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Nr.

DĖL KONSOLIDUOTO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), atisžvelgdama į
Tarpinstitucinio atstovų 2021 m. vasario 23 d. pasitarimo posėdžio protokolo Nr. 8 9 klausimo
nutariamosios dalies sprendimą, teikia konsoliduotą Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodekso 70, 77, 132, 170, 2091, 212, 2341, 2342 straipsnių ir priedo pakeitimo
įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas).
Įstatymo projektu siekiama:
1) į nacionalinę teisę perkelti atitinkamas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų
naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinamas
Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 (toliau – Reglamentas (ES) 2019/1148) nuostatas ir atsižvelgus į
Reglamente 2019/1148 numatytus reikalavimus, susijusius su sankcijų nustatymu, nustatyti
administracinę atsakomybę už Reglamente 2019/1148 įtvirtintų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų
apyvartos taisyklių pažeidimus;
2) į nacionalinę teisę perkelti atitinkamas 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos Reglamento (EB) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų ir iš jos išvežamų grynųjų pinigų
kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 (toliau – Reglamentas
2018/1672), nuostatas ir atsižvelgus į Reglamente 2018/1672 numatytą pareigą deklaruoti
lydimus grynuosius pinigus ir pareigą atskleisti nelydimus grynuosius pinigus, atitinkamai
nustatyti administracinę atsakomybę už netikslios ir (ar) neišsamios informacijos pateikimą
grynųjų pinigų deklaracijoje ar grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijoje;
3) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas sistemiškai
suderinti su Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės
įstatymo Nr. I-1143 1, 10, 11, 12, 14, 15, 161, 171, 21, 22, 25, 26 straipsnių, ketvirtojo skirsnio
pavadinimo pakeitimo ir 162 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-3378
(toliau – Tabako kontrolės įstatymas) nuostatomis, įsigaliosiančiomis 2021 m. gegužės 1 d., ir
atitinkamai nustatyti administracines baudas už turgavietės stebėsenos nevykdymą turgavietes
administruojantiems subjektams, kai jie nesiima visų teisinių ir organizacinių priemonių, kad
neturint mažmeninės prekybos licencijos turgavietėje nebūtų prekiaujama su tabako gaminiais
susijusiais gaminiais, taip pat, kad jie nebūtų laikomi ir gabenami.
Atsižvelgus į tai, kad teikiamu Įstatymo projektu siekiama įgyvendinti Reglamento
2019/1148 nuostatas, taikomas nuo 2021 m. vasario 1 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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nutarimo dėl Įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui projekte siūloma prašyti
Seimo svarstyti šį Įstatymo projektą skubos tvarka.
Įstatymo projekto dalį, susijusią su Reglamento (ES) 2019/1148 įgyvendinimu, parengė
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupės (vadovas
Darius Domarkas, tel. (8 5) 271 8881, el. p. darius.domarkas@vrm.lt) patarėja Jurgita
Laskevičiūtė (tel. (8 5) 271 8432, el. p. jurgita.laskeviciute@vrm.lt) ir Policijos departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos viršininkas
Mindaugas Akelaitis (tel. (8 5) 271 7910), Licencijavimo skyriaus viršininkas Audrius Čiupala
(tel. (8 5) 271 9767), vyriausiasis tyrėjas Virginijus Šostucha (tel. (8 5) 271 9949).
Įstatymo projekto dalį, susijusią su Reglamento 2018/1672 įgyvendinimu, parengė
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento (direktorė Jūratė
Laurikėnaitė, tel. (8 5) 239 0151, el. p. jurate.laurikenaite@finmin.lt) Mokesčių ir muitų
administravimo skyriaus (vedėjas Paulius Majauskas, (8 5) 239 0093, el. p.
paulius.majauskas@finmin.lt) patarėjas Egidijus Vizgirda (tel. (8 5) 239 0228, el. p.
egidijus.vizgirda@finmin.lt) kartu su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos.
Įstatymo projekto dalį, susijusią su ANK nuostatų ir Tabako kontrolės įstatymo nusotatų
suderinimu, parengė Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos
departamento (direktorius Tomas Urban, tel. 8 706 64 687, el. p. tomas.urban@eimin.lt) Verslo
politikos skyriaus (vedėja Ieva Žaunierienė, tel. 8 706 64 607, el. p. ieva.zaunieriene@eimin.lt)
patarėja Inga Burlėgienė (tel. 8 706 64 729, el. p. inga.burlegiene@eimin.lt).
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl Įstatymo projekto pateikimo Seimui
projektas, 1 lapas.
2. Aiškinamasis raštas, 6 lapai.
3. Įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 7 lapai.
4. Įstatymo projekto ir Reglamento 2019/1148 atitikties lentelė, 2 lapai.
5. Įstatymo projekto ir Reglamento 2018/1672 atitikties lentelė, 1 lapas.
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