PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu
Nr. V13-108
.................................................................................................................................................................................................................
(pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, asmens kodas
(jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data)
...................................................................................................................................................................................................................
(juridinio asmens buveinė arba fizinio asmens adresas korespondencijai)
......................................................................................................................................................... ..........................................................
(telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu pareiškėjas jį turi)

Neringos savivaldybės administracijai
PARAIŠKA
DĖL LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ NERINGOS SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE IŠDAVIMO
.....................................................
(data)

Neringa
Prašau išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą:
Išorinės reklamos įrengimo
adresas, vieta
 iškaba
 stendas
Išorinės reklamos įrenginio
tipas

 tentas
 vitrina
 kilnojamas skydelis
 kt.:

Išorinės reklamos įrenginys

Išorinės reklamos plotas

 vienpusis
 dvipusis
plotas (kv. m):
matmenys:

Išorinės reklamos skleidimo
laikotarpis

nuo

Turimo leidimo numeris, jo
išdavimo data (kai baigiasi

leidimo numeris:

turimo leidimo galiojimo terminas ir
pareiškėjas nori gauti naują leidimą)

išdavimo data:

Tipinio projekto numeris (jei
išorinė reklama įrengiama pagal
tipinį projektą)

iki

Administracijos pranešimus
pageidauju gauti

 tiesiogiai
 per atstumą (el. paštu arba registruotu laišku)
 per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą

PRIDEDAMA:


Fizinio asmens dokumento kopija, ____ lapai (-ų).



Išorinės reklamos įrengimo projektas, ____ lapai (-ų), 2 egzemplioriai.



Statybą leidžiančio dokumento kopija ( jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti
išorinę reklamą, statyti ar įrengti yra privalomas šis dokumentas), ____ lapai (-ų).



Dokumentas, patvirtinantis Savivaldybės sutikimą įrengti išorinę reklamą ( jei žemė,
statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei
nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise), ____ lapai (-ų).



Dokumentų, patvirtinančių žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių
įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio
asmens sutikimą, kopija, ____ lapai (-ų).



Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra žemės
nuomininkas, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama,
savininkas, ____ lapai (-ų).



Prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti prekių ženklą priėmimo
pažymos kopija (jei numatyta šį ženklą naudoti išorinėje reklamoje), ____ lapai (-ų).



Objektus eksploatuojančių subjektų rašytiniai sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama
ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių), ____ lapai (-ų).



Už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimas ( jei išorinė reklama
įrengiama kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje ir/ ar apsaugos zonoje), ____ lapai (-ų).



Saugomų teritorijų direkcijos sutikimas (jei išorinė reklama įrengiama saugomoje teritorijoje),
____ lapai (-ų).



Papildomi dokumentai ir/ar įgaliojimai, ____ lapai (-ų).

Pareiškėjas

.....................................................
(parašas)

..........................................................................
(vardas, pavardė)

Leidimas išduodamas arba pareiškėjui pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti per 20
darbo dienų, o kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, – per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų
dokumentų leidimui išduoti gavimo. Jei paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai,
neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui
išduoti, terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Jeigu per
nurodytus terminus leidimas neišduotas ir nepateiktas motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti leidimą, laikoma, kad
leidimas išduotas.
________________________________

