
 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI NUSTATYTOMIS KAUNO MIESTO 

VIETOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMS STATYTI NUOSTATŲ IR KAUNO MIESTO 

VIETŲ, KURIOSE RENKAMA ŠI RINKLIAVA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2015 m. gruodžio 29 d.  Nr. T-743 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 

16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų 

įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 12 ir 13 straipsniais, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u 

s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti pridedamus: 

1.1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti nuostatus;  

1.2. Kauno miesto vietų, kuriose renkama vietinė rinkliava už naudojimąsi nustatytomis 

vietomis transporto priemonėms statyti, sąrašą.  

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 6 d. 

sprendimą Nr. T-345 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno  miesto vietomis 

transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo 

patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

3. Šis sprendimas įsigalioja 2016 m. sausio 6 dieną. 

 

 

 

Savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis 



 

 

PATVIRTINTA 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. gruodžio 29 d.  

sprendimu Nr. T-743 

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI NUSTATYTOMIS KAUNO MIESTO 

VIETOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMS STATYTI NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vietinė rinkliava už transporto priemonių stovėjimą Kauno mieste (toliau – vietinė 

rinkliava, rinkliava) yra Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo pagrindu Kauno miesto 

savivaldybės tarybos nustatyta privaloma įmoka fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – 

transporto priemonių valdytojai) už teisę naudotis nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto 

priemonėms statyti. 

2. Šios rinkliavos tikslas – reguliuojant transporto priemonių srautus pagerinti eismo 

sąlygas, gyvenimo ir darbo kokybę, socialines ir ekonomines sąlygas, ekologinę būklę miesto 

teritorijose, kuriose yra intensyvus transporto priemonių eismas.  

3. Nustatytų mokamų transporto priemonių stovėjimo vietų įrengimą, priežiūrą ir 

eksploatavimą, rinkliavos surinkimą ir jos mokėjimo kontrolę organizuoja įstatymų nustatyta tvarka 

paskirtas juridinis asmuo (toliau – rinkliavą renkanti įstaiga). 

4. Rinkliava renkama tik Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytose miesto vietose, 

suskirstytose į zonas: oranžinėje zonoje rinkliava renkama visomis dienomis nuo 8 iki 24 valandos; 

geltonojoje zonoje rinkliava renkama darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos; raudonojoje zonoje 

rinkliava renkama darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos; mėlynojoje zonoje rinkliava renkama darbo 

dienomis nuo 8 iki 18 valandos; žaliojoje zonoje rinkliava renkama darbo dienomis nuo 8 iki 18 

valandos; baltojoje zonoje rinkliava renkama tik kelio ženklu „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengtose 

automobilių stovėjimo vietose; ilgalaikio stovėjimo zonoje rinkliava renkama visomis dienomis visą 

parą. Rinkliava oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose nerenkama 

valstybinių švenčių ir šventės „Kauno miesto diena“ metu. Atskiru Kauno miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu gali būti nustatytos kitos datos, kuomet rinkliava nerenkama. 

5. Rinkliava įskaitoma į Kauno miesto savivaldybės biudžetą.  

6. Kauno miesto savivaldybės taryba tvirtina, keičia ir papildo Kauno miesto vietų, 

kuriose renkama vietinė rinkliava už naudojimąsi nustatytomis vietomis transporto priemonėms 

statyti, sąrašą. 

II SKYRIUS 



 

 

RINKLIAVOS MOKĖTOJAI 

 

7. Rinkliavos mokėtojai yra transporto priemonių valdytojai, kurie naudojasi Kauno 

miesto savivaldybės tarybos nustatytose Kauno miesto vietose įrengtomis mokamomis vietomis 

transporto priemonėms statyti, taip pat rezervuotomis transporto priemonių stovėjimo vietomis. 

8. Rinkliava netaikoma: 

8.1. transporto priemonių stovėjimo vietose prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m 

pažymėtoje atkarpoje prie valstybės ir Savivaldybės įstaigų, institucijų ir tarnybų, kurioms Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnyje nustatyta tvarka yra suteikti viešojo 

administravimo įgaliojimai, taip pat vietose, kurias nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 

atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius 

reikalavimus;  

8.2. 531 kelio ženklu pažymėtose stovėjimo vietose, kai jis įrengtas užsakovo 

valdomoje, naudojamoje, disponuojamoje teritorijoje; 

8.3. priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybų, policijos, vandentiekio, kanalizacijos, 

dujų, elektros tiekėjų avarinių tarnybų, greitosios medicinos pagalbos, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tarnybų transporto priemonių, paženklintų pagal 

galiojantį standartą, valdytojams, atliekantiems savo tarnybines funkcijas; 

8.4. kitų avarinių, miesto gatves tiesiančių, pastatus, požemines komunikacijas ir miesto 

gatves remontuojančių ir prižiūrinčių tarnybų transporto priemonių valdytojams, atvykusiems 

likviduoti avarijų ar dirbantiems apmokestintose gatvėse ir aikštėse; 

8.5. skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtų transporto priemonių valdytojams, 

turintiems neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę, išskyrus 531 kelio ženklu pažymėtas 

stovėjimo vietas; 

8.6. oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose elektromobilių 

valdytojams, kuriems išduotas leidimas; 

8.7. oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose žiniasklaidos 

įmonėms, leidžiančioms laikraščius, kuriančioms televizijos arba radijo programas, valdančioms 

elektroninius naujienų interneto puslapius, priklausančių transporto priemonių valdytojams, kuriems 

išduotas leidimas; 

8.8. įstatymų nustatyta tvarka paskirto juridinio asmens darbuotojams, kuriems išduotas 

leidimas, vykdantiems vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, jų darbo metu; 

8.9. oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose Vadovybės 

apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos transporto priemonių, pažymėtų specialiu 

transporto priemonės identifikavimo pažymėjimu, valdytojams; 

8.10. oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose Įstatymų 

nustatyta tvarka paskirtam juridiniam asmeniui, teikiančiam Kauno miesto savivaldybės teritorijoje 

mirusių žmonių palaikų vežimo, laikymo, nenustatytos tapatybės ir vienišų žmonių palaikų laidojimo 



 

 

paslaugas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje 

mirusių žmonių palaikų vežimo, laikymo, nenustatytos tapatybės ir vienišų žmonių palaikų laidojimo 

paslaugų teikimo tvarkos aprašą, priklausančių transporto priemonių valdytojams, kuriems išduotas 

specialus leidimas;  

8.11. oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose Valstybės ir 

savivaldybės biudžetinėms socialinių paslaugų įstaigoms priklausančių specialios paskirties 

transporto priemonių, kurių kėbulas atitinka M1 klasės koduotę SH (M1 klasės transporto priemonės, 

kurios sukonstruotos arba specialiai pritaikytos tam, kad kelionės metu jose tilptų vienas arba daugiau 

asmenų, sėdinčių neįgaliųjų vežimėliuose), valdytojams, kuriems išduotas specialus leidimas; 

8.12. oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose Kauno miesto 

garbės piliečiams, kuriems išduotas specialus leidimas;  

8.13. oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose istorinių 

transporto priemonių, kurioms išduoti istorinių transporto priemonių valstybinių registracijos 

numerių ženklai, valdytojams, švenčių ir nedarbo dienomis, taip pat darbo dienomis po 17 valandos;  

8.14. oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose mopedų ir 

dviračių motociklų (su šonine priekaba arba be jos) valdytojams. 

 

III SKYRIUS 

RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA 

 

9. Nustatyto dydžio rinkliava mokama: 

9.1. grynaisiais pinigais; 

9.2. perkant nustatytos formos transporto priemonės stovėjimo vienkartinius nutrinamus 

bilietus (biliete trinant pažymima transporto priemonės pastatymo zona, data ir laikas) ir leidimus. 

Vienkartinio naudojimo nutrinami bilietai galioja tik tais metais, kurie yra nurodyti vienkartiniame 

nutrinamame biliete; 

9.3. mobiliuoju telefonu siunčiant nustatyto turinio trumpąją žinutę savo mobiliojo ryšio 

operatoriui, jei su juo rinkliavos mokėtojas yra pasirašęs atitinkamą sutartį; 

9.4. mokėjimo nurodymu (pavedimu), atliekant elektroninių lėšų pavedimą; 

9.5. naudojant mokėjimo korteles (transporto priemonių stovėjimo bilietų automatai, 

įrengti mokamose transporto priemonių stovėjimo vietose).  

10. Prievolė sumokėti vietinę rinkliavą nurodoma atitinkamais kelio ženklais, 

nustatytais Kelių eismo taisyklėse, specialiomis informacinėmis lentelėmis, stendais ir kitomis 

vaizdinėmis priemonėmis.  

11. Transporto priemonės valdytojas privalo iš anksto pasirūpinti vietinės rinkliavos 

mokėjimo priemonėmis. Mokėjimo priemonių neturėjimas neatleidžia nuo prievolės mokėti vietinę 

rinkliavą, t. y. įvykdyti atitinkamo kelio ženklo reikalavimą.   



 

 

12. Nustatyto dydžio vietinė rinkliava, pastačius transporto priemonę, privalo būti 

sumokama tokia tvarka:  

12.1. sumokama nedelsiant 9.1–9.3 ir 9.5 papunkčiuose nurodytais būdais             33.1–

33.5 papunkčiuose, išskyrus 33.1.5, 33.2.5, 33.2.6, 33.3.4, 33.3.5, 33.4.3, 33.4.4, 33.5.2, 33.5.3 

papunkčius, nurodyto dydžio rinkliava; 

12.2. iki kitos darbo dienos 24 valandos sumokama 9.1 arba 9.4 papunkčiuose 

nurodytais būdais 33.10 papunktyje nurodyto dydžio rinkliava. Mokėjimo nurodyme privalo būti 

nurodyti transporto priemonės stovėjimo mokamoje vietoje data, prie transporto priemonės 

tvirtinamo pranešimo apie nesumokėtą rinkliavą numeris (jei toks buvo gautas) ir transporto 

priemonės valstybinis numeris; 

12.3. sumokama 9.1 ir 9.4 papunkčiuose nurodytais būdais 33.1.5, 33.2.5, 33.2.6, 

33.3.4, 33.3.5, 33.4.3, 33.4.4, 33.5.2, 33.5.3, 33.6–33.9 papunkčiuose ir 34–39 punktuose nurodyto 

dydžio rinkliava. 

13. Vietinę rinkliavą nuo atitinkamo kelio ženklo galiojimo pradžios iki pabaigos reikia 

mokėti nepertraukiamai. Baigiantis 33.1–33.5 papunkčiuose, išskyrus 33.1.5, 33.2.5, 33.2.6, 33.3.4, 

33.3.5, 33.4.3, 33.4.4, 33.5.2, 33.5.3 papunkčius, nurodyto dydžio rinkliavos sumokėjimo laikui, 

transporto priemonės valdytojas turi nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 10 minučių išvažiuoti iš 

apmokestintos vietos arba sumokėti už tolesnį transporto priemonės stovėjimą 12 punkte nurodyta 

tvarka. 

14. Transporto priemonės stovėjimo bilietą, vienkartinį nutrinamą bilietą,  neįgalių 

asmenų transporto priemonių statymo kortelę ar leidimą transporto priemonių valdytojas turi palikti 

transporto priemonėje ant prietaisų skydelio taip, kad pro priekinį transporto priemonės stiklą būtų 

lengvai įskaitomi biliete atspausdinta informacija, neįgalių asmenų transporto priemonių statymo 

kortelės numeris ir galiojimo data, ant leidimo nurodyta informacija – transporto priemonės 

valstybinis numeris, leidimo serija ir numeris, leidimo galiojimo data. Bilietas (kortelė, leidimas) 

nesuteikia teisės palikti transporto priemonę draudžiamųjų ženklų veikimo zonoje arba nesilaikyti 

Kelių eismo taisyklių reikalavimų. 

15. Nustatyta tvarka nepadėtas (apverstas, nukritęs arba užkritęs) ar netinkamai 

panaudotas (nepaliktas transporto priemonėje, blogai pažymėtas) bilietas, kortelė ar leidimas reiškia, 

kad už stovėjimą nėra sumokėta. 

16. Jei rinkliava mokama transporto priemonių stovėjimo bilietų automate, tai turi būti 

atlikta arčiausiai prie transporto priemonės esančiame automate. Jei aparatas yra sugedęs, vietinę 

rinkliavą reikia sumokėti kitu būdu arba gretimame automate, jei jis priklauso tai pačiai mokėjimo 

zonai. Transporto priemonių stovėjimo bilietų automato gedimas neatleidžia nuo prievolės mokėti 

vietinę rinkliavą.  

17. Jei transporto priemonių stovėjimo bilietų automato švieslentės rodmenys skiriasi 

nuo kelio ženklo reikalavimų, privaloma vadovautis kelio ženklo reikalavimais, išskyrus tuos atvejus, 

kai apie laikiną vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pakeitimą buvo paskelbta įstatymų nustatyta 



 

 

tvarka arba įstatymų nustatyta tvarka paskirto juridinio asmens darbuotojas telefonu patvirtino, kad 

automato informacija teisinga ir ja galima vadovautis.  

18. Sumokant už transporto priemonės stovėjimą per mobiliojo ryšio operatorių reikia 

išsiųsti mobiliojo ryšio operatoriaus nustatytos formos ir turinio trumpąją žinutę, tiksliai nurodant 

transporto priemonės valstybinį numerį. Išsiuntęs žinutę, transporto priemonės valdytojas privalo 

palaukti, kol gaus mobiliojo ryšio operatoriaus pranešimą apie atliktą mokėjimą, ir tik tada pasitraukti 

nuo transporto priemonės. Jei išsiųstoje trumpojoje žinutėje netiksliai nurodytas transporto priemonės 

valstybinis numeris, laikytina, kad vietinė rinkliava už šią transporto priemonę nėra sumokėta. 

19. Statydamas transporto priemonę jos valdytojas privalo laikytis kelio ženklų, 

nustatančių transporto priemonių statymo būdą, kelio ženklinimų arba įstatymų nustatyta tvarka 

paskirto juridinio asmens darbuotojų nurodymų.    

20. Jei dėl transporto priemonės dydžio ar kitokių objektyvių priežasčių transporto 

priemonė užima daugiau nei vieną transporto priemonės stovėjimo vietą (vienos stovėjimo vietos 

ilgis – 5 m, plotis – 2,4 m), transporto priemonės valdytojas privalo sumokėti vietinę rinkliavą už 

visas transporto priemonės užimamas stovėjimo vietas.  

21. Jei transporto priemonių stovėjimo vietos yra užimamos jose pastatant bet kokį 

statinį be teisės aktų nustatyta tvarka išduotų statybą leidžiančių dokumentų, šio statinio valdytojas 

atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

22. Įjungta avarinė šviesos signalizacija, taip pat transporto priemonės pastatymas 

pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus neatleidžia transporto priemonės valdytojo nuo 

vietinės rinkliavos mokėjimo. 

23. Vietinė rinkliava privalo būti mokama už visas nustatytose vietose faktiškai 

statomas transporto priemones, neatsižvelgiant į statybos techniniuose reglamentuose nustatytus 

bendruosius transporto priemonių stovėjimo vietų parametrus. 

24. Bilietas, įsigytas oranžinėje zonoje, ar mokėjimas, atliktas per mobiliojo ryšio 

operatorių oranžinėje zonoje, galioja oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje 

zonose.   

25. Bilietas, įsigytas geltonojoje zonoje, ar mokėjimas, atliktas per mobiliojo ryšio 

operatorių geltonojoje zonoje, galioja geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose.   

26. Bilietas, įsigytas raudonojoje zonoje, ar mokėjimas, atliktas per mobiliojo ryšio 

operatorių raudonojoje zonoje, galioja raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje zonose.   

27. Bilietas, įsigytas mėlynojoje zonoje, ar mokėjimas, atliktas per mobiliojo ryšio 

operatorių  mėlynojoje zonoje, galioja mėlynojoje ir žaliojoje zonose. 

28. Bilietas, įsigytas žaliojoje zonoje, ar mokėjimas, atliktas per mobiliojo ryšio 

operatorių  žaliojoje zonoje, galioja tik žaliojoje zonoje. 

29. Bilietas, įsigytas ilgalaikio stovėjimo zonoje, galioja tik biliete nurodytoje aikštelėje. 



 

 

30. Bilietas ar mokėjimas per mobiliojo ryšio operatorių galioja tik iki biliete ar 

mobiliojo ryšio operatoriaus pranešime nurodyto laiko. Stovėjimo laikas negali būti perskaičiuotas 

nuvažiavus į kitą stovėjimo zoną. 

31. Uždaro salono neturinčių transporto priemonių (motociklų, motorolerių, kabrioletų 

ir t. t.) valdytojai vietinę rinkliavą turi mokėti per mobiliojo ryšio operatorių arba užtikrinti bilieto 

išsaugojimą (pritvirtinimą) matomoje vietoje. 

32. Kilus abejonių ar neaiškumų dėl vietinės rinkliavos mokėjimo, transporto priemonės 

valdytojas turi kreiptis į įstatymų nustatyta tvarka paskirtą juridinį asmenį. Įstatymų nustatyta tvarka 

paskirto juridinio asmens informaciniais telefonais teikiama tik bendro pobūdžio informacija apie 

vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką. Įstatymų nustatyta tvarka paskirto juridinio asmens 

informaciniai telefonai ir interneto portalo adresas turi būti nurodyti ant visų transporto priemonių 

stovėjimo bilietų automatų. Konkreti informacija apie padarytus pažeidimus, transporto priemones, 

asmenis ir t. t. teikiama tik įstatymų nustatyta tvarka paskirto juridinio asmens patalpose, pateikus 

vairuotojo pažymėjimą ir transporto priemonės registracijos liudijimą. 

 

IV SKYRIUS 

RINKLIAVOS DYDŽIAI 

 

33. Kauno miesto vietos transporto priemonėms statyti yra suskirstytos į zonas. 

Rinkliavos tarifai pagal zonas yra tokie:  

33.1. Oranžinėje zonoje: 

33.1.1. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 15 minučių – 0,30 Eur; 

33.1.2. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 30 minučių – 0,60 Eur; 

33.1.3. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 45 minutes – 0,90 Eur; 

33.1.4. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 1 valandą – 1,20 Eur; 

33.1.5. už rezervuotą transporto priemonės stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 205 Eur; 

33.2. geltonojoje zonoje:  

33.2.1. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 15 minučių – 0,30 Eur; 

33.2.2. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 30 minučių – 0,60 Eur; 

33.2.3. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 45 minutes – 0,90 Eur; 

33.2.4. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 1 valandą – 1,20 Eur; 

33.2.5. už rezervuotą transporto priemonės stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 205 Eur; 

33.2.6. už metinį leidimą, kuriame gali būti nurodyta iki 2 transporto priemonių 

valstybinių numerių, statyti transporto priemonę geltonosios zonos aikštelėse (leidimas galioja tik 

leidime nurodytoje aikštelėje) 365 dienas nuo šio leidimo įsigijimo datos – 450 Eur. Vienu metu 

leidimas galioja tik vienai transporto priemonei; 

33.3. raudonojoje zonoje: 

33.3.1. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 20 minučių – 0,30 Eur; 



 

 

33.3.2. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 40 minučių – 0,60 Eur; 

33.3.3. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 1 valandą – 0,90 Eur; 

33.3.4. už rezervuotą transporto priemonės stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 145 Eur; 

33.3.5. už metinį leidimą, kuriame gali būti nurodyta iki 2 transporto priemonių 

valstybinių numerių, statyti transporto priemonę raudonosios zonos aikštelėse (leidimas galioja tik 

leidime nurodytoje aikštelėje) 365 dienas nuo šio leidimo įsigijimo datos – 340 Eur. Vienu metu 

leidimas galioja tik vienai transporto priemonei; 

33.4. mėlynojoje zonoje:  

33.4.1. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 30 minučių – 0,30 Eur; 

33.4.2. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 1 valandą – 0,60 Eur; 

33.4.3. už rezervuotą transporto priemonės stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 90 Eur; 

33.4.4. už metinį leidimą, kuriame gali būti nurodyta iki 2 transporto priemonių 

valstybinių numerių, statyti transporto priemonę mėlynosios zonos aikštelėse (leidimas galioja tik 

leidime nurodytoje aikštelėje) 365 dienas nuo šio leidimo įsigijimo datos – 230 Eur. Vienu metu 

leidimas galioja tik vienai transporto priemonei; 

33.5. žaliojoje zonoje: 

33.5.1. už transporto priemonės stovėjimą ne daugiau kaip 1 valandą – 0,30 Eur;  

33.5.2. už rezervuotą transporto priemonės stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 40 Eur; 

33.5.3. už metinį leidimą, kuriame gali būti nurodyta iki 2 transporto priemonių 

valstybinių numerių, statyti transporto priemonę žaliosios zonos aikštelėse (leidimas galioja tik 

leidime nurodytoje aikštelėje) 365 dienas nuo šio leidimo įsigijimo datos – 120 Eur. Vienu metu 

leidimas galioja tik vienai transporto priemonei; 

33.6. ilgalaikio stovėjimo zonoje: 

33.6.1. už lengvojo automobilio (M1 kategorija, išskyrus M1AF ir M1AG) stovėjimą ne 

daugiau kaip 24 valandas – 1,50 Eur; 

33.6.2. už lengvojo automobilio (M1 kategorija, išskyrus M1AF ir M1AG) stovėjimo 

vietą 1 mėnesiui – 29 Eur; 

33.6.3. už lengvojo automobilio (M1 kategorija, išskyrus M1AF ir M1AG) stovėjimo 

vietą 3 mėnesiams – 70 Eur; 

33.6.4. už motociklo, mopedo ir keturračio (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 kategorijos) 

stovėjimą ne daugiau kaip 24 valandas – 1,50 Eur; 

33.6.5. už motociklo (L3, L4, L5 kategorijos) stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 25 Eur;  

33.6.6. už mopedo (L1, L2 kategorijos) stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 20 Eur; 

33.6.7. už keturračio (L6, L7 kategorijos) stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 29 Eur; 

33.6.8. už lengvojo krovininio automobilio (N1 ir M1AF kategorijos) stovėjimą ne 

daugiau kaip 24 valandas – 2 Eur; 

33.6.9. už lengvojo krovininio automobilio (N1 ir M1AF kategorijos) stovėjimo vietą 

1 mėnesiui – 32 Eur; 



 

 

33.6.10. už lengvojo krovininio automobilio (N1 ir M1AF kategorijos) stovėjimo vietą 3 

mėnesiams – 80 Eur; 

33.6.11. už limuzino (M1AG kategorija) stovėjimą ne daugiau kaip 24 valandas – 2,30  

Eur; 

33.6.12. už limuzino (M1AG kategorija) stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 35 Eur; 

33.6.13. už krovininio automobilio (N2 kategorija) stovėjimą ne daugiau kaip 24 

valandas – 3 Eur; 

33.6.14. už krovininio automobilio (N2 kategorija) stovėjimo vietą 1 mėnesiui –        41 

Eur;  

33.6.15. už sunkiojo krovininio automobilio (N3 kategorija), krovininio automobilio 

priekabos (O3 ir O4 kategorijos) ir autobuso (M3 kategorija) stovėjimą ne daugiau kaip 24 valandas – 

7 Eur; 

33.6.16. už sunkiojo krovininio automobilio (N3 kategorija), krovininio automobilio 

priekabos (O3 ir O4 kategorijos) ir autobuso (M3 kategorija) stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 46 Eur; 

33.6.17. už lengvosios priekabos (O1 ir O2 kategorijos) stovėjimą ne daugiau kaip 

24 valandas – 1,50 Eur; 

33.6.18. už lengvosios priekabos (O1 ir O2 kategorijos) stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 29 

Eur; 

33.6.19. už autobuso (M2 kategorija) stovėjimą ne daugiau kaip 24 valandas – 2,30 Eur; 

33.6.20.  už autobuso (M2 kategorija) stovėjimo vietą 1 mėnesiui – 35 Eur;  

33.7. už baltojoje zonoje esančią rezervuotą transporto priemonės stovėjimo vietą 

1 mėnesiui – 17 Eur; 

33.8. už mėnesinį leidimą, kuriame gali būti nurodyta iki 2 transporto priemonių 

valstybinių numerių, statyti transporto priemonę visose zonose, išskyrus ilgalaikio stovėjimo zonoje, 

30 dienų nuo šio leidimo įsigijimo datos – 87 Eur. Vienu metu leidimas galioja tik vienai transporto 

priemonei;  

33.9. už metinį leidimą, kuriame gali būti nurodyta iki 2 transporto priemonių 

valstybinių numerių, statyti transporto priemonę visose zonose, išskyrus ilgalaikio stovėjimo zonoje 

365 dienas nuo šio leidimo įsigijimo datos – 608 Eur. Vienu metu leidimas galioja tik vienai 

transporto priemonei; 

33.10. už transporto priemonės stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko, 

sumokant grynaisiais pinigais įstatymų nustatyta tvarka paskirto juridinio asmens padalinyje arba 

mokėjimo nurodymu (pavedimu), atliekant elektroninių lėšų pervedimą iki kitos darbo dienos 24 val. 

– 19 Eur oranžinėje zonoje, 12 Eur geltonojoje zonoje, 9 Eur raudonojoje zonoje, 6 Eur mėlynojoje 

zonoje ir 3 Eur žaliojoje zonoje. 

34. Mėnesinis rinkliavos tarifas už transporto priemonės stovėjimą šalia Kauno 

geležinkelio stoties esančioje transporto priemonių stovėjimo aikštelėje prie namo                              

M. K. Čiurlionio g. 14 asmenims, įsigijusiems terminuotus mėnesinius traukinio bilietus, – 13 Eur.  



 

 

35. Metinis rinkliavos tarifas gyventojams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra 

Kauno miesto vietų transporto priemonėms statyti oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir 

žaliojoje zonose ir kurie dėl objektyvių priežasčių negali statyti transporto priemonių kitoje vietoje, – 

35 Eur. 

36. Metinis rinkliavos tarifas Kauno miesto savivaldybės institucijų ir kriminalinės 

žvalgybos  subjektų darbuotojams (transporto priemonių valdytojams) – 104 Eur. 

37. Metinis rinkliavos tarifas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Kauno teritorinio padalinio specialiai paženklintų transporto priemonių valdytojams – 104 Eur. 

38. Metinis rinkliavos tarifas konsulinėms įstaigoms priklausančių transporto priemonių 

valdytojams – 104 Eur. 

39. Metinis rinkliavos tarifas Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių 

(kontroliuojama įmonė suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatyme), Savivaldybės viešųjų (kurių vienintelė dalininkė yra Savivaldybė) ir biudžetinių įstaigų 

transporto priemonių valdytojams – 348 Eur. 

40. Neįgaliems asmenims, kurių darbingumo lygis neviršija 40 procentų, ir asmenims, 

sukakusiems 65 metus, už naudojimąsi nustatytomis vietomis transporto priemonėms (M1, išskyrus 

M1AF ir M1AG, N1, M1AF kategorijos) statyti ilgalaikio stovėjimo zonoje taikoma 20 procentų 

nuolaida. 

41. Juridinių asmenų, teikiančių dalinimosi transporto priemonėmis paslaugas, 

transporto priemonių, skirtų šiai paslaugai teikti, valdytojams už naudojimąsi rezervuotomis 

transporto priemonių stovėjimo vietomis oranžinėje, geltonojoje, raudonojoje, mėlynojoje ir žaliojoje 

zonose taikoma 50 procentų nuolaida.  

42. Įstatymų nustatyta tvarka paskirtas juridinis asmuo gali išduoti laikiną leidimą 

statyti transporto priemonę leidime nurodytoje vietoje kitam terminui. Šio termino rinkliavos tarifas 

apskaičiuojamas zonos, kurioje bus statoma transporto priemonė išdavus laikiną leidimą, valandinį 

tarifą padauginus iš laikino leidimo galiojimo valandų skaičiaus.  

 

V SKYRIUS 

KITOS SĄLYGOS 

 

43. Įstatymų nustatyta tvarka paskirtas juridinis asmuo, nustatęs ar pastebėjęs šiuose 

nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimų, turi juos užfiksuoti du kartus 

ne mažiau kaip 5 minučių intervalu ir perduoti medžiagą Savivaldybės administracijos padaliniui, 

atsakingam už viešosios tvarkos užtikrinimą. Jei yra pasibaigęs apmokėtas transporto priemonės 

stovėjimo laikas, pažeidimas fiksuojamas vieną kartą ne anksčiau kaip praėjus 10 minučių nuo 

apmokėto transporto priemonės stovėjimo laiko pabaigos, jei per tą laiką rinkliava už transporto 

priemonės stovėjimą nebuvo sumokėta 13 punkte nustatyta tvarka. 



 

 

44. Specialūs leidimai gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą namuose prie 

apmokestintų gatvių ir aikštelių, t. y. kelio ženklo „Mokama stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, 

išduodami pateikus prašymą, pažymą, įrodančią gyvenamąją vietą, transporto priemonės registracijos 

liudijimą ir vairuotojo pažymėjimą. Leidimas išduodamas tik toms transporto priemonėms, kurios 

užima ne daugiau kaip vieną transporto priemonės stovėjimo vietą. Leidimas išduodamas tik vienam 

asmeniui (iš visų bute deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų) statyti vieną transporto priemonę ir 

galioja toje mokamoje stovėjimo vietoje, kurios adresas nurodytas leidime. Jei prie namo, kuriame 

gyventojas deklaravo gyvenamąją vietą, transporto priemones statyti draudžiama Kelių eismo 

taisyklėse nurodytais atvejais, gyventojui išduodamas specialus leidimas statyti transporto priemonę 

arčiausiai esančio kelio ženklo „Mokama stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje. Pasibaigus leidimo 

galiojimo laikui ar pakeitus transporto priemonę, transporto priemonės valdytojas privalo grąžinti 

negaliojantį leidimą. Specialus leidimas neišduodamas, jei asmuo ar kiti gyvenamąją vietą bute 

deklaravę asmenys gali pastatyti transporto priemonę neapmokestintoje transporto priemonės statymo 

vietoje prie namo, kuriame jis gyvena, namo kieme ar garaže.  

45. Specialūs leidimai elektromobilių valdytojams išduodami pateikus prašymą, 

transporto priemonės registracijos liudijimą ir vairuotojo pažymėjimą. Pasibaigus leidimo galiojimo 

laikui ar pakeitus transporto priemonę, transporto priemonės valdytojas privalo grąžinti negaliojantį 

leidimą. Specialūs leidimai elektromobilių valdytojams išduodami tik tų transporto priemonių, 

kuriose energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio, 

valdytojams. Hibridinių transporto priemonių valdytojams specialūs leidimai neišduodami. 

46. Specialūs leidimai žiniasklaidos atstovams išduodami pagal juridinio asmens 

(žiniasklaidos įmonės) vadovo pateiktą prašymą ir transporto priemonės registracijos liudijimą. Pagal 

vieno juridinio asmens prašymą gali būti išduoti ne daugiau kaip du specialūs leidimai vienai 

žiniasklaidos priemonei. 

47. Specialūs leidimai, kuriuose gali būti nurodyta iki 2 transporto priemonių 

valstybinių numerių, Kauno miesto savivaldybės institucijų ir kriminalinės žvalgybos subjektų 

darbuotojams išduodami pagal šių institucijų vadovų paraiškas. Vienu metu leidimas galioja tik 

vienai transporto priemonei. 

48. Specialūs leidimai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno 

teritorinio padalinio specialiai paženklintų transporto priemonių valdytojams išduodami  pateikus 

prašymą ir transporto priemonės registracijos liudijimą. 

49. Specialūs leidimai konsulinėms įstaigoms priklausančių transporto priemonių 

valdytojams išduodami pagal konsulinės įstaigos vadovo pateiktą prašymą ir transporto priemonės 

registracijos liudijimą. Pagal vienos konsulinės įstaigos prašymą gali būti išduoti ne daugiau kaip du 

specialūs leidimai. 

50. Specialūs leidimai Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių, 

Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų transporto priemonių valdytojams išduodami, pateikus 

prašymą ir transporto priemonės registracijos liudijimą. 



 

 

51. Specialūs leidimai įstatymų nustatyta tvarka paskirtam juridiniam asmeniui, 

teikiančiam Kauno miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo, laikymo, 

nenustatytos tapatybės ir vienišų žmonių palaikų laidojimo paslaugas pagal Kauno miesto 

savivaldybės tarybos patvirtintą Kauno miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų 

vežimo, laikymo, nenustatytos tapatybės ir vienišų žmonių palaikų laidojimo paslaugų teikimo 

tvarkos aprašą, išduodami  pagal juridinio asmens vadovo pateiktą prašymą ir transporto priemonės 

registracijos liudijimą. Pagal juridinio asmens prašymą gali būti išduoti ne daugiau kaip du specialūs 

leidimai. 

52. Specialūs leidimai Valstybės ir savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų 

įstaigoms išduodami pagal Valstybės ir savivaldybės biudžetinės socialinės paslaugų įstaigos vadovo 

pateiktą prašymą ir transporto priemonės registracijos liudijimą.  

53. Specialūs leidimai, kuriuose gali būti nurodyta iki 2 transporto priemonių 

valstybinių numerių, Kauno miesto garbės piliečiams išduodami pagal Kauno miesto garbės piliečio, 

kuriam šis apdovanojimas įteiktas Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, prašymą ir 

transporto priemonės registracijos liudijimą. Pagal Kauno miesto garbės piliečio prašymą gali būti 

išduotas ne daugiau kaip vienas specialus leidimas. Vienu metu leidimas galioja tik vienai transporto 

priemonei. 

54. Specialūs leidimai įstatymų nustatyta tvarka paskirto juridinio asmens darbuotojų, 

vykdančių vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, transporto priemonių valdytojams išduodami, 

pateikus prašymą ir transporto priemonės registracijos liudijimą.  

55. Specialūs leidimai, nurodyti šių nuostatų 44–54 punktuose, galioja 365 dienas nuo 

jų išdavimo datos. 

56. Laikini leidimai stovėti leidime nurodytoje vietoje išduodami pateikus prašymą 

(prašyme nurodomas pageidaujamas laikino leidimo galiojimo laikas ir vieta).  

57. Įstatymų nustatyta tvarka paskirto juridinio asmens darbuotojas, atsakingas už 

specialių leidimų išdavimą, privalo nusišalinti nuo prašymų išduoti specialius leidimus stovėti vietine 

rinkliava apmokestinamose vietose, įskaitant ir kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo 

zonose, nagrinėjimo, jei prašymas pateikiamas darbuotojo artimo asmens arba prašoma išduoti 

specialų leidimą darbuotojo artimo asmens valdomai transporto priemonei, ir perduoti tokį prašymą 

nagrinėti kitam įgaliotam tai atlikti asmeniui. 

58. Neįgalių asmenų transporto priemonių statymo kortelę išduoda Neįgalumo ir 

nedarbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno teritoriniai 

skyriai pagal neįgalių asmenų gyvenamąją vietą. 

59. Visus šiuose nuostatuose nurodytus leidimus išduoda įstatymų nustatyta tvarka 

paskirtas juridinis asmuo. Leidimas turi būti išduotas arba atsisakymas jį išduoti turi būti pateiktas ne 

vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo (paraiškos) išduoti leidimą gavimo. Atsisakymas išduoti 

leidimą turi būti motyvuotas. Transporto priemonių valdytojai gali apskųsti atsisakymą išduoti 

leidimą įstatymų nustatyta tvarka.  



 

 

60. Visų šiuose nuostatuose nurodytų leidimų, įskaitant specialius leidimus statyti 

transporto priemones kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, formos 

tvirtinamos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.  

61. Specialus leidimas panaikinamas, jei išnyko sąlygos, suteikiančios teisę į šį leidimą, 

ar asmuo du ir daugiau kartų per kalendorinius metus pažeidė šiuos nuostatus. Apie specialaus 

leidimo panaikinimą įstatymų nustatyta tvarka paskirtas juridinis asmuo specialaus leidimo turėtoją 

informuoja raštu jo prašyme nurodytu adresu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po leidimo panaikinimo. 

Asmuo, praradęs teisę į specialųjį leidimą, privalo nedelsdamas jį grąžinti. 

62. Vietinė rinkliava, paimta pažeidžiant šiuos nuostatus, arba rinkliavos mokėtojo du 

kartus už tą patį laikotarpį sumokėta vietinė rinkliava grąžinama tokia nustatyta tvarka: 

62.1. Vietinės rinkliavos mokėtojas rinkliavą renkančiai įstaigai pateikia motyvuotą 

prašymą dėl vietinės rinkliavos grąžinimo kartu su prašyme nurodytus faktus pagrindžiančiais 

dokumentais. 

62.2. Rinkliavą renkanti įstaiga per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos 

išnagrinėja prašymą ir grąžina vietinę rinkliavą rinkliavos mokėtojui arba rinkliavos mokėtojui 

motyvuotai atsako, dėl kokių priežasčių sumokėta rinkliava nebus grąžinta. 

62.3. Vietinė rinkliava, paimta pažeidžiant šios nuostatus, arba permokėta vietinė 

rinkliava rinkliavos mokėtojui yra grąžinama į prašyme nurodytą banko sąskaitą.  

63. Įstatymų nustatyta tvarka paskirtas juridinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka taiko 

administracinių teisės pažeidimų prevenciją. 

64. Rezervuotos transporto priemonių stovėjimo vietos ir specialūs leidimai statyti 

transporto priemones kelio ženklo „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išduodami pagal 

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Kelio ženklo „Rezervuota 

stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialių leidimų statyti transporto priemones šio ženklo 

galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašą. 
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65. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose nuostatuose, 

atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais vietinės rinkliavos administravimą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

66. Transporto priemonių valdytojai, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

_________________________ 
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KAUNO MIESTO VIETŲ, KURIOSE RENKAMA VIETINĖ RINKLIAVA UŽ 

NAUDOJIMĄSI NUSTATYTOMIS VIETOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMS STATYTI, 

SĄRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

ORANŽINĖ ZONA 

Rotušės aikštė 

 

II SKYRIUS 

GELTONOJI ZONA 

 

Aikštelė Kęstučio g. (prie Kauno valstybinio muzikinio teatro) 

Aušros takas 

K. Donelaičio g. (nuo E. Ožeškienės g. iki A. Mickevičiaus g.) 

I. Kanto g. (nuo Laisvės al. iki Kęstučio g.) 

Gedimino g. (nuo Laisvės al. iki Kęstučio g.) 

J. Gruodžio g.  

Kęstučio g. (nuo I. Kanto g. iki A. Mickevičiaus g.) 

Maironio g.  

A. Mickevičiaus g.  

E. Ožeškienės g. 

V. Putvinskio g. (nuo Maironio g. iki A. Mickevičiaus g.) 

L. Sapiegos g. 

Spaustuvininkų g. 

Vasario 16-osios g. 

III SKYRIUS 

RAUDONOJI ZONA 

 

Aikštelė K. Donelaičio g. / Lydos g.  

M. Dobužinskio g.  

K. Donelaičio g. (nuo A. Mickevičiaus g. iki Vytauto pr.) 

Gedimino g. (nuo V. Putvinskio g. iki Laisvės al. ir nuo Kęstučio g. iki Griunvaldo g.) 

Kęstučio g. (nuo A. Mickevičiaus g. iki Vytauto pr.) 



 

 

Miško g. 

Laisvės al. (nuo Trakų g. iki Gedimino g.) 

V. Putvinskio g. (nuo A. Mickevičiaus g. iki Gedimino g.) 

Vaidilutės g. 

Vytauto pr. (nuo K. Donelaičio g. iki Kęstučio g.) 

 

IV SKYRIUS 

MĖLYNOJI ZONA 

 

Aikštelė prie S. Daukanto g. ir Karaliaus Mindaugo pr. sankirtos (už degalinės „Statoil“) 

Aikštelė K. Donelaičio g. 62 (prie Vienybės a.) 

Aikštelė Vytauto pr. (prie pastato Nr. 6) 

Aikštelė Šiaulių g. / Girstupio g.  

Aikštelė Žemaičių g. (prie pastato Nr. 8A) 

Bažnyčios g. (nuo Vytauto pr. iki pastato Bažnyčios g. 13) 

Birštono g. (visa gatvė ir aikštelė prie pastato Nr. 10) 

Druskininkų g. 

Šv. Gertrūdos g. (visa gatvė ir aikštelė prie pastato Nr. 7) 

Gimnazijos g.  

Girstupio g. (nuo pastato Nr. 1 iki pastato Nr. 3)  

I. Kanto g. (nuo Kęstučio g. iki Karaliaus Mindaugo pr.) 

Krėvos g. (transporto priemonės statomos važiuojamojoje gatvės dalyje nelyginių numerių pusėje) 

Nemuno g. (visa gatvė ir aikštelė priešais pastatą Nr. 39) 

D. Poškos g. 

Puodžių g.  

Smalininkų g. (visa gatvė ir aikštelė prie pastato Nr. 20A) 

Sukilėlių pr. (nuo Tvirtovės al. iki J. Lukšos-Daumanto g.)  

Šiaulių g. (nuo K. Būgos g. iki Vytauto pr.) 

Šilutės g. 

Totorių g. (nuo Vytauto pr. iki Trakų g.) (transporto priemonės statomos važiuojamojoje gatvės 

dalyje nelyginių numerių pusėje) 

Trakų g. (nuo Laisvės al. iki Totorių g.) (transporto priemonės statomos važiuojamojoje gatvės dalyje 

nelyginių numerių pusėje) 

Vytauto pr. (nuo Kęstučio g. iki M. K. Čiurlionio g.) (transporto priemonės statomos ant šaligatvio) 

Teritorija prie Nemuno ir Neries santakos, kuri ribojasi su žiedine sankryža Jonavos g. (prie Petro 

Vileišio tilto), Šauklių g., Šv. Gertrūdos g. (nuo Šauklių g. iki Birštono g.), Birštono g., Karaliaus 

Mindaugo pr. (nuo Birštono g. iki Aleksoto g.), išskyrus Rotušės aikštę ir aikštelę prie Kauno pilies 

Teritorija aplink Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas, kuri ribojasi su 

Sukilėlių pr., Žeimenos g., Nuokalnės g. ir Neries kairiojo kranto viršutine briauna, išskyrus aikštelę 

Tvirtovės al. (tarp pastatų Nr. 1, 23, 12A, 36) 



 

 

 

V SKYRIUS 

ŽALIOJI ZONA 

 

Aikštelė Tvirtovės al. (tarp pastatų Nr. 1, 23, 12A, 36) 

Aikštelė K. Donelaičio g. (teritorija aplink pastatą Nr. 65P) 

Aikštelė prie Kauno pilies 

Aikštelės Šv. Gertrūdos g. prie pastatų Nr. 38 ir Nr. 22A 

Aikštelė Kęstučio g. (prie Mykolo Žilinsko dailės galerijos) 

Aikštelė Kęstučio g. / Vytauto pr. 

Aikštelė Savanorių pr. 349 

M. K. Čiurlionio g. (nuo Girstupio g. iki M. K. Čiurlionio g. 27, aikštelė prie namo Nr. 14) 

Karo Ligoninės g. 

Kaunakiemio g. 

Šiaulių g. (nuo Vytauto pr. iki Kaunakiemio g.) 

Trakų g. (nuo Totorių g. iki Bažnyčios g.) 

 

VI SKYRIUS 

ILGALAIKIO STOVĖJIMO ZONA 

 

Aikštelė Ašigalio g. 1 

Aikštelė Ašigalio g. 32 

Aikštelė Islandijos pl. 201 

Aikštelė Islandijos pl. 203 

Aikštelė Kuršių g. 3A 

Aikštelė Kuršių g. 49C 

Aikštelė Partizanų g. 79 

Aikštelė Pramonės pr. 61 

Aikštelė Taikos pr. 81B 

 

VII SKYRIUS 

BALTOJI ZONA 

 

Gatvės ir aikštelės, kurios neįtrauktos į oranžinę, geltonąją, raudonąją, mėlynąją, žaliąją 

ir ilgalaikio stovėjimo zonas, kuriose įrengtos automobilių stovėjimo vietos, pažymėtos 531 kelio 

ženklu „Rezervuota stovėjimo vieta“.  

________________________ 


