Suvestinė redakcija

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS
TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMĄ NERINGOS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRUOJAMĄ TERITORIJĄ NUSTATYMO
2016 m. balandžio 21 d. Nr. T1-92
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies
5 punktu bei 12 straipsniu, Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Nustatyti vietinę rinkliavą už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į
valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją.
2. Patvirtinti pridedamus:
2.1. Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į
valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją nuostatus.
2.2. Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į
valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją lengvatas.
3. Pripažinti netekusiu galios Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimą
Nr. T1-191 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į
valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą
teritoriją“.
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VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO
PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMĄ NERINGOS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRUOJAMĄ TERITORIJĄ
NUOSTATAI
I. PAGRINDINĖS NUOSTATŲ SĄVOKOS
1.
Vietinė rinkliava – Neringos savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma
įmoka už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Neringos
savivaldybės administruojamą teritoriją ir galiojanti valstybės saugomoje Neringos savivaldybės
administruojamoje teritorijoje (toliau vadinama – Neringa).
2.
Rinkliavų mokėtojai – vietinę rinkliavą privalantys mokėti fiziniai ir juridiniai asmenys
(toliau vadinama – Asmenys arba Asmuo).
3.
Vietinė rinkliava vienkartinė – Asmens sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava,
suteikianti jam teisę vieną kartą įvažiuoti į Neringą mechanine transporto priemone (toliau – Vietinė
rinkliava).
4.
Vietinė rinkliava metams - Asmens sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava,
suteikianti jam teisę neribotai per metus įvažiuoti į Neringą mechanine transporto priemone ir
galiojanti nuo rinkliavos sumokėjimo dienos iki kitų metų tos pačios dienos.
II. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI
Keista:
2018 m. birželio 28 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97

55. Vietinė rinkliava
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2.2. Krovininis automobilis
(bendroji masė iki 5,5 t).
3.1. Automobilis –
gyvenamas namas.

N

N1, N2

4.1. Autobusas
(virš 30 vietų).
5.1. Krovininis automobilis
(bendroji masė virš 5,5 t);
5.2. Traktorius.
6. Vietinė rinkliava metams

Mechaninės transporto
priemonės pavadinimas
1. Lengvasis automobilis

Vietinės rinkliavos dydis (eurais)

M1
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III. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMAS
7. Vietinė rinkliava mokama eurais pagal mokėjimo dieną galiojančius jos dydžius.
8. Vietinė rinkliava mokama prieš paslaugos suteikimą pagal mechaninės transporto
priemonės klasę (kategoriją) Neringos savivaldybės administracijos Alksnynės ar Nidos kontrolės
postuose arba išankstiniu mokėjimu per sistemą http://neringa.eparkingas.lt/ (toliau vadinama Išankstinio mokėjimo sistema).
9. Nidos kontrolės poste vietinė rinkliava mokama bilietų pardavimo kasoje.
10. Alksnynės kontrolės poste Vietinė rinkliava mokama pasirinktinai: Alksnynės kontrolės
posto bilietų pardavimo kasose arba Išankstinio mokėjimo sistemoje.
11. Asmeniui, sumokėjusiam Vietinę rinkliavą Nidos ar Alksnynės kontrolės postų bilietų
pardavimo kasose, išduodamas kasos aparato kvitas, kuris yra leidimas vieną kartą įvažiuoti
mechanine transporto priemone į Neringą.
12. Asmeniui, sumokėjusiam Vietinę rinkliavą Išankstinio mokėjimo sistemoje, transporto
priemonės valstybinis numeris arba telefono numeris tiesiogiai patenka į numerių atpažinimo
sistemą. Užtvaro pasikėlimas, atpažinus transporto priemonės valstybinį numerį arba paskambinus iš
Išankstinio mokėjimo sistemoje nurodyto telefono numerio, yra leidimas vieną kartą įvažiuoti
mechanine transporto priemone į Neringą.
13. Asmeniui, sumokėjusiam vietinę rinkliavą metams, transporto priemonės informacija
tiesiogiai suvedama į numerių atpažinimo sistemą. Šios priemonės yra leidimas metams įvažiuoti
mechanine transporto priemone į Neringą. Leidimo metams galiojimo laikas – nuo leidimo pirkimo
dienos iki kitų metų tos pačios dienos.
14. Asmenys, norintys mokėti Vietinę rinkliavą mokomuoju pavedimu per banko įstaigą,
privalo sudaryti sutartį su Neringos savivaldybės administracija (toliau vadinama – Administracija).
Tokiu atveju, po sutarties sudarymo, asmenų transporto priemonių informacija tiesiogiai suvedama į
numerių atpažinimo sistemą. Pravažiavusių transporto priemonių valstybiniai numeriai fiksuojami
sistemos laikmenose einamąjį mėnesį. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, Administracija Asmeniui
pateikia sąskaitą faktūrą pagal faktišką tą mėnesį įvažiavusių į Neringą transporto priemonių sąrašą,
nurodydama Vietinės rinkliavos mokestį. Asmuo sumoka mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į
Administracijos sąskaitoje faktūroje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
15. Administracijos surinktos vietinės rinkliavos (vienkartinės ir metinės) lėšos pervedamos
mokamuoju pavedimu tiesiogiai į Neringos savivaldybės biudžetą.
16. Sutarčių sudarymo bei transporto priemonių valstybinių numerių suvedimo į numerių
atpažinimo sistemą tvarka tvirtinama Administracijos direktoriaus įsakymu.

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS KONTROLĖ
17. Vietinės rinkliavos rinkimo ir lengvatų suteikimo kontrolę atlieka Neringos savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnyba.
18. Vietinės rinkliavos suteiktų lengvatų panaikinimo už įvykdytus pažeidimus tvarka
tvirtinama Administracijos direktoriaus įsakymu.
V. VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMO ATVEJAI
19. Sumokėta Vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:
19.1. kai sumokėta daugiau, negu Neringos savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas
Vietinės rinkliavos dydis;
19.2. jeigu paslaugos nesuteikiamos.
20. Vietinės rinkliavos grąžinimo tvarka tvirtinama Administracijos direktoriaus įsakymu.
___________________________________________________________________

PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės tarybos
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VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO
PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMĄ NERINGOS SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRUOJAMĄ TERITORIJĄ LENGVATOS
Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės
saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją (toliau vadinama – Vietinė rinkliava)
lengvatos nustato grupes asmenų, kurie atleidžiami nuo Vietinės rinkliavos, reglamentuoja Vietinės
rinkliavos nemokėjimo bei lengvatų suteikimo atvejus bei nemokėjimo atskiraisiais atvejais tvarką.
I.

ASMENYS, KURIE ATLEIDŽIAMI NUO VIETINĖS RINKLIAVOS

1. Nuo Vietinės rinkliavos atleidžiami Asmenys, įvažiuojantys mechanine transporto
priemone į valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją (toliau vadinama –
Neringa):
1.1. Neringoje gyvenamąją vietą deklaravę arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą Neringos savivaldybėje bei Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą
deklaravę asmenys;
1.2. Neringos savivaldybės teritorijoje registruotą buveinę turintys bei ūkinę veiklą vykdantys
subjektai, išskyrus ūkinę veiklą vykdančius subjektus, turinčius Neringos savivaldybės teritorijoje
registruotą buveinę bei vykdančius keleivių vežimą užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais, kai
keleiviai vežami į Neringą tolimojo, vietinio ir tarptautinio susisiekimo maršrutais;
1.3. Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariai,
vykdantys darbo užduotis Neringos savivaldybės teritorijoje, pateikę tarnybinį pažymėjimą, Lietuvos
Respublikos valstybinių institucijų darbuotojai, vykdantys tarnybines užduotis Neringos savivaldybės
teritorijoje, pateikę raštišką tarnybinių užduočių pavedimą ir tarnybinį pažymėjimą;
1.4. Neringos miesto garbės piliečiai, pateikę Garbės piliečio pažymėjimą;
1.5. „Žvaigždžių tako“ Nidoje dalyviai, pateikę dalyvio pažymėjimą;
1.6. asmenys, pateikę Neringos savivaldybės vadovo pažymėjimą;
1.7. specialiosios, avarinės ir operatyvinės tarnybos, vykstančios į Neringą likviduoti avarijų
ar pagal specialius iškvietimus, kurių transporto priemonės yra su specialiais šviesos ar garso
signalais arba specialias ar avarines tarnybas žyminčiais užrašais, skiriamaisiais ženklais;
1.8. keleivinio transporto įmonių autobusai, kuriais vežami keleiviai reguliariaisiais reisais
tolimojo, vietinio ir tarptautinio susisiekimo maršrutais;
1.9. neįgalieji, turintys 0-25 % darbingumą su juos lydinčiais asmenimis, pateikę atitinkamą
pažymėjimą;
1.10. lapkričio 1 d. vykstantys asmenys su lengvaisiais automobiliais.
1.11. asmenys, dalyvavę Černobylio AE avarijos padarinių likvidavime, pateikę Lietuvos
judėjimo „Černobylis“ nario pažymėjimą;
Keista:
2016 m. spalio 20 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-178

1.12. asmenys, vykstantys tik elektra varomomis transporto priemonėmis, pateikę transporto
priemonės registracijos liudijimą;
1.13. nukentėję dėl 1991 metų sausio 11-13 dienomis vykdytos SSRS agresijos ir po to
buvusių įvykių, pateikę atitinkamą pažymėjimą;
Papildyta papunkčiu:
2016 m. spalio 20 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-178

1.14. judėjimo negalią turintys asmenys vykstantys tik jiems specialiai pritaikyta transporto
priemone su skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, pateikę transporto priemonės registracijos liudijimą ir
vairuotojo pažymėjimą (su atitinkamomis atžymomis).
Papildyta papunkčiu:
2018 m. birželio 28 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-97

1.15. asmenys, išvažiuojantys lengvaisiais automobiliais iš Neringos į Lietuvos jūrų muziejų
(toliau – Muziejus) ir tą pačią dieną grįžtantys į Neringą, pateikę ne seniau kaip prieš 5 (penkias)
kalendorines dienas Alksnynės ar Nidos kontrolės poste įsigytą kasos čekį, tos dienos Muziejaus
bilietą ir kortelę, gautą Muziejaus kasose, kuri užpildoma ir paliekama Alksnynės kontrolės poste.
Papildyta papunkčiu:
2018 m. rugpjūčio 30 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-122

1.16. asmenys, išsikvietę greitąją medicinos pagalbą bei išvažiuojantys lengvaisiais
automobiliais ir tą pačią arba sekančią dieną grįžtantys į Neringą, pateikę Neringos greitosios
medicinos pagalbos darbuotojo išduotą kortelę, kuri paliekama Alksnynės kontrolės poste.
2. 1.1. ir 1.2. punktuose nustatytiems Asmenims Neringos savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka gali būti taikomi Asmeniui tenkančių mechaninių transporto
priemonių, skaičiaus apribojimai.
II. ASMENYS, KURIEMS SUTEIKIAMA TEISĖ NEMOKĖTI VIETINĖS RINKLIAVOS
2. Teisė nemokėti Vietinės rinkliavos suteikiama asmenims:
2.1. Neringoje gyvenamąją vietą deklaravusių arba įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų Neringos savivaldybėje apskaitą:
2.1.1. tiesiosios giminystės linijos artimiesiems giminaičiams (proseneliams, seneliams,
tėvams, vaikams, vaikaičiams) ir šoninės giminystės linijos artimiesiems giminaičiams (broliams,
seserims);
2.1.2. sutuoktiniams;
Panaikintas papunktis, keista:
2018 m. balandžio 26 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-64

2.2. fiziniams asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos Neringoje, tačiau
dirbantiems valstybės tarnyboje ar pagal darbo sutartis Neringos savivaldybės teritorijoje registruotą
buveinę turinčiame juridiniame asmenyje.
3. Teisė nemokėti vietinės rinkliavos pagal iš anksto Neringos savivaldybės administracijai
(toliau – Administracija) pateiktus prašymus bei autobusų ar krovininių automobilių sąrašus
suteikiama asmenims, mechaninėmis transporto priemonėmis vežantiems:
3.1. krovinius Neringos savivaldybės įmonėms ir įstaigoms;
3.2. kurą, statybines medžiagas ir įrengimus Neringos savivaldybės teritorijoje registruotą
buveinę turintiems juridiniams asmenims.
III. ASMENYS, KURIEMS SUTEIKIAMA VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATA
4. Vietinės rinkliavos lengvata suteikiama asmenims, mechaninėmis transporto priemonėmis
vežantiems maisto ir ne maisto prekes bei teikiantiems paslaugas Neringos savivaldybės teritorijoje
registruotą buveinę turintiems juridiniams asmenims pagal sudarytas prekių tiekimo ar paslaugų
teikimo sutartis ir Administracijai pateikusiems:
4.1. prašymą;
4.2. ne mažiau dvi prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutarčių kopijas;
4.3. transporto priemonės (-ių) registracijos liudijimo kopiją (-as).

5. Asmenims, įvardintiems 4 punkte, sudarius sutartį su Administracija, įvažiuoti mechanine
transporto priemone į Neringą, suteikiama 80% Vietinės rinkliavos lengvata, pateikiant pasibaigus
kalendoriniam mėnesiui sąskaitą pagal faktišką tą mėnesį įvažiavusių transporto priemonių sąrašą.
IV. LEIDIMO NEMOKĖTI VIETINĖS RINKLIAVOS ATSKIRAISIAIS ATVEJAIS
SUTEIKIMO TVARKA
6. Administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) atskirais atvejais gali suteikti teisę
asmenims vieną kartą arba tam tikrą laikotarpį nemokėti vietinės rinkliavos. Sprendimas priimamas
įvertinus pateikto prašymo pagrįstumą. Ši lengvata suteikiama asmenims, pateikusiems raštišką
motyvuotą prašymą, ir susijusiems su:
6.1. tarptautinių ar nacionalinių projektų realizavimu Neringos savivaldybės teritorijoje;
6.2. sutarčių, kurios sudarytos ne verslo pagrindais, vykdymu;
6.3. bendradarbiavimu su kitais miestais, kultūros, mokslo, meno, švietimo, sporto ar kitais
klausimais.
7. Administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui), vizavus motyvuotą prašymą 6
punkte numatytais atvejais transporto priemonių informacija suvedama į numerių atpažinimo sistemą,
ir tai suteikia teisę asmenims su mechanine transporto priemone įvažiuoti į Neringą tam tikrą
laikotarpį nemokant Vietinės rinkliavos.
8. Teisė nemokėti Vietinės rinkliavos gali būti suteikta asmenims, vykstantiems
mechaninėmis transporto priemonėmis į Neringą, ypatingais, iš anksto nenumatytais atvejais, arba
pagal atskirą motyvuotą Asmenų prašymą tokiais atvejais:
8.1. gaivalinės nelaimės;
8.2. gamybinės avarijos;
8.3. nelaimingi atsitikimai;
8.4. gaisrų ir kitų įvykių padarinių likvidavimas;
8.5. laidotuvės (pagal prašymą);
8.6. vestuvės (pagal prašymą tik Neringoje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir įtrauktų
į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų Neringos savivaldybėje apskaitą ir jų tiesiosios giminystės
linijos artimųjų giminaičių, registruojančių santuoką Neringoje, svečiams);
8.7. oficialios delegacijos, renginiai (pagal prašymą);
8.8. Neringos gyventojo susidariusiai problemai spręsti (pagal prašymą).
9. Kai laiko atžvilgiu negalima taikyti IV dalyje nustatytos Leidimų nemokėti vietinės
rinkliavos atskiraisiais atvejais suteikimo tvarkos, lengvatos suteikimo klausimą skubiai sprendžia
Administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas). Asmenų transporto priemonių informacija
suvedama į numerių atpažinimo sistemą arba išduodamas leidimas (nuotolinio nuskaitymo kortelė)
konkrečiam laikotarpiui
10. Transporto priemonių valstybinių numerių suvedimo į numerių atpažinimo sistemą darbus
atlieka Administracijos Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus specialistai.
11. Asmenų prašymų dėl lengvatos nemokėti Vietinės rinkliavos suteikimo, dokumentų
pateikimo, registracijos bei informacijos suvedimo tvarkos aprašas tvirtinamas Administracijos
direktoriaus įsakymu.
_______________________________________________________

