PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
6-OJO ŠAUKIMO 21-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ IR IŠORINĖS REKLAMOS
ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2008 m. liepos 31 d. Nr. T2-182
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484;
2007, Nr. 101-4107) 11 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 12 straipsniu, Išorinės reklamos įrengimo
tipinėmis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d.
įsakymu Nr. 405 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405
,,Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 1043305; 2005, Nr. 97-3683), Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Nustatyti Vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės
teritorijoje išdavimą.
2. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės
teritorijoje išdavimą nuostatus (pridedama).
3. Patvirtinti išorinės reklamos įrengimo taisykles (pridedama).
4. Pripažinti netekusiais galios:
4.1. Palangos miesto tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 90 „Dėl vietinės
rinkliavos už leidimo įrengti vaizdinę komercinę reklamą ant savivaldybei priklausančių ar
valdytojo teise valdomų objektų išdavimą“ 1 ir 2 punktus;
4.2. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T2-64
,,Dėl Tarybos 2001 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 90 pakeitimo“.
5. Šio sprendimo 1 punkte nustatyta rinkliava netaikoma asmenims, turintiems
išduotus leidimus (leidimų galiojimo laikotarpiui).
6. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.
7. Skelbti sprendimą vietinėje spaudoje.

Meras

Vytautas Stalmokas

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-182
2 punktu
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ
SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
išdavimą (toliau – Rinkliava) – tai Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta
privaloma įmoka, galiojanti ir renkama Savivaldybės teritorijoje.
2. Pagrindinės sąvokos:
Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija,
susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar
naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų
perėmimą.
Išorinė reklama – reklama, kurios pateikimo priemonės yra ne patalpose. Šioms
pateikimo priemonėms priskiriamos įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, nuorodos
ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės (išskyrus
visuomeninį transportą, judantį nustatytais maršrutais) ir pan.) reklamos pateikimo priemonės.
Iškaba – prie juridinio asmens ar juridinio asmens padalinio buveinės pastato pateikta
informacija, nurodanti juridinio asmens ar jo padalinio pavadinimą, arba prie juridinio asmens ar
individualia veikla besiverčiančio fizinio asmens verslo vietos pateikta informacija, nurodanti
juridinio asmens ar individualia veikla besiverčiančio asmens verslo pobūdį (parduotuvė, viešbutis,
kirpykla ir pan.). Iškaboje gali būti nurodytas prekių ar paslaugų ženklas, vėliava, emblema,
individualia veikla besiverčiančio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo
registracijos pažymos arba įsigyto verslo liudijimo numeris ar kita papildoma informacija (darbo
laikas ir pan.).
Socialinė reklama – tai reklama, kurioje visuomenei pateikiama nekomercinė
informacija apie valstybės ar vietos savivaldos institucijų, visuomeninių organizacijų bei asmenų
vykdomą socialinės apsaugos, sveikatos, aplinkos apsaugos, švietimo, kultūros, mokslo ir pan.
politiką bei jos įgyvendinimo priemones.
Asmuo – juridinis ar fizinis asmuo.
Reklaminis įrenginys – specialus įrenginys, ant kurio yra reklamos plotas.
Reklamos plotas – plotas ar erdvė išorinei reklamai skleisti.
Reklamos leidimas – Palangos miesto savivaldybės administracijos parengtas
dokumentas, už kurio išdavimą Savivaldybės tarybos sprendimu nustatoma rinkliava (toliau –
Leidimas).
Reklamos skleidėjas – asmuo, bet kokiomis informacijos perdavimo priemonėmis
skleidžiantis reklamą.
Reklamos davėjas – asmuo, kurio iniciatyva ir interesams naudojama (užsakoma,
gaminama, skleidžiama) reklama.
Rinkliavos mokėtojas – asmuo, gaunantis Leidimą įrengti išorinę reklamą Palangos
miesto savivaldybės teritorijoje.
3. Išorinė reklama įrengiama vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais reklamos
skleidimą ir reklamos įrenginių įrengimą.
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II. RINKLIAVOS ZONOS IR DYDŽIAI
4. Palangos mieste valstybei bei savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise
valdomų objektų, žemės sklypų teritorija pagal patrauklumą išorinei reklamai skirstoma zonomis:
4.1. pirmoji zona – teritorijos nuo Vytauto gatvės iki paplūdimio, Palangos paplūdimys
nuo Birutės kalno iki Ošupio tako, Šventosios paplūdimys nuo Elijos gatvės iki Kuršių tako;
4.2. antroji zona – teritorijos nuo Vytauto gatvės iki Klaipėdos plento, nuo Kopų ir
Jūros gatvių iki paplūdimio, teritorijos nuo Kontininkų gatvės iki Elijos gatvės.
4.3. trečioji zona – visos likusios Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos dalys.
5. Rinkliavos dydžiai, išduodant Leidimą įrengti 1 kv. m reklamos ploto, parai yra šie:
5.1. pirmojoje zonoje –3 Lt;
5.2. antrojoje zonoje – 2 Lt;
5.3. trečiojoje zonoje – 1 Lt.
6. Palangos mieste Asmenims, kuriems nuosavybės teise priklauso pastatai įregistruoti
nekilnojamojo turto registre, ir nuomininkams, kurių rašytinėje nuomos sutartyje suteikta teisė teikti
reklamos paslaugas ir sutartis įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre Rinkliavos
dydžiai, išduodant Leidimą įrengti 1 kv. m reklamos ploto, parai yra šie:
6.1. pirmojoje zonoje – 1,5 Lt;
6.2. antrojoje zonoje – 1 Lt;
6.3. trečiojoje zonoje – 0,50 Lt.
III. RINKLIAVOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMO TVARKA
7. Rinkliavos dydis išduodant Leidimą apskaičiuojamas taip:
R = P x T x L, kur:
R – apskaičiuota Rinkliava už Leidimo išdavimą (Lt);
P – reklamos plotas (kv. m);
T – atitinkamos zonos Rinkliavos dydis (Lt);
L – Leidimo galiojimo terminas (paromis).
Gautas Rinkliavos dydis yra apvalinamas ir mokamas litais be centų.
8. Jei dėl Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo buvo organizuotas konkursas (ant
valstybei bei savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų objektų, žemės sklypų),
Rinkliava už Leidimo išdavimą apskaičiuojama pagal konkurso laimėtojo pasiūlytą zonos
Rinkliavos dydį.
9. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali Rinkliavos dydį kartą per metus
indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.
10. Tuo atveju, kai Palangos miesto savivaldybės taryba rinkliavos dydžius už išorinę
reklamą indeksuoja, atitinkamai indeksuojami ir konkurso laimėtojų pasiūlyti rinkliavos dydžiai.
IV. RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA
11. Rinkliava už Leidimo išdavimą mokama nacionaline valiuta.
12. Rinkliava pradedama skaičiuoti nuo Leidimo galiojimo pradžios.
13. Asmenys, nustatyta tvarka suderinę išorinės reklamos projektą, privalo gauti
Leidimą, suteikiantį teisę nurodytoje vietoje ir nurodytam laikui įrengti išorinę reklamą.
14. Konkurso už Leidimo įrengti išorinę reklamą nuostatus, Leidimo formą ir Leidimo
išdavimo tvarką tvirtina Administracijos direktorius.
15. Leidimas išorinei reklamai gali būti išduodamas bet kuriam pageidaujamam
kalendorinių metų laikotarpiui, tačiau šis laikotarpis negali tęstis kitais kalendoriniais metais.
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16. Rinkliava sumokama iki Leidimo išdavimo dienos į Palangos miesto savivaldybės
nurodytą sąskaitą.
17. Rinkliava už leidimo įrengti iškabą išdavimą nerenkama.
V. RINKLIAVOS LENGVATOS
18. Rinkliavos lengvatos gali būti suteikiamos atskiru Tarybos sprendimu.
18.1. Rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą ant nuosavybės teise priklausančių
pastatų ir statinių, kuri susijusi su tiesiogine ūkine įmonės veikla, neapmokestinama.
VI. RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ GRĄŽINIMAS
19. Sumokėta Rinkliava už Leidimo išdavimą arba jos dalis grąžinama, jei:
19.1. sumokėta daugiau negu šiuose nuostatuose nustatytas Rinkliavos dydis;
19.2. Leidimas įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje neišduodamas;
19.3. paslauga neteikiama (gaisro ir kitais stichinių nelaimių atvejais).
Asmeniui, pateikusiam Administracijos Verslo ir turto skyriaus pažymą apie
grąžinamos Rinkliavos dydį ir mokamojo pavedimo su banko žymomis arba kvito originalus,
Rinkliavą grąžina Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Palangos skyrius.
VII. ATSAKOMYBĖ UŽ RINKLIAVOS NEMOKĖJIMĄ
20. Asmuo, eksploatuojantis reklaminį įrenginį be Leidimo ir nesumokėjęs Rinkliavos,
yra laikomas nelegalios, savavališkai įrengtos reklamos skleidėjas ir baudžiamas tuo metu
galiojančių reklamos skleidimą ir įrengimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
VII. RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ
21. Rinkliavų rinkimą kontroliuoja Valstybės kontrolė ir savivaldybės kontrolierius.
____________________

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-182
3 punktu
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios taisyklės nustato pagrindinius išorinės reklamos (toliau – Reklama), susijusios
su ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, įrengimo, išardymo reikalavimus, Leidimo
išdavimo tvarką.
2. Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos:
2.1. Trumpalaikė išorinė reklama – tai vienkartinė trumpalaikė (iki 1 mėnesio)
įvykio, renginio, akcijos ir pan. išorinė reklama (pranešimas, kvietimas) pateikiama specialiai tam
skirtose vietose;
2.2. Išnešamoji reklaminė įranga – tai įvairios konstrukcijos, formos ir vaizdinės
informacijos objektas;
3. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos (jų trumpiniai) atitinka Vietinės rinkliavos už
leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose apibrėžtas sąvokas.
II. IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI
4. Asmuo, norintis įrengti Reklamą (įskaitant ir iškabas) Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje, privalo turėti Leidimą, kuris išduodamas ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui, tačiau
šis laikotarpis negali tęstis kitais kalendoriniais metais.
5. Negalima įrengti Reklamos, kurioje, pateikiant informaciją, nesilaikoma Lietuvos
Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nustatytų reikalavimų.
6. Draudžiama įrengti Reklamą:
6.1. ant teisiškai neįregistruotų žemės, statinių ar kitų objektų;
6.2. automobilių keliuose ir jų apsaugos zonose, taip pat gatvėse ir prie jų, jeigu
Reklama gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio ženklus, pabloginti matomumą,
akinti eismo dalyvius, atitraukti jų dėmesį, imituoti kelio ženklus;
6.3. ant skulptūrų ir paminklų;
6.4. saugomose teritorijose bei nekilnojamose kultūros vertybėse ir jų teritorijose,
nesuderinus su valstybės įstaiga, atsakinga už kultūros vertybių apsaugą bei saugomos teritorijos
steigėjo įgaliota įstaiga.
7. Jei trumpalaikė išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų,
esančių virš galvų, būtinas šiuos objektus eksploatuojančių organizacijų raštiškas sutikimas.
8. Išnešamoji reklaminė įranga (ne aukštesnė kaip 1,2 m) privačioje teritorijoje statoma
ne arčiau kaip 1,5 m atstumu nuo valstybinio žemės sklypo arba Savivaldybei nuosavybės ar
patikėjimo teise valdomo statinio. Reklaminė įranga derinama su Architektūros ir urbanistikos
skyriumi (toliau – AUS).
9. Pasibaigus Leidimo galiojimo laikui, panaikinus Leidimą, taip pat kai Reklama
įrengta savavališkai, Asmuo per 5 dienas privalo išardyti Reklamą ir sutvarkyti aplinką.
Neįvykdžius minėto reikalavimo, Reklamą pašalina ir aplinką sutvarko Palangos miesto
savivaldybė, o Reklamos išardymo išlaidas apmoka Asmuo, gavęs Leidimą.
10. Asmuo, norintis įrengti Reklamą, Savivaldybės administracijai pateikia:
10.1. paraišką, kurioje nurodo:
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10.1.1. įmonės pavadinimą, adresą, atsakingo asmens vardą, pavardę, telefoną (fizinis
asmuo vardą, pavardę, adresą, telefoną);
10.1.2. pageidaujamą Reklamos vietą, plotą ir laikotarpį;
10.2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo
registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją;
10.3. žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų (toliau – Objektas), ant kurių bus
įrengiama Reklama nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;
10.4. žemės, statinių, įrenginių ar Objektų, ant kurių bus įrengiama Reklama,
savininko (bendrasavininkių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą, išskyrus atvejus, kai
Asmuo pats yra šių objektų savininkas;
10.5. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba
(jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų
nuomininkų daugumos sutikimą – jeigu išorinė reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo
namo;
10.6. Reklamos projektą ir spalvotą jo kopiją, kurį sudaro:
10.6.1. spalvinis Reklamos sprendimas ir tikslūs jos išmatavimai;
10.6.2. pasirinktos vietos fotografija su įkomponuota Reklama;
10.6.3. topografinis planas su požeminiais tinklais (ne senesnis kaip 1 metai) ir tikslia
išorinės reklamos vieta (M1:500);
10.6.4. reklaminio įrenginio techninis brėžinys.
11. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako Asmuo, norintis gauti Leidimą įrengti
išorinę reklamą.
12. Reklama turi būti projektuojama ir įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo bei kitų projektavimą ir statybą reglamentuojančių norminių aktų nuostatomis.
Reklama turi būti saugi ir nekenkti aplinkai.
13. Trumpalaikei išorinei reklamai taikomi bendrieji Reklamos įrengimo ir išardymo
reikalavimai. Trumpalaikė išorinė reklama įrengiama ne anksčiau kaip prieš 15 dienų iki renginio
pradžios ir turi būti nuimta pasibaigus renginiui, bet ne vėliau kaip kitą dieną. Trumpalaikė išorinė
reklama įrengiama ne konkurso būdu.
14. Asmuo įgyja teisę įrengti reklaminį įrenginį tik turėdamas leidimą įrengti išorinę
reklamą.
IV. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ
15. Šio sprendimo laikymosi kontrolę atlieka AUS specialistai.
16. Asmenys, pažeidę išorinės reklamos įrengimo reikalavimus, atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
_________________

