ŪKIO SUBJEKTO ATSTOVUI TAIKYTINA ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ
NEPAGRĮSTĄ ATSISAKYMĄ TEIKTI INFORMACIJĄ IR (AR) UŽ APLINKOS APSAUGOS
VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ REIKALAVIMŲ NEVYKDYMĄ
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniai, numatantys administracinę
atsakomybę už nepagrįstą atsisakymą teikti informaciją ir (ar) už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą:
51(8) straipsnis. Ekologinės informacijos nuslėpimas, nepateikimas arba iškraipymas
Informacijos apie aplinkos būklę ar gamtos išteklių naudojimą nepateikimas įstatymų nustatyta
tvarka, taip pat tokios informacijos nuslėpimas arba iškraipymas –
užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.
Nepranešimas apie įvykusias avarijas arba kitus atvejus, dėl kurių padaroma žala arba kyla pavojus
aplinkai, žmonių sveikatai arba gyvybei, –
užtraukia baudą pareigūnams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
Žinomai neteisingos informacijos apie aplinkos būklę skelbimas –
užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.
Neteisingos informacijos, reikalingos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo atlikti, pateikimas –
užtraukia baudą planuojamos ūkinės veiklos organizatoriams (užsakovams) ir poveikio aplinkai
vertinimo dokumentų rengėjams – fiziniams asmenims nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų, planuojamos
ūkinės veiklos organizatorių (užsakovų) ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių
asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.
Neteisingos informacijos, reikalingos poveikio aplinkai vertinimo programai patvirtinti arba
sprendimui dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimti, pateikimas –
užtraukia baudą poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjams – fiziniams asmenims nuo vieno
šimto iki penkių šimtų litų, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjų – juridinių asmenų vadovams ar
jų įgaliotiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.
51(9) straipsnis. Valstybinę aplinkos apsaugos ir miškų kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų
nurodymų nevykdymas
Valstybinę aplinkos apsaugos ir miškų kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų pašalinti
aplinkos apsaugos ir miškų naudojimo, atkūrimo ir apsaugos reikalavimų pažeidimus nevykdymas –
užtraukia baudą piliečiams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų iki
šešių šimtų litų.
5110 straipsnis. Kliudymas vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę arba aplinkos apsaugos
pareigūno garbės ir orumo įžeidimas
Tyčinis kliudymas aplinkos apsaugos pareigūnams tikrinti įmones, įstaigas, organizacijas ir objektus
arba vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę –
užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų ir pareigūnams – nuo trijų šimtų
iki šešių šimtų litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje
dalyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą piliečiams nuo trijų šimtų iki penkių šimtų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki
vieno tūkstančio litų.
Aplinkos apsaugos pareigūno garbės ir orumo įžeidimas, reiškiamas žodžiu ar gestais, įžeidžiančiu,
įžūliu ar provokuojančiu elgesiu, –
užtraukia baudą nuo vieno šimto iki penkių šimtų litų.

