NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAK YMAS
DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ INFORMACIJOS SUVEDIMO Į SISTEMĄ,
SUTEIKIANT TEISĘ ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO
PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMĄ KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO
PARKO NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRUOJAMĄ TERITORIJĄ,
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015 m. lapkričio 23 d. Nr. V13-632
Neringa
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos statymo 18 straipsnio 1 dalimi,
29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:
1. T v i r t i n u transporto priemoni valstybini numeri suvedimo, suteikiant teisę
neatlygintinai važiuoti mechanin mis transporto priemon mis valstyb s saugom Kurši nerijos
nacionalinio parko Neringos savivaldyb s administruojam teritorij , tvarkos apraš (pridedama).
2. L a i k a u negaliojančiu 2015 m. sausio 2 d. Neringos savivaldyb s administracijos
direktoriaus sakym Nr.V13-2 „D l transporto priemoni valstybini numeri suvedimo bei
nuotolinio nuskaitymo korteli , suteikianči teisę važiuoti mechanin mis transporto priemon mis
valstyb s saugom kurši nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldyb s administruojam
teritorij , išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimoį.
3. L a i k a u nuo 2016 m. sausio 1 d. negaliojančias visas nuotolinio nuskaitymo korteles,
išduotas juridiniams bei fiziniams asmenims 2008-2015 met laikotarpyje.
Šis sakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracini byl teisenos
statymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Jūrat Pocien ,
2015-11-23

Algimantas Vyšniauskas
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PATVIRTINTA
Neringos savivaldyb s
administracijos direktoriaus
2015-11-23 sakymu Nr. V13-632

TRANSPORTO PRIEMONIŲ INFORMACIJOS SUVEDIMO Į SISTEMĄ,
SUTEIKIANT TEISĘ ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO
PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMĄ KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO
PARKO NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRUOJAMĄ TERITORIJĄ,
TVARKOS APRAŠAS

1. Šis transporto priemoni informacijos, kuri sudaro valstybini numeri , naudotojo
vardo, pavard s, mobilaus telefono Nr., informacijos galiojimo laiko (toliau – Informacija)
suvedimo valstybini numeri atpaţinimo sistem (toliau – Sistema), suteikiant teisę vaţiuoti
mechanin mis transporto priemon mis valstyb s saugom Kurši nerijos nacionalinio parko
Neringos savivaldyb s administruojam teritorij (toliau – Neringa) tvarkos aprašas reglamentuoja
Informacijos suvedimo juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – Asmenys) tvark , sutarči
sudarymo su Asmenimis tvark , vietin s rinkliavos uţ leidim vaţiuoti mechanin mis transporto
priemon mis
valstyb s saugom Kurši nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldyb s
administruojam teritorij (toliau – Vietin rinkliava) gr ţinimo tvark , Vietin s rinkliavos suteikt
lengvat panaikinimo uţ padarytus paţeidimus tvark , Asmen prašym ir dokument d l
lengvatos suteikimo nemok ti Vietin s rinkliavos pateikimo, registracijos bei informacijos
suvedimo tvark .
I. INFORMACIJOS SUVEDIMO JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS TVARKA
2. Informacij
Sistem suveda Neringos savivaldyb s administracijos (toliau –
Administracija) Dokument valdymo ir ūkio skyriaus specialistas (toliau – Specialistas).
3. Specialistas :
3.1. Priima iš Asmens dokumentus, reikalingus Informacijos Sistem suvedimui.
3.2. Suveda Informacij Sistem .
3.3. Suveda Informacij t pači darbo dien , bet ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas.
3.4. Pildo Informacijos suvedimo registro ţurnalus dokument valdymo sistemoje
„Kontoraį. Registre nurodo – informacijos vedimo Nr., informacijos vedimo bei galiojimo dat ,
asmens vard , pavardę, transporto priemon s pavadinim ir valstybin numer , transporto priemon s
kategorij . Transporto priemon s registracijos liudijimai nuskanuojami.
3.5. Pildo Informacijos suvedimo registro ţurnalus, pagal ţemiau nurodytas rinkliavos
lengvatas:
3.5.1. Neringoje gyvenam j viet deklaravusi ir traukt gyvenamosios vietos neturinči
asmen apskait Neringos savivaldyb je Informacijos suvedimo registr ;
3.5.2. Neringos savivaldyb s teritorijoje registruot buveinę turinči juridini asmen
Informacijos suvedimo registr ;
3.5.3. Neringos miesto garb s pilieči , Neringos miesto vadov , „Ţvaigţdţi takoį
Nidoje dalyvi Informacijos suvedimo registr ;
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3.5.4. keleivinio transporto moni , kurios vykdo keleivi veţim tolimojo ir vietinio
susisiekimo maršrutais, Informacijos suvedimo registr ;
3.5.5. speciali j , avarini ir operatyvi tarnyb , vykstanči
Nering likviduoti avarij ar
pagal specialius iškvietimus, kuri transporto priemon s yra su specialiais šviesos ar garso signalais
arba specialias ar avarines tarnybas ţyminčiais uţrašais, skiriamaisiais ţenklais bei valstybini
institucij staig Informacijos suvedimo registr ;
3.5.6. Neringoje gyvenam j viet deklaravusi arba traukt
gyvenamosios vietos
neturinči asmen apskait Neringos savivaldyb je, asmen sutuoktiniams bei tiesiosios ir šonin s
giminyst s linijos artimiesiems giminaičiams Informacijos suvedimo registr ;
3.5.7. nekilnojamojo turto Neringos mieste savinink - fizini asmen ir juridini asmen
atstov Informacijos suvedimo registr ;
3.5.8. fizini asmen , nedeklaravusi gyvenamosios vietos Neringoje, tačiau dirbanči
valstyb s tarnyboje ar pagal darbo sutartis Neringos savivaldyb s teritorijoje registruot buveinę
turinčiam juridiniam asmeniui, Informacijos suvedimo registr ;
3.5.9. vietin s rinkliavos metams Informacijos suvedimo registr ;
3.5.10. Asmen , mechanin mis transporto priemon mis veţantiems maisto ir ne maisto
prekes bei teikiantiems paslaugas Neringos savivaldyb s teritorijoje registruot buveinę turintiems
juridiniams asmenims ir sudariusiems
sutartis su Neringos savivaldyb s administracija,
Informacijos suvedimo registras.
3.6. Tiesiogiai atsako uţ leidim išdavim , vadovaujantis Neringos savivaldyb s tarybos
2014-11-23 sprendimu Nr. T1- 191 „D l vietin s rinkliavos uţ vaţiuoti mechanin mis transporto
priemon mis
valstyb s saugom Kurši nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldyb s
administruojam teritorij į, šio sprendimo papildymais ir pakeitimais bei šiuo informacijos
suvedimo aprašu.
3.7. Registruoja Asmen prašymus d l vietin s rinkliavos lengvatos suteikimo dokument
valdymo sistemoje „Kontoraį.
4. Asmenys, pageidaujantys vaţiuoti
Nering , Informacijos suvedimui Specialistui
pateikia šiuos dokumentus:
4.1. Neringoje gyvenamąją vietą deklaravę ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą Neringos savivaldybėje, pateikia:
 asmens tapatybę patvirtinant dokument (parodo);
 paţym apie deklaruot gyvenam j viet ar paţym apie traukim
gyvenamosios
vietos neturinči asmen apskait (jei deklaravimo faktas vykęs maţiau nei prieš
m nes );
 transporto priemon s (-i ) registracijos liudijimo kopij . Jei transporto priemon
registruota ne asmens vardu – dokument , suteikiant teisę naudotis transporto priemone.
Suvesta Informacija galioja 3 (tris) metus nuo suvedimo dienos.
4.2. Neringos savivaldybės teritorijoje registruotą buveinę turintys juridiniai asmenys
pateikia:
 prašym , kuriame nurodo asmens duomenis, darbuotoj skaiči , transporto priemoni ,
kurioms reikia suvesti Informacij ir kurios skirtos mon s veiklai vykdyti, skaiči ir
valstybinius Nr. Transporto priemoni , kurioms reikia suvesti Informacij , skaičiui
viršijus mon s darbuotoj skaiči , pateikiamas išsamus, motyvuotas paaiškinimas, d l
koki prieţasči reikalingas toks prašomas suvesti Informacij transporto priemoni
kiekis. Šiuo atveju sprendim d l transporto priemoni kiekio priima administracijos
direktorius, ant prašymo d damas rezoliucij .
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transporto priemon s (-i ) registracijos liudijimo kopij . Jei transporto priemon
registruota ne asmens vardu – dokument , suteikiant teisę naudotis transporto
priemone.
Suvesta Informacija galioja 3 (tris) metus nuo suvedimo dienos.


4.3. Keleivinio transporto įmonės, vykdančios keleivių vežimą reguliariaisiais reisais
tolimojo, vietinio ir tarptautinio susisiekimo maršrutais:
 prašym , kuriame nurodo asmens duomenis;
 transporto priemon s (-i ) registracijos liudijimo kopij . Jei transporto priemon
registruota ne asmens vardu – dokument , suteikiant teisę naudotis transporto
priemone.
 licencijos veţti keleivius kopij .
Suvesta Informacija galioja 1 (vienerius) metus nuo suvedimo dienos.
4.4. Neringoje gyvenamąją vietą deklaravę ar įtraukti į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą Neringos savivaldybėje, pageidaujantys įsigyti leidimą savo
sutuoktiniams bei tiesiosios (proseneliams, seneliams, tėvams, vaikams, vaikaičiams) ir šoninės
(broliams, seserims) giminystės linijos artimiesiems giminaičiams, pateikia:
 asmens tapatybę patvirtinant dokument (parodo);
 paţym apie deklaruot gyvenam j viet ar paţym apie traukim
gyvenamosios
vietos neturinči asmen apskait (jei deklaravimo faktas vykęs maţiau nei prieš
m nes );
 prašym , kuriame nurodo tiesiosios ir šonin s giminyst s linijos artim j giminaiči
giminyst s ryš , vardus ir pavardes, j gimimo datas, j vardu registruot lengv j
transporto priemoni markę ir valstybinius numerius;
 giminaiči transporto priemoni registracijos liudijim kopijas. Jei transporto priemon
registruota ne asmens vardu – dokument , suteikiant teisę naudotis transporto
priemone.
Suvesta Informacija galioja 3 (tris) metus nuo suvedimo dienos.
4.5. Nekilnojamojo turto Neringoje savininkai (fiziniai asmenys ir juridinių asmenų
atstovai) pateikia:
 V Registr centro paţym jim apie Nekilnojamojo turto registre registruotus statinius
ir teises juos arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomen banko išraš ;
 transporto priemon s (-i ) registracijos liudijimo kopij . Jei transporto priemon
registruota ne asmens vardu – dokument , suteikiant teisę naudotis transporto
priemone.
Suvesta Informacija galioja 3 (tris) metus nuo suvedimo dienos.
Jei savininkas yra fizinis asmuo – Informacija gali būti vedama ir sutuoktinio transporto
priemon s.
Informacija suvedama ne daugiau 2 (dviej ) transporto priemoni .
4.6. Fiziniai asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos Neringoje, tačiau dirbantys
valstybės tarnyboje ar pagal darbo sutartis Neringos savivaldybės teritorijoje registruotą buveinę
turinčiame juridiniame asmenyje, pateikia:
 asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopij ;
 prašym , kuriame nurodo asmens duomenis ir darbdavio pavadinim ;
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 transporto priemon s (-i ) registracijos liudijimo kopij . Jei transporto priemon
registruota ne asmens vardu – dokument , suteikiant teisę naudotis transporto
priemone.
Suvesta Informacija galioja 1 (vienerius) metus nuo suvedimo dienos.
4.7. Neringos miesto garbės piliečiai, Neringos miesto vadovai, „Žvaigždžių tako“ dalyviai
pateikia:
 Neringos miesto garb s piliečio, Neringos miesto vadovo, „Ţvaigţdţi takoį Nidoje
dalyvio paţym jimo kopij ;
 transporto priemon s (-i ) registracijos liudijimo kopij . Jei transporto priemon
registruota ne asmens vardu – dokument , suteikiant teisę naudotis transporto
priemone.
Suvesta Informacija galioja 3 (tris) metus nuo suvedimo dienos.
4.8. Juridiniai asmenys, atliekantys specialiųjų, avarinių ir operatyvinių tarnybų
funkcijas bei vykstantys į Neringą likviduoti avarijų ar pagal specialius iškvietimus su transporto
priemonėmis kurios yra su specialiais šviesos ar garso signalais arba specialias ar avarines
tarnybas žyminčiais užrašais, skiriamaisiais ženklais bei valstybinių institucijų atstovai pateikia:
 prašym , kuriame nurodo asmens duomenis;
 transporto priemon s (-i ) registracijos liudijimo kopij . Jei transporto priemon
registruota ne asmens vardu – dokument , suteikiant teisę naudotis transporto
priemone.
Suvesta Informacija galioja 1 (vienerius) metus nuo suvedimo dienos.
5. Asmeniui prašant ir sumok jus nustatyto dydţio vietinę rinkliav metams, Specialistas
pagal Asmens pateikt transporto priemon s registracijos liudijim suveda Informacij Sistem .
Suvesta Informacija galioja 1 (vienerius) metus nuo suvedimo dienos.
6. Informacija keičiama ar pildoma pasikeitus Asmens transporto priemon s duomenims.
7. Asmenys, išvardinti 4 punkte, dokumentus gali pateikti tiesiogiai, paštu, elektroniniu
paštu bei faksu;
II. SUTARČI SUDARYMO SU ASMENIMIS TVARKA
8. Asmenys, mechanin mis transporto priemon mis veţantys maisto ir ne maisto prekes
bei teikiantys paslaugas Neringos savivaldyb s teritorijoje registruot buveinę turintiems
juridiniams asmenims ir pageidaujantys Vietinę rinkliav mok ti bankiniais pavedimais privalo
sudaryti sutart su Administracija. Sutarties sudarymui, Asmenys pateikia:
8.1. prašym , kuriame nurodo Asmens duomenis, reikalingus sutarties sudarymui,
transporto priemoni markes bei j valstybinius numerius;
8.2. transporto priemon s (-i ) registracijos liudijimo kopij . Jei transporto priemon
registruota ne asmens vardu – dokument , suteikiant teisę naudotis transporto
priemone;
8.3. ne maţiau dviej preki tiekimo ar paslaug teikimo sutarči , sudaryt tarp Asmens ir
Neringos savivaldyb s teritorijoje registruot buveinę turinči juridini asmen ,
kopijas.
9. Pateikus visus 8 punkte išvardintus dokumentus, sudarant sutart , nurodoma, kad
Asmeniui suteikiama 80 % Vietin s rinkliavos lengvata.
10. Nepateikus 8.3. punkte išvardint dokument Asmeniui Vietin s rinkliavos lengvata
nesuteikiama.
11. Asmenys, išvardinti 8 punkte, dokumentus gali pateikti tiesiogiai, paštu, elektroniniu
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paštu bei faksu. Asmen pateiktas prašymas, nurodytas 8.1. punkte,
registruojamas ir
archyvuojamas dokument valdymo sistemoje „Kontoraį. Prašymo kopija bei 8.2. ir 8.3. punktuose
nurodyti dokumentai archyvuojami kartu su Specialisto vedamais registr ţurnalais.
12. Suvesta Informacija galioja 1 (vienerius) metus nuo suvedimo dienos.
.

III. VIETIN S RINKLIAVOS GR ŢINIMO TVARKA
13. Sumok ta Vietin rinkliava arba jos dalis gr ţinama šiais atvejais:
13.1. kai sumok ta daugiau, negu Neringos savivaldyb s tarybos sprendimu nustatytas
Vietin s Rinkliavos dydis;
13.2. jeigu paslaugos nesuteikiamos.
14. Asmenys, norintys susigr ţinti sumok t Vietinę rinkliav , Administracijos direktoriui
rašo prašym , vardinant susigr ţinimo prieţast bei nurodant atsiskaitomosios s skaitos, kuri
turi būti pervesta Vietin rinkliava, numer .
15. Vietin s rinkliavos gr ţinim vykdo Buhalterin s apskaitos skyrius, gavęs
Administracijos direktoriaus raštišk nurodym .
IV. SUTEIKT VIETIN S RINKLIAVOS LENGVAT PANAIKINIMO UŢ PADARYTUS
PAŢEIDIMUS TVARKA
16. Administracija pasteb jusi, gavusi kontrol s posto kasinink raštišk informacij ar
kitais būdais uţfiksavusi, kad transporto priemon mis, kuri Informacija suvesta Sistem ,
vaţiuoti Nering naudojasi ne tas Asmuo, kuriam buvo suteikta Vietin s rinkliavos lengvata,
turi teisę Vietin s rinkliavos lengvat panaikinti.
17. Vietin s rinkliavos lengvata panaikinama Sistemoje uţblokavus turim asmens
transporto priemoni Informacij .
18. Informacijos atnaujinimo arba visiško anuliavimo fakt sprendţia Administracijos
direktorius.
V. ASMEN PRAŠYM IR DOKUMENT D L LENGVATOS SUTEIKIMO NEMOK TI
VIETIN S RINKLIAVOS PATEIKIMO, REGISTRACIJOS BEI INFORMACIJOS SUVEDIMO
TVARKA
19. Administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) atskirais atvejais gali suteikti
teisę Asmenims vien kart arba tam tikr laikotarp nemok ti Vietin s rinkliavos.
20. Asmenys, nor dami gauti lengvat , Neringos savivaldyb s tarybos 2014 m. spalio 23 d.
sprendimu Nr. T1-191 „D l vietin s rinkliavos uţ leidim vaţiuoti mechanin mis transporto
priemon mis valstyb s saugom Kurši nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldyb s
administruojam teritorij į patvirtint vietin s rinkliavos uţ leidim vaţiuoti mechanin mis
transporto priemon mis
valstyb s saugom Kurši nerijos nacionalinio parko Neringos
savivaldyb s administruojam teritorij lengvat 6.1.-6.3. bei 8.1.- 8.8. punkte nurodytais atvejais,
iš anksto, raštu pateikia Administracijos
direktoriui motyvuot
prašym , nurodant
pravaţiuojančiojo automobilio valstybinius numerius bei pravaţiavimo laik .
21. Asmen prašymai priimami tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu bei faksu ir
registruojami dokument valdymo sistemoje „Kontoraį.
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22. Administracijos direktoriui, vizavus Asmens prašym , Dokument valdymo ir ūkio
specialistai prašymo Informacija suveda Sistem .
___________________________________

