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PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-133
LEIDIMŲ VAŽIUOTI PALANGOS MIESTO GATVĖMIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE
IR UŽSIENIO ŠALYSE, IŠ JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE,
ĮREGISTRUOTOMIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS
TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS) IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Leidimų važiuoti Palangos miesto gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio
šalyse, iš jų Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis didžiagabaritinėmis ir (ar)
sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos (toliau – Tvarka) aprašas
parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr.
447 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo
įgyvendinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1799).
2. Leidimus (pagal šios Tvarkos 1 priedą) važiuoti Palangos miesto gatvėmis
didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) pagal transporto
priemonės savininko ar valdytojo prašymą (pagal Tvarkos 2 priedą) išduoda Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktorius.
3. Išduodant leidimus vadovaujamasi maksimaliais leidžiamais transporto priemonių
matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamais bendrosios masės dydžiais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66
,,Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų,
leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 23-870, Nr. 70-2948; 2003, Nr. 331396; 2005, Nr. 117-4240).
4. Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais)
kroviniai gali būti vežami miesto gatvėmis tik gavus leidimą, kurio išdavimą sąlygoja kelių ir jų
statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba
netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.
5. Leidimai išduodami nustatyta tvarka, sumokėjus Palangos miesto savivaldybės
tarybos sprendimu nustatyto dydžio mokestį (pagal Tvarkos 3 priedą) už naudojimąsi Palangos
miesto gatvėmis ir jų infrastruktūra.
II. VARTOJAMOS SĄVOKOS
6. Didžiagabaritė transporto priemonė – transporto priemonė, kurios matmenys
(ilgis, plotis, aukštis) su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausius leistinus dydžius. Maksimalūs
leidžiami transporto priemonių matmenys yra patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 ,,Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų,
leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 23870):
6.1. Aukštis nuo važiuojamosios dalies paviršiaus:
6.1.1. visų kelių transporto priemonių, išskyrus transporto priemones, vežančias
konteinerius, aukštesnius kaip 2,6 m, pagal ISO standartus – 4,00 m;
6.1.2. transporto priemonių, vežančių konteinerius aukštesnius kaip 2,6 m, pagal
ISO standartus – 4,15 m;
6.2. plotis:
6.2.1. visų kelių transporto priemonių – 2,55 m;
6.2.2. refrižeratorių su šilumą įzoliuojančiomis sienelėmis – 2,60 m.
6.3. ilgis:
6.3.1. sujungtos transporto priemonės (vilkikas su puspriekabe) – 16,50 m;
6.3.2. autotraukinio (automobilio su priekaba) – 18,75 m;

6.3.3. pakrauto autovežio (automobilio su priekaba) – 20,75 m;
2
6.4. Maksimalios leidžiamos transporto priemonių bendrosios masės (tonomis):
6.4.1. visų kelių transporto priemonių, išskyrus transporto priemones, vežančias 40
pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus – 40 t;
6.4.2. pervežant 40 pėdų konteinerius (pagamintus pagal ISO standartus) – 44 t.
7. Didžiausia 11,50 t apkrova leidžiama tik transporto priemonių pavienėms
varančioms ašims su suporintais ratais. Kitais atvejais vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 ,,Dėl maksimalių leidžiamų transporto
priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“
(Žin., 2002, Nr. 23-870) III skirsnio 5 punkto nuostatomis.
III. DIDŽIAGABARIČIŲ IR (AR) SUNKIASVORIŲ KROVINIŲ VEŽIMO MARŠRUTO
DERINIMO IR LEIDIMO IŠDAVIMO TVARKA
8. Vežti didžiagabaričius ir (ar) sunkiasvorius krovinius leidžiama tik gavus
Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymu išduotą
leidimą. Leidimas gali būti išduodamas vienam važiavimui, mėnesiui arba metams.
9. Už leidimų įforminimą mokama valstybės rinkliava, nustatyta Valstybės
rinkliavos objektų sąraše ir šios rinkliavos dydžiuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 ,,Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo,
šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463).
10. Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas
nustatytos formos prašymą Direktoriui ne vėliau kaip prieš penkias dienas užregistruoja Palangos
miesto savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje, kuriame nurodo:
10.1. transporto priemonės (jų junginio) savininką ar valdytoją, jo adresą, telefoną;
10.2. važiavimo maršrutą;
10.3. važiavimo laiką;
10.4. duomenis apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):
10.4.1. transporto priemonės (-ių) markę, modelį, valstybinį Nr.;
10.4.2. transporto priemonės (jų junginio) ilgį;
10.4.3. transporto priemonės (jų junginio) plotį;
10.4.4. transporto priemonės (jų junginio) aukštį;
10,4.5. faktišką pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masę;
10.4.6. ašių išsidėstymo schemą ir jų apkrovų dydžius bei atstumus tarp ašių;
10.5. krovinių dalių skaičių ir jo svorį.
11. Prašymą pasirašo transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vežėjas), kuris
atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą.
12. Prašymas leidimui gauti gali būti pateikiamas faksimiliniu ryšiu, elektroniniu
paštu arba paštu per 3 dienas nuo originalų pateikimo.
13. Kai didžiagabaričio ir (ar) sunkiasvorio krovinio matmenys kartu su jį vežančia
transporto priemone viršija maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, leidžiamas
ašies (ašių) apkrovas, leidžiamus bendrosios masės dydžius ir gali iškilti pavojus eismo saugumui,
pakenkti kelio dangai ar kelių įrangai, Direktoriaus nurodymu:
13.1. važiavimo maršrutą ir krovinio vežimo sąlygas vežėjui derinti su eismo
priežiūros ir miesto tvarkymo tarnybomis bei ryšių tinklų ir elektros tiekimo bendrovėmis;
13.2. pateikti vežėjui raštišką garantinį įsipareigojimą keliui atstatyti, jį sugadinus.
14. Važiuojant platesnėmis kaip 3,5 m arba ilgesnėmis kaip 24,0 m transporto
priemonėmis (jų junginiais) (su kroviniu ar be jo) leidžiama važiuoti tik šviesiu paros metu esant
geram matomumui. Tamsiu paros metu ar esant blogam matomumui tokiomis transporto
priemonėmis (jų junginiais) leidžiama važiuoti tik su policijos automobilio palyda. Važiuojant su

platesnėmis kaip 4,0 m arba ilgesnėmis kaip 25,0 m transporto priemonėmis (jų junginiais) (su
kroviniu ar be jo) policijos automobilio palyda būtina visais atvejais. Atsižvelgiant į konkrečias
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kelio ir eismo sąlygas administracijos sprendimu palyda gali būti skirta ir kitais atvejais. Palyda turi
pasirūpinti vežėjas, o konkrečias palydos sąlygas nustato policija.
15. Leidimas vienam važiavimui gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 10 dienų
laikotarpiui ir galioja vienam važiavimui leidime nurodytu maršrutu. Konkrečią važiavimo datą
specialioje leidimo grafoje pažymi transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas,
patvirtindamas ją savo parašu ir spaudu.
16. Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Leidimas važiuoti didžiagabaritėmis transporto
priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonė (jų junginys) tampa ypač pavojinga saugiam
eismui, t. y., kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys: aukštis – 50 cm, ir (ar) plotis 100 cm, ir
(ar) ilgis 500 cm, ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto
priemonės leidžiama ašies (ašių) apkrova viršija 8 t, kai bendroji pakrautos priemonės (jų junginio)
masė viršija leidžiamus dydžius du ir daugiau kartų, išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį
išduoti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
17. Leidimas vienam važiavimui negali būti pratęstas, negali būti išduotas jo
dublikatas ar leidimas važiuoti kita transporto priemone.
18. Leidimai neišduodami:
18.1. polaidžio, potvynio laikotarpiu;
18.2. vasarą esant itin karštiems orams (250 C ir daugiau, kai gali būti sugadinta
gatvės danga);
18.3. esant apsnigtai ar slidžiai kelio dangai;
18.4. stichinių nelaimių, eismo įvykių, kelio priežiūros darbų metu, kilus grėsmei
saugiam eismui ir kitais atvejais.
19. Leidimas gali būti anuliuotas:
19.1. paaiškėjus, kad buvo pateikti klaidingi duomenys;
19.2. nevykdomos sąlygos, nurodytos šioje Tvarkoje.
20. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
__________________________

Leidimų važiuoti Palangos miesto gatvėmis
Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse,
iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse,
įregistruotomis didžiagabaritėmis ir (ar)
sunkiasvorėmis transporto priemonėmis
(jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
LEIDIMAS
VAŽIUOTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR)
SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS
____________________
(išdavimo data)
Transporto priemonės savininkas (valdytojas), jo adresas, telefonas ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Važiavimo maršrutas ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Transporto priemonės markė, modelis, valstybinis Nr. ______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Transporto priemonė
Ilgis

Plotis

Aukšti
s

Ašys
Faktiška
masė

Išdėstymo
schema

Apkrovų
dydžiai

Atstuma
i

Krovinys
Krovinio
dalių
Svoris
skaičius

Leidimas galioja nuo _________________ iki ___________________.
Administracijos direktorius

___________________
(parašas)

___________________________
(vardas, pavardė)

A. V.
Pildo transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas:
Važiavimo data ________ m. ________________ mėn. ______ d.
________________________________________________________________________________
(transporto priemonės (jų junginio) savininko ar valdytojo parašas ir spaudas)
A. V.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Šis leidimas suteikia teisę kelių transporto priemone, kai viršijama leidžiama ašies
(ašių) apkrova ir (ar) leidžiama transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė ir matmenys,
važiuoti Palangos miesto gatvėmis leidime nurodytu maršrutu.
2. Vairuotojas privalo vežiotis leidimą transporto priemonėje ir pateikti asmenims,
turintiems kontrolės teisę. Registruotos užsienio šalyje transporto priemonės vairuotojas privalo
turėti sumokėtų mokesčių kvitą (griežtos apskaitos, išduotą muitinės įstaigos).
3. Leidimas galioja vienam reisui.
4. Leidimas negalioja, jei vežėjas jo neužpildė arba jame yra pakeitimų ir (ar)
taisymų, nepatvirtintų kompetentingos įstaigos.
5. Šis leidimas negali būti perduotas kitos transporto priemonės vairuotojui.
_____________________

Leidimų važiuoti Palangos miesto gatvėmis
Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse,
iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse,
įregistruotomis didžiagabaritėmis ir (ar)
sunkiasvorėmis transporto priemonėmis
(jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas
________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas)
________________________________________________________________________________
(adresas, telefonas, faksas)
Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO
200__m._______________d.
Palanga
Prašome išduoti leidimą važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone maršrutu
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1. Transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas____________________________
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas)

______________________________________________________________________________
2. Transporto priemonės markė, modelis, valstybinis Nr. ________________________________
______________________________________________________________________________
3. Duomenys apie transporto priemonę, jų junginį:
ilgis______________________________m,
plotis_____________________________m,
aukštis____________________________m,
krovinio svoris_____________________t,
faktinė pakrautos transporto
priemonės masė____________________t.
4. Krovinio pavadinimas___________________________________________________________
5. Važiavimo data ir laikas_________________________________________________________
6. Krovinio dalių skaičius ir jo svoris_________________________________________________
7. Transporto priemonės ašių išsidėstymo schema ir apkrovų dydžiai bei atstumai tarp ašių:
____________________
(vardas, pavardė)
A. V.

______________________
(parašas)

________________________________
(pareigos)

Leidimų važiuoti Palangos miesto gatvėmis
Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse,
iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse,
įregistruotomis didžiagabaritėmis ir (ar)
sunkiasvorėmis transporto priemonėmis
(jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašo
3 priedas
MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ PALANGOS MIESTO GATVĖMIS LIETUVOS
RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, IŠ JŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE
NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAS),
KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS IR (AR) KAI
VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO
PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, DYDŽIAI
1. Už važiavimą Palangos miesto gatvėmis Lietuvos Respublikos ir užsienio šalyse, iš jų ir
Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių
matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, transporto priemonių savininkai ar valdytojai
moka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą ,,Mokestis už važiavimą keliais Lietuvos
Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis
transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių)
apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius
leidžiamus dydžius“ (toliau vadinama – biudžeto sąskaita) Kelių priežiūros ir plėtros programai
(toliau vadinama – Programa) finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus
įsakymu patvirtintą įmokos kodą (7840) šį mokestį, nurodytą 1 lentelėje:
1 lentelė
Leidžiami matmenys viršyti
(centimetrais)
Aukščio

Pločio

Ilgio

Mokesčio dydis (litais)
Vienkartinis Mėnesio tarifas
tarifas, už 1 Savivaldybės
kilometrą*
teritorijoje

Metų tarifas
Savivaldybės
teritorijoje

–
10–20
–
0,5
233
1165
11–20
21–40
101–200
0,61
285
1425
21–30
41–60
201–300
0,72
340
1705
31–40
61–80
301–400
0,78
364
1820
41–50
81–100
401–500
0,83
388
1938
daugiau
daugiau
daugiau
1,4
607
3033
kaip 50
kaip 100
kaip 500
* – mokestis skaičiuojamas sveikais skaičiais už kilometrą, kilometro dešimtosios dalys
skaičiuojamos kaip vienas sveikas dydis.
2. Jeigu 1 lentelėje nurodyti transporto priemonės (jų junginio) maksimalūs matmenys
viršijami, t. y. transporto priemonė tampa ypač pavojinga saugiam eismui, mokestis
apskaičiuojamas taikant maksimalų dydį už kiekvieno atitinkamo matmens viršijimą, t. y. už
kiekvieną aukščio viršijimą 10 centimetrų, pločio viršijimą 10 centimetrų ar ilgio viršijimą 1 metru
maksimalus dydis dauginamas iš koeficiento 1.5. Visais atvejais, kai viršijami du ar visi trys
matmenys, mokestis nustatomas sumuojant 1 lentelėje nurodytus mokesčius už atskirų matmenų
viršijimą. Kai transporto priemonės (jų junginio) matmenys viršija 1 lentelėje nurodytus
maksimalius matmenis, būtina gauti atskirą leidimą, kurį išduodant pridedamas papildomas
mokestis už maršruto parengimą, t. y. apskaičiuojama darbų, kuriuos reikia atlikti, kad būtų galima
leisti kaip tik šiai transporto priemonei (jų junginiui) važiuoti leidime nurodytu maršrutu, vertė.
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3. Už važiavimą Palangos miesto gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir
Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai
ašies (ašių) apkrova viršija maksimalius leidžiamus dydžius, jų savininkai ar valdytojai moka į
biudžeto sąskaitą Programai finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų
ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus
įsakymu patvirtintą įmokos kodą (7840) šį mokestį, nurodytą 2 lentelėje:
2 lentelė
Leidžiama ašies (ašių) apkrova
viršyta (tonomis)

Mokesčio dydis (litais)
Mėnesio tarifas (Lt)
Vienkartinis tarifas, už 1
kilometrą*
Savivaldybės teritorijoje

0,6–1
0,24
168
1,1–1,5
0,48
336
1,6–2
0,72
504
2,1–3
1,27
886
3,1–4
2,04
1428
4,1–5
2,88
–
5,1–6
3,6
–
6,1–7
4,32
–
7,1–8 įskaitytinai
5,52
–
* – mokestis skaičiuojamas sveikais skaičiais už kilometrą, kilometro dešimtosios dalys
skaičiuojamos kaip vienas sveikas dydis.
4. Pagal 3 punktą turi būti laikomasi šių reikalavimų:
4.1. Nurodytos 2 lentelėje leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimas iki 0,6 tonos
neapmokestinamas įvertinant krovinių paskirstymą ir išdėstymą transporto priemonėje ir technines
svėrimo priemonių paklaidas;
4.2. Transporto priemone (jų junginiu), kurios varančiajai ašiai su suporintais ratais
leidžiama 11,5 tonos ašies apkrova viršijama, sumokėjus atitinkamo dydžio mokestį ir gavus
leidimą, galima važiuoti tik leidime nurodytu maršrutu;
4.3. Triašiu puspriekabių vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerius,
pagamintus pagal ISO standartus, leidžiama vežti Palangos miesto gatvėmis tik gavus Savivaldybės
administracijos leidimą.
5. Už važiavimą Palangos miesto gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir
Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių
bendroji masė viršija leidžiamą (40 tonų, o vežant 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO
standartus, – 44 tonas), jų savininkai ar valdytojai moka į biudžeto sąskaitą Programai finansuoti
pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės
departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą
(7840) šį mokestį, nurodytą 3 lentelėje:

Leidžiama bendroji masė viršyta
(tonomis)
iki 10
11–20
21–40
daugiau kaip 40

3 lentelė
Vienkartinis mokesčio už kiekvieną viršytą toną
dydis, litais už 1 kilometrą*
0,3
0,38
0,43
0,6

3
* – mokestis skaičiuojamas sveikais skaičiais už kilometrą, kilometro dešimtosios dalys
skaičiuojamos kaip vienas sveikas dydis.
6. Pagal 5 punktą turi būti laikomasi šio reikalavimo: kai ašies (ašių) faktiška apkrova ir
faktiška transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą, nustatomas tas
mokestis, kuris yra didesnis.
_____________________________

