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LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMAS 2000-07-18 Nr. VIII-1871
Leidimų įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas
administracijos direktoriaus 2017-10-10 įsakymu Nr. DV-1247
Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje
išdavimo nuostatai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimu Nr. T228
Primename, kad:
Išorinė reklama draudžiama:
- kai pateikiant informaciją nesilaikoma Reklamos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos
įstatymų ir įgyvendinamųjų teisės aktų nustatytų reikalavimų, draudimų ar reklamos ribojimo
prekėms ar paslaugoms ir veiklai (tabako gaminiai, alkoholiniai gėrimai, sveikatos priežiūra,
azartiniai lošimai ir pan.);
- neturint leidimo, suderinto išorinės reklamos įrengimo ar vaizdo pakeitimo projekto arba
pasibaigus leidimo galiojimo terminui;
- kai išorinė reklama neatitinka suderinto projekto;
- keliuose, virš kelių, kelių juostose ir apsaugos zonose, išskyrus stendus, eismo dalyvius
informuojančius apie kelio būklę, gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo
reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti pavojų eismo
dalyviams; taip pat draudžiama naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba)
naudojančią kelio ženklų simboliką;
- automobilių stovėjimo aikštelėse;
- ant tiltų ir viadukų;
- ant elektros stulpų, kelio ženklų, medžių, skulptūrų, paminklų, fontanų ir kitų miesto
infrastruktūros objektų;
- ant valstybės valdomų pastatų, išskyrus iškabas;
- saugomose teritorijose, raštiškai nesuderinus išorinės reklamos įrengimo su Alytaus regiono
aplinkos apsaugos departamentu;
- kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, negavus Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytais atvejais Kultūros
paveldo departamento Alytaus teritorinio padalinio raštiško sutikimo;
- ant reklaminių įrenginių, kurie pastatyti pagal reklaminės veiklos subjektų ir savivaldybės
administracijos reklaminių įrenginių įrengimo ir naudojimo sutartis, išskyrus trumpalaikę
išorinę reklamą ant Alytaus miesto savivaldybės informacinių stovų, kurių plotu gali naudotis
miesto gyventojai be vietinės rinkliavos mokesčio;
- 20 metrų atstumu nuo visuomeninio transporto (autobusų) laukimo paviljonų ir reklaminių
įrenginių, kurie reglamentuojami atskiroje savivaldybės administracijos ir reklaminės veiklos
subjekto sutartyje. Šis draudimas netaikomas keleivinio kelių transporto priemonėms ir
trumpalaikei išorinei reklamai ant specialių išorinės reklamos pateikimo priemonių;
- ant gyvenamųjų pastatų ir daugiabučių pastatų fasadų, išskyrus juose veikiančių įmonių
patalpas. Daugiaaukščių gyvenamųjų namų fasadai gali būti naudojami dekoratyvinei statinio
puošybai. Ant kitokio tipo ir paskirties statinių išorinę reklamą galima įrengti, jeigu tai
numatyta statinio techniniame projekte arba pritarus Alytaus miesto savivaldybei;
- ant arba šalia ritualinių, kulto pastatų, kapinėse ir jų sanitarinėje zonoje (100 m atstumu nuo
jų, jeigu kapinės yra mieste, šis atstumas – 50 m), išskyrus iškabas ir skelbimų lentas, kai jos
yra tiesiogiai susijusios su tuose pastatuose ar teritorijose vykdoma veikla;

- ant tvorų, vartų ir kitų tam neskirtų statinių, išskyrus atvejus, kai statybos darbų rangovas
privalo įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį;
- ant kilnojamojo reklaminio įrenginio (jeigu tai nenumatyta statinio techniniame projekte);
- kitose Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių teisės aktų draudžiamose vietose ar
draudžiamais
Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka
LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių
reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 144 straipsnyje „Reklamos naudojimo
reikalavimų ir draudimų nesilaikymas“

