ALYTAUS MIESTO IŠORINĖS REKLAMOS IR KITŲ VIEŠŲJŲ UŽRAŠŲ ĮRENGIMO
ATMINTINĖ
Reklaminės veiklos subjektai, Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje projektuodami,
įrengdami ir skleisdami išorinę reklamą, kartu naudodami prekių ženklus, turi laikytis Lietuvos
Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.
Reklamos įstatymo (toliau – įstatymas) 2 str. apibrėžiamos pagrindinės sąvokos, tarp
jų:
11. Iškaba – ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato arba reklamos davėjo
prekybos ar paslaugų teikimo vietoje ar prie jos įrengiama 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.
7. Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes ar
paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai.
Prekių ženklas gali būti teikiamas (toks, koks registruotas) tik kaip sudėtinė iškabos ar
kito viešojo užrašo dalis.
Pagal įstatymo 4 str. 1 d. rašytiniam ir garsiniam reklamos tekstui taikomi Lietuvos
Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatyti reikalavimai.
Įstatymo 12 str. 5 d. nustatyta: 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.
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 17 str.: Lietuvos Respublikoje
viešieji užrašai yra valstybine kalba. Valstybinė kalba privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių,
įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių
patalpų ir kituose užrašuose, Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.
Valstybinės kalbos įstatymo 23 str.: Visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi.
Aktuali Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 str. ištrauka:
Vartotojas turi teisę gauti išsamią ir teisingą informaciją valstybine kalba apie prekių
ir paslaugų įsigijimo sąlygas, jų kokybę, saugumą, vartojimo būdą (naudojimosi taisykles),
garantijos ir keitimo laiką, prekių pirkimo (paslaugų teikimo) sutarties nutraukimo tvarką, taip pat
kitą jam, kaip vartotojui, reikalingą informaciją.
Šią informaciją vartotojui privalo suteikti ir už jos teisingumą atsako prekių
pardavėjas (paslaugų teikėjas). Jeigu vartotojas atitinkamos informacijos negavo arba ji buvo
klaidinanti ir dėl to nebuvo galima preke ar paslauga naudotis pagal paskirtį, jis turi teisę sutartį
nutraukti ir pareikalauti atlyginti nuostolius.

Mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo įmonėse turi būti viešai nurodyti prekių
(paslaugų) pavadinimai ir kainos.
Jei vartotoją suklaidina neteisinga reklama ir dėl to jis turi nuostolių, reklamos
pateikėjas privalo juos atlyginti.
Prekė turi turėti jos vartojimui (naudojimui) būtiną informaciją, numatytą
standartizacijos norminiame dokumente.
Privalomo prekių ženklinimo rekvizitus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba
jos įgaliota institucija. <...>
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