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1 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 93 straipsnį nauja 4 dalimi:
„4. Politinės kampanijos dalyvio finansavimas ar rėmimas neturint tam teisės
užtraukia baudą auką suteikusiam asmeniui nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių
šimtų šešiasdešimt eurų ir auką suteikusio juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo
priėmimą atsakingam asmeniui – nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.“
2. Buvusias 93 straipsnio 4, 5, 6, 7, 8 dalis laikyti atitinkamai 5, 6, 7, 8, 9 dalimis.
3. Pakeisti 93 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.“
4. Pakeisti 93 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Kitoks, negu numatyta šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, politinių kampanijų
finansavimo tvarkos pažeidimas
užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo
vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.“

2 straipsnis. 544 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 544 straipsnį nauja 3 dalimi:
„3. Politinės partijos finansavimas neturint tam teisės
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt
eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių šimtų
aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų.“
2. Buvusią 544 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:
„4. Kitoks, negu nustatyta šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse, politinės partijos finansavimo
tvarkos pažeidimas

2
užtraukia baudą už politinės partijos apskaitą atsakingam asmeniui ar politinės partijos
pirmininkui nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.“

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 589 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Vyriausioji rinkimų
komisija) pirmininkas ir šios komisijos nariai ar Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko
įgalioti valstybės tarnautojai – dėl šio kodekso 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 505, 507
straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.
2. Pakeisti 589 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5) Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas šios komisijos narys – dėl
šio kodekso 224 straipsnio 2 dalyje, 544, 545 straipsniuose numatytų administracinių
nusižengimų;“.
4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Gitanas Nausėda

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 188605295, Gedimino
pr. 53 1 K-02, 01109 Vilniaus m.

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 93,
544 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas

Dokumento registracijos data ir numeris

2019-11-28 Nr. XIII-2567

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Kopijos tikrumo patvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Rita Koncijalovienė, Vyriausioji specialistė, Dokumentų
departamentas

Sertifikatas išduotas

RITA KONCIJALOVIENĖ, Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-12-10 13:02:55

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-12-10 13:03:19

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-27 - 2021-11-26

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis eSeimas. Teisės aktų informacinė sistema (TAIS), versija 1.2.59
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metadata entry &quot;Index of the case (volume) the document is
assigned to&quot; must be specified
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-12-12)

Paieškos nuoroda

https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=87293f70167a11eaad00da
c7ebcb2435

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2019-12-12 01:26:26 TAIS

