LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
ATMINTINĖ
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 ir 24 straipsniais draudžiama
įrengti išorinę reklamą, neturint leidimo. Išorinės reklamos įrengimas, neturint leidimo reklaminės veiklos
subjektams gali būti skiriama bauda nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki dviejų tūkstančių
aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, norintis gauti leidimą įrengti išorinę reklamą
1. Prašymas.
2. Žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų
naudotojo (naudotojų) sutikimas, išskyrus atvejus, kai reklaminės veiklos subjektas pats yra šių objektų
savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi
patikėjimo teise.
3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės,
statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama reklama, savininkas.
4. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta)
gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas, jeigu reklama
įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo namo.
5. Šalia esančių patalpų savininkų sutikimas įrengti konsolę, jeigu jai tvirtinti reikalingas sienos plotas yra kito
savininko.
6. Prekės ženklo registracijos liudijimo kopija, patvirtinta vadovo, jei naudojamas šis ženklas.
7. Nustatyta tvarka suderintas reklamos projektas (2 egzemplioriai).
8. Vietinės rinkliavos (jei reikia) mokėjimo pavedimo kopija.
Prašymas pateikiamas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistei Reginai Leknickienei
(Livonijos g. 4, 216 kab.), tel. (8 426) 69 145, el. p. regina.leknickiene@joniskis.lt
Reklamos projektas turi būti suderintas su:
1. savivaldybės kalbos tvarkytoju; 2. savivaldybės vyriausiuoju architektu;
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniu padaliniu (kai reklama įrengiama
kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose);
4. Žagarės regioninio parko direkcija (kai reklama įrengiama Žagarės regioninio parko teritorijoje);
5. Joniškio rajono policijos komisariato atsakingu pareigūnu (kai išorinė reklama įrengiama arčiau kaip 30 metrų
nuo gatvių ir arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse);
6. inžinerinius tinklus eksploatuojančia įmone (kai reklaminis įrenginys statomas inžinerinių tinklų apsaugos
zonoje).
Reklamos projektą sudaro:
1. reklamos vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, objekto, ant kurio įrengiama reklama, nuotrauka ar
projektas ir pan.);
2. reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas, nurodytas reklamos pateikimo plotas;
3. reklamos laikiklių, tvirtinimo mazgų brėžiniai (kai reklama tvirtinama ant pritaikytos reklamos pateikimo
priemonės);
4. vietos topografinis planas su požemio tinklais, kur pažymėta projektuojamo reklamos objekto vieta, jei
projektuojamas reklaminis įrenginys.
Reklamos projekte turi būti nurodytas reklamos adresas, reklamos užsakovo, projektuotojo tikslūs duomenys
Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą vieneriems metams mokama vietinė rinkliava:
- ant pastatų Joniškio ir Žagarės miestuose už reklamos ploto vieną kvadratinį metrą – 29 Eur;
- ant pastatų kaimo teritorijoje už reklamos ploto vieną kvadratinį metrą – 15 Eur ;
- ant stacionarių reklaminių stendų už reklamos ploto vieną kvadratinį metrą – 29 Eur;
- už visą reklaminį kainų stovą – 58 Eur;
- už kilnojamosios reklamos ploto vieną kvadratinį metrą – 5,8 Eur;
- už trumpalaikės išorinės reklamos ploto vieną kvadratinį metrą (parai) – 0,6 Eur.
Už leidimo įrengti iškabą išdavimą vietinė rinkliava nemokama.
Vietinė rinkliava netaikoma:
- valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, kitoms iš valstybės biudžeto išlaikomoms
įstaigoms;
- savivaldybės ir kitų biudžetinių įstaigų organizuojamiems kultūros, švietimo ir sporto renginiams;
- kaimo turizmo sodyboms;
- politinei ir socialinei reklamai, nesusijusiai su ūkine komercine ir finansine veikla.
Mokestis mokamas į Joniškio rajono savivaldybės administracijos (į. k. 288712070) sąskaitą
LT74 4010 0510 0178 2215 DNB banke. Mokėjimo paskirtis – „Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą“.

