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1. Leidžiama pagal pateiktą Šiaulių „Aušros“ muziejaus, įmonės kodas 190757036, Vilniaus g.
74, LT-76283 Šiauliai, tel./faks (8 41) 52 69 33, el. paštas rastine@ausrosmuziejus.lt , 2020 m. gegužės
28 d. paraišką (prašymą) Nr. G-2947(3.21) įrengti išorinę reklamą, atitinkančią Lietuvos Respublikos
teisės aktų, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų, reglamentuojančių reklaminę veiklą,
reikalavimus:
Išorinės reklamos
įrengimo adresas
(vieta)

Reklamos
plotas
(kv. m)

Tipinio projekto
Nr.

Leidimo
galiojimo
terminas

Vietinės rinkliavos
dydis
(eurais)

Jurgaičių k.
15
5 metai
Suma skaičiais: 1125
Meškuičių sen.
Šiaulių r. sav.
Suma žodžiais:
(ant Šiaulių rajono
tūkstantis šimtas
turizmo ir verslo
dvidešimt penki
informacijos centro
pastato (prie Kryžių
kalno)
Pastaba. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-362 13.1
papunktyje nustatyta, kad valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės nuo rinkliavos už Leidimo išdavimą
atleidžiamos.
2. Leidimas galioja nuo 2020 m. birželio 12 d. iki 2025 m. birželio 12 d.
3. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ar panaikinus leidimo galiojimą, reklaminės veiklos
subjektas privalo per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo išardyti specialią išorinės reklamos pateikimo
priemonę arba nukabinti reklamą ir sutvarkyti aplinką.
4. Leidimas išduodamas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną
kiekvienai šaliai.
5. Reklaminės veiklos subjektas jam išduoto leidimo negali perleisti kitiems asmenims.
Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktorių
A. V.

Regina Rupšienė
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