LEIDIMAI ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ – PRIVALOMI
Asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine, finansine ar profesine veikla ir nori reklamuoti
savo veiklą, turi ţinoti, kad išorinę reklamą būtina suderinti su Joniškio rajono savivaldybės
administracija ir gauti leidimą ją įrengti.
Išorinės reklamos įrengimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje taisyklėse, patvirtintose
Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, nurodyta, kad reklaminis įrenginys turi būti
saugus, derėti prie kraštovaizdţio ir nedominuoti vertingoje gamtinėje ir architektūrinėje aplinkoje,
neuţstoti kultūros paveldo objektų ir vertingų ţeldinių, o reklama savo formomis, medţiagomis ir
spalvomis turi neuţgoţti pastatų, išlaikyti pastato architektūrinį vientisumą – neuţdengti pastato
architektūros detalių ar fasado elementų, savo forma turi derėti prie fasado, gerai įsikomponuoti
gatvės išklotinėje.
Minimali informacija apie juridinį ar fizinį asmenį ar jo teikiamą paslaugą, parduodamą
produktą pateikiama iškaboje. Iškaba – prie juridinio ar fizinio asmens ar jo padalinio buveinės ar
verslo vietos pateikta informacija – pavadinimas arba verslo pobūdis (parduotuvė, viešbutis,
kirpykla ir pan.); taip pat gali būti nurodytas prekių ar paslaugų ţenklas, vėliava, emblema,
individualia veikla besiverčiančio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo
registracijos paţymos arba verslo liudijimo numeris, darbo laikas. Iškabų spalvinis sprendimas taip
pat turi būti derinamas prie bendro fasado spalvinio sprendimo.
Labai svarbu ţinoti, kad reklama turi atitikti ne tik architektūrinius ir dizaino, bet ir
valstybinės kalbos reikalavimus: reklamos tekstas turi būti taisyklingas, logiškas, atitinkantis
bendrinės lietuvių kalbos normas, Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Reklamos tekstas turi būti gerai matomas.
Reklama turi būti pateikiama valstybine kalba. Šalia valstybinė kalbos maţesniu formatu galima
pateikti informaciją ir kita kalba, jeigu ta informacija yra susijusi su uţsieniečių aptarnavimu,
tarptautiniu transportu, turizmu ar tarptautiniais renginiais.
Uţ išorinės reklamos įrengimą mokama vietinė rinkliava. Iškaboms ši rinkliava netaikoma.
Prašymas išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą kartu su reklamos projektu pateikiamas
Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos ir architektūros skyriui.
Seniūnai turi teisę patikrinti, ar visi savo prekes ir paslaugas reklamuojantys asmenys turi
leidimus įrengti išorinę reklamą ir įpareigoti neturinčius leidimų asmenis juos išsiimti. Ar reklama
atitinka įrengimo ir kitus reikalavimus, pagal kompetenciją tikrina seniūnai, kalbos tvarkytojas,
Kultūros paveldo departamentas (kultūros paveldo teritorijose), Ţagarės regioninio parko direkcija
(Ţagarės regioninio parko teritorijoje), kitos institucijos.
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Kraštotvarkos ir architektūros skyriaus ir
kalbos tvarkytojo informacija

