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Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centro 2020 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 4-56 „Dėl metinio kelių naudotojo mokesčio 

(elektroninės vinjetės) galiojimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. 

nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 

įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, 

administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo 4 punktu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-176 „Dėl Elektroninių 

vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės įmonės 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476 „Dėl Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos įstatų patvirtinimo“, 35.10 papunkčiu: 

1.  N u s t a t a u, kad karantino, paskelbto 2020 m. lapkričio 7 dieną, laikotarpiu Lietuvoje 

(toliau – karantinas) kelių naudotojams, kurie nesinaudos mokamais Lietuvos keliais, metinio kelių 

naudotojo mokesčio (toliau – elektroninė vinjetė) galiojimas galės būti sustabdytas, o pasibaigus 

karantinui pratęstas vadovaujantis šia tvarka: 

1.1. Kelių naudotojai, norėdami sustabdyti metinės elektroninės vinjetės galiojimo laiką 

karantino laikotarpiui, privalo pateikti prašymą dėl elektroninės vinjetės galiojimo laiko sustabdymo 

(toliau – Prašymas) valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai (toliau – Kelių direkcija) 

el. paštu info@keliumokestis.lt. Prašyme nurodyti: transporto priemonės valstybinį registracijos 

numerį ir elektroninės vinjetės numerį. Prie Prašymo pridėti transporto priemonės registracijos 

liudijimo kopiją. 

1.2. Elektroninės vinjetės galiojimo laikas stabdomas nuo Prašymo su privalomais 

dokumentais pateikimo dienos iki karantino pabaigos. 

1.3. Pasibaigus karantinui, visų sustabdytų elektroninių vinječių galiojimas bus atnaujintas 

automatiškai. 

1.4. Kelių naudotojai, norėdami nutraukti elektroninės vinjetės sustabdymą nesibaigus 

karantinui, privalo pateikti Prašymą dėl sustabdymo nutraukimo ir elektroninės vinjetės galiojimo 

laiko pratęsimo Kelių direkcijai el. paštu info@keliumokestis.lt. Prašyme dėl sustabdymo nutraukimo 

ir elektroninės vinjetės galiojimo laiko pratęsimo nurodyti: transporto priemonės valstybinį 

registracijos numerį ir elektroninės vinjetės numerį. Prie Prašymo dėl sustabdymo nutraukimo ir 

elektroninės vinjetės galiojimo laiko pratęsimo pridėti transporto priemonės registracijos liudijimo 

kopiją. 
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1.5. Elektroninės vinjetės galiojimas gali būti sustabdytas tik vieną kartą karantino metu, jos 

galiojimo laikotarpiu. 

1.6. Kelių direkcijos atsakingas darbuotojas, išnagrinėjęs Prašymą dėl elektroninės vinjetės 

galiojimo laiko sustabdymo arba Prašymą dėl sustabdymo nutraukimo ir elektroninės vinjetės 

galiojimo laiko pratęsimo bei gautus dokumentus, apie sprendimą informuoja kelių naudotoją jo 

nurodytu el. paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. 

1.7. Sustabdytų elektroninių vinječių galiojimas bus pratęstas atitinkamam sustabdymo dėl 

karantino laikotarpiui ir 30 kalendorinių dienų po jo pabaigos, per 5 darbo dienas nuo karantino 

pabaigos paskelbimo arba Prašymo dėl sustabdymo nutraukimo ir elektroninės vinjetės galiojimo 

laiko pratęsimo gavimo. 

2.  P a ž y m i u, kad karantino metu visos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. 

balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio 

mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Elektroninių 

vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatos galioja tiek, kiek 

neprieštarauja šiuo įsakymu nustatytam metinių elektroninių vinječių galiojimo laiko stabdymo 

reglamentavimui. 

3.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. V-55 „Dėl metinių elektroninių vinječių 

galiojimo laiko stabdymo karantino laikotarpiu Lietuvoje“ su visais pakeitimais.  

 

Direktorius  Remigijus Lipkevičius 
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