DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS PROJEKTŲ IR ŠIOS
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO
2019 m. gruodžio 17 d. Nr. V35-1099
Druskininkai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 7 dalimi ir Išorinės reklamos
įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu
Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo 20.4 papunkčiu,
t v i r t i n u Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos projektus ir šios išorinės
reklamos įrengimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje reikalavimus (pridedama).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V35-1099
TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS PROJEKTŲ IR ŠIOS
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE REIKALAVIMAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektai (toliau – tipinis projektas)
nustato tipinių reklamos įrenginių dydį, formą ir turinį Druskininkų savivaldybės teritorijoje.
2. Tipinis projektas ir jo įrengimo reikalavimai taikomi fiziniams ir juridiniams
asmenims, pageidaujantiems įrengti tipinio dydžio ir turinio reklamos įrenginius Druskininkų
savivaldybėje (toliau – Pareiškėjas). Šie įrenginiai įrengiami Leidimų įrengti išorinę reklamą
išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka gavus leidimą įrengti išorinę reklamą.
3. Reklamos subjektams, ketinantiems įrengti tipinio dydžio ir turinio reklamos įrenginį,
rengti grafinio ir vaizdinio projekto nereikia.
4. Tipinis projektas ir jo įrengimo reikalavimai netaikomi, norint įrengti išorinę reklamą
kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose.
II SKYRIUS
TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS
PROJEKTAI, JŲ TIPAI IR TURINYS, ĮRENGIMO REIKALAVIMAI
5. Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos projektai Druskininkų savivaldybėje yra šie:
5.1. tipinio kilnojamo skydelio projektas:
Tipinio Grafinis vaizdas
projekto
Nr.
S1

Matmenys

Aprašymas

Reikalavimai

Reklaminio
ploto
matmenys
500x800 mm,
bendras
aukštis 1270
mm.

Metaliniai dvipusiai
reklaminiai stendai su
pakabinama metaline
informacijos lenta.

Gali
būti
įrengiami tik
šalia
reklamuojamos
veiklos
vykdymo
vietos.

Turinys: įmonės
logotipas, pavadinimas
arba veiklos rūšis,
adresas, darbo laikas,
telefono numeris.

5.2. tipinės vėliavos projektas:
Tipinio
projekto
Nr.

Grafinis vaizdas

V XL

Reklamos
ploto
matmenys
mm
85x450

VL

80x340

VM

60x260

VS

55x200

V XS

50x150

V XXS

40x95

Aprašymas
reikalavimai

ir

Turinys: įmonės
logotipas,
pavadinimas
arba veiklos
rūšis, adresas,
darbo laikas,
telefono
numeris.
Gali
būti
įrengiamos tik
šalia
reklamuojamos
veiklos
vykdymo vietos.

III SKYRIUS
TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO REKLAMOS ĮRENGINIŲ MEDŽIAGOS,
TVIRTINIMAS, ĮRENGIMAS
6. Įrengiant tipinio dydžio ir turinio išorinę reklamą privaloma vadovautis šio aprašo 1-5
punktais ir šiomis nuostatomis:
6.1. vienam objektui/veiklai reklamuoti galima įrengti ne daugiau kaip 1 tipinį reklamos
skydelį arba 2 tipines vėliavas;
6.2. konkreti tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrenginio įrengimo vieta turi būti
nurodyta pateikiant paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą ir suderinta su Druskininkų
savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi;
6.3. jei vienoje įėjimo durų (vartų) pusėje jau įrengta vėliava ar jų grupė, kitoje pusėje
turi būti įrengiamos tokio paties aukščio vėliavos;
6.4. visos tipinio dydžio ir turinio išorinei reklamai įrengti naudojamos medžiagos turi
būti kokybiškos, neblunkančios, saugios, tinkamos naudojimui lauko sąlygomis, reklamos
įrenginys turi būti saugiai įtvirtintas;
6.5. pasibaigus leidimo įrengti išorinę reklamą galiojimo terminui, tipinio dydžio ir
turinio išorinės reklamos įrenginiai turi būti pašalinti taip, kad buvusi jų įrengimo vieta liktų švari,
nepažeista, t. y. tokia, kokia buvo prieš įrengiant tipinę reklamą.
7. Pareiškėjams (fiziniams ir juridiniams asmenims), pageidaujantiems įrengti tipinio
dydžio ir turinio išorinę reklamą, leidimą išduodančiai institucijai privaloma pateikti:
7.1. paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą;

7.2. Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte bei Druskininkų savivaldybės
leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos apraše nurodytus dokumentus.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Ginčai tarp pareiškėjų ir išorinės reklamos kontrolę vykdančių institucijų sprendžiami
įstatymų nustatyta tvarka.
____________________________

