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Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.
Siekiant kompleksiškai pertvarkyti visus Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos (toliau IVR) įrenginius įrengtus Pramonės g.–Tilžės g.–Kelmės g. sankirtoje yra keičiamos kai kurių IVR
įrenginių koordinatės. Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane (TPDR
T00075486, toliau – Specialusis planas), patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m.
kovo 26 d. sprendimu Nr. T-75 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano
patvirtinimo“, sprendiniuose reklamos vieta Nr. 180 (Tilžės g., šalia Tilžės g. 68; vietos koordinatės:
455745.94; 6198631.77) numatyta užnugaryje reklamos vietos Nr. 756 (Pramonės g.–Tilžės g.–
Kelmės g. sankirta; vietos koordinatės: 455747.71, 6198641.10). Tam, kad abejose reklamos vietose
galėtų būti eksponuojama išorinė reklama yra keičiamos šių reklamos vietų koordinatės taip, kad abu
IVR įrenginiai būtų gerai matomi. Naujos Specialiojo plano reklamos vietos Nr. 180 koordinatės:
455769.2; 6198635.83. Naujos Specialiojo plano reklamos vietos Nr. 756 koordinatės: 455740.24;
6198642.58.
Specialiojo plano rengimo metu buvo inventorizuoti jau stovintys ir leidimus įrengti išorinę
reklamą (toliau – Leidimas) turintys IVR įrenginiai ir jiems priskirti Specialiojo plano reklamos vietos
numeriai. Tačiau Specialiojo plano reklamos vietos Nr. 117 (Tilžės g.–Kelmės g. sankirta, vietos
koordinatės: 455751.49; 6198704.87) ir 118 (Tilžės g.–Kelmės g. sankirta, vietos koordinatės:
455745.00; 6198705.75) neatitinka Specialiojo plano reglamentų, t. y. šiose reklamos vietose įrengti
IVR įrenginiai yra per arti vienas nuo kito, todėl Specialiojo plano sprendiniuose numatyta, kad
Leidimas turėtų būti pratęsiamas tik vienai iš šių Specialiojo plano reklamos vietų. Kadangi 2022 m.
išduotas naujas Leidimas IVR įrenginiui, kuris numatomas Specialiojo plano vietoje Nr. 117 (Tilžės
g.–Kelmės g. sankirta, vietos koordinatės: 455751.49; 6198704.87), todėl Specialiojo plano vieta Nr.
118 (Tilžės g.–Kelmės g. sankirta, vietos koordinatės: 455745.00; 6198705.75) yra naikinama ir
keičiamos Specialiojo plano reklamos vietos Nr. 117 (Tilžės g.–Kelmės g. sankirta) koordinatės į
šias: 455748.23; 6198705.3, tam, kad IVR įrenginys būtų įrengtas išlaikant panašius atstumus nuo
Tilžės ir Kelmės gatvių.
Kadangi šalia Specialiojo plano vietos Nr. 736 (4) (Lyros g.– Gegužių g.–Gytarių g. sankirta,
vietos koordinatės: 453158.50; 6197851.10) UAB „Šiaulių vandenys“ įrengė siurblinę, dėl šios
priežasties šioje vietoje IVR įrengimas nebegalimas. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją Specialiojo
plano vieta Nr. 736 (4) (Lyros g.–Gegužių g.–Gytarių g. sankirta) perkeliama į naują vietą, kurios
koordinatės: 453151.18, 6197848.34.
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Taip pat yra naikinama Specialiojo plano reklamos vieta Nr. 276 (Tilžės g. (šalia Tilžės g.
121), vietos koordinatės: 456926.17; 6199659.72), kadangi ši reklamos vieta trukdo dideliam
praeivių srautui, IVR įrenginys įrengtas šioje vietoje nuolat būna suniokojamas, išdaužomos vitrinos.
Dėl nuolat patiriamų nuostolių, niokojimo ši Specialiojo plano vieta nėra paklausi tarp reklamos
subjektų.
Atsižvelgdami į UAB „Pramuštgalvis“ prašymą dėl išorinės vaizdinės reklamos įrenginio
vietos Nr. 180, kuriame UAB „Pramuštgalvis“ prašo perkelti IVR įrenginio vietą Nr. 180 į kitas
koordinates toje pačioje sankryžoje dėl šių priežasčių: „1. Pastaruosius metus visame pasaulyje
besitęsianti pandemija palietė ir UAB „Pramuštgalvis“ įmonę. Visi IVR investiciniai planai buvo
sustabdyti ir atidėti 2023 metams. Dėl šios priežasties nesvarstėme IVR įrenginio vietos Nr. 756, nes
tai būtų pareikalavę ne mažų finansinių investicijų. Neaiški situacija dėl pandemijos negalėjo
garantuoti ir IVR įrenginio vietos Nr. 756 atsiperkamumo ir paklausumo rinkoje. 2. IVR įrenginio
vieta Nr. 180 jau tris metus nuomojama tam pačiam klientui. Sutartis su šiuo klientu galioja ir 2022
metams, nes nemanėme, kad galime šią vietą prarasti ir mūsų lūkesčiai šią vietą išlaikyti buvo
pagrįsti, nes leidimus šiai vietai turime nuo 2016 m.“ naikiname Specialiojo plano priedo Nr. 3
„Esamų IVR įrenginių dislokacijos vietos“ pastabą Nr. 10 „IVR įrenginys, kuriam turėtų būti
nepratęsiamas leidimas, tuo atveju, jeigu būtų numatyta įrengti naują labai didelį IVR įrenginį“ ir
perkeliame Specialiojo plano reklamos vietą Nr. 180 (Tilžės g., šalia Tilžės g. 68; vietos koordinatės:
455745.94; 6198631.77) į šias koordinates: 455769.2; 6198635.83.
Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.
Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas TPDR T00075486.
Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.
Sprendimo projektu naujų teisinių reglamentavimo nuostatų nenumatoma.
Priėmus sprendimą, galimos pasekmės.
Teigiamos pasekmės.
Kompleksiškai reorganizuoti IVR įrenginiai įrengti Pramonės g. – Tilžės g. – Kelmės g.
sankirtoje, taip, kad sankryža atrodytų patraukliai ir užtikrinamas nenaudojamų vietų panaikinimas
neklaidins pareiškėjų.
Neigiamų pasekmių nėra.
Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.
Priėmus sprendimą nekeičiami teisės aktai.
Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.
Sprendimui įgyvendinti papildomų teisės aktų priimti nereikės.
Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.
Sprendimui įgyvendinti papildomos lėšos nereikalingos.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.
Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros,
urbanistikos ir paveldosaugos skyrius vyr. specialistė Kamilė Baltrušienė-Baltrušaitienė, tel. (8 41)
596 247.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Vertinimas neatliekamas.
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