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Aš,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  Administracijos  direktorius  Antanas  Bartulis,
išnagrinėjęs 2021 m. liepos 5 d.  pranešimą (skundą) Nr.  (12.8.)SSA-399  dėl galimo  UAB ,,Clear
Channel  Lietuva"  (įm.  k.:  111789288,  buveinės  adresas:  Trakų  g.  7-14,  Vilnius)  Lietuvos
Respublikos reklamos įstatymo  12 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 12 straipsnio 5 dalyje nustatytų
reikalavimų pažeidimo,

n u s t a t a č i a u, kad UAB ,,Clear Channel Lietuva" šalia pastato, adresu: Vilniaus g. 137,
Šiauliuose,  neturėdama Savivaldybės administracijos išduoto leidimo įrengti išorinę reklamą, kaip
tai numatyta Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 2018 m.
spalio 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. įsakymu
Nr. A-1785 (2021-04-06 įsakymo Nr. A-462 redakcija) patvirtinto Leidimų įrengti išorinę reklamą
Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo 4 punkte,  Šiaulių miesto išorinės
vaizdinės reklamos specialiuoju planu (TPDR T00075486), patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-75, Šiaulių miesto centrinėje (A) zonoje eksploatuoja
išorinės  vaizdinės  reklamos įrenginį,  skleidžia  išorinę  reklamą ir  taip  galimai  pažeidė  Lietuvos
Respublikos  reklamos  12  straipsnio  1  dalies  5  punkte,  12  straipsnio  5  dalyje nustatytus
reiklalavimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 25
straipsnio 8 dalimi, 

n u t a r i u pradėti 2021 m. liepos 5 d. pranešimo (skundo) Nr. (12.8.)SSA-399 nagrinėjimo
procedūrą dėl UAB ,,Clear Channel Lietuva" eksploatuojamo išorinės vaizdinės reklamos įrenginio
šalia pastato, adresu: Vilniaus g. 137, Šiauliuose.

Reklaminės veiklos subjektas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) yra priimtas šis nutarimas, ir
pareiškėjas, nesutinkantis su šiuo priimtu nutarimu, turi teisę per 30 kalendorinių dienų nuo šio
nutarimo priėmimo dienos apskųsti jį Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipimasis į teismą nesustabdo nutarimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.
Šis  nutarimas  per  3  darbo  dienas  paskelbiamas  Šiaulių  miesto  savivaldybės  interneto

svetainėje www.siauliai.lt  .

Administracijos direktorius     Antanas Bartulis
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