PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
6-OJO ŠAUKIMO 16-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI PALANGOS MIESTO, TURINČIO
KURORTO STATUSĄ, VIEŠĄJA INFRASTRUKTŪRA IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ
NAUDOJIMĄSI PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS
VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI RINKIMO, ĮSKAITYMO Į BIUDŽETĄ IR
ATSISKAITYMO SU RINKLIAVOS ADMINISTRATORIUMI TVARKOS
2008 m. kovo 27 d. Nr. T2-57
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17–704) 17 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos
rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2007, Nr. 101–4107) 11 straipsnio 1 dalies 11 punktu,
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2–71 ,,Dėl vietinės
rinkliavos už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto statusą, viešąja infrastruktūra“,
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-361 ,,Dėl vietinės
rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra“,
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-362 ,,Dėl vietinės
rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti“,
Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą,
viešąja infrastruktūra ir vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės
nustatytomis vietomis automobiliams statyti rinkimo, įskaitymo į biudžetą ir atsiskaitymo su
rinkliavos administratoriumi tvarką (pridedama).

Mero pavaduotojas,
pavaduojantis merą

Rimantas Garolis

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-57
VIETINĖS RINKLIAVOS (UŽ NAUDOJIMĄSI PALANGOS MIESTO, TURINČIO
KURORTO STATUSĄ, VIEŠĄJA INFRASTRUKTŪRA IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ
NAUDOJIMĄSI PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS
VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI) RINKIMO, ĮSKAITYMO Į BIUDŽETĄ IR
ATSISKAITYMO SU RINKLIAVOS ADMINISTRATORIUMI TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinės rinkliavos (už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą,
viešąja infrastruktūra ir vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto savivaldybės
nustatytomis vietomis automobiliams statyti) rinkimo, įskaitymo į biudžetą ir atsiskaitymo su
rinkliavos administratoriumi tvarka (toliau tekste – Tvarka) parengta įgyvendinant Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. T2-361 ,,Dėl vietinės rinkliavos už
naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra“ ir 2007 m. gruodžio
28 d. sprendimą Nr. T2-362 ,,Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos
nustatytomis vietomis automobiliams statyti“.
II. RINKLIAVŲ RINKIMO, ĮSKAITYMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ IR
ATSISKAITYMO SU RINKLIAVOS ADMINISTRATORIUMI TVARKA
2. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja
infrastruktūra surinkimas (infrastruktūros rinkliava):
2.1. Vietinė rinkliava renkama laikantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m.
gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-361 patvirtintų „Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos
miesto, turinčio kurorto statusą, viešąja infrastruktūra nuostatų“ bei šios Tvarkos.
2.2. Vietinės rinkliavos surinkimas organizuojamas taip, kad nesukeltų kliūčių nei į
miestą atvykstančioms, nei iš miesto išvykstančioms transporto priemonėms, t. y. nestabdant nei į
rinkliavos rinkimo zoną įvažiuojančių, nei išvažiuojančių transporto priemonių.
2.3. Rinkliavos surinkimas ir rinkliavos surinkimo administravimo sistema – tai
techninių ir administracinių priemonių sistema, paremta transporto priemonių numerių atpažinimu
prie rinkliavos rinkimo teritorijos (toliau tekste – RRT) ribų. RRT nustatyta Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T2-361. Rinkliavos surinkimas
organizuojamas įrengiant, eksploatuojant ir administruojant elektroninę transporto administravimo
sistemą (toliau tekste – ETAS), kaip tai nustatyta minėtu Palangos miesto savivaldybės tarybos
sprendimu.
2.4. ETAS veikimo principai:
2.4.1. Prie RRT ribų vyksta automatinis pravažiuojančių transporto priemonių numerių
atpažinimas. Informacija apie nuskaitytus numerius patenka į centrinę duomenų bazę (toliau tekste
– DB).
2.4.2. Kiekvienai transporto priemonei atskirai vykdomas RRT ribos kirtimo
momento, nuo kurio skaičiuojamas rinkliavos mokesčio sumokėjimo laikas, registravimas.
2.4.3. Kiekvienos transporto priemonės savininkas ir/arba valdytojas (vairuotojas)
sumoka rinkliavą vienu iš jam priimtinų būdų avansu arba atvykęs į RRT.
3. Transporto identifikavimo zona (toliau tekste – TIZ):
3.1. TIZ – tai specialiai paruošta važiuojamojo kelio atkarpa, kurioje įvairiomis
priemonėmis reglamentuojamas transporto priemonių judėjimas siekiant apriboti judėjimo greitį,
išskirstyti transporto srautą į atskiras transporto priemones ir jas identifikuoti. TIZ organizuojama

nepertvarkant esamų kelio juostų, o techninėmis priemonėmis pasiekiant transporto priemonių
atskyrimą, būtiną kokybiškam identifikavimui. Atsižvelgiant į konkrečią situaciją numatomoje TIZ
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įrengimo vietoje, ji paruošiama naudojantis:
3.1.1. greitį ribojančiais ženklais;
3.1.2. transporto priemonių identifikavimo priemonėmis;
3.1.3. ryšio kanalais su centrine duomenų baze (toliau tekste – DB) įvairių duomenų
perdavimui.
4. Visi perduodami duomenys iš TIZ patenka į centrinį informacijos kaupimo ir
apdorojimo mazgą. DB kaupiami visi įrašai už nustatytą laiko periodą.
5. Reikalaujamas minimalus ETAS funkcionalumas:
5.1. atskirai tvarkomas transporto priemonių numerių grupių, kurioms rinkliavos
tarifas skaičiuojamas pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 28 d.
sprendimu Nr. T2-361 patvirtintus nuostatus (maršrutinis ir specialus autotransportas, vietiniai
gyventojai ir t. t.), registras.
5.2. turi būti numatytos sąsajos su kitomis sistemomis – policijos ieškomų automobilių
DB, VĮ „Regitra“ DB, sąsajos su pardavimo/apmokėjimo taškais, bankais ir/arba mobilaus ryšio
operatoriais apmokėjimų registracijai ir kt.
5.3. Automobilių stovėjimo bilietų automatų, numatytų pagal 12. p. reikalavimus,
sistemos turi būti integruotos į ETAS ir naudoti DB.
5.4. DB turi generuoti įvairias ataskaitas apie miesto apkrovimą, tranzitinio transporto
kiekį ir kt.
6. Rinkliavos mokėjimas:
6.1. Infrastruktūros rinkliavos surinkimą administruoja viešo konkurso būdu parinktas
infrastruktūros rinkliavos administratorius (toliau tekste – rinkliavos administratorius).
6.2. Infrastruktūros rinkliava mokama tokia tvarka:
6.2.1. Transporto priemonės savininkas ir/arba valdytojas (vairuotojas) turi sumokėti
infrastruktūros rinkliavą iš anksto arba įvažiavęs į RRT.
6.2.2. Rinkliava galioja vieną parą nuo RRT kirtimo momento.
7. Rinkliavos mokėjimo būdai:
7.1. Turi būti sudarytos galimybės sumokėti rinkliavas asmenims patogiausiais būdais:
7.1.1. Apmokėjimas mobiliojo ryšio telefono aparatais siunčiant trumpąsias žinutes
(toliau tekste – SMS). Įvažiavus į RRT transporto priemonės savininkas ir/arba valdytojas
(vairuotojas) naudodamasis mobiliojo ryšio priemonėmis apmoka infrastruktūros rinkliavą,
nurodydamas transporto priemonės valstybinį registracijos numerį. Mokėjimas įtraukiamas į
mobiliojo ryšio sąskaitą kaip mokėjimas už paslaugas.
7.1.2. Apmokėjimas naudojantis kompiuterinio tinklo elektroninėmis priemonėmis –
klientas pagal atskiras sutartis gali prisijungti prie atitinkamos interneto svetainės puslapio ir
sužinoti rinkliavų dydžius bei kiek jis skolingas už rinkliavas (o taip pat detalus sąrašas, kiek kartų
ir kada šios rinkliavos paskaičiuotos), po to gali išsispausdinti kvitą ir sumokėti banko skyriuje arba
daryti elektroninį pavedimą į nurodytą sąskaitą.
7.1.3. Apmokėjimas tiesioginiu debetu – asmuo ar įmonė gali suformuoti vieną
sąskaitą visiems naudojamiems automobiliams ir atsiskaityti pavedimu iš banko sąskaitos. Šiuo
atveju rekvizitai ir automobilių numeriai registruojami iš anksto rašytiniu susitarimu su rinkliavos
administratoriumi arba saugiu prisijungimu prie sistemos.
7.1.4. Apmokėjimas grynais pinigais ar banko kortele tiesiogiai RRT organizuojant
apmokėjimą visuose įrengtuose atsiskaitymo taškuose arba specialiais bilietų automatais.
Sumokant grynais turi būti išduotas teisės aktų reikalavimus atitinkančios formos bilietas.
7.1.5. Rinkliavos administratorius privalo numatyti 7.1 punkte numatytus atsiskaitymo
būdus.
7.1.6. Rinkliavos administratorius privalo atsiskaitymo vietose numatyti ne mažiau
kaip du 7.1 punkte numatytų atsiskaitymo būdų.

8. TIZ stebėjimo kamerose privalo būti numatyta galimybė jas integruoti į bendrą
miesto vaizdo stebėjimo sistemą.
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9. Rinkliavos administratorius vieną kartą per savaitę turi pateikti Palangos miesto
savivaldybės administracijai Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtintos formos ataskaitą apie rinkliavos surinkimą pagal mokėjimo būdus, atskirus transporto
priemonių tipus ir pagal atskirus laikotarpius.
10. Rinkliavos administratorius privalo atidaryti specialią sąskaitą, kurioje bus
surenkamos vietinės rinkliavos lėšos. Šios negali būti naudojamos kitoms rinkliavos
administratoriaus reikmėms. Visos lėšos, gautos į šią sąskaitą, pervedamos kiekvieną darbo dieną į
Valstybinės mokesčių inspekcijos Palangos skyriaus AB ,,Hansabankas“ sąskaitą Nr. LT 717300
0100 0233 1046, nurodant įmokos kodą 5883 (infrastruktūros rinkliava). Palangos miesto
savivaldybės kontrolierius turi teisę kontroliuoti rinkliavos administratoriaus atidarytą specialiąją
sąskaitą, joje esančių lėšų judėjimą bei vykdomas operacijas.
11. Rinkliavos administratoriui už rinkliavos administravimo paslaugas mokamas
viešo konkurso būdu nustatyto nuo įskaitytų į Savivaldybės biudžetą rinkliavų sumų dydžio vietinės
rinkliavos administravimo paslaugos mokestis. Palangos miesto savivaldybės administracija su
rinkliavos administratoriumi atsiskaito du kartus per mėnesį jam pateikus sąskaitą faktūrą bei
sutartimi nustatytos formos administravimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.
12. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti (toliau tekste – stovėjimo rinkliava):
12.1. Stovėjimo rinkliava renkama laikantis Palangos miesto savivaldybės tarybos
2007 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T2-362 nuostatų bei šios Tvarkos.
12.2. Stovėjimo rinkliavos surinkimas organizuojamas taip, kad nebūtų sukeliamas
pavojus eismo saugumui Palangos mieste.
12.3. Stovėjimo rinkliavos surinkimas turi būti vykdomas naudojant šios Tvarkos 2.3
punkte aprašytą sistemą, taip pat automobilių stovėjimo bilietų automatus. Rinkliavos
administratorius turi suprojektuoti, įrengti ir prižiūrėti automobilių stovėjimo bilietų automatus ir
užtikrinti patogius apmokėjimo būdus.
12.4. Automobilių stovėjimo bilietų automatai turi atitikti 5.3. p. reikalavimus.
12.5. Stovėjimo rinkliavos mokėjimas:
12.5.1. Stovėjimo rinkliavos surinkimą administruoja viešo konkurso būdu parinktas
stovėjimo rinkliavos administratorius (toliau tekste – rinkliavos administratorius).
12.5.2. Rinkliavos administratoriaus darbuotojai kontroliuoja stovėjimo rinkliavos
mokėjimą.
12.5.3. Stovėjimo rinkliava mokama tokia tvarka:
12.5.3.1. Transporto priemonės savininkas ir/arba valdytojas (vairuotojas) turi
sumokėti stovėjimo rinkliavą pastatęs transporto priemonę Savivaldybės tarybos nustatytoje vietoje.
12.5.3.2. Stovėti leidžiama tik tą laiko tarpą, už kurį sumokėta rinkliava.
12.5.4. Apmokėjimo būdai :
Turi būti sudarytos galimybės sumokėti rinkliavas asmenims šiais būdais:
12.5.4.1.
Apmokėjimas mobiliojo ryšio telefono aparatais siunčiant SMS.
Transporto priemonės savininkas ir/arba valdytojas (vairuotojas), pastatęs automobilį,
naudodamasis mobiliojo ryšio priemonėmis, deklaruoja stovėjimo rinkliavos mokėjimą
nurodydamas transporto priemonės valstybinį registracijos numerį, stovėjimo vietą, stovėjimo
trukmę. Mokėjimas įtraukiamas į mobiliojo ryšio sąskaitą kaip mokėjimas už paslaugą.
12.5.4.2.
Apmokėjimas grynais pinigais ar banko kortele galimas tiesiogiai RRT
organizuojant apmokėjimą visuose įrengtuose atsiskaitymo taškų arba specialiu bilietų automatu.
Apmokant grynais pinigais turi būti išduotas teisės aktų reikalavimus atitinkančios formos bilietas.
12.5.5. Pasibaigus apmokėtam automobilio stovėjimo laikui traktuojama kad
transporto priemonė stovi pažeisdama transporto priemonių stovėjimo rinkliavos tvarką ir ji

blokuojama. Transporto priemonės savininkas ir/arba valdytojas (vairuotojas) turi sumokėti
skirtumą tarp apmokėto automobilio stovėjimo laiko ir realiai stovėto laiko stovėjimo rinkliavą.
12.6. Automobilių stovėjimo bilietų automatų ar apmokėjimo taškų (toliau tekste –
BT) įrengimo vietos ir skaičius.
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BT skaičius ir jų įrengimo vietos nustatomos laikantis toliau pateikiamų pagrindinių
BT išdėstymo principų. Numatomas BT išdėstymas gali turėti neesminių nukrypimų nuo šių
principų, jeigu įvertinant faktinę padėtį miesto gatvėse ir automobilių stovėjimo aikštelėse, dėl
infrastruktūros, transporto ir pėsčiųjų srautų, kelio ženklų, kitų gretimybių, atsiranda pagrįstų
priežasčių minėtiems nukrypimams atsirasti.
Pagrindiniai BT skaičiaus ir vietos nustatymo principai:
12.6.1. Automobilių stovėjimas gatvėse viena linija:
12.6.1.1. Ištisinio automobilių stovėjimo zonose BT išdėstomi taip, kad atstumas tarp
jų nebūtų didesnis kaip 150 metrų.
12.6.1.2. Jeigu automobilių stovėjimas apmokestinamas abiejose gatvės pusėse, BT
išdėstomi taip, kad atstumas tarp statmenų gatvei nuo automato stovėjimo vietos brėžiamų linijų
būtų ne didesnis negu 150 metrų.
12.6.2. Automobilių stovėjimas aikštelėse:
12.6.2.1. BT išdėstomi taip, kad nuo toliausiai esančios automobilių statymo vietos iki
BT stovėjimo vietos atstumas nebūtų didesnis negu 50 metrų.
12.6.2.2. Jeigu BT nėra matomas iš automobilio stovėjimo vietos, numatomas
informacinis ženklas, nurodantis vairuotojui BT stovėjimo vietą.
12.6.2.3. Automobilių stovėjimas aikštelėse turi būti numatytos nemokamos stovėjimo
vietos neįgaliems.
12.6.3. Rinkliavos administratorius turės įrengti, pakeisti, demontuoti ir prižiūrėti kelio
ženklus arba kelio ženklinimą, susijusį su mokamu automobilių stovėjimu, suderinęs su Palangos
savivaldybės administracija.
12.6.4. Rinkliavos administratorius vieną kartą per savaitę turi pateikti Palangos
miesto savivaldybės administracijai Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu patvirtintos formos ataskaitą apie rinkliavos surinkimą pagal mokėjimo būdus, atskirus
transporto priemonių tipus ir pagal atskirus laikotarpius .
12.6.5. Rinkliavos administratorius privalo atidaryti specialią sąskaitą, kurioje bus
surenkamos vietinės rinkliavos lėšos. Šios negali būti naudojamos kitoms rinkliavos
administratoriaus reikmėms. Visos lėšos, gautos į šią sąskaitą, pervedamos kiekvieną darbo dieną į
Valstybinės mokesčių inspekcijos Palangos skyriaus AB ,,Hansabankas“ sąskaitą Nr. LT 717300
0100 0233 1046, nurodant įmokos kodą 5860 (stovėjimo rinkliava). Palangos miesto savivaldybės
kontrolierius turi teisę kontroliuoti rinkliavos administratoriaus atidarytą specialiąją sąskaitą, joje
esančių lėšų judėjimą bei vykdomas operacijas.
12.6.6. Rinkliavos administratoriui už rinkliavos administravimo paslaugas mokamas
viešojo pirkimo būdu nustatyto nuo įskaitytos į Savivaldybės biudžetą rinkliavos sumos dydžio
vietinės rinkliavos administravimo paslaugos mokestis. Palangos miesto savivaldybės
administracija su vietinės rinkliavos administratoriumi atsiskaito du kartus per mėnesį jam pateikus
sąskaitą-faktūrą bei sutartimi nustatytos formos administravimo paslaugų perdavimo-priėmimo
aktą.
III. VIETINĖS RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS
13. Nesumokėtos vietinės rinkliavos išieškomos iš transporto priemonių savininkų
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
IV. VIETINĖS RINKLIAVOS GRAŽINIMO ATVEJAI
14. Vietinė rinkliava gražinama šiais atvejais:

14.1. Sumokėjus didesnio dydžio sumą nei nustatytas vietinės rinkliavos dydis;
14.2. Mokėtojui netekus transporto priemonės;
14.3. Rinkliava gražinama tik sumokėjus daugiau nei už vieną įvažiavimą.
15. Vietinės rinkliavos mokėtojas per10 kalendorinių dienų rinkliavos administratoriui
pateikia rašytinį prašymą su patvirtinančiais dokumentais dėl vietinės rinkliavos gražinimo 14.1. ir
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14.2 punktuose numatytais atvejais. Vietinės rinkliavos mokėtojas rinkliavos administratoriaus
išduotą pažymą dėl rinkliavos gražinimo pateikia vietos mokesčių administratoriui, kuris gražina
vietinės rinkliavos permoką.
V. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ
16. Vietinių rinkliavų rinkimą kontroliuoja vietos mokesčių administratorius,
Valstybės kontrolė, savivaldybės kontrolierius.
17. Viešo konkurso būdu parinktas infrastruktūros ir stovėjimo rinkliavų
administratorius yra atsakingas už vietinių rinkliavų surinkimo organizavimą ir apskaitą centrinėje
duomenų bazėje, tvarkos palaikymą, rinkliavų išieškojimą iš nesumokėjusių.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Tvarkos
administratoriui parinkti.

nuostatos

taikomos

organizuojant

_______________________

viešą

konkursą

rinkliavų

