________________________________________________________________________________________________________________________
(pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu
pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data)
________________________________________________________________________________________________________________________
(adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu pareiškėjas jį turi)

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui
PARAIŠKA IŠDUOTI/PRATĘSTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ
20 _____ m. ____________________ d.
Varėna
Prašau išduoti Leidimą įrengti išorinę reklamą adresu (vietoje):____________________________
_______________________________________________________________________________________
Pagrindiniai duomenys apie įrengiamą reklamą:
1. Reklamos plotas _________ kv. m.
2. Reklamos skleidimo laikotarpis nuo: ____________________iki: ____________________________
3. Tipinio projekto numeris (kai reklama įrengiama pagal tipinį projektą) ___________________________
4. Turimo Leidimo numeris, jo išdavimo data (kai baigiasi Leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas nori
gauti naują Leidimą) – ___________________________________________________________________
Leidimą įrengti išorinę reklamą pageidaujama gauti tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroninėmis
priemonėmis nustatyta tvarka (pabraukti reikiamą).
Pranešimus pageidaujama gauti tiesiogiai, raštu arba elektroninėmis priemonėmis nustatyta tvarka (pabraukti
reikiamą).
PRIDEDAMA:
□ Savivaldybės institucijos išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei reklaminis įrenginys,
ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas), ____
lapai (-ų);
□ Informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių
įrengiama išorinė reklama, savininkas,
lapai (-ų);
□ Žemės, statinių, ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar
kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (savininko) sutikimas,
lapai (-ų);
□ Išorinės reklamos įrengimo projektas, ____ lapai (-ų), 2 egz.
□ Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant
stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių), ___ lapai (-ų).
□ Jei išorinė reklama įrengiama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos
zonose, pateikiamas už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos raštiškas sutikimas,
saugomose teritorijose – saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai
saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimas.
□ Įgaliojimas, jei prašymą pateikia kitas asmuo.
___________________________

____________________

(vardas ir pavardė)
A.V.

(parašas)
__________________________

