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Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos  (toliau  –  Savivaldybės  administracija)
direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių Eduardas Bivainis,

(nutarimą surašiusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)

atsižvelgdamas  į  padaryto  pažeidimo  pagal  Lietuvos  Respublikos  reklamos  įstatymo  (toliau  –
Įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 12  straipsnio 5 dalyje pobūdį, tyrimo metu nustatytas
faktines aplinkybes, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs surinktą medžiagą nustačiau:

Savivaldybės  administracija,  vadovaudamasi  Įstatymo 19 straipsnio  1 dalies  3  punktu,  25
straipsnio  8  dalimi,  priėmė  2021 m.  rugpjūčio  31  d.  nutarimą  Nr.  PV-866 „Pradėti  pranešimo
(skundo)  nagrinėjimą“,  kuriuo  nutarė  pradėti  2021 m.  rugpjūčio  30  d.  pranešimo (skundo)  Nr.
(12.4E)SSA-567  nagrinėjimo  procedūrą  Nr.  APT-13-(12.12.) (toliau  –  pažeidimo  nagrinėjimo
procedūra),  dėl  UAB  ,,Palink“  (įm.  k.:  110193723)  (toliau  –  Reklaminės  veiklos  subjektas)
naudojamo, eksploatuojamo, dvipusio išorinės reklamos įrenginio adresu: Gardino g. 2, Šiauliuose
(toliau – Reklamos įrenginys) (2021 m. rugpjūčio 17 d. patikrinimo aktas Nr. TPSA-986, priedo Nr.
2)  pažeidžiant  Įstatymo  12  straipsnio  1  dalies  5  punkte,  12  straipsnio  5  dalyje  nustatytus
reikalavimus.

Savivaldybės  administracijos  Civilinės  saugos  ir  teisėtvarkos  skyrius  (toliau  –  CSTS)
pažeidimo nagrinėjimo procedūroje, vadovaujantis Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 25
straipsnio 12 dalimi, 2021 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. (12.4E)SSA-571 bei 2021 m. spalio 4 d. raštu
Nr.  (12.4E)SSA-626  paprašė  per  14  kalendorinių  dienų,  nuo  šių  pranešimų  gavimo  dienos,
Savivaldybės  administracijai  pradėtoje  nagrinėjimo  procedūroje,  raštu  pateikti  motyvuotą
paaiškinimą,  kodėl  Reklaminės  veiklos  subjektas,  eksploatavo  ir  tebeeksploatuoja  Reklamos
įrenginius,  naudojo,  nesustabdė  ir  tebenaudoja,  nesustabdo  skleidimo  bei  nenutraukia  Įstatyme
nustatytų reikalavimų neatitinkančios išorinės reklamos naudojimo  Reklamos įrenginyje, neturint
Savivaldybės administracijos išduoto leidimo įrengti išorinę reklamą, kaip numatyta Įstatymo 12
straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 2018 m. spalio 25 d. (2021 m.  balandžio 6 d. įsakymo Nr. A-462
redakcija) Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1785 patvirtinto leidimo įrengti
išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo 4 punkte, ir pateikti
tai pagrindžiančius įrodymus. Taip pat  Reklaminės veiklos subjektas įspėtas dėl atsakomybės už
Įstatymo  24  straipsnio  2  dalyje  numatytų  įpareigojimų  nevykdymo,  netinkamo  vykdymo  ar
reklamos pakartotinio naudojimo dieną. 

Savivaldybės  administracijoje  2021  m.  rugsėjo  13  d.  gautas  Reklaminės  veiklos  subjekto
raštas, registruotas dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau  – DVS) Nr. GSA-1267 „Dėl
pažeidimo procedūros ir paaiškinimo pateikimo“, kuriame nurodo: 

„Dėl  darbuotojų  pasikeitimo  įmonės  viduje  įvyko  reklamos  leidimų  gavimo  pilonams,
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esantiems  adresais:  Tilžės  g.  25  ir  Gardino  g.  2,  Šiauliuose,  praleidimas.  Labai  dėl  to
apgailestaujame ir dedame visas pastangas dėl greitesnio pilonų reklamos leidimo gavimo. Šiuo
metu  yra  surinkta  informacija  ir  pateikta  kartu  su  paraiška  savivaldybei  dėl  reklamos  leidimo
gavimo. Taip pat esame gave informacinį pranešimą dėl dokumentų užregistravimo. Atsiprašome,
kad užtruko visos reikalingos informacijos rinkimas, susisteminimas ir pateikimas kartu su paraiška
reklamos leidimui gauti.“.

Taip  pat,  Savivaldybės  administracijoje  2021  m.  spalio  18  d.  gautas  Reklaminės  veiklos
subjekto raštas, registruotas DVS Nr. GSA-1473 „Dėl paaiškinimo pateikimo“, kuriame nurodo: 

„Dėl  darbuotojų  pasikeitimo  įmonės  viduje  įvyko  reklamos  leidimų  gavimo  pilonams,
esantiems adresais:  Tilžės g.  25 ir  Gardino g.  2,  Šiauliuose,  gavimo praleidimas.  Labai  dėl  to
apgailestaujame ir dedame visas pastangas dėl greitesnio pilonų reklamos leidimo gavimo. Šiuo
metu yra užsakytos topo nuotraukos dėl tikslių pilonų koordinačių nustatymo ir šios informacijos
įdėjimui į projektą. Užtruko derinimo darbai, nes dalyvauja daug institucijų, kurios turi projektui
pritarti. Todėl prašome Jūsų suteikti ilgesnį laikotarpį projekto paruošimui, kad galėtume paruošti
projektą ir sutvarkyti leidimus dviems pilonams, esantiems adresais: Tilžės g. 25 ir Gardino g. 2,
Šiauliuose.“. 

Gautas  Reklaminės  veiklos  subjekto  raštas  Nr.  GSA-1267  „Dėl  pažeidimo procedūros  ir
paaiškinimo pateikimo“ ir raštas Nr. GSA-1473 „Dėl paaiškinimo pateikimo“, kuriais buvo gautas
patvirtinimas  apie  CSTS rašto  Nr.  (12.4E)SSA-571  „Dėl  pažeidimo  procedūros  ir  paaiškinimo
pateikimo“ bei rašto Nr. (12.4E)SSA-626 „Dėl paaiškinimo pateikimo“ gavimą. 

Savivaldybės administracijos CSTS atliktais patikrinimais nuo 2021 m. rugpjūčio 17 d.  iki
2021  m.  gruodžio  8  d.  (imtinai)  nustatyta,  kad  Reklaminės  veiklos  subjektas  toliau
tebeeksploatuoja,  tebenaudoja  Reklamos  įrenginį, nesustabdė išorinės  reklamos  skleidimo,
nenutraukė Įstatyme nustatytų reikalavimų neatitinkančios išorinės reklamos naudojimo Reklamos
įrenginyje, taip pat neišardyta specialioji išorinės reklamos pateikimo priemonė.

Savivaldybės administracijos CSTS patikrinus Savivaldybės administracijos DVS, Reklamos
leidimų  registre  bei  susipažinus  su  Savivaldybės  administracijos  Architektūros,  urbanistikos  ir
paveldosaugos skyriaus 2021 m. lapkričio 3 d. atsakymu Nr. (11.20E)SVA-1304 bei 2021 m. spalio
21  d.  atsakymu  Nr.  (11.20E)SVA-1264  ir  Reklaminės  veiklos  subjekto  paaiškinimo  teiginiais
konstatuotina, kad į  Reklaminės veiklos subjekto pateiktą paraišką Nr. GVA-1338 buvo atsakyta,
nurodant aplinkybes (Reklamos įrenginio koordinatės pateiktos ne Lietuvos koordinačių sistemos
formatu,  nenurodytas Reklamos įrenginio specialiojo  plano reklamos vietos numeris,  nepateikta
Reklamos  įrenginio  suprojektuota  vieta  topografiniame  plane,  kuriame  nėra  išskirtų  Reklamos
įrenginio  koordinačių,  Reklamos  įrenginio  vieta  nesuderinta  su  inžinerinių  infrastruktūrų
savininkais ar valdytojais, nepateiktas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
sutikimas), taip pat, kad leidimas įrengti išorinę reklamą neišduotas, grąžinama paraiška. 

2021 m. lapkričio 18 d. Reklaminės veiklos subjektas pateikė nauja paraišką Nr. GVA-1515,
leidimas  įrengti  išorinę  reklamą  neišduotas,  raštu  Nr.  (11.20E)SVA-1421  nurodyta  Reklamos
veiklos subjektui pateikti trūkstamus dokumentus (nepateiktas Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos sutikimas).

 Paraiškų pateikimas naujiems leidimams gauti  iš  esmės konstatuoja faktinę situaciją,  kad
paraiškų pateikimo metu galiojančio leidimo Reklaminės veiklos subjektas neturi.

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje už leidimo išdavimą mokama vietinė rinkliava, kurios
dydis ir mokėjimo tvarka nustatyta Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių
miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose, patvirtintuose 2018 m. spalio 4 d. Šiaulių
Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-332.

Savivaldybės  administracijoje  negauta  duomenų,  kad  Reklaminės  veiklos  subjektas  moka
vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą Reklamos įrenginyje.

Pažeidimo nagrinėjimo procedūroje dėl Reklaminės veiklos subjekto Įstatymo 12 straipsnio 1
dalies  5 punkte,  12 straipsnio 5 dalyje  nustatytų reikalavimų pažeidimų,  siekiant  užtikrinti,  kad
viešasis interesas nebūtų pažeistas ir vadovaujantis Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punktu 2021
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2021 m. lapkričio 29 d. buvo atitinkamai priimtas nutarimas Nr.: APSA-N-31, laikinai taikyti ir
įpareigoti reklaminės veiklos subjektą sustabdyti reklamos skleidimą, kol bus priimtas Įstatymo 25
straipsnio 17 dalyje nurodytas nutarimas pažeidimo nagrinėjimo procedūroje.

Savivaldybės administracijos CSTS raštu 2021 m. lapkričio 16 d. pranešimas Nr. (12.8.)SSA-
712  informavo  Reklaminės  veiklos  subjektą  dėl  pažeidimo  nagrinėjimo,  tačiau  prašymų,
paaiškinimų ar kitokių tyrimui reikšmingų duomenų, dokumentų negautą.

Įvertinęs  Reklaminės veiklos subjekto gautus prašymus, raštus, Paaiškinimą, nustatyta, kad
Reklaminės  veiklos  subjektas  be  Savivaldybės  administracijos  išduoto  leidimo  (įrengti  išorinę
reklamą) įrengė Reklamos įrenginį, ji naudojo ir toliau naudoja.

Naujų aplinkybių, turinčių įtakos pažeidimo nagrinėjimo procedūrai, nenustatyta.  
Tyrimo  metu  surinkta  pakankamai  duomenų,  įrodymų,  kad  Reklaminės  veiklos  subjektas

skleisdamas išorinę reklamą pažeidė Įstatymo  12 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir  12 straipsnio 5
dalyje  nustatytus  reikalavimus.  Reklaminės  veiklos  subjektas neturėdamas  išorinės  reklamos
leidimo įsirengė  Reklamos  įrenginį,  tuo  pažeisdamas  Įstatymo 12 straipsnio  1 dalies  5  punktą.
Reklaminės veiklos subjektas, skleidė išorinę reklamą pažeidžiant nustatytus Įstatymo 12 straipsnio
5 dalyje reikalavimus.

Reklaminės veiklos subjektas nesilaikė ir pažeidė 2018 m. spalio 25 d. (2021-04-06 įsakymo
Nr. A-462 redakcija) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1785
patvirtinto Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos
aprašo 4 punktą.

Reklaminės veiklos subjektas pripažino padaręs pažeidimą, kas atitinka Įstatymo 24 straipsnio
6  dalyje numatytas lengvinančias aplinkybes.

Reklaminės veiklos subjektas nevykdė Savivaldybės administracijos raštuose teiktų prašymų
– raginimų, kuriais buvo raginama panaikinti Įstatymo pažeidimus panaikinant Reklamos įrenginį ir
skleidžiamą išorinę reklamą Reklamos įrenginyje, tęsė Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimą
ilgiau nei keletą savaičių, ką įrodo 2021 m. rugpjūčio 17 d. patikrinimo aktas Nr. TPSA-986, priedo
Nr. 2 ir vėlesnių tikrinimų aktai iki 2021 m. gruodžio 8  d. (imtinai)  patikrinimo akto Nr. TPSA-
1298 priedo Nr. 1.  Reklaminės veiklos subjektas nepaisydamas įpareigojimo pažeidimą nutraukti,
skleidė reklamą, taip padarydamas žalą visuomenės interesams, kas atitinka Įstatymo 24 straipsnio 7
dalyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 983 „Dėl įspėjimų
ir  baudų  už  Lietuvos  Respublikos  reklamos  įstatymo  pažeidimus  skyrimo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“ 7.2.3 punkte numatytas sunkinančias aplinkybes.

Pažeidimo esmė yra  įrodyta,  įrodymų pakanka nustatyti  visas  faktines  aplinkybes,  abejoti
įrodymais nėra pagrindo. Pažeidimo padarymo aplinkybės aiškios, veiksmai kvalifikuoti tinkamai,
atitinka pažeidimo, numatyto Įstatymo straipsnio dalyje, požymius. Skiriant baudą atsižvelgiama į
padaryto pažeidimo pobūdį, lengvinančias, sunkinančias aplinkybes.

Apie  pažeidimo  bylos  nagrinėjimo  datą  ir  laiką,  pažeidimo  nustatytą  faktą,  atsakomybėn
traukiamas  Reklaminės  veiklos  subjektas  buvo  informuotas,  procesiniai  dokumentai  įteikti
tinkamai.

 Pažeidimo  nagrinėjimo  procedūroje  įvertinus  visus  Reklaminės  veiklos  subjekto  gautus
raštus,  prašymus,  paaiškinimą,  surinktą  medžiagą,  bei  atsižvelgiant  į  tai  kas  išdėstyta ir
vadovaujantis  Įstatymo 24 straipsnio  4 dalimi,  25 straipsnio  17 dalimi ir  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  2019  m.  rugsėjo  25  d.  nutarimo  Nr.  983  „Dėl  įspėjimų  ir  baudų  už  Lietuvos
Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punktu,

 n u t a r i u:

1. Reklaminės  veiklos  subjektui  UAB  ,,Palink“  (įm.  k.:  110193723),  už  Lietuvos
Respublikos reklamos įstatymo  12 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 12 straipsnio 5 dalyje
reikalavimų pažeidimą skirti baudą -1500 Eurų (vienas tūkstantis penki šimtai eurai). 
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2. Įpareigoti Reklaminės veiklos subjektą UAB ,,Palink“ (įm. k.: 110193723), per 20 darbo
dienų nuo šio nutarimo išsiuntimo dienos,  nutraukti   Įstatyme nustatytų reikalavimų
neatitinkančios  reklamos naudojimą,  panaikinti  (pašalinti)  išorinę reklamą (skleidžiamą
Reklamos įrenginyje), išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę (Reklamos
įrenginyje), sutvarkyti aplinką.

Vadovaujantis Įstatymo 26 straipsniu Bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip
per  vieną  mėnesį  nuo  šio  nutarimo  priėmimo  dienos:  į  Valstybinės  mokesčių  inspekcijos  prie
Lietuvos  Respublikos  finansų  ministerijos  surenkamąją  sąskaitą  AS  „Citadele  banka“  Lietuvos
filialo sąskaitą Nr. LT787290000000130151 arba Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus sąskaitą Nr.
LT744010051001324763,  arba  AB SEB banko sąskaitą  Nr.  LT057044060007887175,  arba  AB
Šiaulių  banko  sąskaitą  Nr.  LT327180000000141038,  arba  AB „Swedbank“  banko  sąskaitą  Nr.
LT247300010112394300,  arba  UAB  Medicinos  banko  sąskaitą  Nr.  LT427230000000120025,
įmokos kodas 58829.

Pastaba. Mokant paskirtą baudą nurodyti įmokos kodą 58829 ir unikalus mokėjimo kodo
laukelyje nurodant  Nutarimo  skirti  Lietuvos  Respublikos  reklamos  įstatyme  nustatytą  baudą
numerį.

Nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

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 direktoriaus pavaduotojas
pavaduojantis administracijos direktorių                ________ Eduardas Bivainis
  (nutarimą priėmusio asmens pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                                                 (vardas, pavardė)       

Nutarimo nuorašas išsiųstas Valstybinei mokesčių inspekcijai______________________________
                        (data, registracijos numeris)
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