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          Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Civilinės
saugos ir teisėtvarkos skyriaus (toliau – CSTS)  patarėjas,  pavaduojantis  skyriaus vedėją Paulius
Stočkus, susipažinęs ir įvertinęs pažeidimo nagrinėjimo procedūroje Nr.  APT-9-(12.12.) (toliau–
Pažeidimo  nagrinėjimo  procedūra),  dėl  Lietuvos  Respublikos  Reklamos  įstatymo  (toliau–
Įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų reikalavimų nesilaikymo,
surinktą medžiagą nustatė, kad Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Įstatymo
19 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 25 straipsnio 8 dalimi, priėmė 2021 m. liepos 16 d. nutarimą Nr.
PV-680  „Pradėti  pranešimo  (skundo)  nagrinėjimą“,  kuriuo  nutarė  pradėti  2021  m.  liepos  5  d.
pranešimo (skundo)  Nr. (12.8.)SSA-399 nagrinėjimo procedūrą dėl  reklaminės  veiklos  subjekto
UAB  ,,Clear  Channel  Lietuva"  (įm.  k.:  111789288)  (toliau  –  Įmonė)  eksploatuojamo  išorinės
vaizdinės reklamos įrenginio, skleidžiamos išorinės reklamos adresu: Vytauto g. šalia 101 pastato,
Šiauliuose,  (2021  m.  birželio  30  d.  patikrinimo  aktas  Nr.  TPSA-813,  priedo  Nr.  2)  (toliau –
Reklamos įrenginys) galimai  pažeidžiant Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 12 straipsnio 5
dalyje nustatytus reikalavimus.

Savivaldybės  administracijos  CSTS  pažeidimo  nagrinėjimo  procedūroje,  vadovaujantis
Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 25 straipsnio 12 dalimi, 2021 m. liepos 20 d. raštu Nr.
(12.8.)SSA-422 paprašė per 14 kalendorinių dienų, nuo šio pranešimo gavimo dienos, Savivaldybės
administracijai  pradėtoje  nagrinėjimo  procedūroje,  raštu  pateikti  motyvuotą  paaiškinimą,  kodėl
Įmonė eksploatuoja išorinės vaizdinės reklamos įrenginį,  skleidžia išorinę reklamą ir nesustabdo
išorinės reklamos skleidimo šalia pastato, adresu: Tilžės g. 109, Šiauliuose, neturint Savivaldybės
administracijos  išduoto leidimo įrengti  išorinę reklamą,  kaip numatyta  Įstatymo 12 straipsnio 1
dalies 5 punkte ir 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 punkte, ir pateikti tai
pagrindžiančius  įrodymus. Taip  pat  Įmonė  įspėta  dėl  atsakomybės  už  Įstatymo 24 straipsnio  2
dalyje numatytų įpareigojimų nevykdymo, netinkamo vykdymo ar reklamos pakartotinio naudojimo
dieną.

Savivaldybės administracijoje 2021 m. rugpjūčio 9 d. gautas Įmonės raštas Nr. G-6436 „Dėl
paaiškinimų  pateikimo  pradėtoje  pažeidimo  procedūroje“  (toliau  –  Paaiškinimas), kuriuo  buvo
gautas patvirtinimas apie  CSTS rašto Nr.  (12.8.)SSA-422 „Dėl  paaiškinimo pateikimo“ gavimą.
Įmonė Paaiškinime nurodo:

„(2) UAB ,,Clear Channel Lietuva" (toliau – Bendrovė) žemiau pateikia bendrą paaiškinimą
dėl išorinės reklamos įrenginių eksploatavimo  šalia  Tilžės  109  pastato, šalia Tilžės 107 pastato,
šalia P. Višinskio 32 pastato, šalia Vytauto 101 pastato, šalia Rudės 27A ir 27G pastato, šalia
Vilniaus g. 137 pastato, šalia Žemaites 56 pastato, šalia Tilžės 170 pastato, šalia Aušros al. 62
pastato, šalia Dvaro g. 88 pastato, šalia Aušros al. 23 pastato, Šiauliuose.

(3)  Kaip  Jums  ir  žinoma,  Bendrovė  2019  m.  liepos  3  d.  ir  2019  m.  rugpjūčio  12  d.
(pakartotinai)  registruotu  paštu  išsiuntė  Šiaulių  miesto  savivaldybes  administracijai  (toliau  –
Savivaldybė) 2019 m. birželio 20 d. paraiškas išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą (toliau –

Elektroninio dokumento nuorašas



Paraiškos)  dėl  toliau  nurodytose  vietose  esančių  reklaminių  įrenginių  (toliau  -  Reklaminiai
įrenginiai): šalia  Tilžės  109  pastato,  Šiauliuose;  šalia  Tilžės  107  pastato,  Šiauliuose;  šalia  P.
Višinskio 32 pastato, Šiauliuose; šalia Vytauto 101 pastato, Šiauliuose; šalia Rudės 27A ir 27G
pastato,  Šiauliuose;  šalia  Vilniaus  g.  137  pastato,  Šiauliuose;  šalia  Žemaites  56  pastato,
Šiauliuose;  šalia  Tilžės  170  pastato,  Šiauliuose;  šalia  Aušros  al.  62  pastato,  Šiauliuose;  šalia
Dvaro g. 88 pastato, Šiauliuose; šalia Aušros al. 23 pastato, Šiauliuose <...>

(7) Tiek Paraiškų pateikimo metu, tiek ir šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymo (toliau – RĮ) 12 straipsnis, konkrečiai minėto straipsnio 10 dalis, numato, kad: 

10. Leidimas išduodamas arba reklaminis veiklos subjektui pateikiamas rašytinis motyvuotas
atsisakymas jį išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o kai reklama įrengiama pagal leidimą
išduodančios institucijos patvirtintą tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektą, -
per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai  įformintų dokumentų leidimui  išduoti  gavimo. Jeigu  per
nurodytus  terminus  leidimą  išduodanti  institucija  neišduoda  leidimo  ir  nepateikia  motyvuoto
rašytinio atsisakymo išduoti leidimą laikoma, kad leidimas išduotas.

(8)  Tapatus teisinis  reguliavimas įtvirtintas  ir  Šiaulių  miesto savivaldybės  administracijos
direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. Nr. A-1785 įsakymu Dėl leidimų įrengti išorine reklamą Šiaulių
miesto savivaldybes  teritorijoje  išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pavirtinto  Leidimų įrengti
išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybes teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo 29 p. <...>

(9)  Savivaldybė  per  RĮ  12  str.  10  dalyje  nurodytą  20  darbo  dienų  terminą  po  Paraiškų
pateikimo: 

1. Nei išdavė Bendrovei leidimą; 
2. Nei pateikė motyvuota atsisakymą Bendrovei išduoti leidimą.
(10) Vadinasi, remiantis aukščiau nurodytu ir Paraiška pateikimo metu galiojusio RĮ 12 str.

10 dalyje, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. Nr. A-1785
įsakymu  patvirtinto  Leidimų  įrengti  išorinę  reklamą  Šiaulių  miesto  savivaldybės  teritorijoje
išdavimo tvarkos aprašo 29 punkte įtvirtintu imperatyviu teisiniu reguliavimu, Bendrovei leidimai
dėl  Paraiškose  nurodytų  išorinių  Reklaminių  įrenginių  buvo  išduoti  pateiktose  Paraiškose
nurodytam terminui, t. y. 2021 m. liepos 24 d.

(11) Taigi, atsižvelgdami į aukščiau nurodytas aplinkybes, paaiškiname, kad išorinė reklama
Bendrovei  priklausančiuose  Reklaminiuose  įrenginiuose  yra  skleidžiama  Šiaulių  miesto
savivaldybės administracijos išduotu leidimu pagal RĮ 12 str. 10 dalį.

(12) Pažymėtina, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio
25 d. įsakymo Nr. A1-1785, kuriuo buvo patvirtintas Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto
savivaldybės  teritorijoje  išdavimo  tvarkos  aprašas,  2  punktas  numato,  kad  pasibaigus  leidimo
įrengti  išorinę reklamą galiojimo terminui per ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą turi būti
nukabinta reklama, išardyta specialioji išorines reklamos pateikimo priemonė ir sutvarkyta aplinka.
Atsižvelgus į visa tai, Reklaminiai renginiai turėtų būti išardyti iki 2021 m. rugpjūčio 20 d., nes šiuo
metu Bendrovei išduoti leidimai galioja iki 2021 m. liepos 24 d.

(13) Kaip yra žinoma Savivaldybei,  Bendrove dėl Reklaminių įrenginių Savivaldybei  buvo
pateikusi naujas 2020 m. kovo 13 d. paraiškas išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą. Naujomis
paraiškomis  buvo  prašoma  išduoti  leidimus  ilgesniam  terminui,  t.  y.  iki  2025  m.  kovo  13  d.
Savivaldybė  atsisakė  tenkinti  Naujas  paraiškas  ir  naujų  leidimų  ilgesniam  terminui  neišdavė.
Bendrovė  nesutikdama  su  Savivaldybės  priimtais  2020  m.  balandžio  14  d.  sprendimais  dėl  jų
pateikė  skundą  teismui.  Šiuo  metu  tarp  Savivaldybės  ir  Bendrovės  kilęs  ginčas  nėra  galutinai
išspręstas,  kadangi  byla  vis  dar  nagrinėjama Lietuvos  vyriausiajame  administraciniame  teisme
(administracinės bylos Nr. eA-2896-442/2021).

(14)Taip  pat  Bendrovė  2021  m.  rugpjūčio  2  d.,  suėjus  2019  m.  liepos  3  d.  Paraiškose
nurodytam leidimų galiojimo terminui (2021 m. liepos 24 d.), kreipėsi i Savivaldybę pakartotinai,
prašydama išduoti leidimus.

(15) Kaip esame ne kartą informavę,  Bendrovė išimtinai  dėl  to,  kad Savivaldybė  atsisakė
išduoti naujus leidimus dėl Reklaminių įrenginių eksploatavimui (administracinė byla Nr. eA-2896-
442/2021), Bendrovė bus priversta patirti Reklaminių įrenginių demontavimo, transportavimo, o
vėliau,  jeigu  minėta  byla  bus  išspręsta  Bendrovės  naudai,  tų  pačių  Reklaminių  įrenginių
pakartotinio sumontavimo išlaidas, be to, Bendrovė taip pat praras ženklią pajamų dalį  už visą



laikotarpį,  kurį  Reklaminiai  įrenginiai  nebus  eksploatuojami.  Visų  šių  nuostolių  susidarymo
priežastis  bus vienintelė  -  Savivaldybės  priimti  sprendimai dėl  kurių šiuo metu vyksta teisminis
ginčas Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme. Kitaip tariant, Bendrovės būsimų nuostolių
susidarymą nulems išimtinai tik ginčijami sprendimai, o tai leidžia teigti, kad tokius Sprendimus
pripažinus  neteisėtais,  Savivaldybei  teks  ir  pareiga  atlyginti  Bendrovės  patirtus  nuostolius
(įskaitant ir Bendrovės negautas pajamas). 

(16) Remdamasi aukščiau nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, Bendrovė: 
1. paaiškina, kad išorinė reklama Bendrovei priklausančiuose Reklaminiuose įrenginiuose yra

skleidžiama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos išduotu leidimu pagal RĮ 12 str. 10 dalį,
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. Nr. A-1785 įsakymu
patvirtinto Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos
aprašo 29 punktą.

2.  Pakartotinai  prašo  leisti  Bendrovei  eksploatuoti  ginčo  objektu  esančius  Reklaminius
įrenginius, kurie yra nurodyti šio raišto 1 paragrafe, nuo 2021 m. liepos 25 d. iki bus išnagrinėta
teisminė byla Nr. eA-2896-442/2021 ir įsiteisės atitinkamas teismo priimtas sprendimas dėl ginčo
esmės.“.

Savivaldybės administracijos CSTS 2021 m. rugpjūčio 10 d. patikrinimo akto Nr. TPSA-957,
priedu Nr. 9 nustatyta,  kad 2021 m. rugpjūčio 10 d.  Įmonė toliau skleidžiamą išorinę reklamą
Reklaminiame įrenginyje, taip pat neišardyta specialioji išorines reklamos pateikimo priemonė.

Patikrinus  Savivaldybės  administracijos  dokumentu  valdymo  sistemoje  ir  susipažinus  su
Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio 2021
m. liepos 2 d. atsakymu Nr. GSA-867, Savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir
paveldosaugos  skyriaus  2021  m.  liepos  5  d.  atsakymu  Nr.  GSA-892  ir  Įmonės  paaiškinimo
teiginiais konstatuotina, kad Savivaldybės administracijoje nėra duomenų dėl Įmonės minimų 2019
m. birželio  – rugpjūčio  mėn.  galimai  teiktų  paraiškų išduoti  leidimus  įrengti  išorines  reklamas.
Savivaldybės  administracijoje  taip pat  nėra duomenų,  kad Įmonė sumokėjo vietinę  rinkliavą  už
leidimo įrengti išorinę reklamą Reklamos įrenginyje.

Šį  faktą  Įmonė  patvirtino  ir  savo  konkliudentiniais  veiksmais,  kuomet  Savivaldybės
administracijai  pateikė  vienuolika  paraiškų  naujiems  leidimams  gauti  Įmonės  paaiškinime
nurodytiems  Reklaminiams  įrenginiams,  tai  patvirtina  Savivaldybės  administracijos  dokumentu
valdymo sistemoje (toliau – DVS) 2019 m. spalio 8 d. užregistruotos paraiškos DVS registracijos
Nr. GVA-1026 (atsakyta 2019-11-05 Nr. (11.20.)SVA-717), GVA-1029 (atsakyta 2019-11-05 Nr.
(11.20.)SVA-720), GVA-1028 (atsakyta 2019-11-05 Nr. (11.20.)SVA-719), GVA-1027 (atsakyta
2019-11-05 Nr. (11.20.)SVA-718), GVA-1021 (atsakyta 2019-11-05 Nr. (11.20.)SVA-715), GVA-
1018  (atsakyta  2019-11-05  Nr.  (11.20.)SVA-712),  GVA-1020  (atsakyta  2019-11-05  Nr.
(11.20.)SVA-714), GVA-1019 (atsakyta 2019-11-05 Nr. (11.20.)SVA-713), GVA-1023 (atsakyta
2019-11-05 Nr. (11.20.)SVA-710), GVA-1016 (atsakyta 2019-11-05 Nr. (11.20.)SVA-711), GVA-
1025 (atsakyta 2019-11-05 Nr. (11.20.)SVA-716) ir vėliau 2020 m. kovo 19 d. (DVS registracijos
Nr. GVA-259, GVA-258, GVA-256, GVA-254, GVA-255, GVA-260, GVA-252, GVA-261, GVA-
53, GVA-251, GVA-257).

Į  visas  minėtas  gautas  Įmonės  pateiktas  paraiškas,  raštais  buvo  atsakyta  nepažeidžiant
Įstatymo  12  str.  10  dalyje  nurodytą  20  darbo  dienų  terminą  po  Paraiškų  pateikimo,  nurodant
aplinkybes, taip pat, kad leidimas įrengti išorinę reklamą neišduotas, grąžinama paraiška. Paraiškų
pateikimas naujiems leidimams gauti iš esmės konstatuoja faktinę situaciją, kad paraiškų pateikimo
metu galiojančių leidimų Įmonė neturėjo, Įmonės teiginiai neatitinka faktinių aplinkybių. Įmonės
pateikti  teiginiai  yra  vertinami  kaip  deklaratyvūs,  neatitinkantys  tikrovės  bei  kaip  vengimas
atsakomybės.

Pažeidimo  nagrinėjimo  procedūroje iš  surinktos  medžiagos  konstatuotina,  kad  Įmonė
neturėdama išorinės reklamos  leidimo, toliau Reklamos įrenginyje skleidžia išorinę reklamą, taip
pat, jog yra pakankamai duomenų, kad išorinės reklamos skleidimas Reklamos įrenginyje, gali būti
pripažintas  neatitinkančiu  Įstatyme nustatytų  reikalavimų ir  tai  padarytų  visuomenės  interesams
žalos.  Pažymėtina,  kad   Savivaldybių  institucijos  yra  viešieji  juridiniai  asmenys,  kurių  tikslas
tenkinti viešuosius interesus (Lietuvos Respublikos Civilinis kodekso 2.34 straipsnis). Pažymėtina
ir tai, kad mokesčių surinkimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, nes taip yra gaunama lėšų



visos visuomenės poreikiams tenkinti. Nemokant mokesčių ir vietinių rinkliavų, viešasis interesas
yra pažeidžiamas, o subjektas, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidedantis prie mokesčių nemokėjimo,
mokesčių teisės prasme elgiasi nesąžiningai, mokesčių nemokantys subjektai konkurencine prasme
atsiduria geresnėje padėtyje nei juos mokantys. Savivaldybės administracijoje negauta duomenų,
kad Įmonė moka vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą Reklamos įrenginyje.

Siekiant užtikrinti, kad viešasis interesas nebūtų pažeistas ir atsižvelgiant į tai kas išdėstyta 
vadovaudamasis Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punktu nutariu:

1. Laikinai taikyti ir įpareigoti  reklaminės veiklos subjektą UAB ,,Clear Channel Lietuva",
įm.  k.:  111789288, sustabdyti Reklamos  įrenginyje šalia  Vytauto  g.  101  pastato,
Šiauliuose,  reklamos  skleidimą,  kol  bus  priimtas  Įstatymo  25  straipsnio  17  dalies
nurodytas nutarimas pažeidimo nagrinėjimo procedūroje.

Šis  nutarimas  vadovaujantis  Įstatymo  27  straipsniu  gali  būti  skundžiamas  teismui  per
30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Patarėjas, pavaduojantis skyriaus vedėją Paulius Stočkus

Evaldas Gudžiūnas, tel. 8 41 596 276, el. p. evaldas.gudziunas@siauliai.lt
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