Dabar šio v aizdo rody ti negalima.

NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTŲ
IR ŠIOS IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO
2019 m. kovo 28 d. Nr. V13-109
Neringa
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
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 įrengimo projektus ir šios išorinės
reklamos įrengimo reikalavimus (tekstinę ir grafinę dalis) (pridedama).
Skelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

Administracijos direktorius

Vytautas Valančius

Algimantas Vyšniauskas

PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 28 d.
įsakymu Nr. V13-109

TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTAI
IR ŠIOS IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ TEKSTINĖ DALIS
I SKYRIUS
TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO REKLAMA, JOS TIPAI IR TURINYS
1. Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektai ir šios išorinės reklamos
įrengimo reikalavimai Neringos savivaldybėje skirti pareiškėjams (fiziniams ir juridiniams
asmenims), pageidaujantiems įrengti tipinio dydžio ir turinio išorinę reklamą (toliau – tipinė NT
reklama).
2. Norint gauti leidimą įrengti tipinę NT reklamą, reikia vadovautis Neringos savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto Leidimų įrengti išorinę reklamą Neringos
savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo nuostatomis. Šios tipinės NT reklamos
įrengiamos be projekto.
3. Numatytos tipinės keturių dydžių pastatomos ir dviejų dydžių kabinamos reklamos
priemonės. Pagal konstrukciją pastatomos reklamos formos dar skirstomos į tris tipus: pastatomos
– horizontalios informacinės lentos (dviejų dydžių, gali būti kabinamos ant pastatų), pastatomas –
erdvinis stendas, pastatomas – stendas „suolas“. Kabinamos reklamos forma skirstoma į du tipus.
NT reklamos tipai suskirstyti į dvi pagrindines grupes pagal įrengimo būdą – pakabinamos ir
pastatomos:
3.1. pastatomos – naudojamas trumpinys „S“;
3.2. pakabinamos – naudojamas trumpinys „K“;
Kiekvienoje tipinėje NT reklamoje tekstas „NUOMOJAMA“ arba „PARDUODAMA“
rašomas Calibri šriftu, (vienoje tipinėje reklamoje galima naudoti tik vieną pasirinktą šriftą).
4. Tipinėje NT reklamoje numatytas tipinis turinys:
4.1. viršutinėje dalyje ant balto fono užrašoma raudona spalva RAL3005 „Wine red“
„NUOMOJAMA“ arba „PARDUODAMA“;
4.2. apatiniame laukelyje (įrengimo rekomendacijos brėžiniuose šis laukelis pažymėtas
„informacijai“ bei nurodytas jo ilgis ir aukštis) tekstinę ir grafinę informaciją pareiškėjas parengia
pagal poreikį, siūloma vengti naudoti daug spalvų, vaizdų, papildomos informacijos pateikimui
galima naudoti vadinamąjį „QR“ kodą sąsajai su skaitmenine duomenų baze. Jei tipinė NT
reklama įrengiama kultūros vertybių teritorijoje ar ant nekilnojamųjų kultūros vertybių registre
įregistruotų statinių, grafinė ir tekstinė informacija šiame laukelyje pildoma viena spalva ir jos
atspalviais (monochromiškais).
5. Rinkdamasis tekstą ir kitą grafinę informaciją bei nuotraukas, pareiškėjas, o gamintojai,
gamindami NT reklamas, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Valstybinės kalbos,
kitų su reklama susijusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
nutarimų ir kitų teisės norminių aktų. Kilus neaiškumų dėl norimos talpinti informacijos
taisyklingumo valstybinės kalbos požiūriu, pareiškėjas turi konsultuotis su Neringos savivaldybės
administracijos kalbos tvarkytoju, o kilus neaiškumams pasirenkant reklamos priemonių tipą, vietą
ir vaizdą, pareiškėjas turi konsultuotis su Neringos savivaldybės administracijos Architektūros
skyriaus vedėju ar jo pavaduotoju.
6. Tipinės NT reklamos priemonių tipai ir jų naudojimas pateikti lentelėje.

NT reklamos priemonių tipai ir jų naudojimo lentelė:
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0,55x0,50
=0,28 m²;
0,55x0,50
=0,28 m²;
Viso
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nama =0,32 m²
ant
0,50x0,23
stati=0,12 m²
nių
Viso
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S.3

6
Horizontali
informacinė lenta, su
metaliniu rėmu,
įgręžiama į gruntą
(gali būti kabinama),
statoma tik žemės
sklypo ribose****
Horizontali
informacinė lenta, su
metaliniu rėmu,
įgręžiama į gruntą
(gali būti kabinama),
statoma tik žemės
sklypo ribose****
Erdvinis stendas,
įgręžiamas į gruntą,
statomas tik žemės
sklypo ribose****
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+

+
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S.4

Horizontalus
stendas-suolas,
padedamas, statomas
tik žemės sklypo
ribose****

-

+

+
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K.1

Horizontali kampinė
informacinė lenta,
tvirtinama keturiais
varžtais (gręžiant į
sieną)

+

-

+

2

K.2

Horizontali kampinė
informacinė lenta,
tvirtinama šešiais
varžtais (gręžiant į
sieną)

+

-

+

K

Pastabos:
„+“ – taikoma (galima įrengti ar pastatyti), „ -“ netaikoma (negalima įrengti ar pastatyti).
*** – nekilnojamųjų kultūros vertybių registre įregistruoti pastatai (dalis informacijos
monochromiška, žiūrėti aiškinamojo rašto 4 punktą).
**** – tik parduodamo/nuomojamo objekto žemės sklypo ribose arba gretimo žemės sklypo
ribose, gavus sklypo savininko/savininkų sutikimą/sutikimus, patikrinus žemės sklypo ar kituose
dokumentuose požeminių komunikacijų, ypatingai elektros ir ryšių vietas, t.y. draudžiama statyti
virš požeminių komunikacijų (atsakomybė dėl galimos žalos bus priskirta statytojui).
II SKYRIUS
TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO TIPINĖS NT REKLAMOS MEDŽIAGOS,
TVIRTINIMAS
7. Tipinės NT reklamos priemonės turi būti gaminamos taip, kad jas būtų nesudėtinga
pervežti nenaudojant specialaus krovininio transporto, t.y. didžiausios formos S tipų priemonės
turi būti sumontuotos iš dalių, kurios susukamos varžtais. S.1, S.2, K.1, K.2 tipo priemonių
plokštumos reklamai turi būti gaminamos iš aliuminio-plastiko-aliuminio kompozicinių plokščių,
kurios turi būti tinkamos naudoti lauke, nekeičiančios spalvos ir neblunkančios, t.y. atsparios
klimato sąlygoms – kritulių, šalčio, karščio ir ultravioletinių spindulių poveikiui (rekomenduojama
naudoti fasadui skirtas kompozicines gamyklines plokštes iš ES). S.3, S.4 tipo priemonių
plokštumos reklamai turi būti gaminamos iš specialios drėgmei atsparios fanieros, dengtos iš
abiejų pusių fenolio plėvele, baltos spalvos plokščių, kurios turi būti tinkamos naudoti lauke,
nekeičiančios spalvos ir neblunkančios, t.y. atsparios klimato sąlygoms – kritulių, šalčio, karščio ir
ultravioletinių spindulių poveikiui. Visos reklaminės plokštumos gali būti pagamintos ir
užpildytos reklama taip, kad tiktų naudoti parduodant ar nuomojant ne vieną nekilnojamąjį
objektą. S.1, S.2 tipo priemonės įrengiamos gręžiant į gruntą daugkartinio naudojimo metalinius
cinkuotus (karšto cinkavimo – DIN EN ISO 1461) sraigtinius pamatus (tipo Krinner sraigtiniai
pamatai KSF E 89x550-E60). S.1, S.2 tipo priemonės gali būti įrengiamos be atramų ir kabinamos
ant pastatų sienų.
S.1, S.2 tipo priemonių plokštumos reklamai montuojamos ant metalinių dėžinių profilių
(40x40; ds=4mm). S.3, S.4, K.1, K.2 tipo priemonių plokštumos reklamai montuojamos ant
metalinių dėžinių profilių (40x20; ds=3mm). Visi metalo gaminiai dengiami antikorozine danga.
Aplinkos agresyvumo laipsnis C3.
8. Visos naudojamos medžiagos turi būti kokybiškos, preciziškai apdirbtais paviršiais,
tinkamos daugkartiniam naudojimui lauko sąlygomis pervežant iš vienos vietos į kitą.
III SKYRIUS
TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO TIPINIŲ NT REKLAMOS PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS
9. Visais atvejais leidimą įrengti išorinę reklamą išduoda Neringos savivaldybės
administracijos Architektūros skyrius, vadovaudamasis Neringos savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtintu Leidimų įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės teritorijoje
išdavimo tvarkos aprašu. Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą.
10. Kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose išorinė reklama
įrengiama vadovaujantis ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymu, Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d.
įsakymu Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos
zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis draudžiama įrengti
išorinę reklamą:

10.1. kultūros paveldo objektuose, esančiuose gamtiniuose bei kompleksiniuose
draustiniuose ir valstybiniuose parkuose (išskyrus miestų ir miestelių teritorijas), jei ši reklama
nesusijusi su saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis);
10.2. ant kultūros paveldo objektų (statinių), paskelbtų saugomais ar kultūros paminklais,
fasadų, stogų, architektūros detalių (stulpų, piliastrų ir mentelių, karnizų bei frizų, balkonų,
erkerių, portalų, langų, apvadų, rustų, architektūros skaidymus imituojančio tinko ir pan.); reklama
neturi uždengti pavienių detalių bei jų junginių, suardant fasado architektūros formą;
10.3. įrengiant reklamą ant kultūros paveldo objektų (statinių) draudžiama rašyti, piešti,
tapyti, raižyti ar kitaip gadinti sienas, duris, langines, vartus, naudoti kultūros paveldo objektams
nebūdingas medžiagas – plastmasę, aliuminio skardą, fluorescensinius dažus, neoną;
10.4. reklama, įrengiama kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, turi
savo tūriu neuždengti kultūros paveldo objektų ir savo forma derėti prie aplinkos.
11. Įrengiant tipines NT reklamas, turi būti vadovaujamasi šiais reikalavimais ir
pagrindiniais principais:
11.1. tipines NT reklamos priemones gaminti tik taip, kaip parodyta pridedamuose
projekto grafinės dalies brėžiniuose ir aprašyta tekstinėje dalyje;
11.2. draudžiama informacijos ir reklamos skydus, stendus kabinti ar kitaip tvirtinti ant
medžių, gamtos ir kultūros paveldo objektų. Įrengti juos paminklų vizualinės apsaugos zonose
galima tik suderinus su Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcija;
11.3. gaminant tipines NT reklamos priemones naudoti kokybiškas, ilgaamžes medžiagas
(nekeičiančias spalvos ir neblunkančias, skirtas naudoti lauke);
11.4. tipines NT reklamos priemones ant pastato kabinti ne aukščiau kaip 8 m (~iki trečio
aukšto langų apačios) ir nežemiau kaip 1,2 m nuo dangos ar grunto paviršiaus;
11.5. vienam nuomojamam ar parduodamam nekilnojamojo turto objektui galima įrengti
ne daugiau kaip tris tipines NT reklamas. Kai įrengiama daugiau nei viena reklama geriau rinktis
to paties tipo reklamos priemones;
11.6. prie vieno įėjimo durų (vartų) turi būti įrengiamos vienodo dydžio tipinės NT
reklamos priemonės;
11.7. visada geriau įrengti tipinę NT reklamos priemonę ant parduodamo ar nuomojamo
objekto – taip įrengta reklama aiškiai suprantama. Jeigu nėra galimybės įrengti tipinę NT reklamos
priemonę ant objekto, kitur įrengta NT reklama turi būti nutolusi nuo reklamuojamo objekto – ne
toliau kaip 51 m ant statinių fasadų, ne toliau kaip 76 m statant ant žemės urbanizuotoje teritorijoje
ir ne toliau kaip 101 m nutolusioje nuo miesto neurbanizuotose teritorijose. Šiuo atveju turi būti
aiškiai suprantama priežastis, kodėl tipinė NT reklamos priemonė neįrengta ant parduodamo ar
nuomojamo objekto;
11.8. įrengiant tipinę NT reklamos priemonę negalima užstoti šaligatvio taip, kad trukdytų
pėstiesiems – minimalus šaligatvio plotis turi likti nemažiau 60 cm. Geriau įrengti reklamos
priemonę išilgai šaligatvio;
11.9. draudžiama įrengti tipines NT reklamos priemones ant važiuojamosios dalies,
dviračio tako, motorinių ir bemotorių transporto priemonių stovėjimo vietose. Draudžiama tvirtinti
tipines NT reklamos priemones ant fasadų uždengiant juose kitas informavimo priemones;
11.10. pasibaigus leidimo galiojimui, tipinės NT reklamos priemonės turi būti išvežtos,
nukabintos taip, kad vieta ar pastato fasadas liktų švarus, nepažeistas, t.y. toks, koks buvo prieš
įrengiant reklamos priemonę;
11.11. visos tipinės NT reklamos priemonės turi būti kabinamos lygiuojant, tarp jų turi būti
(pagal galimybes) vienodi tarpai;

11.12. jei statinio fasadas (siena) yra raštuotas, dalytas juostomis ir (ar) kitaip dekoruotas,
patariama ieškoti kitos vietos tipinės NT reklamos priemonės tvirtinimui. Draudžiama kabinti
reklamines priemones ant pastato fasado (statinio sienos) architektūrinių detalių – stulpų, karnizų,
piliastrų, frizų, erkerių, portalų, langų ir durų apvadų, langinių, architektūros skaidymo linijų ar
panašiai.
12. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą
nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Jei reikalinga kitos išvaizdos, medžiagų ar kito, netipinio turinio ir formos reklama, turi
būti rengiamas išorinės reklamos projektas Leidimų įrengti išorinę reklamą Neringos savivaldybės
teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
14. Ginčai tarp pareiškėjų, leidimų turėtojų ir išorinės reklamos kontrolę vykdančių
institucijų sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
15. Šie reikalavimai gali būti keičiami Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu.
______________________________
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