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MĖNESIO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ AUTOMOBILIO STOVĖJIMĄ MOKĖJIMO IR GALIOJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

1. Mėnesio vietinės rinkliavos už automobilio stovėjimą mokėjimo ir galiojimo tvarkos aprašas (toliau – 

Tvarka) reglamentuoja mėnesio vietinės rinkliavos už automobilio stovėjimą mokėjimo ir galiojimo 

tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) 2011-07-13 

sprendimu Nr.1-127 patvirtintais Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis 

vietomis automobiliams statyti nuostatais (aktualia redakcija). 

3. Vietinė rinkliava yra Tarybos sprendimu patvirtinta nustatyto dydžio privaloma įmoka. 

4. Vietinė rinkliava už automobilio stovėjimą gali būti mokama už vieną, du arba tris mėnesius.  

5. Mokėti vietinę rinkliavą gali fiziniai ir juridiniai asmenys. 

6. Vietinė rinkliava mokama naudojantis elektroninės prekybos paslaugomis per www.parking.lt 

sistemą (toliau – Sistema). 

7. Sumokėjus vietinę rinkliavą, Sistemoje pagal kliento pateiktus duomenis sukuriami įrašai, 

patvirtinantys vietinės rinkliavos sumokėjimo faktą už konkretaus (-čių) automobilio (-ių) stovėjimą 

pasirinktam laikotarpiui pasirinktoje vietinės rinkliavos zonoje. Klientui jo nurodytu elektroniniu paštu 

išsiunčiamas informacinis pranešimas, patvirtinantis rinkliavos sumokėjimą. 

8. Sumokėjus vietinę rinkliavą už automobilio stovėjimą geltonojoje zonoje automobilį galima statyti 

geltonojoje ir žaliojoje zonose, sumokėjus vietinę rinkliavą žaliojoje zonoje automobilį galima statyti 

tik žaliojoje zonoje. 

9. Sumokėta vietinė rinkliava nesuteikia teisės statyti automobilį rezervuotose automobilių stovėjimo 

vietose ar kitaip nesilaikyti Kelių eismo taisyklių bei nesuteikia ir neužtikrina stovėjimo vietos. 

10. Apmokėtas automobilio stovėjimo laikotarpis galioja nuo pasirinktos dienos iki pasirinkto laikotarpio 

pabaigos. Nepasirinkus laikotarpio įsigaliojimo dienos, apmokėtas automobilio stovėjimo laikotarpis 

įsigalioja vietinės rinkliavos sumokėjimo dieną (vietinės rinkliavos sumokėjimo diena įskaičiuojama į 

apmokėtą laikotarpį).  

11. Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas informacinio pobūdžio pranešimas apie 

besibaigiantį apmokėtą automobilio stovėjimo laikotarpį. Elektroninio laiško, siųsto nurodytu 

elektroninio pašto adresu, negavimas, įvykęs dėl techninių kliūčių ar kitų iškilusių nesklandumų, 

neatleidžia nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą. 

12. Vietinė rinkliava sumokama iš anksto už būsimą laikotarpį.  

13. Vietinė rinkliava neapmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu. Už sumokėtą vietinę rinkliavą PVM 

sąskaitos faktūros neišrašomos. 

14. Mokant vietinę rinkliavą per Sistemą, taikomas joje nurodyto dydžio paslaugos administravimo 

mokestis. 

15. Vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolė vykdoma pagal automobilio valstybinį numerį. Klientas atsako 

už teisingą automobilio valstybinio numerio nurodymą Sistemoje. 

16. Sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama. 

17. Apmokėjimo metu pateikti automobilio duomenys, rinkliavos galiojimo laikotarpis ar kiti duomenys 

nekeičiami. 

 

 


