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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu,
Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Ukmergės rajono
savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Ukmergė srajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28
d. sprendimą Nr. 7-235 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Ukmergės rajono
savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“.

Savivaldybės meras

Rolandas Janickas

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 7-297

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ UKMERGĖS
RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Ukmergės rajono
savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai (toliau – Rinkliavos nuostatai) parengti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Išorinėmis
reklamos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30
d. įsakymu Nr. 4-670, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 40 d. įsakymu
Nr. 13-607 patvirtintu Leidimų išdavimo tvarkos aprašu „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą
Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Ukmergės rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu 7-72 patvirtintu Ukmergės miesto išorinės
reklamos specialiuoju planu.
2. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Ukmergės rajono
savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje išdavimą (toliau – Vietinė rinkliava) Rinkliavų
nuostatai reglamentuoja Vietinės rinkliavos rinkimo už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės
teritorijoje išdavimo tvarką, rinkliavos dydžius, apskaičiavimo bei mokėjimo tvarką, lengvatas
Vietinės rinkliavos mokėtojams, rinkimo kontrolę, rinkliavos grąžinimo tvarką ir atsakomybę.
3. Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Ukmergės rajono savivaldybės
teritorijoje išdavimą – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka
reklaminės veiklos subjektams, norintiems gauti leidimą įrengti išorinę reklamą Savivaldybės
teritorijoje (toliau – Leidimas) per nustatytą terminą ar laikotarpį.
3.1. Nuostatai nereglamentuoja:
3.1.1. politinės ir socialinės reklamos ir skelbimų, nesusijusių su ūkine komercine,
finansine ar profesine veikla;
3.1.2. išorinės reklamos įrengimo ant transporto priemonių, išskyrus išorinės reklamos
įrengimą ant keleivinio kelių transporto priemonių, vežančių keleivius reguliariais vietinio
susisiekimo maršrutais, ir lengvųjų automobilių taksi, taip pat išorinės reklamos įrengimą ant kelių
transporto priemonių, kai išorinė reklama pateikiama ant reklaminio įrenginio, įrengto ant kelių
transporto priemonės.
3.2. Rinkliavos nuostatų reikalavimai netaikomi Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje numatyti atvejai, kai įrengiant išorinę reklamą Leidimas nereikalingas.
4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:
4.1. Iškaba – ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato arba reklamos davėjo
prekybos ar paslaugų teikimo vietoje ar prie jos įrengta speciali išorinės reklamos pateikimo
priemonė, ant kurios ar kurioje pateikiama informacija: reklamos davėjo pavadinimas ir (arba)
reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir
kt.) ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas
ir kt.). Iškaba taip pat laikoma tokios informacijos pateikimo vieta ant reklamos davėjo buveinės arba
prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų. Be nurodytos informacijos,
iškaboje gali būti pateikiami: prekių ženklas, logotipas, emblema, darbo laikas, reklamos davėjo
vardas, pavardė.
4.1.1. įrengiama ne didesnio kaip 0,3 m2 ploto iškaba;
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4.2. Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai,
vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto
priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose.
4.3. Išorinės reklamos plotas – reklamos pateikimo priemonės paviršiaus plotas
erdvėje, kuris apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal
labiausiai nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba skleidžiant
reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus (žymimas
kvadratiniais metrais).
4.4. Trumpalaikė išorinė reklama – išorinė reklama, kurios skleidimo trukmė yra ne
daugiau kaip vienas mėnuo.
4.5. Reklaminės veiklos subjektas – reklamos davėjas, reklamos paslaugų teikėjas.
4.6. Vietinė rinkliava – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta
privaloma įmoka, galiojanti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje reklaminės veiklos
subjektams;
4.7. Kitos Nuostatuose naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Išorinės reklamos įrengimo ir kituose teisės aktuose,
reglamentuojančiuose išorinės reklamos įrengimą.
II SKYRIUS
RINKLIAVOS DYDŽIAI, APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
5. Konkretų rinkliavos dydį apskaičiuoja ir rinkliavos mokėtoją informuoja
Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistas, atsakingas už
Leidimų išdavimą.
6. Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą valstybinėje žemėje arba ant
Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų, pagal reklamos patrauklumo zonas
nustatomi tokie 1 kv. m. reklamos ploto vienos dienos rinkliavos dydžiai:
6.1. prie pagrindinių įvažiavimų į miestą, pagrindinėse gatvėse (Vilniaus g., Vytauto g.,
Kauno g., Gedimino g., Žiedo g., Antakalnio g., Deltuvos g.) ir istoriniame miesto centre, kuris
apibrėžtas kultūros vertybių registre (www.kvr.kpd.lt) – 0,3 Eur;
6.2. kitoje miesto teritorijoje – 0,2 Eur;
6.3. ne miesto teritorijoje – 0,1 Eur.
7. Už leidimo išdavimą įrengti trumpalaikę (iki 1 mėnesio) išorinę reklamą, nustatomas
0,6 Eur už 1 m2 reklamos ploto vienos dienos rinkliavos dydis.
8. Rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:
R = S*Z*T, kur
R – apskaičiuotas rinkliavos dydis;
S – Reklamos plotas (m2);
Z – reklamos patrauklumo zonos įkainis (Eur);
T – leidimo galiojimo terminas (dienos).
9. Rinkliava apskaičiuojama proporcingai dienų, per kurias numatoma reklamos sklaida,
skaičiui. Leidimo galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 10 metų.
10. Už leidimo įrengti išorinę reklamą ant juridinio ar fizinio asmens nuosavybės teise
priklausančio pastato, objekto, sklypo (kai reklama nėra susijusi su tame pastate, objekte vykdoma
veikla), nustatomas:
10.1 už reklamos plotą iki 10 m2 nustatomas 29 Eur rinkliavos dydis;
10.2. už reklamos plotą nuo 10 m2 iki 15 m2 nustatomas 50 Eur rinkliavos dydis;
10.3. kai įrengiama daugiau kaip 15 m2 reklamos ploto – 10 Eur ir už kiekvieną
papildomą kvadratinį metrą, neviršijantį 20 m2 reklamos ploto.
11. Vietinė rinkliava mokama į savivaldybės biudžeto sąskaitą.
11.1. Rinkliava už Leidimo išdavimą turi būti sumokama iki Leidimo išdavimo, tai yra
Leidimas išduodamas tik sumokėjus visą rinkliavą už visą Leidimo galiojimo terminą. Jeigu
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rinkliavos mokėtojas nesumoka rinkliavos per 5 darbo dienos nuo rinkliavos paskaičiavimo,
Savivaldybės administracija atsisako išduoti Leidimą.
12. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis
yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis
nustatomas eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.
III SKYRIUS
LENGVATOS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS
13. Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą vietinė rinkliava netaikoma:
13.1. valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, kitoms iš valstybės
biudžeto išlaikomoms įstaigoms;
13.2. Savivaldybės teritorijoje registruotiems ir veiklą vykdantiems smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektai pirmais veiklos metais.
13.3. verslo subjektų, veiklą vykdančių pirmaisiais metais po įregistravimo, išorinei
reklamai ant ar prie jų buveinės pastato arba prekybos ar paslaugų teikimo vietoje ar prie jos –
vienerius metus
IV SKYRIUS
RINKLIAVOS GRĄŽINIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKA
14. Sumokėta Vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama pagal pateiktą prašymą:
14.1. kai sumokėta daugiau, negu nustatytas rinkliavos dydis (grąžinama permoka):
14.2. jeigu paslauga nesuteikta;
15. Panaikinus leidimą už įstatymų ir kitų teisės aktų, nustatančių išorinę reklamą,
pažeidimus, sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama.
16. Asmuo, eksploatuojantis reklaminį įrenginį ir išorinę reklamą be Leidimo ir
nesumokėjęs vietinės rinkliavos, yra laikomas nelegalios, savavališkai įrengtos reklamos skleidėju ir
baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Leidimas išduodamas tik sumokėjus rinkliavą, todėl delspinigių skaičiavimas
nenumatomas.
18. Nesumokėta vietinė rinkliava iš rinkliavos mokėtojų išieškoma Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
19. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama rašytiniu rinkliavos mokėtojo prašymu.
Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Architektūros ir urbanistikos skyriui ne vėliau kaip per
vienerius kalendorinius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo datos. Prašyme
privalomai nurodoma rinkliavos arba jos dalies grąžinimo priežastis ir banko atsiskaitomosios
sąskaitos, į kurią turi būti pervedamos lėšos, numeris. Skyrius išnagrinėjęs prašymą, priima
sprendimą dėl vietinės rinkliavos grąžinimo (negrąžinimo) per 20 darbo dienų nuo prašymo
pateikimo dienos ir perduoda informaciją Turto valdymo ir apskaitos skyriui.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Už nuostatų vykdymą atsakingas Architektūros ir urbanistikos skyrius.
21. Rinkliavos rinkimą ir surinktų rinkliavos lėšų apskaitą Savivaldybės biudžete
kontroliuoja Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
22. Rinkliavos nuostatai papildomi ir keičiami Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
sprendimu.
23. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą ar su juo susijusius kitus
teisės aktus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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