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 LR BK 13 straipsnis. Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus; 
 1. Pagal šį kodeksą atsako asmuo, kuriam iki nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo 

padarymo buvo suėję šešiolika metų, o šio straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais – 
keturiolika metų; 

 2. Asmuo, kuriam iki nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymo buvo suėję 
keturiolika metų, atsako už nužudymą (129 straipsnis), sunkų sveikatos sutrikdymą (135 
straipsnis), išžaginimą (149 straipsnis), seksualinį prievartavimą (150 straipsnis), 
vagystę (178 straipsnis), plėšimą (180 straipsnis), turto prievartavimą (181 straipsnis), 
turto sunaikinimą ar sugadinimą (187 straipsnio 2 dalis), šaunamojo ginklo, šaudmenų, 
sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimą (254 straipsnis), narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų vagystę, prievartavimą arba kitokį neteisėtą užvaldymą (263 
straipsnis), transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimą (280 
straipsnio 2 dalis); 

 3. Asmeniui, kuriam iki šiame kodekse numatytos pavojingos veikos padarymo nebuvo 
suėję keturiolika metų, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti 
taikomos auklėjamojo poveikio ar kitos priemonės. 
 

Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal 
baudžiamuosius įstatymus 



 LR BK 80 straipsnis. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės 
ypatumų paskirtis 

 1) užtikrinti, kad atsakomybė atitiktų šių asmenų amžių ir 
socialinę brandą; 

 2) riboti laisvės atėmimo bausmės ir didinti auklėjamojo poveikio 
priemonių taikymo šiems asmenims galimybes; 

 3) padėti nepilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį derinant 
baudimą už padarytą nusikalstamą veiką su jo asmenybės 
ugdymu, auklėjimu, neteisėto elgesio priežasčių šalinimu; 

 4) sulaikyti nepilnametį nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo. 

 

Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės 
ypatumai  

 



  

BAUSMĖS: 

 Viešieji darbai (nuo 10 val. iki 240 val.); 

 Bauda (iki 50 MGL – 6500Lt); 

 Laisvės apribojimas (nuo 3 mėnesių iki 2 metų); 

 Areštas (nuo 5 parų iki 45 parų); 

 Laisvės atėmimas (nuo 3 mėnesių iki 10 metų); 

 Šios bausmės vykdymas gali būti atidėtas nuo 1 metų iki 3 metų, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones. 

     

AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS: 

 Įspėjimas; 

 Turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas; 

 Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai (nuo 20 val. iki 100 val.); 

 Atidavimas tėvams arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti (nuo 
6 mėn. iki 3 metų); 

 Elgesio apribojimas (nuo 30 d. iki 12 mėnesių); 

 Atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą (nuo 6 mėn. iki 3 metų, bet ne ilgiau kaip iki nepilnamečiui sueis 18 m.). 

 

Bausmės ir auklėjamojo poveikio priemonės, 
skiriamos nepilnamečiams 
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 1. Viešuosius darbus teismas skiria šio kodekso specialiojoje dalyje 
numatytais atvejais. Viešieji darbai vykdomi tik tuo atveju, jeigu nuteistasis 
sutinka;  

 2. Viešieji darbai skiriami nuo vieno mėnesio iki vienerių metų. Bausmės 
terminas skaičiuojamas mėnesiais. Asmuo, nuteistas atlikti viešuosius 
darbus, įpareigojamas per teismo paskirtą laiką neatlygintinai dirbti nuo 10 
iki 40 valandų per mėnesį visuomenės labui; 

 3. Viešųjų darbų atlikimo laikas bei darbo valandų skaičius straipsnio 
sankcijoje nenurodomas. Tai nustato teismas, skirdamas bausmę, tačiau šis 
laikas negali būti ilgesnis nei 480 valandų, kai bausmė skiriama už 
nusikaltimą, ir 240 valandų, kai bausmė skiriama už baudžiamąjį 
nusižengimą; 

 4. Darbą nuteistajam parenka bausmę vykdanti institucija kartu su 
savivaldybių vykdomosiomis institucijomis. 
 

LR BK 46 straipsnis. Viešieji darbai 



2. Laisvės apribojimo bausmė gali būti skiriama nuo trijų mėnesių iki dvejų metų. Bausmės terminas skaičiuojamas metais ir 
mėnesiais. 

 3. Asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo: 

 1) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos; 

 2) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų; 

 3) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus. 

 4. Asmeniui, kuriam paskirta laisvės apribojimo bausmė, teismas gali nustatyti vieną ar kelis draudimus bei įpareigojimus. 

 5. Teismas gali uždrausti: 

 1) lankytis tam tikrose vietose; 

 2) bendrauti su tam tikrais asmenimis ar asmenų grupėmis; 

 3) turėti, naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims tam tikrus daiktus. 

 6. Teismas gali įpareigoti: 

 1) tam tikru laiku būti namuose; 

 2) atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą ar jos dalį arba tokią žalą pašalinti savo darbu; 

 3) pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, mokytis; 

 4) gydytis nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos ar venerinės ligos, kai nuteistasis sutinka; 

 5) neatlygintinai išdirbti iki 200 valandų per teismo nustatytą, bet ne ilgesnį kaip laisvės apribojimo laiką sveikatos priežiūros, 
globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos 
reikalingais žmonėmis. 

 7. Teismas vietoj šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytų draudimų ar įpareigojimų asmeniui jo ar kitų baudžiamojo proceso 
dalyvių prašymu gali paskirti kitus baudžiamajame įstatyme nenumatytus draudimus ar įpareigojimus, jeigu, teismo nuomone, 
tai darytų teigiamą įtaką jo elgesiui. 

 8. Teismo nustatytų nuteistajam draudimų ir apribojimų skaičius nenustatomas, tačiau jie turi būti suderinami. 

 

LR BK 48 straipsnis. Laisvės apribojimas 



 1. Nepilnamečiui, padariusiam baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą ir atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės ar 
bausmės, taip pat nepilnamečiui, kuriam atidėtas bausmės vykdymas arba kuris lygtinai paleistas iš pataisos įstaigų 
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso XI skyriuje numatytais pagrindais, gali būti skiriamos šios auklėjamojo 
poveikio priemonės: 

 1) įspėjimas; 

 2) turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas; 

 3) nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai; 

 4) atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti; 

 5) elgesio apribojimas; 

 6) atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą. 

 

 2. Teismas nepilnamečiui gali paskirti ne daugiau kaip tris tarpusavyje suderintas auklėjamojo poveikio priemones.  

LR BK 82 straipsnis. Auklėjamojo poveikio 
priemonės nepilnamečiams 



 1. Elgesys gali būti apribojamas nuo trisdešimties dienų iki dvylikos mėnesių. Šios poveikio priemonės terminas skaičiuojamas 
dienomis ir mėnesiais. 

 2. Teismas nepilnametį gali įpareigoti: 

 1) būti namuose nustatytu laiku; 

 2) mokytis, tęsti mokslą arba dirbti; 

 3) įgyti tam tikrų žinių ar išmokti draudimus (saugaus eismo, mokinio taisykles ir pan.); 

 4) atlikti visą gydymosi nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos ar venerinės ligos kursą. Šis įpareigojimas skiriamas tėvų ar 
globėjų prašymu, jeigu nepilnametis sutinka; 

 5) dalyvauti valstybinių ar nevalstybinių įstaigų bei organizacijų rengiamose socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse. 

 3. Teismas nepilnamečiui gali uždrausti: 

 1) žaisti azartinius žaidimus; 

 2) užsiimti tam tikra veikla; 

 3) vairuoti motorinę transporto priemonę (motociklą, savaeigę mašiną ir pan.); 

 4) lankytis vietose, kuriose daroma neigiama įtaka nepilnamečio elgesiui, arba bendrauti su žmonėmis, darančiais jam 
neigiamos įtakos; 

 5) be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą. 

 4. Teismas nepilnamečiui jo ar kitų baudžiamojo proceso dalyvių prašymu, taip pat savo nuožiūra gali paskirti kitus baudžiamajame 
įstatyme nenumatytus įpareigojimus ar draudimus, kurie, teismo nuomone, turėtų teigiamos įtakos nepilnamečio elgesiui. 

 5. Nepilnametis privalo nustatyta tvarka atsiskaityti apie įpareigojimų ir draudimų vykdymą. 

 6. Nepilnamečio elgesio apribojimas gali būti skiriamas nepilnamečiui kaip savarankiška poveikio priemonė ar su kitomis 
auklėjamojo poveikio priemonėmis. Ši priemonė negali būti skiriama, jeigu nepilnametis atiduodamas į specialią auklėjimo įstaigą. 

 

LR BK 87 straipsnis. Elgesio apribojimas 
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 2011 m. liepos 1 d., įsigaliojus Probacijos įstatymui, šio 
įpareigojimo (pareigos) vykdymas kontroliuojamas  ne 
tik vykstant į gyvenamąją vietą, bet ir elektroninio 
stebėjimo priemonių  pagalba. Biržų rajone šias 
priemones pirmam teko išbandyti nepilnamečiui, kuris 
sutiko nešioti elektroninę apykoję ir liko patenkintas 
rezultatais. Vaikinui naktimis nebereikėjo keltis ir 
atidarinėti durų atvykusiems patikrinti pareigūnams,  
ramiau jautėsi ir visa jo šeima, nebežadinama 
skambučio garso.  
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 1. Individualus probuojamojo priežiūros planas.  Planas 
sudaromas bendraujant su probuojamuoju, atsižvelgiant į 
paskirtas probacijos sąlygas, probuojamojo rizikos lygį, 
kriminogeninius veiksnius, dalyvaujant nepilnamečio 
probuojamojo atstovui pagal įstatymą; 

 Atliekamas nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimas (žema  0-40 
balų, vidutinė 41-99 balai,  aukšta 100-168 balai); 

 Plane turi būti nustatyta probuojamojo resocializacijos tikslai, 
formos ir jų įgyvendinimas, priemonės padėsiančios įvykdyti 
teismo nustatytas pareigas, elgesio kontrolės priemonės  ir jų 
taikymo intensyvumas. 

Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės 
priemonių vykdymo tvarkos aprašas 



 2.Bausmės, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio 
priemonės vykdymo priežiūros planas. Jame 
nustatomos priemonės, kurios bus įgyvendintos, kad 
asmuo atliktų bausmę, taip pat socialinės pagalbos 
bei kontrolės priemonės, jų intensyvumas. Sudarant 
planą nepilnamečiui dalyvauja nepilnamečio asmens  
atstovas pagal įstatymą. 

 

Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės 
priemonių vykdymo tvarkos aprašas 



 Nepilnamečiai, kurie įvykdė teismo įpareigojimus, pasibaigus bausmės ar 
auklėjamojo poveikio priemonės terminui išrašomi iš Probacijos skyriaus registro. 
 

 Probacijos įstatymas. 23 straipsnis. Probuojamojo priežiūros vykdymo 
nutraukimas prieš terminą 

 1. Probacijos tarnybos teikimu apylinkės teismas gali prieš terminą nutraukti 
vykdomą probuojamojo priežiūrą, nepilnamečiui probuojamajam faktiškai atlikus 
ne mažiau kaip du trečdalius probacijos termino, kai jo rizika ir elgesys probacijos 
vykdymo metu rodo, kad probacijos tikslai gali būti pasiekti be tolesnės 
probuojamojo priežiūros, jeigu probuojamasis nepažeidė probacijos sąlygų, 
nepadarė administracinių teisės pažeidimų, nepadarė arba nėra įtariamas ar 
kaltinamas naujos nusikalstamos veikos padarymu. 
 

 Per 2013 m. buvo patenkinta 13 teikimų dėl probacijos nutraukimo prieš terminą. 
 

Bausmių, auklėjamojo poveikio priemonių, 
probacijos vykdymo  teisinės pasekmės 



 Probacijos įstatymo 30 straipsnis. Probacijos vykdymo ir vengimo vykdyti teisinės pasekmės 
 2. Jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu: 
 1) dėl pateisinamų priežasčių per teismo nustatytą laiką neįvykdo auklėjamojo poveikio priemonių ar baudžiamojo 

poveikio priemonių ir (ar) pareigų, teismas probacijos tarnybų teikimu šį laiką gali pratęsti. Paskirtas ir pratęstas laikas 
negali būti ilgesnis už bausmės vykdymo atidėjimo ar likusios bausmės laiką; 

 2) vykdo auklėjamojo poveikio priemones ar baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas, tačiau padaro kitų teisės 
pažeidimų, už kuriuos jam ne mažiau kaip du kartus taikytos administracinės nuobaudos, ir (ar) vartoja psichiką 
veikiančias medžiagas arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybų teikimu gali jam 
papildomai paskirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso IX skyriuje numatytų baudžiamojo poveikio priemonių 
ir (ar) šio kodekso 75 straipsnio 2 ar 3 dalyje numatytų pareigų arba šio kodekso 82 straipsnyje numatytų auklėjamojo 
poveikio priemonių; 

 3) be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo paskirtų auklėjamojo poveikio priemonių ar baudžiamojo poveikio 
priemonių ir (ar) pareigų arba ir po papildomų auklėjamojo poveikio priemonių ar baudžiamojo poveikio priemonių ir 
(ar) pareigų paskyrimo jų nevykdo ar padaro teisės pažeidimą, už kurį jam taikyta administracinė nuobauda, arba 
nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybų teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės 
vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų ir 
vykdyti likusią bausmės dalį. 

 
 Per 2013 m. teismui pateikta 47 teikimai dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo, iš jų 26 patenkinti, 1 teikimas dėl 

lygtinio paleidimo panaikinimo, kuris buvo patenkintas. 
 

Bausmių, auklėjamojo poveikio priemonių, 
probacijos nevykdymo teisinės pasekmės 



LR BK 46 straipsnis. Viešieji darbai 
 5. Jeigu dėl objektyvių priežasčių asmuo negali atlikti pagal šį straipsnį 

jam paskirtų viešųjų darbų, teismas gali atleisti jį nuo šios bausmės vietoj 
jos paskirdamas šio kodekso IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio 
priemonę; 

 6. Jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo paskirtą laiką 
neišdirbo paskirtų viešųjų darbų valandų, teismas gali pratęsti viešųjų 
darbų laiką, kol šis asmuo išdirbs paskirtas valandas; 

 7. Jeigu asmuo vengia atlikti viešuosius darbus, bausmę vykdanti 
institucija įspėja nuteistąjį dėl galimų teisinių pasekmių. Jeigu asmuo ir 
po įspėjimo vengia atlikti viešųjų darbų bausmę, teismas bausmę 
vykdančios institucijos teikimu gali pakeisti viešuosius darbus bauda 
arba areštu; 

 Per 2013 m.  teismui pateikti 3 teikimai, iš jų 2 patenkinti. 

Bausmių, auklėjamojo poveikio priemonių, 
probacijos nevykdymo teisinės pasekmės 



LR BK 48 straipsnis. Laisvės apribojimas 
 9. Jeigu nuteistasis dėl objektyvių priežasčių negali įvykdyti 

nustatytų įpareigojimų, teismas bausmę vykdančios institucijos 
teikimu gali atleisti jį nuo bausmės vietoj jos paskirdamas šio 
kodekso IX skyriuje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę. 

 10. Jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši 
bausmė jam keičiama areštu pagal šio kodekso 49 ir 65 
straipsniuose nustatytas taisykles; 

 Per 2013 m. teismui pateikta 60 teikimų, iš jų 35 patenkinti/ 

 

Bausmių, auklėjamojo poveikio priemonių, 
probacijos nevykdymo teisinės pasekmės 



LR BK 89 straipsnis. Auklėjamojo poveikio priemonių nevykdymo pasekmės 
 1. Jeigu nepilnametis, kuriam paskirta viena auklėjamojo poveikio priemonė, 

jos nevykdo ar netinkamai ją vykdo ir dėl to buvo ne mažiau kaip du kartus 
įspėtas, teismas, remdamasis šios priemonės vykdymą kontroliuojančių 
institucijų teikimu, gali pakeisti tą poveikio priemonę bet kokia kita 
auklėjamojo poveikio priemone, išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo 
įstaigą; 

 2. Jeigu nepilnametis, kuriam yra paskirtos dvi ar trys auklėjamojo poveikio 
priemonės, jų nevykdo ar netinkamai jas vykdo ir dėl to buvo ne mažiau kaip 
du kartus įspėtas, teismas, remdamasis šių priemonių vykdymą 
kontroliuojančių institucijų teikimu, gali pakeisti jas kitomis auklėjamojo 
poveikio priemonėmis, įskaitant atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą. 

 Per 2013 m. teismui pateikti 39 teikimai, iš jų 10 patenkinta. 
 

Bausmių, auklėjamojo poveikio priemonių, 
probacijos nevykdymo teisinės pasekmės 



 LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 8 straipsnis. Vaiko 
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pagrindai: 

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui: 

 1) kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių 
turinčią veiką, tačiau jam nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos 
baudžiamajame kodekse numatytas baudžiamosios atsakomybės 
amžius; 

 2) kuris nuolat daro administracinius teisės pažeidimus, tačiau jam, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 
kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda; 

 3) kuriam pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta 
teigiamų jo elgesio pokyčių.  

 

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
taikymas 



 Šiuo metu Lietuvoje yra 6 vaikų socializacijos centrai, 2 iš jų yra 
skirti mergaitėms; 

 Šiuose centruose vidutiniškai yra apie 160 vaikų; 

 Vienas iš centrų yra Biržų rajone – Vaikų socializacijos centras 
“Širvėna”, jame šiuo metu yra 25 vaikai, iš jų 6 yra Probacijos 
skyriaus įskaitoje už padarytas nusikalstamas veikas. Centre 
vykdomos šios elgesį keičiančios programos: 

 EQUIP – kognityvinė elgesio korekcijos programa; 

 LAIONS QUEST – paauglių gyvenimo įgūdžių lavinimo programa. 

 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 
taikymas 



 Probacijos skyriai, vykdydami įvairias teistų nepilnamečių priežiūros ir 
resocializacijos priemones, bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis, 
religinėmis bendruomenėmis, kitais juridiniais asmenimis ir savanoriais.  

 Probacijos skyrius Biržų rajono savivaldybėje  bendradarbiauja su policijos 
komisariatu,  Labdaros ir paramos fondu “Vilties šviesa”,  Biržų r. savivaldybės 
administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi ,  Biržų miesto ir rajono 
mokyklomis, vaikų socializacijos centru “Širvėna”,  VšĮ Pagalbos centru, Biržų r. 
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, VšĮ Socialinių paslaugų 
centru, Panevėžio visuomenės sveikatos centro Biržų skyriumi, Biržų r. 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. 

 

 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas  



    Dėkoju už dėmesį 

                                                   


