
 

 

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. 

SPRENDIMO NR. T-244 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ 

MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS 

STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2017 m. balandžio 20 d. Nr. T-133        

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  

Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ 

pakeitimo“, taip: 

1.1. pakeisti 13.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„13.3. nesumokėjęs rinkliavos 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodyta tvarka, sumokėti 22.1.2 

papunktyje nurodyto dydžio rinkliavą į mokėjimo automatą, banke arba per interneto banko klientų 

aptarnavimo sistemą iki kitos dienos 24 val.;“; 

1.2. pakeisti 14.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 

„14.3. bilietas arba banko išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad rinkliava sumokėta 13.3 

papunktyje nurodyta tvarka iki kitos dienos 24 val.;“; 

1.3. pakeisti 22.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„22.1.2. už vieną dieną (nuo 8 val. iki 17 val.) – 6,00 Eur, kai sumokama iki kitos dienos 24 

val. į mokėjimo automatą, banke arba per internetinę banko klientų aptarnavimo sistemą;“; 

1.4. pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„36. Rinkliavos mokėjimo kontrolę vykdantys darbuotojai, nustatę, kad mokamoje stovėjimo 

zonoje rinkliava nesumokėta ar yra pasibaigęs apmokėtas stovėjimo laikas, atitinkamai užfiksuoja, 

kad yra nesumokėta rinkliava už naudojimąsi automobilių stovėjimo vietomis, ir palieka nustatytos 

formos pranešimą. Pranešime nurodoma, kad automobilio valdytojas (vairuotojas) yra nesumokėjęs 

vietinės rinkliavos arba yra pasibaigęs apmokėtas laikas ir kad automobilio valdytojas (vairuotojas) 

gali sumokėti nurodyto dydžio rinkliavą iki kitos dienos 24 val.  į mokėjimo automatą, banke arba 

per interneto banko klientų aptarnavimo sistemą (13.3 papunktis). Automobilio valdytojui 

(vairuotojui) nesumokėjus nustatytos rinkliavos iki kitos dienos 24 val., rinkliavos mokėjimo 

kontrolę vykdantys darbuotojai perduoda užfiksuotą informaciją apie pažeistą rinkliavos mokėjimo 

tvarką Savivaldybės administracijos atitinkamam padaliniui dėl automobilio valdytojo (vairuotojo) 

patraukimo administracinėn atsakomybėn.“;  

1.5. papildyti 10.11 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„10.11. už Šiaulių pramonės parko teritorijoje rezervuotas stovėjimo vietas, kai automobilių 

stovėjimo aikštelė, kurioje rezervuojamos vietos, už savo turimo (naudojamo) žemės sklypo ribų 

yra įrengiama statytojo (ne Savivaldybės) lėšomis.“ 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas: 
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2.1. įsigalioja 2017 m. gegužės 15 d.; 

2.2. gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras           Artūras Visockas 


