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1 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 48 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„48 straipsnis. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas
1.

Lietuvos

Respublikos

triukšmo

valdymo

įstatymo

ir

kitų

teisės

aktų,

reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas
užtraukia baudą nuo vieno šimto iki šešių šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.
3. Savivaldybių tarybų patvirtintų triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių
nesilaikymas
užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki šešių šimtų eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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