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Biržai
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas
2.
Administracines paslaugos versija
3.
Administracinės paslaugos apibūdinimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Aprašymo turinys
Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
3 versija 2017-06-21
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams
asmenims, norintiems gauti leidimą išorinei
vaizdinei reklamai įrengti.
1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.
3. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670.
4. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T- 164 „Dėl
vietinių rinkliavų“.
5. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
sausio 28 d. sprendimas Nr. T-2. „Dėl vietinių
rinkliavų nuostatų“.
6. Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. Nr. A-83 „Dėl
leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono
savivaldybėje
išdavimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“.
Fiziniai ar juridiniai asmenys pateikia:
Savivaldybės
administracijos
direktoriaus
patvirtintos formos paraišką išduoti leidimą
įrengti išorinę reklamą, kurioje nurodoma:
– pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas,
teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio
asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas
korespondencijai,
individualios
veiklos
vykdymo registracijos pažymos ar verslo
liudijimo
numeris,
telefono
numeris,
elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį
turi); išorinės reklamos plotas, išorinės reklamos
įrengimo adresas, vieta, reklamos skleidimo
laikotarpis,
– išorinės reklamos įrengimo projektą (2 egz.,
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kurių vienas lieka seniūnijoje), suderintą su
Biržų rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriumi (toliau –
Architektūros ir urbanistikos skyrius),
– dokumento, patvirtinančio Savivaldybės
sutikimą įrengti išorinę reklamą, kopija (jei
žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant
kurių numatoma įrengti išorinę reklamą,
priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra
valdomi patikėjimo teise).
6.

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

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

–
Biržų miesto seniūnija
seniūnas Vytas Jareckas,
tel. (8 450) 31 086, el. p. birzai@birzai.lt;
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
seniūno pavaduotojas Kęstutis Jasikas,
tel. (8 450) 55 188, el. p.
nem.radviliskis@birzai.lt;
Pabiržės seniūnija
seniūno pavaduotoja Violeta Morkvėnienė,
tel. (8 450) 59 136, el. p. pabirze@birzai.lt;
Pačeriaukštės seniūnija
seniūno pavaduotoja
Justina Pečiukevičiūtė-Pipynė,
tel. (8 450) 57 272; el. p. paceriaukste@birzai.lt
Papilio seniūnija
seniūno pavaduotoja Angelė Šaučiūnienė,
tel. (8 450) 58 198, el. p. papilys@birzai.lt;
Parovėjos seniūnija
seniūno pavaduotoja Ilona Žvirgždienė,
tel. (8 450) 56 115, el. p. ilona.sataite@birzai.lt;
Širvėnos seniūnija
seniūno pavaduotojas Saulius Eigirdas,
tel. (8 450) 32 584, el. p. sirvena@birzai.lt;
Vabalninko seniūnija
Seniūno pavaduotoja Zena Švainauskienė,
tel. (8 450) 54 246, el. p. vabalninkas@birzai.lt.
Biržų miesto seniūnija
seniūnas Vytas Jareckas,
tel. (8 450) 31 596, el.p.vytas.jareckas@birzai.lt;
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
seniūnas Giedrius Kubilius
tel. 8 (450) 55 189,
el. p. nem.radviliskis@birzai.lt;
Pabiržės seniūnija
seniūnė Vita Zurbaitė,
tel. (8 450) 59 136, el. p. pabirze@birzai.lt;
Pačeriaukštės seniūnija
seniūnas Aurimas Frankas,
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tel. (8 450) 57 294, el. p. paceriaukste@birzai.lt
Papilio seniūnija
seniūnas Renas Čygas,
tel. (8 450) 58 198, el. p. papilys@birzai.lt
Parovėjos seniūnija
seniūnė Gailutė Tamulėnienė,
tel. 8 (450) 56 199, el. p. paroveja@birzai.lt;
Širvėnos seniūnija
seniūnė Neringa Šijanienė,
tel. 8 (450) 31 880, el. p. sirvena@birzai.lt;
Vabalninko seniūnija
seniūnė Lilija Vaitiekūnienė,
tel. 8 (450) 54268, el. p. vabalninkas@birzai.lt.
9.
10.

11.
12.

13.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė
Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

5 darbo dienos
1. Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę
reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą
(vieno kvadratinio metro reklamos kaina
vieneriems metams):
1.1. Biržų miesto teritorijoje – 73 Eur,
1.2.Kitose teritorijose – 36 Eur.
2. Vietinė rinkliava už leidimo įrengti
trumpalaikę (iki vieno mėnesio) išorinę reklamą
išdavimą (vieno kvadratinio metro kaina) – 9
Eur.
3. Už leidimo įrengti reklaminę iškabą išdavimą
nustatomas vienkartinis vietinės rinkliavos
mokestis – 7 Eur.
Gavėjas – Biržų rajono savivaldybės
administracija
Gavėjo kodas– 188642660
AB DNB bankas LT774010041300080102
(paskirtis– už leidimo įrengti išorinę reklamą
išdavimas).
Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą
(priedas)
Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis
priemonėmis, naudojantis elektroninių valdžios
vartų portalu https://www.epaslaugos.lt/portal/
Administracinė paslauga yra galutinė.
Leidimas išduodamas Pareiškėjo nurodytu būdu
– raštu arba elektroninėmis priemonėmis.
Leidimo
galiojimo terminas nustatomas
atsižvelgiant į pareiškėjo paraiškoje nurodytą
reklamos skleidimo laikotarpį ir negali būti
ilgesnis kaip 5 metai.
Leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas
pateikus rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį
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dokumentą.
14.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

Biržų miesto seniūnas

Vytas Jareckas

Nemunėlio Radviliškio seniūnas

Giedrius Kubilius

Pabiržės seniūnijos seniūnė

Vita Zurbaitė

Pačeriaukštės seniūnijos seniūnas

Aurimas Frankas

Papilio seniūnijos seniūnas

Renas Čygas

Parovėjos seniūnijos seniūnė

Gailutė Tamulėnienė

Širvėnos seniūnijos seniūnė

Neringa Šijanienė

Vabalninko seniūnijos seniūnė

Lilija Vaitiekūnienė
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Leidimų įrengti išorinę reklamą
Biržų rajono savivaldybėje
išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas
Biržų rajono savivaldybės administracijos
____________________ seniūnijai
PARAIŠKA IŠDUOTI LEIDIMĄ
ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ
20 m. _____________ _____ d. Nr. _____
Reklaminės veiklos subjektas ____________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

_________________________________________________________________________
gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo

__________________________________________________________________________
liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Prašau išduoti leidimą įrengti ____________________________________________
(iškabą/ reklamą (reikalingą įrašyti); reklamos plotas, kv. m.,

_________________________________________________________________________,
adresas ( vieta), reklamos skleidimo laikotarpis (mėn./m.)

pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus
20___ m. ____________ d. suderintą projektą Nr. A22-________________________ arba
20__ m. ___________d. išduotą statybą leidžiantį dokumentą Nr. ____________
(jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas).

PRIDEDAMA (bendruoju atveju):
1. Dokumento, patvirtinančio savivaldybės institucijos sutikimą 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, _______________
data ir numeris.
2. Suderintas išorinės reklamos įrengimo projektas, _____ egz.
3. Juridinio asmens įgaliojimas fiziniam asmeniui atstovauti juridinį asmenį teikiant
paraišką, ___lap.
Leidimą norėčiau gauti _______________________________________________________
(atsiimti seniūnijoje, atsiųsti registruotu paštu, elektroninėmis priemonėmis (jei jos įdiegtos)

Seniūnijos pranešimus norėčiau gauti ___________________________________________
(raštu ar elektroninėmis priemonėmis)

Prašymą pateikė ____________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

