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Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Civilinės
saugos  ir  teisėtvarkos  skyriaus  (toliau– CSTS)  patarėjas,  pavaduojantis  skyriaus  vedėją Paulius
Stočkus, susipažinęs  ir įvertinęs pažeidimo  nagrinėjimo  procedūroje  Nr.  APT-38-(12.12.), dėl
Lietuvos  Respublikos  Reklamos  įstatymo  (toliau–  Įstatymas)  12  straipsnio  1  dalies  5  punkte
nurodytų reikalavimų nesilaikymo,  surinktą medžiagą  nustatė,  kad Savivaldybės  administracijos
direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. reikalavimu panaikinti išorinės reklamos įrengimo pažeidimą
Nr.  S-1858,  UAB "JCDecaux  LIETUVA",  įm.  k.  110587629,  Vilniaus  g.  31,  Vilnius (toliau  –
Reklaminės  veiklos  subjektas), buvo  reikalaujama  panaikinti  išorines  reklamas,  įrengtas
visuomeninio transporto laukimo paviljonuose, arba teikti paraiškas išduoti leidimus įrengti išorines
reklamas. 2020 m. birželio 11 d. raštu Nr. S-2114 „Dėl gauto rašto“, reklaminės veiklos subjektui
buvo pakartotinai priminta apie turimą įvykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.
gegužės 26 d.  reikalavimą Nr. S-1858, panaikinti išorinės reklamos pažeidimą. 

Savivaldybės administracijos CSTS pažeidimo nagrinėjimo procedūroje Nr. APT-38-(12.12.),
2020-07-31 raštu Nr. (12.8) SSA-382, dėl išorinės reklamos skleidimo, paprašė per 10 kalendorinių
dienų  nuo  šio  pranešimo  gavimo  dienos,  Savivaldybės  administracijos  Civilinės  saugos  ir
teisėtvarkos skyriui raštu pateikti  paaiškinimą, kodėl išorinės reklamos skleidimas visuomeninio
transporto laukimo paviljone (išorinėje pusėje, centro kryptis) pavadinimu „Aukštabalio“ Tilžės
g., Šiauliuose, nesustabdytas, taip pat įspėtas dėl  atsakomybės už Įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje
numatytų įpareigojimų nevykdymo, netinkamo vykdymo ar reklamos pakartotinio naudojimo dieną.

Savivaldybės administracijoje 2020 m. rugpjūčio 13 d. gautas Reklaminės veiklos subjekto
raštas  Nr.  GSA-1161  „Dėl  gautų  raštų“,  dėl  išorinės  reklamos  skleidimo.  Reklaminės  veiklos
subjektas  paaiškinime  nurodo,  kad  laikosi  nurodytų  terminų  bei  siekia  geranoriško
bendradarbiavimo,  jog  reklama  nurodytame  visuomeninio  transporto  laukimo  paviljone  Šiaulių
mieste  skleidžiama 2002 m. liepos 1 d.  tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir  Reklaminės veiklos
subjekto pasirašytos sutarties dėl visuomeninio transporto laukimo paviljonų ir reklaminių stovų
įrengimo ir eksploatavimo Šiaulių mieste (toliau – Sutartis) pagrindu bei prašo sustabdyti galimo
pažeidimo tyrimo procedūrą iki galutinio sprendimo 2020 m. liepos 30 d. tarp Reklaminės veiklos
subjekto ir Savivaldybės administracijos, nes pateikė Savivaldybės administracijai raštą dėl taikaus
ginčo sprendimo.

Iš surinktos medžiagos konstatuotina, kad Reklaminės veiklos subjektas neturėdamas išorinės
reklamos  leidimo,  toliau  skleidžia  išorinę  reklamą.  Medžiagoje  yra  pakankamai  duomenų,  kad
išorinės  reklamos  skleidimas  visuomeninio  transporto  laukimo  paviljone  gali  būti  pripažintas
neatitinkančiu Įstatyme nustatytų reikalavimų ir taip padarytų visuomenės interesams žalos, todėl
atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaujantis Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punktu, nutariu:

1. Laikinai taikyti ir įpareigoti reklaminės veiklos subjektą UAB "JCDecaux LIETUVA", įm.
k. 110587629, sustabdyti visuomeninio transporto laukimo paviljone  (išorinėje pusėje,
centro kryptis)  pavadinimu „Aukštabalio“ Tilžės g., Šiauliuose, reklamos skleidimą,
kol  bus  priimtas  Įstatymo  25  straipsnio  17  dalies  nurodytas  nutarimas pažeidimo
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nagrinėjimo procedūroje.

Šis  nutarimas  vadovaujantis  Įstatymo  27  straipsniu  gali  būti  skundžiamas  teismui  per
30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Patarėjas, pavaduojantis skyriaus vedėją Paulius Stočkus

Rimantas Musejukas, tel. (8 41) 596 309, rimantas.musejukas@siauliai.lt
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