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Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 12 straipsnio

2 dalimi:

1. n u s t a t a u kriterijus, kuriais vadovaujantis administraciniai nusižengimai, numatyti ANK

152 straipsnio 1 dalyje, 153 straipsnio 1 dalyje, 154 straipsnio 1 dalyje, 155 straipsnio 1 dalyje, 294

straipsnio 1 ir 2 dalyse, 295 straipsnio 3 dalyje, 296 straipsnio 1 dalyje, 297 straipsnio 1 dalyje, 346

straipsnio 1 dalyje, 366 straipsnio 1 dalyje, 368 straipsnio 1 dalyje, 492 straipsnio 1 dalyje, 519

straipsnio 1 dalyje, 526 straipsnio 1 dalyje, 530 straipsnio 1 dalyje, laikomi mažai pavojingais:

1.1. kriterijai, taikomi visiems 1 punkte nurodytiems administraciniams nusižengimams, kai:

1.1.1. kaltininkas prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi arba

padėjo jį išaiškinti;

1.1.2. administraciniu nusižengimu nėra padaryta turtinė žala arba, jei ji padaryta, kaltininkas iš

karto po nusižengimo atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą;

         1.1.3. nėra ANK 36 straipsnyje nustatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių;

         1.2. kriterijai, taikomi atskiriems administraciniams nusižengimams:

         1.2.1. kai padarytas ANK 152 straipsnio 1 dalyje nurodytas nusižengimas:

         1.2.1.1. nėra parduodamos prekės, kurias parduoti draudžia Mažmeninės prekybos taisyklės;

1.2.1.2. su nusižengimu susijusių prekių vertė neviršija vieno bazinio bausmių ir nuobaudų

dydžio;

         1.2.2. kai padarytas ANK 153 straipsnio 1 dalyje nurodytas nusižengimas:

         1.2.2.1. nėra parduodamos prekės, kurias parduoti draudžia Prekybos turgavietėse taisyklės;

1.2.2.2. su nusižengimu susijusių prekių vertė neviršija vieno bazinio bausmių ir nuobaudų

dydžio;

         1.2.3. kai padarytas ANK 155 straipsnio 1 dalyje nurodytas nusižengimas:
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1.2.3.1. apgaudinėjant pirkėjus ar klientus asmens gauta nauda ar nauda, kurią apgaudinėjantis

asmuo galėjo gauti, yra ne didesnė kaip 5 eurai;

         1.2.4. kai padarytas ANK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytas nusižengimas:

1.2.4.1. nusižengimas formalaus pobūdžio ir dėl jo neatsirado realios žalos aplinkai arba ji itin

mažareikšmė (pvz., numetama nuorūka, prekės pakuotė ir pan.);

1.2.4.2. jei dėl nusižengimo atsirado padarinių, bet jie pašalinami (pvz., surenkamos numestos

šiukšlės, nuvalomi prirašyti paviršiai, nukabinami skelbimai ir kt.);

         1.2.5. kai padarytas ANK 368 straipsnio 1 dalyje nurodytas nusižengimas:

1.2.5.1. nusižengimas yra formalaus pobūdžio ir dėl jo neatsirado realios žalos aplinkai arba ji

itin mažareikšmė (pvz., nuskinami želdinių lapai ar žiedai, ant žalios vejos statoma transporto

priemonė, ant želdynų supilamas ir laikomas nuo gatvės nuvalytas sniegas ir pan.);

1.2.5.2. jei dėl nusižengimo atsirado padarinių, bet jie pašalinami (pvz., nuo užverstų želdynų

pašalinamas sniegas ar kiti nešvarumai ir kt.);

         1.2.6. kai padarytas ANK 492 straipsnio 1 dalyje nurodytas nusižengimas:

1.2.6.1. turimas nedidelis kiekis tabako ar tabako gaminių (ne daugiau kaip 20 vienetų cigarečių,

ne daugiau kaip 4 vienetai cigarilių, ne daugiau kaip 2 vienetai cigarų ar ne daugiau kaip 10 gramų

rūkomojo tabako), jei nusižengimas susijęs su tabako, tabako gaminių turėjimo ribojimo pažeidimu;

         1.2.6.2. neteisėtai turimas tabakas ar tabako gaminiai sunaikinami pareigūno akivaizdoje;

1.2.6.3. tabako ar tabako gaminių vartojimo ribojimo pažeidimas nėra susijęs su galimu žalingu

poveikiu nepilnamečiams, nėščioms moterims ar asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų;

         1.2.7. kai padarytas ANK 530 straipsnio 1 dalyje nurodytas nusižengimas:

         1.2.7.1. deklaruojant gyvenamąją vietą nebuvo pateikti melagingi duomenys;

1.2.7.2. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys pateikti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo

pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo dienos;

1.2.7.3. nusižengimą padarė nepilnametis, jei jis turėjo pareigą pats deklaruoti gyvenamąją vietą

(įsakymo 1.2.7.2 papunktyje nustatytas kriterijus nėra būtinas);

1.3. administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, jei yra visi šio įsakymo 1.1

papunktyje ir atskiram administraciniam nusižengimui nustatyti kriterijai, išskyrus šio įsakymo

1.2.7.3  papunkčiuose nustatytą atvejį.

2. Šio įsakymo 1 punkte nustatyti kriterijai nėra taikomi ir administracinis nusižengimas negali

būti laikomas mažai pavojingu, jei asmeniui per vienus metus dėl tame pačiame ANK specialiosios

dalies straipsnyje ar straipsnio dalyje numatyto administracinio nusižengimo du kartus buvo pareikšta

žodinė pastaba.

3. Į g a l i o j u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, turinčius

teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus, vadovaujantis šiuo įsakymu nustatytais
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kriterijais už padarytą mažai pavojingu laikomą administracinį nusižengimą pareikšti asmeniui

žodinę pastabą ir tai pažymėti Administracinių nusižengimų registre.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. V1E - 99 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis

nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos

administracinio teismo Kauno rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                      Mindaugas Nasevičius

Parengė

Valdas Tatarūnas

2020-03-25
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