ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO PASLAUGOS APRAŠYMAS BEI
TIPINIO PROJEKTO LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMAS
2019-06-14
Pavadinimas
Administracinės paslaugos
pavadinimas

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Teisės aktai

Aprašymo turinys
Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas, tipinio projekto
leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas, leidimas keisti išorinės
reklamos spalvinį bei grafinį vaizdą, leidimo įrengti išorinę
reklamą išdavimas norint gauti naują leidimą iki leidimo galiojimo
termino pabaigos, įspėjimai apie galimą leidimo galiojimo
panaikinimą, leidimo galiojimo panaikinimas.
Paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Elektrėnų
savivaldybės teritorijoje, Architektūros ir kraštotvarkos skyriui
galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją
pateikiant du spalvotus popierinius egzempliorius su turinyje
išvardinamais pridedamais dokumentais pagal konkrečią situaciją
bei brėžiniais ir sunumeruotais puslapiais, arba atsiunčiant
registruotu laišku.
Elektroniniu paštu ar kitais elektroniniais ryšiais pateikiama
elektroniniu parašu pasirašyta paraiška (1 lapas) ir 1 elektroninė
byla su turinyje išvardinamais pridedamais dokumentais pagal
konkrečią situaciją bei brėžiniais ir sunumeruotais puslapiais.
Atsakymas į paraišką pateikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus
atsiimti, išsiunčiamas registruotu paštu, elektroniniu paštu arba
elektroniniais ryšiais (su žyma originalas nebus siunčiamas),
priklausomai nuo pateikimo Savivaldybės administracijai būdo.
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos inspekcijos įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0058572509B3/UallzCesVs
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.303FC0152D04?facesredirect=true
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F31E79DEC55D?facesredirect=true
Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4670.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.227E5D9EC4AC?facesredirect=true
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Elektrėnų savivaldybės l. e. administracijos direktoriaus 2019 m.
gegužės 7 d. įsakymas Nr. 03V- 319 „Dėl leidimų įrengti išorinę
reklamą išdavimo tvarkos aprašo bei tipinio dydžio ir turinio išorinės
reklamos įrengimo projekto patvirtinimo“

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/43e33e50731e11e9b81587fcbd5a76f6
Elektrėnų savivaldybės Tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimas
Nr. TS- 204 „Dėl pakeistų Elektrėnų savivaldybės vietinių
rinkliavų nuostatų patvirtinimo“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0c67e340455111e4ba35bf67d
0e3215e/asr
Už paslaugos suteikimą
atsakingi asmenys

Dėl išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą:
Kristina Sabonienė
Elektrėnų savivaldybės administracijos
kraštotvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. 8 528 58 063,
el. p. kristina.saboniene@elektrenai.lt
Arūnas Butrimavičius
Elektrėnų savivaldybės administracijos
kraštotvarkos skyriaus vedėjas
Tel. 8 528 58 030
el. p. arūnas.butrimavičius@elektrėnai.lt

Paslauga mokama
Paslauga apmokama tik vietoje
Užmokesčio gavėjo tikslus
pavadinimas
Įmonės kodas
Užmokesčio gavėjo banko
duomenys
Paslaugos suteikimo kaina

Architektūros

ir

Architektūros

ir

Taip
Ne
Elektrėnų savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188756190
Mokėjimo paskirtyje nurodyti dėl išdavimo įrengti išorinę reklamą
leidimo ir adresą leidimo įrengti išorinės reklamos.
Gavėjo sąskaitos numeris: LT807300010036446172,
AB Swedbank,
banko kodas 73000
Kultūros ir sporto renginių organizatoriai, reklamuojantys
renginius, kuriuos remia Elektrėnų savivaldybė, atleidžiami nuo
vietinės rinkliavos.
Rinkliava imama už leidimo įrengti išorinę reklamą, susijusią su
ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, savivaldybės
teritorijoje išdavimą.
Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nustatomos šios
vietinės rinkliavos:
1. kai išorinė reklama (išskyrus iškabas) įrengiama ant objektų,
kurie priklauso savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise ar
savivaldybės yra valdomi patikėjimo teise:
1.1. Elektrėnų mieste – 29 Eur už 1 kv. m metams,
1.2. kitose Elektrėnų savivaldybės vietose – 14 Eur už 1 kv. m
metams,
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1.3. už leidimo įrengti trumpalaikę reklamą išdavimą – 2,9 Eur už
vieną dieną;
2. kai išorinė reklama įrengiama kitose Elektrėnų savivaldybės
teritorijos vietose, taip pat už leidimo įrengti iškabą išdavimą,
neatsižvelgiant į išorinės reklamos plotą, imama 2,9 Eur vienkartinė
rinkliava.

Inicijavimo forma

Mokėjimo paskirtyje nurodyti: už leidimo įrengti išorinę reklamą
išdavimą ir išduodamo leidimo įrengti išorinę reklamą adresą.
Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą savivaldybės
teritorijoje formą;
Išorinės reklamos įrengimo projekto pavyzdys, kai reklaminis
įrenginys įrengiamas ant statinio fasado (pridedama);

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Išorinės reklamos įrengimo projekto pavyzdys, kai reklaminis
įrenginys įrengiamas žemės sklype.
Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti
išorinę reklamą tiek netipinio dydžio ir turinio iškaboms ir
reklamos įrenginiams, tiek tipinio dydžio ir turinio iškaboms
Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.
Pareiškėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), pageidaujantys įrengti
netipinio dydžio ir turinio išorinę reklamą, turi užpildyti
patvirtintą paslaugos paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę
reklamą, pateikti išorinės reklamos projektą, bei dokumentus
atsižvelgiant į konkrečią situaciją.
1. Pildant paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą,
nurodoma:
1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma,
kodas, buveinė, pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė,
asmens kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam
asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo
data), adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris,
elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);
1.2. išorinės reklamos plotas, kuris apskaičiuojamas pagal
stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal
labiausiai nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto
reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant reklamą ant pritaikytos
priemonės – pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus;
1.3. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;
1.4. reklamos skleidimo laikotarpis;
1.5. informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybą
leidžiantį dokumentą, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio
numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti yra
privalomas šis dokumentas;
1.6. informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar
kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
1.7. kokiu būdu (raštu, registruotu laišku arba elektroninėmis
priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti pranešimus.
2. Dokumentai, skirti išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą:
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2.1. jei pareiškėjas nėra pats žemės, statinių, įrenginių ar kitų
objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas,
pateikiamas žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama
išorinė reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto naudotojo
(naudotojų) raštiškas sutikimas;
2.2. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus
dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės,
statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė
reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti
objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso
Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise;
2.3. jeigu išorinę reklamą numatoma įrengti kultūros paveldo
objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, pateikiamas už
kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos raštiškas
sutikimas, saugomose teritorijose – gavus saugomų teritorijų
direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje
teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimą
(Reklamos įstatymo 12 str. 3 d.);
2.4. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių
konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių
subjektų raštišką sutikimą;
2.5. kai išorinės reklamos įrengimas numatomas inžinerinių
statinių apsauginėse zonose, pateikiamas raštiškas suderinimas su
inžinerinių statinių savininkais ar valdytojais;
2.6. galiojantį topografinį planą, jei reklaminis įrenginys
įrengiamas žemės sklype;
2.7. kitus prašomus administracijos direktoriaus dokumentus
(jeigu reikia).
3. Išorinės reklamos įrengimo projektas su turinyje sunumeruota
kompiuterine byla arba du spalvoti vienodi egzemplioriai, kurį
sudaro:
3.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma reklamos davėjas,
reklaminio įrenginio projekto rengėjas, žemės sklypo ar objekto,
ant kurio įrengiama išorinė reklama, duomenys (adresas, žemės
sklypo kadastrinis Nr. ar objekto unikalus Nr.);
3.2. išorinės reklamos projekto turinys;
3.3. aiškinamasis raštas su žemės sklypo, pastato (statinio)
naudojimo, apribojimų (jeigu jie yra) ir reklaminio įrenginio
aprašymu;
3.4. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame
plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių
bei sklypų ribų, koordinatės, kai reklaminis įrenginys įrengiamas
žemės sklype;
3.5. 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);
3.6. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas;
3.7. reklaminio įrenginio projektas;
3.8. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama
tvirtinama laikikliais (laikikliai, ankeriai, kronšteinai ar pan.).
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Pareiškėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), pageidaujantys įrengti
tipinio dydžio ir turinio išorinę reklamą, turi užpildyti patvirtintą
paslaugos paraišką ir gauti leidimą įrengti tipinę išorinę reklamą.
Tipinės reklamos įrengiamos be projekto, tačiau prie prašymo
pateikiant Apraše nurodytus dokumentus atsižvelgiant į konkrečią
situaciją.
1. Dokumentai, skirti išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą:
1.1. jei pareiškėjas nėra pats žemės, statinių, įrenginių ar kitų
objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas,
pateikiamas žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama
išorinė reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto naudotojo
(naudotojų) raštiškas sutikimas;
1.2. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus
dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės,
statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė
reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti
objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso
Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise;
1.3. jeigu išorinę reklamą numatoma įrengti kultūros paveldo
objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, pateikiamas už
kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos raštiškas
sutikimas, saugomose teritorijose – gavus saugomų teritorijų
direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje
teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimą
(Reklamos įstatymo 12 str. 3 d.);
1.4. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių
konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių
subjektų raštišką sutikimą;
1.5. kai išorinės reklamos įrengimas numatomas inžinerinių
statinių apsauginėse zonose, pateikiamas raštiškas suderinimas su
inžinerinių statinių savininkais ar valdytojais;
1.6. kitus prašomus administracijos direktoriaus dokumentus
(jeigu reikia).
Tipinis projektas ir jo įrengimo reikalavimai netaikomi norint
įrengti išorinę reklamą kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose
ir apsaugos zonose, gamtos paveldo objektuose, valstybinio
rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos
zonose, kelių apsaugos juostose ir apsaugos zonose, inžinerinių
tinklų apsaugos zonoje, ant skulptūrų, paminklų ar medžių.
Pareiškėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), turintys leidimą įrengti
išorinę reklamą ir pageidaujantys keisti išorinės reklamos spalvinį
bei grafinį vaizdą pateikia paraišką, kurioje nurodomas turimo
leidimo numeris, jo išdavimo data, ir išorinės reklamos spalvinis
bei grafinis vaizdas.
Pareiškėjai (fiziniai ir juridiniai asmenys), turintys leidimą įrengti
išorinę reklamą, tačiau pageidaujantys pratęsti jo galiojimą ir gauti
naują leidimą - ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo
galiojimo termino pabaigos Elektrėnų savivaldybės
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administracijai turi pateikti dokumentus leidimui išduoti, išskyrus
dokumentus, kuriuos reklaminės veiklos subjektas jau yra pateikęs
turimam leidimui gauti, jei juose pateikti duomenys ir (ar)
informacija nepasikeitė
Išorinis paslaugos adresas

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/defc8480731111e99ceae2890faa4
193?jfwid=-16c28fw2x3

Neelektroninės paslaugos
teikimo proceso aprašymas

Elektroninės ir neelektroninės
paslaugos suteikimo trukmė

Elektroninės paslaugos
trumpas pavadinimas
Elektroninės paslaugos
nuoroda
Elektroninės paslaugos teikimo
proceso aprašymas

Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą su pridedamais
dokumentais teikiama raštu ir atsiimama tiesiogiai asmeniui ar jo
atstovui atvykus į Elektrėnų savivaldybės administracijos „vieno
langelio“ asmenų aptarnavimo padalinį (101 kabinetas), tel. (8528) 58 091, arba atsiuntus paraišką ar per kurjerį.
Pareiškėjui išduodamas popierinės formos leidimas, priklausomai
nuo pateikimo Savivaldybės administracijai būdo.
Leidimas išduodamas arba reklaminės veiklos subjektui
pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti ne vėliau
kaip per 20 darbo dienų, o kai reklama įrengiama pagal patvirtintą
tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektą, – per
10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų leidimui
išduoti gavimo.
Leidimas įrengti išorinę reklamą Elektrėnų savivaldybės
teritorijoje arba pranešimas apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar
grafinio vaizdo pateikimą ir reikalingus dokumentus
https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie
Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos
komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės
priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą
kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens
tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus
būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo
formą leidimui įrengti išorinę reklamą Elektrėnų savivaldybės
teritorijoje arba pranešimą apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar
grafinio vaizdo pateikimą ir reikalingus dokumentus (pasirašytus
kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas patikrina dokumentus ir priima
sprendimą išduoti leidimą arba informuoja paslaugos gavėją dėl
papildomų dokumentų pateikimo.
4. Jei papildomų dokumentų pateikti nereikia, paslaugos
vykdytojas, informuoja paslaugos gavėją.
5. Paslaugos gavėjas prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų
(www.epaslaugos.lt) sumoka nustatyto dydžio vietinę rinkliavą.
6. Savivaldybės administracija išduoda leidimą (su žyma originalas
nebus siunčiamas) paslaugos gavėjui prisijungus prie Elektroninių
valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

_______________________________

