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TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS PROJEKTŲ IR ŠIOS
REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI
I SKYRIUS
TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO IŠORINĖS REKLAMOS IŠKABOMS KELIAMI
REIKALAVIMAI
1. Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos iškaboje pateikiamas tik reklamos davėjo
pavadinimas ir (arba) vardas, pavardė arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos
pavadinimas, arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas ir (arba) darbo laikas.
2. Iškaba turi būti įrengiama ant reklamos davėjo buveinės, prekybos ar paslaugų teikimo
vietos pastato arba ant kitų prekybos ar paslaugų teikimo vietų (palapinės, kiosko, taromato ir pan.)
(toliau – kita prekybos ar paslaugų teikimo vieta) išorinės sienos, langų ar durų ne aukščiau kaip
4 metrai nuo žemės paviršiaus (grindinio), neįskaitant iškabos aukščio.
3. Iškabos plotas turi būti ne didesnis kaip:
3.1. 0,5 m2, kai iškaba įrengiama ant gyvenamojo pastato;
3.2. 1 m2, kai iškaba įrengiama ant negyvenamojo pastato ir ant kitų prekybos ar paslaugų
teikimo vietų.
4. Ant laikinųjų statinių ir ant kitų prekybos ar paslaugų teikimo vietų įrengiamos iškabos
plotas, kai joje nurodyta informacija pateikiama ant pritaikytų išorinės reklamos pateikimo
priemonių, naudojant lipdukus, užrašus ir pan., turi būti ne didesnis kaip 2 m2.
5. Jeigu ant reklamos davėjo buveinės, prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato arba ant
kitų prekybos ar paslaugų teikimo vietų išorinės sienos, langų ar durų įrengiamos daugiau negu dvi
to paties turinio iškabos, iškabų plotas sumuojamas. Iškabos plotas 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.
6. Kai iškaba įrengiama ant daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, jai įrengti negali būti
naudojamas apšvietimas.
7. Kai prie įėjimo į pastatą durų įrengiamos kelių reklamos davėjų iškabos, jos turi būti
panašaus dydžio ir panašaus dizaino. Šiuo atveju vienas reklamos davėjas gali įrengti tik vieną to
paties turinio iškabą. Kai į reklamos davėjo buveinę, prekybos ar paslaugų teikimo vietą yra keli
įėjimai, iškabas galima įrengti prie kiekvieno įėjimo durų.
8. Iškabai gaminti turi būti naudojamos ilgaamžės medžiagos (nekeičiančios spalvos,
neblunkančios, tinkamos naudoti lauke).
II SKYRIUS
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI
9. Ant statinių įrengiama išorinė reklama savo forma ir masteliu turi derėti prie jų
architektūros, neturi uždengti architektūrinių elementų ir detalių, keisti statinių kompozicijos, jų
vizualinių charakteristikų ir architektūrinių sprendinių.
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10. Draudžiama įrengti išorinę reklamą Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo
12 straipsnio 1 dalyje ir kituose išorinės reklamos draudimą nustatančiuose teisės aktuose nustatytais
atvejais.
11. Draudžiama įrengti išorinę reklamą:
11.1. ant skulptūrų, paminklų ir medžių;
11.2. gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose, jeigu išorinė
reklama nesusijusi su draustiniuose ar valstybiniuose parkuose saugomais kompleksais ir objektais
(vertybėmis). Šis draudimas netaikomas įrengiant išorinę reklamą draustiniuose ir valstybiniuose
parkuose esančių miestų ir miestelių teritorijose;
11.3. neturint žemę, statinius ar kitus objektus, ant kurių ji įrengiama, nuosavybės teise ar
kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimo. Kai išorinė reklama
įrengiama ant bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, – jeigu nėra
bendraturčių sutarimo, nurodyto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalyje; kai
išorinė reklama įrengiama ant daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų, – neturint šių namų butų
ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą, priimto Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai ant
daugiabučiame gyvenamajame name esančių reklamos davėjo nuosavybės teise ar kitais teisėtais
pagrindais valdomų negyvenamosios paskirties patalpų, kuriose yra jo buveinė arba prekybos ar
paslaugų teikimo vieta, išorinės sienos, kuri yra bendrojo naudojimo objektas, įrengiama iškaba,
kuriai nenaudojamas apšvietimas. Šiais atvejais laikoma, kad butų ir kitų patalpų savininkų
sprendimas dėl sutikimo įrengti iškabą priimtas, kai gauta butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime
ar raštu balsavusių butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir
kitų patalpų savininkų balsų, o kai ši išorinė siena pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos,
jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sudarytą
bendrojo naudojimo objektų sąrašą naudojama tenkinti ne viso daugiabučio gyvenamojo namo, o tik
atskiroje jo dalyje esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius, – ne mažiau kaip 1/4 tos dalies
butų ir kitų patalpų savininkų balsų.
12. Įrengti išorinę reklamą kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose
leidžiama tik Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytais
atvejais gavus už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimą, saugomose
teritorijose – gavus saugomų teritorijų direkcijų arba Aplinkos apsaugos departamento, kai
saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimą.
13. Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, architektūrą, statybą,
kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, eismo saugumą ir
valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Išorinės reklamos įrengimo
taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiojo teritorijų planavimo
dokumentais ir (ar) kompleksinio teritorijų planavimo dokumentais, ir (ar) juose nustatytais išorinės
reklamos įrengimo reglamentais, o tuo atveju, kai išorinė reklama įrengiama pagal savivaldybės
vykdomosios institucijos patvirtintą tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektą, –
ir savivaldybės vykdomosios institucijos patvirtintais tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos
įrengimo reikalavimais.
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