INFORMACINIAI IR REKLAMINIAI UŽRAŠAI
TEISĖS AKTAI
Toliau pateikiami teisės aktų, kurių nuostatų privalo laikytis reklaminės veiklos subjektai,
kurdami informacinių ir reklaminių užrašų tekstus, aktualūs straipsniai ir punktai.
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS
CIVILINIS KODEKSAS
VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMAS
REKLAMOS ĮSTATYMAS
VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS, PATVIRTINTOS LIETUVOS
RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2013 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMU NR. 4-670
REKLAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE, JŲ TERITORIJOSE IR
APSAUGOS ZONOSE ĮRENGIMO TAISYKLĖS, PATVIRTINTOS LIETUVOS
RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMU NR. NR. ĮV138
KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO TVARKOS
APRAŠAS, PATVIRTINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M.
VASARIO 2 D. ĮSAKYMU NR. 3-40 (1.5)
VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2012 M. LAPKRIČIO 8 D.
NUTARIMAS NR. N-5 (136) „DĖL VIEŠOSIOS INFORMACIJOS NE VALSTYBINE
KALBA PATEIKIMO“
VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 1999 M. RUGSĖJO 30 D.
NUTARIMAS NR. 4 (73) „DĖL TRADICINIŲ VIETOVARDŽIŲ VARTOJIMO
TRANSPORTO INFORMACIJOJE“
LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS,
PATVIRTINTAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2013 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMU NR. A-1222
***
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/dCWwQCSoSD)
497 straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas
1. Valstybinės kalbos nevartojimas juridinių asmenų antspauduose, spauduose, blankuose,
iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose viešuose užrašuose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Valstybinės kalbos nevartojimas Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų pavadinimuose
ir jų aprašuose, Lietuvoje parduodamų prekių naudojimo (vartojimo) instrukcijose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.
3. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
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498 straipsnis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos
inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas
1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo klausimais ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų dėl valstybinės
kalbos vartojimo nevykdymas
užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims
arba kitiems nutarimų arba nurodymų nevykdantiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto
septyniasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.
503 straipsnis. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas
1. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas teisės aktuose, kituose
oficialiuose leidiniuose, kartografijoje, kelių ir gatvių rodyklėse, iškabose, antspauduose,
komunikacijose, Lietuvos Respublikos gaminių ir paslaugų dokumentuose, vadovėliuose
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
aštuoniasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų.
***
VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMAS
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492)
14 straipsnis. Oficialios, sunormintos vietovardžių lytys Lietuvos Respublikoje rašomos
valstybine kalba.
17 straipsnis. Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba.
Valstybinė kalba privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų
antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose
užrašuose, Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.
18 straipsnis. Tautinių bendrijų organizacijų pavadinimai, jų informaciniai užrašai greta
valstybinės kalbos gali būti pateikiami ir kitomis kalbomis.
Užrašų kitomis kalbomis formatas negali būti didesnis negu užrašų valstybine kalba.
23 straipsnis. Visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi.
24 straipsnis. Bet kokie veiksmai prieš Lietuvos Respublikos Konstitucijos nustatytą
valstybinės kalbos statusą neleistini.
Už šio įstatymo nuostatų tiesioginį vykdymą atsakingi institucijų, įstaigų, įmonių, tarnybų bei
organizacijų vadovai.
Asmenys, pažeidę šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
***
REKLAMOS ĮSTATYMAS
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04/rfxHKpeCJR)
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2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
2. Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir
pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir
pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose.
7. Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas
nuo kito asmens prekių ar paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai.
8. Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi
su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis
paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
4 straipsnis. Bendrieji reikalavimai reklamai
1. Rašytiniam ir garsiniam reklamos tekstui taikomi Lietuvos Respublikos valstybinės
kalbos įstatymo nustatyti reikalavimai.
12 straipsnis. Išorinės reklamos įrengimo reikalavimai
1. Draudžiama įrengti išorinę reklamą:
1) keliuose, virš kelių, kelių juostose ir apsaugos zonose, išskyrus stendus, eismo dalyvius
informuojančius apie kelio būklę. Išorinę reklamą įrengti draudžiama gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali
užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti
pavojų eismo dalyviams. Taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (ar)
naudojančią kelio ženklų simboliką. Reklama, įrengta pažeidžiant šiuos reikalavimus, turi būti
nuimta, nugriauta ar išmontuota neatlyginant nuostolių jos savininkui arba įrengusių asmenų lėšomis;
2) ant skulptūrų, paminklų ir medžių;
3) gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose, jeigu reklama
nesusijusi su draustiniuose ar valstybiniuose parkuose saugomais kompleksais ir objektais
(vertybėmis). Šis draudimas netaikomas įrengiant išorinę reklamą draustiniuose ir valstybiniuose
parkuose esančių miestų ir miestelių teritorijose;
4) neturint žemę, statinius ar kitus objektus, ant kurių ji įrengiama, nuosavybės teise ar kitais
teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimo. Tuo atveju, kai reklama
įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – neturint butų ir kitų patalpų savininkų daugumos
sutikimo, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje
nenumatyta kitaip;
5) neturint leidimo įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas).
2. Įrengti išorinę reklamą kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose
leidžiama tik Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytais
atvejais gavus už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimą, saugomose
teritorijose – suderinus su saugomų teritorijų direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentu,
kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.
4. Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą, kultūros paveldo
objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą ir valstybinės kalbos vartojimą
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reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, savivaldybės
institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais planais ar bendraisiais teritorijų planavimo
dokumentais ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais.
5. Leidimas suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos
pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos
pateikimo priemonės.
6. Savivaldybės, kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama, vykdomoji institucija,
vadovaudamasi Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, išduoda leidimus, sustabdo jų galiojimą,
panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą.
7. Leidimas neišduodamas, jeigu:
1) pateikiami ne visi Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse nurodyti dokumentai, pateikti
dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų arba pateikti neteisingi duomenys ir
reklaminės veiklos subjektas neįvykdo leidimus išduodančios savivaldybės vykdomosios institucijos
reikalavimo per 5 darbo dienas ištaisyti šiuos trūkumus;
2) numatoma įrengti išorinė reklama neatitinka šiame straipsnyje nustatytų išorinės
reklamos įrengimo reikalavimų.
19 straipsnis. Reklamos priežiūros institucijos
1. Šiame įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamiesi šiuo ir kitais
įstatymais, pagal kompetenciją atlieka:
4) savivaldybių vykdomosios institucijos – dėl šio įstatymo 12 straipsnio 1, 2, 4 ir 12 dalių
nuostatų.
24 straipsnis. Baudos
4. Už šio įstatymo 12 straipsnio 1, 2, 4 ir 12 dalyse nustatytų reikalavimų nesilaikymą
reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki dešimties tūkstančių
litų.
***
VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D790096B17EE/dMEBWudMWk)
5 straipsnis. Informacijos pateikimas vartotojams
1. Gamintojas, pardavėjas, paslaugos teikėjas vartotojams privalo valstybine kalba suteikti
Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytą informaciją ir teisės aktų nustatyta tvarka
ženklinti prekes. Kituose įstatymuose gali būti nustatyta gamintojo, pardavėjo, paslaugos teikėjo
pareiga Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytą informaciją vartotojams pateikti
valstybine ir kita kalba.
2. Valstybinė kalba privaloma visuose vartotojams skirtuose viešuosiuose išoriniuose ir
vidiniuose prekybos ir paslaugų teikimo vietų užrašuose, įskaitant prekybos ir paslaugų teikimo
vietų pavadinimus.
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***
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS, PATVIRTINTOS LIETUVOS
RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2013 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMU NR. 4-670 „DĖL
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 405 „DĖL
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TIPINIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ
ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.227E5D9EC4AC/XaeouhKVEx)
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Iškaba – ant (prie) reklaminės veiklos subjekto buveinės pastato arba reklaminės veiklos
subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos įrengiamas reklaminis įrenginys, ant kurio pateikiama
informacija: reklaminės veiklos subjekto pavadinimas ir (arba) reklaminės veiklos subjekto prekybos
ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų
prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat
laikomas ant reklaminės veiklos subjekto buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato
sienos, langų ar durų pateiktas reklaminės veiklos subjekto pavadinimas, jo prekybos ar paslaugų
teikimo vietos arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas.
Iškaboje taip pat gali būti nurodytas prekių ženklas, emblema, darbo laikas, reklaminės
veiklos subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė.
Reklaminis įrenginys – speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė (stendas, skydas,
stulpas, vitrina ir pan.).
Trumpalaikė išorinė reklama – išorinė reklama, kurios skleidimo trukmė yra ne daugiau kaip
vienas mėnuo.
4. Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą, kraštovaizdžio
apsaugą, teritorijų planavimą, valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančių teisės aktų
nuostatomis, Taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais
planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos
įrengimo reglamentais.
11. Reklaminės veiklos subjektas, norintis įrengti išorinę reklamą, turi gauti leidimą.
***
REKLAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE, JŲ TERITORIJOSE IR
APSAUGOS ZONOSE ĮRENGIMO TAISYKLĖS, PATVIRTINTOS LIETUVOS
RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMU NR. NR. ĮV138
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6EA726F4C3/JzXHXSlKUF)
9. Reklamos įrengimo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose projektai
turi būti suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu
(toliau – Padalinys), o reklamos įrengimo savivaldybės paskelbtuose saugomais kultūros paveldo
objektuose projektai turi būti suderinti su savivaldybės paveldosaugos padaliniu bei savivaldybės
kalbos tvarkytoju.
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11. Padalinys arba savivaldybės paveldosaugos padalinys bei savivaldybės kalbos tvarkytojas
per 7 darbo dienas nuo gavimo dienos pateiktą reklamos įrengimo projektą turi suderinti arba pateikti
reklamos davėjui pastabas.
***
KELEIVINIO
KELIŲ
TRANSPORTO
PRIEMONIŲ
APIPAVIDALINIMO
NUOSTATOS, PATVIRTINTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 1998
M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMU NR. 55
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.51146/usWHHiKQjv)
42. Ant rodyklės turi būti nurodomi pradinės ir galinės (raidžių aukštis 55 mm) stočių
pavadinimai. Jeigu reikia, užrašomi ir svarbiausių tarpinių stočių pavadinimai. Tada pradinių ir
galinių stočių pavadinimai užrašomi 45 mm aukščio raidėmis, o tarpinių stočių pavadinimai – 25 mm
(4.4 pav.). Užrašai maršruto rodyklėje rašomi kalbomis tų valstybių, kuriose yra pradinė ir
galinė stotys.
***
KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO TVARKOS
APRAŠAS, PATVIRTINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M.
VASARIO 2 D. ĮSAKYMU NR. 3-40(1.5 E). ĮSIGALIOJA 2016 M. SAUSIO 1 D.
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.872B97C9D41F/IklJspJHCS)
5. Maršruto rodyklėse arba elektroninėse švieslentėse maršruto numerio skaičiaus (-ių) dydis
turi būti ne mažesnis kaip 100 mm, pradinių ir galinių stotelių pavadinimų raidžių ir skaičių dydis
turi būti ne mažesnis kaip 60 mm, tarpinių stotelių – 35 mm. Užrašai ant maršruto rodyklių turi
būti valstybine kalba. Jeigu maršruto numeris sudaromas iš skaičiaus (-ių) ir raidės (-ių) derinio,
raidės (-ių) dydis turi būti ne mažesnis kaip 1/2 skaičiaus dydžio.
12. Maršruto rodyklėse arba elektroninėse švieslentėse turi būti nurodomi pradinių, galinių ir
kai kurių tarpinių stotelių pavadinimai. Pradinių ir galinių stotelių pavadinimų raidžių dydis turi būti
ne mažesnis kaip 60 mm, o svarbiausių kai kurių stotelių pavadinimų raidžių dydis – ne mažesnis
kaip 35 mm. Užrašai ant maršruto rodyklių turi būti valstybine kalba.
19. Maršruto rodyklėse arba elektroninėse švieslentėse turi būti nurodomi pradinės ir galinės
stotelių pavadinimai (raidžių dydis ne mažesnis kaip 55 mm). Jeigu reikia, užrašomi ir kai kurių
tarpinių stotelių pavadinimai (raidžių dydis ne mažesnis kaip 20 mm). Užrašai maršruto rodyklėje
arba elektroninėje švieslentėje rašomi kalbomis tų valstybių, kuriose yra pradinė ir galinė
stotelė.
***
VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 1999 M. RUGSĖJO 30 D.
NUTARIMAS NR. 4 (73) „DĖL TRADICINIŲ VIETOVARDŽIŲ VARTOJIMO
TRANSPORTO INFORMACIJOJE“
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.87439)
Rašytinėje ir žodinėje geležinkelių, automobilių, oro ir vandens transporto eismo
informacijoje valstybine kalba (tvarkaraščiuose, švieslentėse, garsiniuose skelbimuose,
transporto priemonių rodyklėse, informaciniuose kelio ženkluose, kelių žemėlapiuose,
informaciniuose leidiniuose ir kt.) vartojami tradiciniai vietovardžiai:
1. Lietuviškos tradicinės kitų šalių vietovardžių formos, pvz.: Berlynas, Daugpilis,
Gardinas, Krokuva, Lyda, Varšuva, Paryžius. Autentiškos šių vietovardžių formos gali būti
pateikiamos greta.
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2. Lietuviški tradiciniai vietovardžiai, pvz.: Karaliaučius, Tilžė, Ragainė. Pagrečiui su
tradiciniais gali būti nurodomi dabartiniai oficialieji vietovardžiai.
***
VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2012 M. LAPKRIČIO 8 D.
NUTARIMAS NR. N-5 (136) „DĖL VIEŠOSIOS INFORMACIJOS NE VALSTYBINE
KALBA PATEIKIMO“
(http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-viesosios-informacijos-ne-valstybine-kalbapateikimo)
1. Tarptautinio bendravimo reikmėms viešoji rašytinė ir garsinė informacija transporte,
muitinėse, viešbučiuose, bankuose, turizmo agentūrose, taip pat reklamos elementuose greta
valstybinės kalbos gali būti teikiama ir užsienio kalbomis.
2. Rašytinė ir garsinė informacija kitomis kalbomis neturi būti išsamesnė, o jos rašytinių
tekstų formatas negali būti didesnis negu tekstų valstybine kalba.
***
LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS,
PATVIRTINTAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2013 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMU NR. A-1222
(http://edem.siauliai.lt/siauliai/m/m_files/wfiles/file7714.pdf)
5. Leidimas išduodamas, kai išorinė reklama įrengiama vadovaujantis projektavimą,
statybą, kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančių
teisės aktų nuostatomis, Taisyklėmis, Savivaldybės patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais
planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos
įrengimo reglamentais.
8. Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą (toliau – pareiškėjas), tiesiogiai
Kanceliarijai ar per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų
ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras) turi pateikti nustatytos formos paraišką
išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau – paraiška, 1 priedas), kurioje nurodoma:
8.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo
(fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos
vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto
adresas (jeigu pareiškėjas jį turi); išorinės reklamos plotas, išorinės reklamos skleidimo laikotarpis;
kokiu nurodytu būdu pareiškėjas norėtų gauti leidimą (tiesiogiai Kanceliarijoje, siunčiant registruotu
laišku arba elektroninėmis priemonėmis); kokiu būdu (raštu ar elektroninėmis priemonėmis)
pareiškėjas norėtų gauti leidimą Savivaldybės administracijos pranešimus; dokumento, patvirtinančio
Savivaldybės administracijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti
objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra
valdomi patikėjimo teise, data ir numeris;
8.2. dokumentus (dokumentai popierine forma – dviem egzemplioriais, o elektroninėmis
priemonėmis gali būti pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos, jei yra techninių galimybių):
8.2.1. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių
įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau –
savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė
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reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos
sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyse
nenumatyta kitaip;
8.2.2. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių,
įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
8.2.3. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas), kurį sudaro:
8.2.3.1. aiškinamasis raštas;
8.2.3.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys
įrengiamas ant žemės;
8.2.3.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso
objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai
objektas nepastatytas ar neįrengtas);
8.2.3.4. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas (už taisyklingą valstybinės kalbos
vartojimą atsakingas pareiškėjas);
8.2.3.5. reklaminio įrenginio projektas;
8.2.3.6. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
8.2.4. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių,
– šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą.
10. Leidimo turėtojas, numatęs keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio
pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą, leidimo rengėjui per atstumą,
elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą ar tiesiogiai turi
pateikti prašymą (laisvos formos), kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data ir
pridedamas išorinės reklamos spalvinis ar grafinis sprendimas, kuriame reklamos plotas nekeičiamas.
Už taisyklingą valstybinės kalbos vartojimą atsakingas leidimo turėtojas. Leidimą išduodanti
institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo įvertina išorinės reklamos spalvinio
bei grafinio vaizdo atitiktį Taisyklių reikalavimams ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis jį derina
arba pateikia leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti.
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