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DĖL PAŽYMOS PATEIKIMO 

 

 

Atsakome į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus raštu 2017-04-04 Nr. 4D-

2016/2-1702/3D-1004 „Dėl pažymos pateikimo“ pateiktos 2017-03-31 pažymos Nr. 4D-2016/2-1702 

„Dėl „xxx“ skundo prieš Šiaulių miesto savivaldybės administracija“ (toliau – Pažyma) 

rekomendacijas tokiu pačiu eiliškumu, kaip surašytos pažymos 26 punkte. 

1. Imtis teisinių ir organizacinių priemonių, užtikrinant, kad, organizavus teisės įrengti 

ir  eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkursus, reklamos vietos 

naujiems reklamos veiklos subjektams būtų perduodamos tuščios ir tinkamos eksploatuoti, išskyrus 

tuos atvejus, kai reklamos subjektai informuoja apie susitarimą dėl reklaminio įrenginio perdavimo. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus iniciatyva 2017 m. balandžio 25 d. buvo 

organizuotas bendras reklaminės veiklos subjektų, vykdančių reklamos paslaugas Šiaulių m., ir 

Savivaldybės administracijos padalinių pagal kompetenciją atstovų pasitarimas, kurio metu buvo 

aptarti su Pažymos rekomendacijomis susiję klausimai: dėl išorinės reklamos įrengimo mieste teisinio 

reguliavimo tobulinimo; dėl išorinės reklamos įrengimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų; dėl 

reklaminės veiklos subjektų savitvarkos organizavimo mieste. Pridedamas pasitarimo protokolas 

2017-05-12 Nr. VAK-205.  

Pasitarimo metu buvo susitarta, kad iš Administracijos darbuotojų ir reklaminės veiklos 

subjektų atstovų bus sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme numatytų Išorinės 

reklamos įrengimo reikalavimų ir draudimų įgyvendinimo Šiaulių mieste teisiniam reglamentavimui 

tobulinti. Keičiant Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių 

įgyvendinimo programą (toliau – Programa), patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. 

spalio 29 d. sprendimu Nr. T-304 ,,Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano 

sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“, bus atsižvelgiama į visas Pažymoje pateiktas 

rekomendacijas.  

Tokiu sprendimu reklaminės veiklos subjektams sudarytos sąlygos dalyvauti dokumentų 

rengime, teikti pasiūlymus, taip pat ir pasiūlymus dėl išimtinės teisės susitarti dėl reklaminio įrenginio 

perdavimo reklamos vietoje taikymo.  

Dabar galiojanti Programa taip pat buvo parengta Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu 

Nr. A-549  (pridedama) sudaryta Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano 

sprendinių įgyvendinimo programos parengimo darbo grupė (toliau – darbo grupė). Sudaryti darbo 
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grupę Administracijos direktoriui buvo pavesta Savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu 

Nr. T-75 ,,Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ (pridedama) 

(,, 2. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui iki 2015 m. balandžio 24 d. 

sudaryti darbo grupę Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių 

įgyvendinimo programai parengti (dėl demontuojamų reklaminių įrenginių nukėlimo sąlygų, naujų 

reklaminių vietų skyrimo tvarkos, pasibaigus leidimų galiojimo laikui naujų leidimų išdavimo sąlygų 

esamiems eksploatuojamiems reklaminiams įrenginiams), įtraukti į jos sudėtį reklamos sklaida 

užsiimančių įmonių, asociacijų deleguotus atstovus, kurie sudarytų ne mažiau kaip pusę darbo grupės 

narių skaičiaus, ir patvirtinti jos reglamentą“). Į darbo grupės sudėtį buvo įtraukti 4 reklaminės veiklos 

subjektai jiems sutikus.  

Ši grupė, rengdama Programą, atsižvelgė į tuo metu susidariusią situaciją: kai vieniems 

reklaminės veiklos subjektams leidimo galiojimo terminas jau buvo pasibaigęs, buvo vykdomas 

Savivaldybės tarybos 2015-10-29 sprendimas Nr. T-305 (pridedama) ir leidimai išduodami tik iki 

Programos įsigaliojimo datos, ir įrašė, kaip praktika parodė, problematišką 19.1.2 papunkčio 

nuostatą.  

Programos naujoje redakcijoje bus siekiama, kad reklaminės veiklos subjektai laikytųsi 

LR reklamos įstatymo 12 straipsnio 12 dalies nuostatos, kad „pasibaigus leidimo galiojimo terminui 

<...>, reklaminės veiklos subjektas privalo per savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytą 

terminą išardyti specialią išorinės reklamos pateikim priemonę <...>  , ir Išorinės reklamos įrengimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670,   

25 punkto nuostatos: „Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori 

gauti naują leidimą, jis leidimą išduodančiai institucijai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo 

galiojimo termino pabaigos Taisyklėse nustatyta tvarka turi pateikti prašymą <...>“, t. y. 

vadovaujantis šiomis nuostatomis tokių atvejų, kaip buvo išnagrinėta Pažymoje, neturėtų būti. 

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius šiuo metu rengia Leidimų įrengti 

išorinę reklamą Šiaulių mieste išdavimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) pakeitimą, kuris pakeis 

2013-10-10  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-1222 „Dėl 

leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“. Parengus šio dokumento 

projektą, bus derinama su kitais Savivaldybės skyriais, kurie kuruoja Teisės įrengti ir eksploatuoti 

reklaminį inžinerinį įrenginį valstybinėje žemėje suteikimo sutartis, Vietos priėmimo – perdavimo 

aktus, išrašo sąskaitas – faktūras rinkliavai apmokėti bei vykdo reklaminių įrenginių įrengimo 

kontrolę mieste, ir tik kolegialiai sutarus – teikiama tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui. 

Aprašą planuojama užbaigti parengti 2017 m. pirmą pusmetį.  

Programos naujoje redakcijoje ketinama peržiūrėti paslaugų teikimo terminus bei 

ištaisyti spragas, išryškėjusias per 2016 metus įgyvendinant minėtą Programą. 

2. Atsižvelgiant į šios pažymos 19 punkto išvadas imtis teisinių ir organizacinių 

priemonių teisinio reglamentavimo tobulinimui. 

Kaip minėta 1 punkte, sudaryta darbo grupė iš Administracijos darbuotojų ir reklaminės 

veiklos subjektų atstovų kolegialiai spręs klausimus susijusius su griežtesniu teisiniu reglamentavimu 

dėl pareigos reklamos veiklos subjektams nusikelti / panaikinti reklamos įrenginį, pasibaigus leidimo 

įrengti išorinę reklamą terminui.3. Imtis teisinių ir organizacinių priemonių bei inicijuoti Aprašo 

pakeitimus, nustatant kokios formos ir turinio dokumentas surašomas tuo atveju, jei nėra Reklamos 

įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo. 

Į rekomendaciją atsižvelgta. Išleistas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2017 m. balandžio 26 įsakymas Nr. A-588 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. A-597 „Dėl Išorinės reklamos 

įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama) 

su pakeistu Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo (toliau 

– aprašas) 19.8 papunkčiu ir patvirtinta Nutarimo nutraukti išorinės reklamos įrengimo pažeidimo 

nagrinėjimo procedūrą forma. 
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4. Imtis teisinių ir organizacinių priemonių, kad ateityje būtų tinkamai atliekama 

Reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimo nagrinėjimo procedūra, o priimami sprendimai 

būtų pagrįsti teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis. 

Įvykdžius 3 punkto rekomendaciją, t. y. pakeitus Aprašo 19.8 papunktį ir patvirtinus 

Nutarimo nutraukti išorinės reklamos įrengimo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą formą, sudarytos 

sąlygos Išorinės reklamos įrengimo Šiaulių mieste pažeidimų nustatymo komisijai tinkamai įforminti 

priimtą sprendimą išorinės reklamos įrengimo pažeidimo nustatymo procedūroje, o reklaminės 

veiklos subjektui ar suinteresuotam asmeniui – vadovautis LR reklamos įstatymo 27 straipsniu 

„Priežiūros institucijos nutarimą ir jos įgaliotų pareigūnų sprendimų paskundimas“ minėtai komisijai 

priėmus nutarimą procedūrą nutraukti.     

PRIDEDAMA. 15 lapų. 

 

 

  

 
Administracijos direktorius   Antanas Bartulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitalija Pelenienė, tel. 8 41 383 428 

Rasa Budrytė, tel. 8 41 596 316 

Sigita Kamarauskienė, tel. 8 41 596 225 

 

 

 

 


