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Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Civilinės
saugos  ir  teisėtvarkos  skyrius  (toliau  –  CSTS)  rašytine  proceso  tvarka (negauta  prašymo  dėl
pažeidimo nagrinėjimo žodine tvarka  Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo  nustatyta tvarka)
išnagrinėjęs surinktą  medžiagą  pažeidimo  nagrinėjimo  procedūroje  Nr.  APT-53-(12.12.),  dėl
Lietuvos  Respublikos  Reklamos  įstatymo  (toliau  –  Įstatymas)  12  straipsnio  1  dalies  5  punkte
nurodytų  reikalavimų  nesilaikymo,  t.  y.  visuomeninio  transporto  laukimo  paviljone (išorinėje
pusėje, Serbentų g. kryptis) pavadinimu „Prūdelio“ Vilniaus g.,  Šiauliuose (toliau  –  Išorinės
reklamos įrenginys) UAB "JCDecaux LIETUVA", įm. k. 110587629, Vilniaus g. 31, Vilnius (toliau
–  Reklaminės  veiklos  subjektas),  skleidžiamos  išorinės  reklamos,  neturint  Įstatyme  nustatyto
leidimo įrengti išorinę reklamą, nustatė:

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d.  reikalavimas Nr.  S-1858
„Panaikinti  išorinės  reklamos  įrengimo  pažeidimą“  (toliau  –  Reikalavimas)  neįvykdytas,  kas
konstatuota po 2020 m. birželio 25 d. patikrinimo Nr. TPSA-840, kada nustatyta, kad  Reklaminės
veiklos  subjektas  Išorinės  reklamos  įrenginyje  skleidė  išorinę  reklamą,  neturėdamas  Įstatyme
nustatyto  leidimo,  todėl  Savivaldybės  administracijos  direktorius  2020 m.  liepos  23  d.  priimtu
nutarimu  Nr.  PV-1159  „Pradėti  Lietuvos  Respublikos  reklamos  įstatymo  pažeidimų  tyrimo
procedūras“ pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra Nr. APT-53-(12.12.). Pažeidimo tęstinumas
fiksuotas CSTS faktinių duomenų patikrinimo aktais.

2020 m. liepos 28 d. raštu Nr. (12.8.)SSA-332  „Dėl pažeidimo procedūros ir paaiškinimo
pateikimo“,  vadovaujantis  Įstatymo 25  straipsnio  12  dalimi,  Reklaminės  veiklos  subjekto  buvo
prašoma  per 14 kalendorinių dienų, nuo pranešimo gavimo dienos, CSTS  pradėtoje nagrinėjimo
procedūroje Nr. APT-53-(12.12.), pateikti motyvuotą rašytinį paaiškinimą, kodėl Išorinės reklamos
įrenginyje skleidžiama komercinė reklama, neturint  Savivaldybės administracijos išduoto leidimo
įrengti išorinę reklamą, kaip numatyta Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 2018 m. spalio 25
d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  „Dėl leidimų įrengti išorinę
reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. A-1785
patvirtinto Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos
aprašo 4 punkte, ir pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. 

CSTS  2020  m.  rugpjūčio  20  d.  raštu  Nr.  (12.8.)SSA-447  „Pranešimas  dėl  pažeidimų
nagrinėjimo“ tinkamai ir laiku informavo Reklaminės veiklos subjektą apie tai, kad vadovaujantis
Įstatymo  25  straipsniu  rašytinio  proceso  tvarka vyks  nagrinėjimas  procedūroje  Nr.:  APT-53-
(12.12.). 

Vadovaujantis  Įstatymo  25  straipsnio  15  dalimi,  prašymą dėl  nagrinėjimo  žodine  tvarka
Reklaminės veiklos subjektas turėjo teisę  pateikti ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki
nustatyto pažeidimo nagrinėjimo dienos.

2020 m. rugpjūčio 13 d. raštu Nr. GSA-1160 „Dėl gautų raštų“ Reklaminės veiklos subjektas
pateikė paaiškinimą, kuriame nurodo, jog reklamas visuomeninio transporto laukimo paviljonuose
Šiaulių  mieste  skleidė  „2002  m.  liepos  1  d.  tarp  Šiaulių  miesto  savivaldybės  ir  Bendrovės
pasirašytos sutarties dėl visuomeninio transporto laukimo paviljonų ir reklaminių stovų įrengimo ir
eksploatavimo  Šiaulių  mieste  pagrindu“.  Atsižvelgiant  į  tai,  nustatyta,  kad  Reklaminės  veiklos
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subjekto nurodyta sutartis nuo 2016 m. liepos 1 d. yra negaliojanti.  Pažymėtina, kad apie minėtos
sutarties galiojimo pabaigą, 2016 m. liepos 1 d., Reklaminės veiklos subjektui informacija buvo
pateikta ir 2020 m. birželio 11 d. raštu Nr. S-2114 „Dėl gauto rašto“. 

 Savivaldybės administracijoje 2020-09-10 gautas ir dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“
užregistruotas Nr. GSA-1283 Reklaminės veiklos subjekto 2020 m. rugsėjo 9 d. prašymas „Dėl
pradėtų Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų tyrimo procedūrų sujungimo į vieną“
netenkinamas, nes Įstatymas nenumato pažeidimų tyrimo procedūrų sujungimo į vieną.

Savivaldybės administracijoje 2020-09-14 gautas ir dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“
užregistruotas  Nr.  GSA-1297  Reklaminės  veiklos  subjekto  2020  d.  rugsėjo  11  d.  raštas  „UAB
„JCDECAUX Lietuva“ rašytiniai paaiškinimai dėl pradėtų Lietuvos respublikos reklamos įstatymo
pažeidimų  tyrimo  procedūrų“  (toliau  –  raštas).  Įvertinus  Reklaminės  veiklos  subjekto  rašte
nurodytus  paaiškinimus,  nustatyta,  kad naujų  aplinkybių,  turinčių įtakos  pažeidimo nagrinėjimo
procedūrai, nenustatyta.  

Tyrimo  metu  surinkta  pakankamai  duomenų,  kad  Reklaminės  veiklos  subjektas  Išorinės
reklamos įrenginyje, neturėdamas išorinės reklamos leidimo kaip nustatyta Įstatyme, skleidė išorinę
reklamą. Reklaminės veiklos subjekto veikoje atsakomybės už pažeidimą lengvinančių aplinkybių,
numatytų Įstatymo 24 straipsnio 6  dalyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25
d. nutarimu Nr. 983 „Dėl įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimus
skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nenustatyta.

Reklaminės  veiklos  subjektas  nevykdė  Reikalavimo,  kuriuo buvo  raginama  panaikinti
Įstatymo pažeidimus įteisinant arba panaikinant skleidžiamą reklamą Išorinės reklamos įrenginyje,
tęsė Įstatyme nustatytų reikalavimų pažeidimą ilgiau nei keletą savaičių, ką įrodo 2020 m. birželio
26  d.  surašytas  faktinių  duomenų  patikrinimo aktas  Nr.  TPSA-840  ir  vėlesnių  tikrinimų  aktai.
Nepaisydamas įpareigojimo pažeidimą nutraukti, skleidė reklamą ir keitė jos pobūdį (iš komercinės
į socialinę ir priešingai), taip padarydamas žalą visuomenės interesams, kas atitinka Įstatymo 24
straipsnio 7 dalyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 983
„Dėl įspėjimų ir  baudų už Lietuvos  Respublikos  reklamos įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 7.2.2 punkte numatytas sunkinančias aplinkybes.

 Įvertinus Savivaldybės administracijoje gautus Reklaminės veiklos subjekto paaiškinimus bei
atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaujantis Įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, 25 straipsnio 17
dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 983 „Dėl įspėjimų
ir  baudų  už  Lietuvos  Respublikos  reklamos  įstatymo  pažeidimus  skyrimo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“ 12 punktu, priimamas nutarimas:

1. Reklaminės veiklos subjektui  UAB "JCDecaux LIETUVA", įm. k. 110587629, už Lietuvos
Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimo pažeidimą skirti
1725 Eurų (vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt penki eurai) baudą.

Vadovaujantis Įstatymo 26 straipsniu Bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip per
vieną mėnesį nuo šio nutarimo priėmimo dienos: į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos  finansų  ministerijos  surenkamąją  sąskaitą  AS  „Citadele  banka“  Lietuvos  filialo
sąskaitą  Nr.  LT787290000000130151  arba  Luminor  Bank  AS  Lietuvos  skyriaus  sąskaitą  Nr.
LT744010051001324763,  arba  AB SEB banko  sąskaitą  Nr.  LT057044060007887175,  arba  AB
Šiaulių  banko  sąskaitą  Nr.  LT327180000000141038,  arba  AB „Swedbank“  banko  sąskaitą  Nr.
LT247300010112394300,  arba  UAB  Medicinos  banko  sąskaitą  Nr.  LT427230000000120025,
įmokos kodas 58829.

Pastaba. Mokant paskirtą baudą nurodyti įmokos kodą 58829 ir unikalus mokėjimo kodo
laukelyje nurodant  Nutarimo  skirti  Lietuvos  Respublikos  reklamos  įstatyme  nustatytą  baudą
numerį.

Nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

Reklaminės veiklos subjektas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) yra priimtas šis nutarimas, ir
pareiškėjas, nesutinkantis su šiuo priimtu nutarimu, turi teisę per 30 kalendorinių dienų nuo šio
nutarimo priėmimo dienos apskųsti jį Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.



Kreipimasis į teismą nesustabdo nutarimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.
Šis  nutarimas  per  3  darbo  dienas  paskelbiamas  Šiaulių  miesto  savivaldybės  interneto

svetainėje www.siauliai.lt  .

Vedėjas       Linas Gadliauskas

Nutarimo nuorašas įteiktas reklaminės veiklos subjekto įgaliotam atstovui:

_________________       _______________________       _________________________________
(data) (parašas) (vardas, pavardė)

Jeigu atsisako pasirašyti, pažymėti_____________________________________________.

Nutarimas išsiųstas registruotu laišku: 
reklaminės veiklos subjektui ________________________________________________________;

(data, registracijos numeris)
pareiškėjui ______________________________________________________________________;

(data, registracijos numeris)

Nutarimo nuorašas išsiųstas Valstybinei mokesčių inspekcijai______________________________;
                        (data, registracijos numeris)

http://www.siauliai.lt/
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