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3.

4.

Pavadinimas
Administracinės
pavadinimas
Administracinės
versija
Administracinės
apibūdinimas

Aprašymo turinys
paslaugos Išorinių reklamų ir iškabų savivaldybės teritorijoje
derinimas.
paslaugos

paslaugos Išorinės reklamos įrengimo projektą derina
Savivaldybės administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyrius. Reklamos projektas prieš
teikiant jį derinti Architektūros ir urbanistikos
skyriui turi būti suderintas su:
1. Savivaldybės kalbos tvarkytoju;
2. jei reklama įrengiama saugomoje teritorijoje –
Biržų regioninio parko direkcija arba Panevėžio
regiono aplinkos apsaugos departamentu (kai
saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų
teritorijų direkcijos);
3. jei reklama įrengiama kultūros paveldo
objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose –
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Panevėžio teritoriniu padaliniu;
4. jei reklama įrengiama arčiau kaip 30 m nuo
gatvių bei arčiau kaip 150 m nuo kelio ne
gyvenvietėse – teritorine policijos įstaiga
(padaliniu);
5. jei reklamos įrenginys ar statinys statomas
inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų
apsaugos zonose – inžinerinių tinklų, susisiekimo
komunikacijų
savininkais,
valdytojais
ar
naudotojais.
Teisės aktai, reguliuojantys Lietuvos
Respublikos
reklamos
įstatymas
administracinės
paslaugos (https://www.eteikimą
tar.lt/portal/lt/legalAct/53ff09f055cc11e4b3a0e025
7391d42c/SsnUmklvIO).
2. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų
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teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_
l?p_id=254390&p_query=&p_tr2=2).
3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
((https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/aAHt
HkROzm).
4. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos
įstatymas
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_
l?p_id=170492).
5. Biržų rajono savivaldybės išorinės reklamos
įrengimo taisyklės, patvirtintos Biržų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.
rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A-730 (toliau –
Taisyklės)
(http://www.infolex.lt/birzai1/Default.aspx?Id=3&
DocId=7464).
Informacija ir dokumentai, 1. prašymą (Taisyklių 4 priedas);
kuriuos turi pateikti asmuo
2. Išorinės reklamos įrengimo projektą (3 egz.,
kurių vienas lieka Architektūros ir urbanistikos
skyriuje), kurį sudaro:
2.1. titulinis lapas (objektas, užsakovas,
projektuotojas, rangovas (jei žinomas), projekto
numeris, parengimo metai);
2.2. aiškinamasis raštas;
2.3.
reklaminio
įrenginio
vietos
schema
topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys
įrengiamas ant žemės;
2.4. 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);
2.5. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas
(nurodant spalvų kodus);
2.6. reklaminio įrenginio brėžinys (objekto tikslūs
matmenys milimetrais);
2.7. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei
reklama tvirtinama laikikliais;
2.8. dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių,
įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama
išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais
pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas)
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6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)

7.

Administracinės
teikėjas

paslaugos

sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra
šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama
įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir
kitų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir
kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar
jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
2.9. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento
kopija, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės,
statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių
įrengiama išorinė reklama, savininkas;
2.10. juridinio asmens registravimo pažymėjimo
arba individualios veiklos vykdymo registracijos
pažymos, arba verslo liudijimo kopija;
2.11. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų
ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos
objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas
sutikimas.
Architektūros ir urbanistikos skyrius organizuoja
Savivaldybės tarybos sprendimo projekto rengimą
dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą, jei žemė,
statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių
numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso
Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi
patikėjimo teise.
Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus
vedėjo Savivaldybės vyriausiojo architekto
funkcijas, tel. (8 450) 42 102, mob. tel. 8 682 54
108, el. paštas loreta.munikiene@birzai.lt.

Vaida Bajorūnienė, Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 450) 42 103,
el. paštas vaida.bajoruniene@birzai.lt.
paslaugos Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Skyriaus
vedėjo Savivaldybės vyriausiojo architekto
funkcijas, tel. (8 450) 42 102, mob. tel. 8 682 54
108, el. paštas loreta.munikiene@birzai.lt.
paslaugos 20 darbo dienų.

8.

Administracinės
vadovas

9.

Administracinės
suteikimo trukmė
Administracinės
paslaugos Neatlygintina.
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo
forma,
pildymo Biržų rajono savivaldybės išorinės reklamos
pavyzdys ir prašymo turinys
įrengimo taisyklių, patvirtintų Biržų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m.
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rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A-730, 4 priedas
(http://www.infolex.lt/birzai1/Default.aspx?Id=3&
DocId=7464).
ir
ryšių tel. (8 450) 42 102, mob. tel. 8 682 54 108, el.
naudojamos paštas loreta.munikiene@birzai.lt.
administracinę www.birzai.lt.

Informacinės
technologijos,
teikiant
paslaugą
Administracinės
paslaugos
teikimo ypatumai
Administracinių
paslaugų Aprašymas
užregistruojamas
ir
saugomas
teikimo aprašymų įtraukimas į atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą
dokumentų apskaitą

Skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti Skyriaus vedėjo-Savivaldybės
vyriausiojo architekto funkcijas

_________________

Loreta Munikienė

