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LR ANK STRAIPSNIAI KURIUOSE NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS 

NUSIŽENGIMUS TIRIA VSAT PRIE LR VRM PAREIGŪNAI IR SURAŠO 

PROTOKOLUS 

47 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių žmonių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas 

3. Radioaktyviųjų medžiagų įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš Lietuvos 

Respublikos, vežimas tranzitu ar vežimas Lietuvos Respublikoje be nustatyta tvarka išduoto leidimo 

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių 

asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno 

tūkstančio dviejų šimtų eurų. 

65 straipsnis. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, reglamentuojančių su narkotinių 

ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas 
3. Su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais 

(prekursoriais) susijusi veikla neturint veiklos vietos registracijos pažymėjimo, veiklos vietos 

specialiojo registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai šie dokumentai reikalingi, 

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų 

eurų. 

208 straipsnis. Kontrabanda 
1. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus 

kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, 

sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos 

Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo 

medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų 

pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų 

muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, 

meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė neviršija penkių bazinių bausmių ir 

nuobaudų dydžių, 

užtraukia baudą nuo vieno šimto šešiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų. 

2. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus 

kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, 

sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos 

Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo 

medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų 

pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų 

muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, 

meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija penkis bazinius bausmių ir 

nuobaudų dydžius, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, 

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.  

3. Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus 

kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, 

sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, Lietuvos 

Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas tam tikras dopingo 

medžiagas, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų 

pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų 

muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, 

meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija penkiasdešimt bazinių 

bausmių ir nuobaudų dydžių, bet neviršija dviejų šimtų penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų 

dydžių, 

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių septynių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.  
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4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti 

skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos 

valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus 

administracinius nusižengimus privaloma skirti kontrabandos daiktų konfiskavimą.  

209 straipsnis. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir 

elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą 

tvarką 
1. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros 

energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba 

akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio 

banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė 

neviršija dviejų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, 

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, 

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 

3. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros 

energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba 

akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio 

banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija 

du, bet neviršija dešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, 

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų. 

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, 

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų. 

5. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros 

energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba 

akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio 

banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija 

dešimt, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, 

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų. 

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, 

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų. 

7. Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros 

energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba 

akcizais apmokestinamomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio 

banderolėmis, kai neteisėtai įsigytų, laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija 

penkiasdešimt, bet neviršija dviejų šimtų penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, 

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų. 

8. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, 

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių dviejų šimtų iki šešių tūkstančių eurų. 

224 straipsnis. Asmenų trukdymas administracinio nusižengimo teisenai  
1. Asmenų kliudymas administracinio nusižengimo tyrimą atliekančiam pareigūnui atlikti 

šiame kodekse nustatytus procesinius veiksmus  

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų. 

2. Melagingų liudytojo ar nukentėjusiojo parodymų davimas, melagingos eksperto išvados 

ar specialisto paaiškinimo teikimas, melagingas ar žinomai neteisingas vertimas administracinio 

nusižengimo byloje, išskyrus atvejus, kai administracinio nusižengimo byla nagrinėjama teisme, 

vengimas ar atsisakymas duoti liudytojo parodymus administracinio nusižengimo byloje, įrodymų 

naikinimas ar jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais arba 

kitokia apgavystė administracinio nusižengimo byloje 

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų. 
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408 straipsnis. Nepaklusimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų 

ministerijos arba Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų reikalavimams sustabdyti vidaus 

vandenų transporto priemones 
Nepaklusimas uniformuoto Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų 

ministerijos arba Lietuvos Respublikos muitinės pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti vidaus 

vandenų transporto priemonę 

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. 

415 straipsnis. Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas     

1. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 

neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto 

priemones nevykdymas 

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų, atsakingiems už 

transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą 

fiziniams asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų, atsakingiems už transporto 

priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą juridinių 

asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų 

keturiasdešimt eurų. 

  

417 straipsnis. Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių 

eismo taisyklių pažeidimas  

7. Šio straipsnio 1, 4, 6 dalyse nurodyti veiksmai, padaryti keleivius keleivinėmis transporto 

priemonėmis vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais vežančio asmens, 

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki vieno šimto septyniasdešimt 

eurų. 

426 straipsnis. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba 

pasitraukimas iš eismo įvykio vietos 
4. Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, 

valstybinio miškų pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės (toliau šiame straipsnyje – muitinė) 

pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos pareigūno ar Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūno teisėtam, aiškiai 

išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti 

transporto priemonę  

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. 

436 straipsnis. Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais ar su tuo susijusios veiklos 

reikalavimų pažeidimas 

1. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai transporto dokumentuose 

nepateikta kita su vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių 

Tautų numerį, tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą) 

arba kai pažeisti kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti 

reikalavimai, išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius,  

užtraukia įspėjimą arba baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems 

atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo dešimt iki trisdešimt eurų.  

2. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai didieji pavojaus ženklai, oranžinės 

lentelės ar kiti ženklai neatitinka reikalavimų arba kai transporto dokumentuose nepateikta kita su 

vežamu pavojinguoju kroviniu susijusi informacija (išskyrus krovinio Jungtinių Tautų numerį, 

tinkamą krovinio pavadinimą ir, kai taikoma, pakavimo grupę, klasifikacinį kodą), arba kai 

pavojinguosius krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas atitinka pasirengimo 

reikalavimus, tačiau vežimo metu nepateikia reikiamo pasirengimo pažymėjimo, arba kai pažeisti 



4 
 

kiti pavojingųjų krovinių vežimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, 

išskyrus šiame straipsnyje nustatytuosius,  

užtraukia įspėjimą arba baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems 

asmenims arba vairuotojams nuo dešimt iki trisdešimt eurų. 

3. Pavojingųjų krovinių, kurių tara pažeista ar nesandari (įskaitant pažeistą ar nesandarią 

tuščią ir neišvalytą tarą), pakrovimas į pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę  

užtraukia baudą pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems 

asmenims arba krovėjams nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų. 

4. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti 

transporto priemonė (transporto vienetas) neatitinka patvirtintų standartų, tačiau tai nekelia 

tiesioginio pavojaus vežimo saugai, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje transporto 

priemonėje (transporto vienete) nėra rašytinėse instrukcijose nurodytos įrangos, arba kai 

pavojingieji kroviniai vežami supakuoti į pažeistą tarą ar vežami pažeistame nesupakuotų krovinių 

vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai supakuoti pavojingieji 

kroviniai vežami struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai vežama pažeista tuščia ir 

neišvalyta tara, arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) 

netinkamai paženklinta (paženklintas), arba kai pavojingieji kroviniai vežami neturint nustatytus 

reikalavimus atitinkančių rašytinių instrukcijų, arba kai pavojinguosius krovinius vežančioje 

transporto priemonėje (transporto vienete) nėra reikalaujamų veikiančių gesintuvų, arba kai 

pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė su pavojinguoju kroviniu paliekama stovėti 

nesilaikant nustatytų reikalavimų,  

užtraukia baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims 

arba vairuotojams nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų. 

5. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai yra pasibaigę taros arba 

nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteinerio ar didelės taros bandymo, patikrinimo ir (ar) 

naudojimo terminai arba kai pavojingieji kroviniai supakuoti į pažeistą tarą ar yra pažeistame 

nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineryje arba pažeistoje didelėje taroje, arba kai 

supakuoti pavojingieji kroviniai pateikiami vežti struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai 

cisternos (konteinerinės cisternos) (įskaitant tuščias ir neišvalytas cisternas) netinkamai uždarytos, 

arba kai pateikiama vežti kombinuotoji tara, kurios išorinė tara netinkamai paruošta ar netinkamai 

uždaryta, arba kai pakuotės su pavojingaisiais kroviniais netinkamai pažymėtos ir (ar) paženklintos, 

arba kai pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė (transporto vienetas) netinkamai 

paženklinta (paženklintas),  

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems 

asmenims (siuntėjams) nuo keturiasdešimt iki vieno šimto eurų. 

6. Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių keliais, kai pavojinguosius krovinius vežanti 

transporto priemonė neturi tam tikrus pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių 

patvirtinimo sertifikato ar neatitinka patvirtintų standartų ir dėl to kelia tiesioginį pavojų vežimo 

saugai arba kai viršijamas didžiausias vienam transporto vienetui leidžiamas vežti pavojingųjų 

krovinių kiekis, arba kai pavojingieji kroviniai vežami draudžiamu būdu, arba kai pavojinguosius 

krovinius vežančios kelių transporto priemonės vairuotojas neatitinka nustatytų pasirengimo 

reikalavimų, arba kai nesilaikoma draudimo rūkyti,  

užtraukia baudą krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims 

nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų arba vairuotojams ar kitiems asmenims – 

nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.  

7. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, kai pavojingųjų krovinių 

pakavimui naudojama tara neatitinka nustatytų reikalavimų arba kai pavojingieji kroviniai 

pateikiami vežti draudžiamu būdu arba suverstinai struktūriškai nepatvariame konteineryje, arba kai 

nesilaikoma cisternų ar taros pripildymo reikalavimų, arba kai siuntėjas galėjo žinoti ar žinojo, kad 

pavojinguosius krovinius vežanti transporto priemonė ar jos vairuotojas neatitinka reikalavimų,  
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užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems 

asmenims (siuntėjams) nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų. 

8. Pavojingųjų krovinių pateikimas vežti automobilių keliais, vežimas arba pakrovimas į 

pavojinguosius krovinius vežančią transporto priemonę, kai pavojingieji kroviniai teka (byra) arba 

kai transporto dokumentuose nepateikiama pavojingojo krovinio identifikavimo informacija 

(krovinio Jungtinių Tautų numeris, tinkamas krovinio pavadinimas ir, kai taikoma, pakavimo grupė, 

klasifikacinis kodas) arba nėra jokios nuorodos, kad kroviniai yra pavojingieji, arba nepaženklinus 

ir (ar) nepažymėjus pakuočių su pavojingaisiais kroviniais, arba nepaženklinus pavojinguosius 

krovinius vežančios transporto priemonės (transporto vieneto), arba nesilaikant pavojingųjų 

krovinių pakrovimo, mišraus krovimo ar tvirtinimo reikalavimų  

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems 

asmenims (siuntėjams) arba pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems 

atsakingiems asmenims, arba krovėjams, arba krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems 

atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų arba 

vairuotojams – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dešimt eurų. 

9. Draudžiamų vežti automobilių keliais pavojingųjų krovinių pateikimas vežti, pakrovimas 

arba vežimas  

užtraukia baudą krovinius vežti pateikusių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems 

asmenims (siuntėjams) arba krovinius vežančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems 

asmenims nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų arba vairuotojams – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto 

dešimt eurų ir pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims 

arba krovėjams – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų. 

10. Krovinius vežančių įmonių vadovai, kiti atsakingi asmenys, pavojinguosius krovinius 

vežančių transporto priemonių vairuotojai neatsako už šio straipsnio 2, 4, 6, 8, 9 dalyse numatytus 

administracinius nusižengimus, o pakrovimo darbus atliekančių įmonių vadovai, kiti atsakingi 

asmenys, krovėjai – už šio straipsnio 3, 8, 9 dalyse numatytus administracinius nusižengimus, kurie 

padaryti dėl kitų asmenų pateiktuose transporto dokumentuose nurodytos neteisingos informacijos. 

438 straipsnis. Pavojingųjų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais ar su tuo susijusios 

veiklos reikalavimų pažeidimas 
Pavojingųjų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais ar su tuo susijusios veiklos reikalavimų 

pažeidimas  

užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki 

šešių šimtų eurų arba kitiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų. 

439 straipsnis. Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas 

2. Šiukšlių, nuorūkų ar kitų daiktų išmetimas pro transporto priemonės langus arba duris 

užtraukia baudą nuo keturiolikos iki trisdešimt eurų. 

450 straipsnis. Krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais 

maršrutais taisyklių pažeidimas 
1. Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais 

neturint krovininį kelių transportą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų dokumentų arba 

turint ne pagal nustatytus reikalavimus užpildytus dokumentus, kai nėra šio kodekso 214 straipsnyje 

numatytų administracinių nusižengimų požymių, 

užtraukia baudą vairuotojams nuo dešimt iki keturiolikos eurų ir juridinių asmenų vadovams 

ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų. 

2. Krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės 

leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu 

užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių 

šimtų eurų. 

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, 

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. 
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506 straipsnis. Statutinių valstybės tarnautojų, karo policijos ar žvalgybos pareigūnų teisėtų 

nurodymų ar reikalavimų nevykdymas 

4. Statutinio valstybės tarnautojo, karo policijos ar žvalgybos pareigūno teisėto nurodymo ar 

reikalavimo nevykdymas, išskyrus šio kodekso 556 straipsnyje nurodytus atvejus, 

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 

508 straipsnis. Statutinio valstybės tarnautojo, karo policijos ar žvalgybos pareigūno garbės ir 

orumo pažeminimas 
Statutinio valstybės tarnautojo, karo policijos ar žvalgybos pareigūno garbės ir orumo 

pažeminimas, reiškiamas žodžiais, gestais, įžeidžiančiu, įžūliu, provokuojančiu elgesiu ar kitokiu 

elgesiu, 

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 

536 straipsnis. Valstybės sienos kirtimą ir patikrinimą arba pasienio teisinį režimą 

reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas 
1. Valstybės sienos kirtimą ir patikrinimą arba pasienio teisinį režimą reglamentuojančių 

teisės aktų pažeidimas 

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiasdešimt iki devyniasdešimt eurų. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, 

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų. 

537 straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas dėl neatsargumo 
Neteisėtas valstybės sienos perėjimas dėl neatsargumo 

užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 

  

538 straipsnis. Užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo Lietuvos 

Respublikoje, vykimo per Lietuvos Respubliką tranzitu ar išvykimo iš Lietuvos Respublikos 

tvarkos pažeidimas  
Užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje, 

vykimo per Lietuvos Respubliką tranzitu ar išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimas 

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo septyniasdešimt iki trijų šimtų eurų. 

  

539 straipsnis. Gyvenamojo ploto suteikimas užsieniečiams, neturintiems paso ar jį 

atitinkančio kito kelionės dokumento, teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje 

patvirtinančio dokumento 
1. Gyvenamojo ploto suteikimas užsieniečiams, neturintiems paso ar jį atitinkančio kito 

kelionės dokumento ir, jei būtina, užsieniečio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje 

patvirtinančio dokumento, 

užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki šešių šimtų eurų. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, 

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 

543 straipsnis. Vietinio eismo per sieną režimo pažeidimas 
1. Lietuvos Respublikos su kaimynine trečiąja šalimi sudarytu dvišaliu susitarimu 

įgyvendinamo vietinio eismo per sieną režimo pažeidimas 

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, 

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 
 


