1715,
17214, 17215, 173, 1733 straipsniai, 187 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl
finansinių sankcijų pažeidimo, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932, 21410 straipsniai);
Valstybės kontrolės pareigūnai (17213, 1883 straipsniai);
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos
pareigūnai (1898, 21428, 21429 straipsniai);
Lietuvos banko tarnautojai (1735 straipsnio ketvirtoji ir penktoji dalys,
18712 straipsnis – dėl ekonominių ir finansinių sankcijų pažeidimo);
kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos organų pareigūnai (163, 1631,
1632, 1639, 16313, 164, 1736 straipsniai – dėl kooperatinėse įmonėse padarytų pažeidimų);
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnai (994, 998,
9910 straipsniai, 9911 straipsnio antroji dalis);
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnai (515 straipsnio
trečioji dalis, 941, 173 straipsniai, 1892 straipsnio antroji dalis, 1899 straipsnis, 211 straipsnis
(išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);

Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai (412, 413 straipsniai, 414 straipsnio antroji,
trečioji ir ketvirtoji dalys, 415 straipsnio antroji dalis, 841 straipsnio tryliktoji dalis (dėl
pavojingų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje, naudojimo
pažeidimų), keturioliktoji dalis, šešioliktoji dalis (dėl pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų naudojimo pažeidimų), septynioliktoji dalis (dėl pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų, jų turinčių gaminių naudojimo apribojimų pažeidimų), 173 straipsnis);
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnai (21414 straipsnis (išskyrus
asmens duomenų tvarkymą visuomenės informavimo priemonėse pažeidžiant Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą), 21415, 21416, 21417,
21423 straipsniai);
Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnai (518, 531 straipsniai);
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (43 straipsnis, 891 straipsnio
pirmoji ir antroji dalys (dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų
produktų tiekimo rinkai, naudojimo pažeidimų), 892, 1631, 1632, 164 straipsniai,
2141 straipsnio ketvirtoji dalis (dėl reikalavimų maisto reklamai pažeidimų);
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnai (997 straipsnis);
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai
1
(84 straipsnio ketvirtoji, dešimtoji, tryliktoji, šešioliktoji ir septynioliktoji dalys,
842 straipsnio pirmoji dalis – dėl gaminių ir įrangos tiekimo rinkai, draudimo fluorintas
šiltnamio dujas ir jų preparatus naudoti automobilių padangoms pildyti pažeidimų, 15214,
1631, 1632, 1715 straipsniai, 1851 straipsnio antroji dalis, 1896 straipsnis);
Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai (1897 straipsnio ketvirtoji dalis,
18910 straipsnis);
Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai ir Valstybinės kultūros paveldo
komisijos įgalioti jos administracijos valstybės tarnautojai (1889 straipsnis);
muitinės pareigūnai (442 straipsnio trečioji dalis, 443 straipsnio penktoji dalis – dėl
veikliųjų medžiagų importo iš trečiųjų šalių nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų,
447 straipsnis – dėl falsifikuotų vaistinių preparatų importo iš trečiųjų šalių, eksporto,
508 straipsnis – dėl pažeidimų, susijusių su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga,
dauginamosios medžiagos importu ir eksportu, 5123 straipsnio šeštoji, devintoji, dvyliktoji,
aštuonioliktoji ir devynioliktoji dalys – dėl atliekų eksporto, importo ir vežimo tranzitu
reikalavimų pažeidimų, 842 straipsnio pirmoji dalis – dėl gaminių ir įrangos importo, 1632,
16311 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714,
1715 straipsniai, 1732 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 17320 straipsnis – dėl į euro monetas
panašių medalių ir žetonų importo tvarkos pažeidimo, 18712 straipsnis – dėl ekonominių ir
finansinių sankcijų pažeidimo, 1899, 1932, 208, 209 straipsniai, 2091 straipsnio antroji dalis,
2092 straipsnio trečioji dalis, 2093 straipsnio antroji, trečioji, šeštoji ir septintoji dalys,
2094 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 2097 straipsnis, 210 straipsnio pirmoji ir
antroji dalys, 21410 straipsnis – dėl literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių
programas ir duomenų bazes), audiovizualinio kūrinio ar fonogramos neteisėtų kopijų
importavimo, eksportavimo ar gabenimo siekiant turtinės naudos, 21427 straipsnis);
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
pareigūnai (159 straipsnio penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji,
vienuoliktoji, dvyliktoji dalys, 1591straipsnio penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji,
dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji dalys, 1592 straipsnio devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji,
dvyliktoji dalys, 1594, 160 straipsniai, 1894 straipsnio pirmoji, antroji ir trečioji dalys, 18913,
18916 straipsniai);
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
pareigūnai (186 straipsnis, 187 straipsnio antroji dalis, 18820, 1921 straipsniai, 211 straipsnis

(išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
Radiacinės saugos centro pareigūnai (435 straipsnis, 515 straipsnio trečioji dalis, 173
straipsnis, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų pareigūnai (1732 straipsnio antroji
ir trečioji dalys);
valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai (45, 49,
9
51 straipsniai, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 162 straipsnis, 1895 straipsnio antroji dalis, 2079 straipsnio trečioji dalis – dėl
nustatytos išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarkos pažeidimo saugomose
teritorijose, 2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl išorinės reklamos saugomose
teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų pareigūnai
(1886 straipsnio antroji dalis);
valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (413 straipsnis, 414 straipsnio antroji,
trečioji ir ketvirtoji dalys, 1632, 16311, 164 straipsniai, 1711 straipsnio antroji dalis,
1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715, 1723, 17211, 17212, 17219, 17221, 173, 1736,
1739 straipsniai, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932 straipsnis, 211 straipsnis (išskyrus
Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
žurnalistų etikos inspektorius (18713 straipsnis, 2146 straipsnis, 2147 straipsnio pirmoji
ir antroji dalys, 21414 straipsnis – dėl asmens duomenų tvarkymo visuomenės informavimo
priemonėse pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą);
Seimo kontrolieriai (1873 straipsnis);
Seimo laikinosios tyrimo komisijos nariai (1877 straipsnis);
savivaldybės kontrolierius, jo pavaduotojas ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos
kontrolierius (18812 straipsnis);
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir šios komisijos nariai, miestų, rajonų,
apygardų, apylinkių rinkimų komisijų ar referendumo komisijų pirmininkai ir šių komisijų
nariai (2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 20711 straipsniai);
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas šios komisijos narys
10
(207 , 20712, 20713, 20714 straipsniai);
Valstybės saugumo departamento pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis, 1876, 1879,
18
214 straipsniai);
Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis);
Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos pareigūnai (18814 straipsnis);
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnai (45 straipsnis –
dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti);
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai (18911 straipsnis,
1
214 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);
vaiko teisių apsaugos kontrolierius (18710 straipsnis);
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pareigūnai (18914 straipsnis,
2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir
draudimų pažeidimus), 2148straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);
Ryšių reguliavimo tarnybos įgalioti pareigūnai (1541, 1542 straipsniai, 18712 straipsnis
– dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo, 21419 straipsnio penktoji ir šeštoji dalys);

savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų pareigūnai ar jų tam įgalioti valstybės
tarnautojai (181, 1811, 1812, 1813, 1814 straipsniai);
Visuomenės sveikatos centrų apskrityse įgalioti pareigūnai (439 straipsnis);
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius
ir jo tam įgalioti valstybės tarnautojai (17318, 17322 straipsniai);
valstybės įmonės Registrų centro darbuotojai (1722, 1725, 1726, 17227 straipsniai);
Civilinės aviacijos administracijos pareigūnai (1161 straipsnio trečioji dalis,
4
116 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo);
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos valstybės tarnautojai
(431, 432, 433, 434, 4310, 4313 straipsniai);
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tam
įgalioti asmenys (18712 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo);
Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos tam
įgalioti asmenys (18712 straipsnis – dėl politinių ir visuomeninių sankcijų pažeidimo);
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (187
straipsnio antroji dalis);
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai
26
(214 straipsnis);
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai (173
straipsnis (dėl keleivių ir krovinių vežimo veiklos);“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Projekto
lyginamasis variantas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 224 IR 2591 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO TRYLIKTUOJU2 SKIRSNIU
ĮSTATYMAS
2013 m.

d., Nr.
Vilnius

(Žin., 1985, Nr. 1-1, 1986, Nr. 16-158, Nr. 18-184; 1987, Nr. 13-134, Nr. 17-189, Nr. 21261, Nr. 21-262; 1988, Nr. 29-301, Nr. 4-19; 1989, Nr. 20-228; 1990, Nr. 1-8, Nr. 19-495,
Nr. 23-565, Nr. 32-776, Nr. 36-862, Nr. 36-866; 1991, Nr. 2-37, Nr. 6-162, Nr. 17-453,
Nr. 22-568, Nr. 23-600; 1992, Nr. 21-610; 1993, Nr. 5-90, Nr. 26-597, Nr. 52-993, Nr. 541047, Nr. 56-1079, Nr. 72-1344, Nr. 73-1369; 1994, Nr. 14-228, Nr. 34-618, Nr. 37-668,
Nr. 39-704, Nr. 51-949, Nr. 58-1132, Nr. 59-1164, Nr. 73-1372, Nr. 88-1668, Nr. 88-1670,
Nr. 91-1766; 1995, Nr. 3-36, Nr. 3-39, Nr. 36-886, Nr. 43-1045, Nr. 48-1162, Nr. 51-1244,
Nr. 55-1356, Nr. 79-1818, Nr. 86-1942, Nr. 103-2294, Nr. 104-2325, Nr. 106-2350; 1996,
Nr. 8-195, Nr. 14-353, Nr. 18-460, Nr. 37-930, Nr. 57-1334, Nr. 73-1741, Nr. 74-1769,
Nr. 104-2362; 1997, Nr. 21-448, Nr. 41-996, Nr. 64-1505, Nr. 69-1732, Nr. 94-2358, Nr. 942359, Nr. 97-2446, Nr.108-2735, Nr. 116-2954; 1998, Nr. 6-116, Nr. 16-377, Nr. 25-634,
Nr. 25-637, Nr. 32-854, Nr. 33-874, Nr. 40-1065, Nr. 40-1066, Nr. 41-1094, Nr. 44-1198;
1999, Nr. 3-58, Nr. 11-237, Nr.19-517, Nr. 23-649, Nr. 36-1066, Nr. 66-2111, Nr. 113-3286;
2000, Nr. 22-552, Nr. 32-888, Nr. 41-1164, Nr. 54-1557, Nr. 54-1558, Nr. 56-1645, Nr. 641913, Nr. 81-2443, Nr. 89-2745, Nr.92-2871, Nr. 92-2884, Nr. 113-3610; 2001, Nr. 25-826,
Nr. 39-1328, Nr. 112-4071; 2002, Nr. 13-468, Nr. 13-477, Nr. 23-852, Nr. 29-1031, Nr. 311121, Nr. 33-1252, Nr. 75-3214, Nr. 123-5526, Nr. 124-5623, Nr. 124-5629; 2003, Nr. 281126, Nr. 74-3421, Nr. 102-4581, Nr. 112-4997; 2004, Nr. 25-763, Nr. 68-2368, Nr. 72-2491,
Nr. 115-4275, Nr. 134-4840, Nr. 135-4896, Nr.166-6060, Nr. 171-6317; 2005, Nr. 18-576,
Nr. 47-1553, Nr. 83-3040, Nr. 137-4911, Nr. 143-5167; 2006, Nr. 73-2759, Nr. 119-4548,
Nr. 132-4986; 2007, Nr. 12-492, Nr. 49-1880, Nr. 81-3316, Nr. 138-5641, Nr. 138-5644;
2008, Nr. 11-375, Nr. 81-3181, Nr. 82-3234, Nr. 123-4661, Nr. 135-5227; 2009, Nr. 89-3805,
Nr. 147-6550; 2010, Nr. 1-2, Nr. 13-613, Nr. 55-2680, Nr.60-2960, Nr. 63-3098, Nr. 1165918, Nr. 137-6987, Nr. 145-7436, Nr. 157-7968; 2011, Nr. 40-1917, Nr. 68-3216, Nr. 723463, Nr. 72-3473, Nr. 91-4313, Nr. 91-4326)
1 straipsnis. Kodekso papildymas tryliktuoju(2)skirsniu
Papildyti Kodeksą tryliktuoju(2) skirsniu:
„Tryliktasis(2) skirsnis
ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI, KURIAIS KĖSINAMASI Į ASMENS
GARBĘ IR ORUMĄ
186(7) Asmens garbės ir orumo įžeidimas
Asmens garbės ir orumo įžeidimas, reiškiamas veiksmu, žodžiu ar raštu, užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio litų.“
2 straipsnis. 224 straipsnio pakeitimas

224 straipsnyje po skaičiaus „1865“ įrašyti skaičių „1867“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:
„224 straipsnis. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)
Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) nagrinėja šio kodekso
2
3
41 , 41 straipsniuose, 414 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje dalyse, 415 straipsnio
antrojoje dalyje, 424straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 43, 431, 432, 433, 434, 435, 439,
4310, 4311, 4312, 4313, 44, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 45, 50, 501, 502, 503, 505, 506,
508 straipsniuose, 513 straipsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje,
dešimtojoje, vienuoliktojoje ir dvyliktojoje dalyse, 515 straipsnio trečiojoje dalyje, 518,
519 straipsniuose, 5110 straipsnio trečiojoje dalyje, 5114 straipsnio antrojoje dalyje,
5115 straipsnyje, 5118 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje ir
vienuoliktojoje dalyse, 5119 straipsnio penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse,
5120 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 5121 straipsnio ketvirtojoje dalyje,
5123 straipsnio šeštojoje, devintojoje, dvyliktojoje, aštuonioliktojoje ir devynioliktojoje
dalyse, 5126, 531 straipsniuose, 56 straipsnio septintojoje, aštuntojoje, devintojoje,
dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje ir tryliktojoje dalyse, 62 straipsnio trečiojoje,
ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir dešimtojoje dalyse,
621 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje ir
dešimtojoje dalyse, 622 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, septintojoje, aštuntojoje,
devintojoje ir dešimtojoje dalyse, 821 straipsnyje, 841 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje,
dešimtojoje, tryliktojoje, keturioliktojoje, šešioliktojoje, septynioliktojoje ir aštuonioliktojoje
dalyse, 842 straipsnio pirmojoje dalyje, 891, 892, 941, 994, 997, 998, 999, 9910 straipsniuose,
9911 straipsnio antrojoje dalyje, 1101 straipsnyje, 1161 straipsnio trečiojoje dalyje, 1164, 1171,
1192 straipsniuose, 124 straipsnio šeštojoje dalyje, 1242 straipsnio trečiojoje ir ketvirtojoje
dalyse, 126 straipsnio pirmojoje, ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 127 straipsnio trečiojoje
dalyje, 128 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 129 straipsnyje, 130 straipsnio pirmojoje
dalyje, 1302, 1341, 1371, 1381, 15214, 1531, 1541, 1542 straipsniuose, 158 straipsnio antrojoje
dalyje, 159 straipsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje, aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje,
vienuoliktojoje, dvyliktojoje dalyse, 1591 straipsnio penktojoje, šeštojoje, septintojoje,
aštuntojoje, devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje dalyse, 1592 straipsnio
devintojoje, dešimtojoje, vienuoliktojoje, dvyliktojoje dalyse, 1594, 1631, 1632, 16311, 16314,
164 straipsniuose, 171 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1711 straipsnio antrojoje
dalyje, 1712 straipsnio antrojoje dalyje, 1713 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje
dalyse, 1714, 1715, 1722, 1723, 1725, 1726, 17211, 17212, 17213, 17214, 17215, 17217, 17219,
17221, 17223, 17225, 17226, 17227, 17228, 173 straipsniuose, 1732 straipsnio antrojoje ir
trečiojoje dalyse, 1733 straipsnyje, 1735 straipsnio ketvirtojoje ir penktojoje dalyse, 1736,
1737, 1739, 17312, 17313, 17315, 17317, 17318, 17319, 17320, 17321, 17322, 174, 175
straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje
dalyse, 1781, 180, 181, 1811, 1812, 1813, 1814 straipsniuose, 182 straipsnio antrojoje dalyje,
1821 straipsnio antrojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje, 184, 1853, 1855, 186, 1861,
1862, 1864, 1865, 1867straipsniuose, 187 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 1871, 1872,
1873, 1874, 1876, 1877, 1879, 18710, 18711, 18712, 18713, 1881, 1882, 1883, 1884,
1885 straipsniuose, 1886 straipsnio antrojoje dalyje, 1887 straipsnio pirmojoje dalyje, 1888,
1889, 18810, 18811, 18814, 18815, 18816, 18817, 18818, 18820 straipsniuose, 1892 straipsnio
antrojoje dalyje, 1894 straipsnyje, 1895 straipsnio antrojoje dalyje, 1896 straipsnyje,
1897 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 1898, 1899, 18910, 18911, 18913, 18914, 18916straipsniuose,
191 straipsnio pirmojoje dalyje, 1921, 1932, 198, 2011, 202, 2021, 2052, 207, 2071, 2072, 2073,
2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 20710, 20711, 20712, 20713, 20714, 208, 209 straipsniuose,
2091straipsnio antrojoje dalyje, 2092 straipsnio trečiojoje dalyje, 2093 straipsnio antrojoje,
trečiojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse, 2094 straipsnio antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje
dalyse, 2097 straipsnyje, 210 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 214, 2141, 2143,

2146 straipsniuose, 2147 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, 2148, 2149, 21410, 21414–
21418 straipsniuose, 21419 straipsnio penktojoje ir šeštojoje dalyse, 21423, 21426, 21427, 21428,
21429, 2151, 2152, 2153 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas.“
3 straipsnis. 2591 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas
Pakeisti 2591 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) tam įgalioti:
vidaus reikalų ir policijos pareigūnai (413, 424, 44, 441 straipsniai, 442 straipsnio
trečioji dalis, 447, 50, 502, 503, 110 straipsniai, 124 straipsnio šeštoji dalis, 1242 straipsnio
trečioji ir ketvirtoji dalys, 126 straipsnio pirmoji, ketvirtoji ir penktoji dalys, 127 straipsnio
trečioji dalis, 128 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 129 straipsnis, 130 straipsnio pirmoji
dalis, 1302, 1341 straipsniai, 143 straipsnis – dėl pažeidimų automobilių transporte, 15214,
1531, 160–162, 1631, 1632, 16311, 164 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys,
1711 straipsnio antroji dalis, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715, 17211, 173, 1733, 1736,
1737, 1739, 17313, 17318, 17320, 17321, 174, 175 straipsniai, 178 straipsnio trečioji, ketvirtoji,
penktoji, šeštoji ir septintoji dalys, 1781, 180, 181, 1811 straipsniai, 1812 straipsnio antroji
dalis, 1813, 1814 straipsniai, 182 straipsnio antroji dalis, 1821 straipsnio antroji dalis, 183
straipsnio trečioji dalis, 184, 185, 1851, 1855, 186, 1865, 1867straipsniai, 187 straipsnio
pirmoji ir antroji dalys, 1874, 18711 straipsniai, 18712 straipsnis – dėl politinių sankcijų
pažeidimo, 188–1882, 1885 straipsniai, 1887 straipsnio pirmoji dalis, 18811, 18815, 18818,
18820, 1899, 191, 1932, 198, 202, 2052, 207, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079,
20714 straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos
metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno
uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą), 214 straipsnis, 2148 straipsnis – dėl įstatymų
uždraustos informacijos ir informacijos apie įstatymų uždraustą ar neteisėtą veiklą
skleidimo);
Aplinkos ministerijos organų pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 45, 49
straipsniai, 513 straipsnio penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji,
vienuoliktoji ir dvyliktoji dalys, 515straipsnio trečioji dalis, 518, 519 straipsniai,
5110 straipsnio trečioji dalis, 5114 straipsnio antroji dalis, 5115 straipsnis, 5118 straipsnio
septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji ir vienuoliktoji dalys, 5119 straipsnio penktoji, šeštoji
ir septintoji dalys, 5120 straipsnio trečioji, ketvirtoji ir penktoji dalys, 5121 straipsnio ketvirtoji
dalis, 5123 straipsnio šeštoji, devintoji, dvyliktoji, aštuonioliktoji ir devynioliktoji dalys,
5126 straipsnis, 56 straipsnio septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji
ir tryliktoji dalys, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 841 straipsnio trečioji, ketvirtoji, dešimtoji, tryliktoji, keturioliktoji,
šešioliktoji, septynioliktoji ir aštuonioliktoji dalys, 842 straipsnio pirmoji dalis, 891, 892, 162,
1899, 1932 straipsniai, 2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl išorinės reklamos
saugomose teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos atlikti auditorių ir audito įmonių viešąją
priežiūrą įstaigos įgalioti asmenys (17315 straipsnis);
Finansų ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (17217, 17228 straipsniai);
Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai (1899 straipsnis);
Kultūros ministerijos įgalioti pareigūnai (17319 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl
visuomeninių sankcijų pažeidimo, 214 straipsnio pirmoji dalis);
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnai (1884 straipsnis,
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214 straipsnio ketvirtoji dalis – dėl išorinės reklamos kultūros paveldo objektuose, jų
teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų, 2079 straipsnio

trečioji dalis – dėl nustatytos išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarkos
pažeidimo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose);
Susisiekimo ministerijos ir jos tam įgalioti asmenys (424 straipsnio pirmoji ir antroji
dalys, 503 straipsnis – dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo transporte, 1171, 1192, 1371,
1381 straipsniai, 143 straipsnis – dėl automobilių transporte padarytų pažeidimų,
1851 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo,
1892 straipsnio antroji dalis, 1894 straipsnio ketvirtoji, penktoji ir šeštoji dalys);
Sveikatos apsaugos ministerijos organų pareigūnai (424 straipsnio pirmoji ir antroji
dalys, 442, 891, 892, 186 straipsniai);
Švietimo ir mokslo ministerijos įgalioti pareigūnai (1851 straipsnio antroji dalis,
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187 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo, 2149, 215 straipsniai);
Ūkio ministerijos ir jos tam įgalioti pareigūnai (18712 straipsnis – dėl ekonominių
sankcijų pažeidimo, 1899 straipsnis);
Žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų pareigūnai
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(42 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 508 straipsnis – išskyrus pažeidimus, susijusius su
augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos eksportu ir importu,
891, 892, 103, 104, 1101, 16314, 17219, 17221, 18817 straipsniai);
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir valstybės archyvų pareigūnai
(18810 straipsnis);
Lietuvos statistikos departamento pareigūnai (17317 straipsnis);
valstybės įmonės Valstybės turto fondo administracijos vadovas arba jo įgalioti
asmenys (2151–2153 straipsniai);
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pareigūnai (442 straipsnio
pirmoji ir antroji dalys, 1632 straipsnis – dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako
gaminiais, taip pat dėl tokių prekių laikymo, 164, 17312 straipsniai, 1851 straipsnio antroji
dalis, 1853, 1855 straipsniai, 210 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);
Viešųjų pirkimų tarnybos pareigūnai (1713 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji
dalys);
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioti
pareigūnai (441, 443, 444, 445, 446 , 447 straipsniai);
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos pareigūnai (4311, 4312 straipsniai);
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos pareigūnai (413, 1631, 1632, 16311, 164, 169, 170, 171, 1711, 1712, 1714, 1715,
17214, 17215, 173, 1733 straipsniai, 187 straipsnio antroji dalis, 18712 straipsnis – dėl
finansinių sankcijų pažeidimo, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932, 21410 straipsniai);
Valstybės kontrolės pareigūnai (17213, 1883 straipsniai);
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos
pareigūnai (1898, 21428, 21429 straipsniai);
Lietuvos banko tarnautojai (1735 straipsnio ketvirtoji ir penktoji dalys,
18712 straipsnis – dėl ekonominių ir finansinių sankcijų pažeidimo);
kooperatinės bendrovės Lietuvos kooperatyvų sąjungos organų pareigūnai (163, 1631,
1632, 1639, 16313, 164, 1736 straipsniai – dėl kooperatinėse įmonėse padarytų pažeidimų);
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareigūnai (994, 998,
9910 straipsniai, 9911 straipsnio antroji dalis);
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnai (515 straipsnio
trečioji dalis, 941, 173 straipsniai, 1892 straipsnio antroji dalis, 1899 straipsnis, 211 straipsnis
(išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);

Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai (412, 413 straipsniai, 414 straipsnio antroji,
trečioji ir ketvirtoji dalys, 415 straipsnio antroji dalis, 841 straipsnio tryliktoji dalis (dėl
pavojingų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių preparatų ar gaminių sudėtyje, naudojimo
pažeidimų), keturioliktoji dalis, šešioliktoji dalis (dėl pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų naudojimo pažeidimų), septynioliktoji dalis (dėl pavojingų cheminių medžiagų ir
preparatų, jų turinčių gaminių naudojimo apribojimų pažeidimų), 173 straipsnis);
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnai (21414 straipsnis (išskyrus
asmens duomenų tvarkymą visuomenės informavimo priemonėse pažeidžiant Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą), 21415, 21416, 21417,
21423 straipsniai);
Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnai (518, 531 straipsniai);
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (43 straipsnis, 891 straipsnio
pirmoji ir antroji dalys (dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir genetiškai modifikuotų
produktų tiekimo rinkai, naudojimo pažeidimų), 892, 1631, 1632, 164 straipsniai,
2141 straipsnio ketvirtoji dalis (dėl reikalavimų maisto reklamai pažeidimų);
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pareigūnai (997 straipsnis);
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnai
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(84 straipsnio ketvirtoji, dešimtoji, tryliktoji, šešioliktoji ir septynioliktoji dalys,
842 straipsnio pirmoji dalis – dėl gaminių ir įrangos tiekimo rinkai, draudimo fluorintas
šiltnamio dujas ir jų preparatus naudoti automobilių padangoms pildyti pažeidimų, 15214,
1631, 1632, 1715 straipsniai, 1851 straipsnio antroji dalis, 1896 straipsnis);
Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnai (1897 straipsnio ketvirtoji dalis,
18910 straipsnis);
Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai ir Valstybinės kultūros paveldo
komisijos įgalioti jos administracijos valstybės tarnautojai (1889 straipsnis);
muitinės pareigūnai (442 straipsnio trečioji dalis, 443 straipsnio penktoji dalis – dėl
veikliųjų medžiagų importo iš trečiųjų šalių nesilaikant nustatytų veiklos sąlygų,
447 straipsnis – dėl falsifikuotų vaistinių preparatų importo iš trečiųjų šalių, eksporto,
508 straipsnis – dėl pažeidimų, susijusių su augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga,
dauginamosios medžiagos importu ir eksportu, 5123 straipsnio šeštoji, devintoji, dvyliktoji,
aštuonioliktoji ir devynioliktoji dalys – dėl atliekų eksporto, importo ir vežimo tranzitu
reikalavimų pažeidimų, 842 straipsnio pirmoji dalis – dėl gaminių ir įrangos importo, 1632,
16311 straipsniai, 171 straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 1712 straipsnio antroji dalis, 1714,
1715 straipsniai, 1732 straipsnio antroji ir trečioji dalys, 17320 straipsnis – dėl į euro monetas
panašių medalių ir žetonų importo tvarkos pažeidimo, 18712 straipsnis – dėl ekonominių ir
finansinių sankcijų pažeidimo, 1899, 1932, 208, 209 straipsniai, 2091 straipsnio antroji dalis,
2092 straipsnio trečioji dalis, 2093 straipsnio antroji, trečioji, šeštoji ir septintoji dalys,
2094 straipsnio antroji, trečioji ir ketvirtoji dalys, 2097 straipsnis, 210 straipsnio pirmoji ir
antroji dalys, 21410 straipsnis – dėl literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių
programas ir duomenų bazes), audiovizualinio kūrinio ar fonogramos neteisėtų kopijų
importavimo, eksportavimo ar gabenimo siekiant turtinės naudos, 21427 straipsnis);
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
pareigūnai (159 straipsnio penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji,
vienuoliktoji, dvyliktoji dalys, 1591straipsnio penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji,
dešimtoji, vienuoliktoji, dvyliktoji dalys, 1592 straipsnio devintoji, dešimtoji, vienuoliktoji,
dvyliktoji dalys, 1594, 160 straipsniai, 1894 straipsnio pirmoji, antroji ir trečioji dalys, 18913,
18916 straipsniai);
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
pareigūnai (186 straipsnis, 187 straipsnio antroji dalis, 18820, 1921 straipsniai, 211 straipsnis

(išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
Radiacinės saugos centro pareigūnai (435 straipsnis, 515 straipsnio trečioji dalis, 173
straipsnis, 211 straipsnis (išskyrus Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų pareigūnai (1732 straipsnio antroji
ir trečioji dalys);
valstybiniai miškų pareigūnai ir valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai (45, 49,
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51 straipsniai, 62 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 621 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 622 straipsnio trečioji, ketvirtoji, penktoji, septintoji, aštuntoji, devintoji ir
dešimtoji dalys, 162 straipsnis, 1895 straipsnio antroji dalis, 2079 straipsnio trečioji dalis – dėl
nustatytos išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarkos pažeidimo saugomose
teritorijose, 2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys – dėl išorinės reklamos saugomose
teritorijose įrengimo reikalavimų ir draudimų pažeidimų);
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų pareigūnai
(1886 straipsnio antroji dalis);
valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai (413 straipsnis, 414 straipsnio antroji,
trečioji ir ketvirtoji dalys, 1632, 16311, 164 straipsniai, 1711 straipsnio antroji dalis,
1712 straipsnio antroji dalis, 1714, 1715, 1723, 17211, 17212, 17219, 17221, 173, 1736,
1739 straipsniai, 1886 straipsnio antroji dalis, 1932 straipsnis, 211 straipsnis (išskyrus
Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno ar aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūno uždėtos plombos sužalojimą arba nuplėšimą);
žurnalistų etikos inspektorius (18713 straipsnis, 2146 straipsnis, 2147 straipsnio pirmoji
ir antroji dalys, 21414 straipsnis – dėl asmens duomenų tvarkymo visuomenės informavimo
priemonėse pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą);
Seimo kontrolieriai (1873 straipsnis);
Seimo laikinosios tyrimo komisijos nariai (1877 straipsnis);
savivaldybės kontrolierius, jo pavaduotojas ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos
kontrolierius (18812 straipsnis);
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ir šios komisijos nariai, miestų, rajonų,
apygardų, apylinkių rinkimų komisijų ar referendumo komisijų pirmininkai ir šių komisijų
nariai (2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 20711 straipsniai);
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas šios komisijos narys
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(207 , 20712, 20713, 20714 straipsniai);
Valstybės saugumo departamento pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis, 1876, 1879,
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214 straipsniai);
Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai (187 straipsnio antroji dalis);
Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos pareigūnai (18814 straipsnis);
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareigūnai (45 straipsnis –
dėl savavališko žemės užėmimo ir vengimo ją grąžinti);
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai (18911 straipsnis,
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214 straipsnio pirmoji ir antroji dalys);
vaiko teisių apsaugos kontrolierius (18710 straipsnis);
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pareigūnai (18914 straipsnis,
2141 straipsnio trečioji ir ketvirtoji dalys (išskyrus išorinės reklamos įrengimo reikalavimų ir
draudimų pažeidimus), 2148straipsnis – dėl reklamos skleidimo reikalavimų pažeidimų);
Ryšių reguliavimo tarnybos įgalioti pareigūnai (1541, 1542 straipsniai, 18712 straipsnis
– dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo, 21419 straipsnio penktoji ir šeštoji dalys);

savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų pareigūnai ar jų tam įgalioti valstybės
tarnautojai (181, 1811, 1812, 1813, 1814 straipsniai);
Visuomenės sveikatos centrų apskrityse įgalioti pareigūnai (439 straipsnis);
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius
ir jo tam įgalioti valstybės tarnautojai (17318, 17322 straipsniai);
valstybės įmonės Registrų centro darbuotojai (1722, 1725, 1726, 17227 straipsniai);
Civilinės aviacijos administracijos pareigūnai (1161 straipsnio trečioji dalis,
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116 straipsnis, 18712 straipsnis – dėl susisiekimo sankcijų pažeidimo);
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos valstybės tarnautojai
(431, 432, 433, 434, 4310, 4313 straipsniai);
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tam
įgalioti asmenys (18712 straipsnis – dėl visuomeninių sankcijų pažeidimo);
Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos tam
įgalioti asmenys (18712 straipsnis – dėl politinių ir visuomeninių sankcijų pažeidimo);
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai (187
straipsnio antroji dalis);
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai
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(214 straipsnis);
Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai (173
straipsnis (dėl keleivių ir krovinių vežimo veiklos);“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

