
 

NEPILNAMEČIŲ ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ 

Nepilnamečiams nuo 16 iki 18 metų, padariusiems administracinius teisės pažeidimus 

taikomos bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais kodekse. 

Už nepilnamečių nuo 14 iki 16 metų padarytus pažeidimus, administracinėn atsakomybėn 

traukiami tėvai arba globėjai.  

Už administracinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė 

baudos, numatytos šiame kodekse, išskyrus kai straipsnis konkrečiai skirtas asmenims nuo 16 iki 18 

metų. 

 

 

Administracinis teisės 

pažeidimas 

Veika Nuobauda 

44 str. Narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų 

įgijimas,  laikymas, vartojimas 

Neteisėtas narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų 

įgijimas, laikymas vartojimas 

Bauda nuo 140  iki 289 eurų su 

medžiagų konfiskavimas 

50 str. Smulkusis svetimo turto 

pagrobimas 

Smulkus svetimo turto 

pagrobimas vagystės, 

sukčiavimo, pasisavinimo arba 

iššvaistymo būdu 

Bauda nuo 86 iki 260 eurų 

50
3 

str. Tyčinis turto 

sunaikinimas ar sužalojimas 

Tyčinis turto sunaikinimas ar 

sužalojimas, nepadaręs 

nukentėjusiajam žymios žalos 

Bauda nuo 28 iki 86 eurų 

90 str. Žiaurus elgesys su 

gyvūnais 

Žiaurus elgesys su gyvūnais, 

taip pat jų kankinimas 

Bauda nuo 50 iki 1200 eurų su 

gyvūno konfiskavimu arba be 

128 str. Transporto priemonių 

vairavimas neturint teisės 

vairuoti 

Transporto priemonių 

vairavimas neturint teisės jų 

vairuoti ar neturint teisės 

vairuoti šios rūšies transporto 

priemonių 

Bauda nuo 289 iki 430 eurų 

131 str. Pėsčiųjų ir kitų kelių 

eismo dalyvių padarytas Kelių 

eismo taisyklių pažeidimas 

Pėsčiųjų važiuojamos kelio 

dalies perėjimas arba ėjimas 

kur draudžiama, dviratininkų, 

pėsčiųjų nepaklusimas eismo 

reguliavimo signalams, kelių 

ženklų, ženklinimo 

reikalavimų, nustatytų elgesio 

tamsiuoju paros metu arba 

esant blogam matomumui 

reikalavimų nesilaikymas 

Bauda nuo 23 iki 40 eurų 

134 str. Naudojimosi saugos 

diržais, motociklininko šalmais 

tvarkos pažeidimas 

Naudojimosi saugos diržais, 

motociklininko šalmais tvarkos 

pažeidimas 

Bauda nuo 28 iki 57 eurų 

161 str. Miestų ir kitų 

gyvenamųjų vietovių tvarkymo 

ir švaros taisyklių pažeidimas 

Savivaldybių tarybų patvirtintų 

miestų ir kitų gyvenamųjų 

vietovių tvarkymo ir švaros 

taisyklių pažeidimas 

Įspėjimas arba bauda iki 579 

eurų 

163
15

 str. Energetinių gėrimų 

nupirkimas ar kitoks 

perdavimas asmenims, 

jaunesniems kaip 18 metų 

Energetinių gėrimų nupirkimas 

ar kitoks perdavimas 

asmenims, jaunesniems kaip 18 

metų 

Bauda nuo 14 iki 57 eurų 



174 str. Nedidelis 

chuliganizmas 

Nedidelis chuliganizmas, t.y. 

necenzūriniai žodžiai ar gestai 

viešosiose vietose, įžeidžiamas 

kibimas prie žmonių ar kiti 

veiksmai, pažeidžiantys viešąją 

tvarką ir žmonių rimtį  

 

Bauda nuo 28 iki 86 eurų 

175 str. Nepilnamečių 

padarytas chuliganizmas 

Nepilnamečių nuo 14 iki 16 

metų padarytas nedidelis 

chuliganizmas arba 

chuliganizmas, taip pat tyčinis 

suaugusiųjų garbės ir orumo 

žeminimas 

 

Bauda tėvams arba globėjams 

nuo 14 iki 28 eurų 

176
1
 str. Civilinių 

pirotechnikos priemonių 

įsigijimo, naudojimo nustatytos 

tvarkos pažeidimas 

Civilinių pirotechnikos 

priemonių įsigijimo, naudojimo 

nustatytos tvarkos pažeidimas 

Įspėjimas arba baudą nuo 14 iki 

28 eurų su konfiskavimu ar be 

Bauda tėvams arba globėjams 

nuo 14 iki 28 eurų  su 

konfiskavimu ar be 

178 str. Alkoholinių gėrimų 

gėrimas viešosiose vietose arba 

girto pasirodymas viešosiose 

vietose 

Girtų nepilnamečių iki 16 metų 

pasirodymas viešosiose vietose, 

taip pat jų gėrimas alkoholinių 

gėrimų 

Girtų nepilnamečių nuo 16 iki 

18 metų pasirodymas 

viešosiose vietose, taip pat jų 

gėrimas alkoholinių gėrimų 

Pakartotinai įvykdžius aukščiau 

nurodytas veikas 

Bauda tėvams arba globėjams 

nuo 14 iki 28 eurų 

 

 

Bauda nuo 8 iki 14 eurų 

 

 

 

Bauda nuo 14 iki 86 eurų 

178
1
 str. Asmenų iki 18 metų 

alkoholinių gėrimų vartojimas 

ar jų turėjimas 

Asmenų iki 16 metų 

alkoholinių gėrimų ir kitų 

svaigalų, vartojimas ar jų 

turėjimas 

Asmenų nuo 16 iki 18 metų 

alkoholinių gėrimų ir kitų 

svaigalų, vartojimas ar jų 

turėjimas 

Pakartotinai įvykdžius aukščiau 

nurodytas veikas 

Bauda tėvams arba globėjams  

nuo 14 iki 28 eurų 

 

 

Bauda nuo 8 iki 14 eurų 

 

 

 

Bauda nuo 14 iki 86 eurų 

180 str. Alkoholinių gėrimų 

nupirkimas ar kitoks 

perdavimas nepilnamečiui 

nepilnamečio nugirdymas 

Alkoholinių gėrimų nupirkimas 

ar kitoks perdavimas 

nepilnamečiui taip pat 

nepilnamečio nugirdymas 

Bauda nuo 72 iki 144 eurų 

183 str. Viešosios rimties 

trikdymas 

Šauksmai, švilpimas, garsus 

dainavimas, grojimas muzikos 

instrumentais bei kitokiais 

garsiniais aparatais ar kiti 

triukšmą keliantys veiksmai 

gatvėse, aikštėse, parkuose, 

paplūdimiuose, viešajame 

transporte bei kitose viešosiose 

vietose, o vakaro ir nakties 

metu – ir gyvenamosiose 

patalpose, įmonėse, įstaigose ar 

organizacijose, jeigu tai trikdo 

viešąją rimtį 

Įspėjimas arba bauda iki 86 

eurų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pakartotinai įvykdžius aukščiau 

nurodytas veikas 

Aukščiau numatyti pažeidimai, 

padaryti nepilnamečių nuo 14 

iki 16 metų 

Bauda nuo 86 iki 289 eurų 

 

Tėvams arba globėjams 

įspėjimas arba bauda iki 86  

eurų 

185
1
 str. Rūkymas vietose, 

kuriose draudžiama tai daryti 

Rūkymas vietose, kuriose pagal 

įstatymus ir savivaldybių 

tarybų sprendimus draudžiama 

tai daryti 

Įspėjimas arba bauda nuo 5 iki 

14 eurų 

185
4
 str. 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 

Bauda nuo 72 iki 144 eurų 

185
6
 str. Jaunesnių kaip 18 

metų asmenų tabako gaminių ar 

susijusių gaminių rūkymas  

(vartojimas) ar jų turėjimas 

Jaunesnių kaip 16 metų asmenų 

tabako gaminių ar elektroninių 

cigarečių rūkymas (vartojimas) 

ar tabako gaminių ar 

elektroninių cigarečių ir 

pildomųjų talpyklų turėjimas 

Pakartotinai įvykdžius aukščiau 

nurodytas veikas 

 

Asmenų nuo 16 iki 18 metų 

aukščiau įvykdžius nurodytas 

veikas 

Pakartotinai įvykdžius aukščiau 

nurodytas veikas 

Tėvams arba globėjams bauda 

nuo 14 iki 28 eurų su gaminių 

konfiskavimu 

 

 

 

Tėvams arba globėjams bauda 

nuo 28 iki 86 eurų su gaminių 

konfiskavimu 

Bauda nuo 14 iki 28 eurų su 

gaminių konfiskavimu 

 

Bauda nuo 28 iki 86 eurų su 

gaminių konfiskavimu 

186 str. Žinomai melagingas 

specialiųjų tarnybų iškvietimas 

Žinomai melagingas 

priešgaisrinės apsaugos, 

policijos, greitosios medicinos 

pagalbos ir kitų specialiųjų 

tarnybų iškvietimas 

Bauda nuo 86 iki 173 eurų 

187
2
 str. Melagingų parodymų 

teikimas administracinio teisės 

pažeidimo byloje 

Melagingų parodymų, 

vengimas ar atsisakymas duoti 

parodymus, įkalčių arba 

įrodymų naikinimas bei jų 

slėpimas, naudojimasis 

negaliojančiais, fiktyviais ar 

kito asmens dokumentais, 

melagingo pareiškimo arba 

kitokios apgavystės padarymas 

administracinio teisės 

pažeidimo byloje 

Bauda nuo 289 iki 868 eurų 

200 str. Gyvenimas be asmens 

tapatybės kortelės arba paso 

Piliečio, kuris privalo turėti 

asmens tapatybės kortelę arba 

pasą, gyvenimas be šių 

dokumentų, arba su  

negaliojančiu dokumentu 

Pakartotinai įvykdžius aukščiau 

nurodytas veikas 

Įspėjimas arba bauda iki 8 eurų 

 

 

 

 

Bauda nuo 8 iki 28 eurų 

 

 


