
 

 

       

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LAIKU NESUMOKĖTO KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO 

IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  
 

 

2020 m. gruodžio 14 d. Nr. V-195 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 

447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 

įgyvendinimo“ 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: 

T v i r t i n u Laiku nesumokėto kelių naudotojo mokesčio išieškojimo tvarkos aprašą. 

(pridedama). 

 

 

Direktorius  Remigijus Lipkevičius 

 

 

Parengė 
 

Ieva Džervutė 
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PATVIRTINTA 

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių 

kelių direkcijos direktoriaus 

2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-195 

 

LAIKU NESUMOKĖTO KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO IŠIEŠKOJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Laiku nesumokėto kelių naudotojo mokesčio išieškojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja automatinėmis duomenų surinkimo ir kontrolės priemonėmis nustatyto laiku 

nesumokėto kelių naudotojo mokesčio už važiavimą magistraliniais keliais transporto priemonėmis ar 

jų junginiais, nurodytais Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 

įstatymo (toliau – KPPPF įstatymas) 2 priede, išieškojimą. 

2. Valstybinės reikšmės kelius patikėjimo teise valdo valstybės įmonės Lietuvos automobilių 

kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), kuri Vyriausybės nustatyta tvarka administruoja Kelių 

naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimą Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje 

sistemoje (toliau – EIS) kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo modulyje. 

3. Apraše naudojamos sąvokos: 

3.1. Automatinės duomenų surinkimo ir kontrolės priemonės – tai valstybinės reikšmės 

magistraliniuose keliuose įrengtos informacinių technologijų priemonės, skirtos automatiniu būdu 

registruoti, sisteminti ir analizuoti su kelių naudotojo mokesčio sumokėjimu susijusius duomenis, EIS 

kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo modulyje; 

3.2. Kelių naudotojas – juridinis asmuo, kurio valdoma transporto priemonė užfiksuota 

automatinės duomenų surinkimo ir kontrolės priemonėmis, važiuojantis valstybinės reikšmės 

magistraliniais keliais Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

4.  Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos KPPPF įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių 

įstatyme, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarime Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros 

ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 447) ir EIS 

nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-170 „Dėl valstybinės reikšmės kelių 

eismo informacinės sistemos nuostatų ir valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos 

duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“. 

5. Aprašas parengtas ir įgyvendinamas vadovaujantis KPPPF įstatymu, Nutarimu Nr. 447, EIS 

nuostatais, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 

ir kitais susijusiais teisės aktais. 

 

II SKYRIUS 

DUOMENŲ SURINKIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS ORGANIZAVIMAS 

 

6. Kelių direkcija duomenis apie kelių naudotojo, laiku nesumokėjusio kelių naudotojo mokesčio, 

transporto priemonę (toliau – Duomenys) automatinėmis duomenų surinkimo ir kontrolės 



priemonėmis surenka ir tvarko vadovaudamasi EIS nuostatais, saugos nuostatais ir saugos politiką 

įgyvendinančiais dokumentais. 

7. Duomenys, kurie yra saugomi 24 mėnesius arba iki teisminių procesų pabaigos nuo jų 

užfiksavimo automatinėmis duomenų surinkimo ir kontrolės priemonėmis: 

7.1. transporto priemonės nuotrauka (-os), schema ir (arba) vaizdo įrašas (-ai); 

7.2. automatiniu būdu identifikuotas transporto priemonės registracijos numeris (valstybinis 

numeris, registracijos šalis); 

7.3. transporto priemonės techniniai parametrai; 

7.4. pažeidimų duomenys (pažeidimo tipas, padarymo data ir laikas, vieta). 

 

III SKYRIUS 

NESUMOKĖTO KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO IŠIEŠKOJIMO TVARKA 

 

8. Kelių direkcija automatinėmis duomenų surinkimo ir kontrolės priemonėmis nustačiusi, kad 

kelių naudotojas važiavo mokamais magistralinių kelių ruožais laiku nesumokėjęs kelių naudotojo 

mokesčio, apskaičiuoja išieškomo kelių naudotojo mokesčio dydį. 

9. Laiku nesumokėtas kelių naudotojo mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal Nutarimu 

Nr. 447 patvirtinto Kelių naudotojo mokesčio dydžiai ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir 

priežiūros tvarkos aprašo 1 punkte nustatytą dienos tarifą už kiekvieną neapmokėtą dieną, kai kelių 

naudotojo transporto priemonė naudojosi mokamais magistralinių kelių ruožais, nesumokėjusi kelių 

naudotojo mokesčio. 

10.  Kelių direkcija, apskaičiavusi laiku nesumokėtą kelių naudotojo mokesčio dydį, siunčia 

kelių naudotojui patvirtintos formos Pranešimą „Pranešimas dėl laiku nesumokėto kelių naudotojo 

mokesčio“ (toliau – Pranešimas) (priedas). 

11. Pranešimas kelių naudotojui yra siunčiamas elektroniniu paštu arba registruota pašto siunta 

vieną kartą. 

12. Kelių naudotojas per 30 kalendorinių dienų nuo Kelių direkcijos Pranešimo išsiuntimo datos 

turi sumokėti nurodytą sumą į Kelių direkcijos sąskaitą Nr. LT74 7300 0101 1154 0867. Mokėjimo 

paskirtyje nurodyti iš Kelių direkcijos gauto Pranešimo numerį. 

13. Kelių naudotojui, nesumokėjus nurodytos sumos per 30 kalendorinių dienų, Kelių direkcija 

kreipsis į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo. Duomenis apie skolą, įmonės pavadinimą, kodą, 

adresą perduos skolininkų duomenis administruojančiai įmonei UAB „Creditinfo“, tvarkančiai 

jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip 

pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų 

įvertinti įmonės mokumą ir valdyti įsiskolinimą. 

14. Kelių naudotojai, siekdami įrodyti, kad jie neturi prievolės mokėti kelių naudotojo mokesčio 

ar jiems priklauso kelių naudotojo mokesčio lengvata, turi pateikti įrodančius dokumentus el. paštu 

info@keliumokestis.lt. Kelių direkcijos specialistas, nagrinėjantis konkretų atvejį, su kelių 

naudotoju turi susisiekti per 5 darbo dienas nuo elektroninio laiško gavimo Kelių direkcijoje 

dienos. 

15. Kelių direkcijos specialistas, nagrinėjantis konkretų atvejį, kilus klausimams gali paprašyti 

kelių naudotojo pateikti papildomą informaciją ar dokumentus. Kelių direkcijos nustatytas terminas 

dokumentams pateikti negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos. 

16. Kelių direkcija, gavusi papildomą informaciją ir dokumentus, juos įvertina ir per 20 darbo 

dienų pateikia vieną iš atsakymų: 

16.1. nustačiusi, kad kelių naudotojas neturi galiojančios prievolės mokėti kelių naudotojo 

mokesčio, prašymą tenkina ir atšaukia reikalavimą sumokėti kelių naudotojo mokestį. 

16.2. prašymo netenkina ir nustato papildomą 7 dienų terminą mokėjimui atlikti. 
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IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17.  Kelių naudotojas už naudojimąsi mokamais valstybinės reikšmės keliais sumoka išieškomą 

laiku nesumokėtą kelių naudotojo mokestį, o už nustatytą administracinį nusižengimą dėl kelių 

naudojo mokesčio nesumokėjimo laiku kelių naudotojams taikoma administracinė atsakomybė. 

  



Laiku nesumokėto kelių naudotojo mokesčio 

išieškojimo tvarkos aprašo 

priedas 

 

 

PRANEŠIMAS DĖL LAIKU NESUMOKĖTO KELIŲ NAUDOTOJO MOKESČIO 

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), vadovaudamasi 

Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos duomenimis, automatinėmis kontrolės 

priemonėmis nustatė, kad Jūsų įmonės valdoma (-omis) transporto priemone (-ėmis) buvo 

naudojamasi mokamų magistralinių kelių ruožais, nesumokėjus kelių naudotojo mokesčio. Į 

valstybės biudžetą nesumokėta suma yra __________(išsamesnė informacija pateikta priede). 

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, transporto priemonių ar jų junginių, nurodytų šio įstatymo 

2 priede, valdytojai privalo sumokėti kelių naudotojo mokestį už naudojimąsi magistraliniais keliais1. 

Nesumokėta kelių naudotojo mokesčio suma apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatytus dienos tarifus2.  

Kelių direkcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos 

finansavimo įstatymu ir 2005 m. balandžio 21 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 

Nr. 477 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 

įgyvendinimo“, yra atsakinga už kelių naudotojo mokesčio surinkimą ir registravimą Valstybinės 

reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje. 

Prašome Jūsų nurodytą sumą per 30 kalendorinių dienų pervesti į Kelių direkcijos sąskaitą 

Nr. LT74 7300 0101 1154 0867. Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti šio rašto numerį. 

Nesumokėjus nurodytos sumos per 30 kalendorinių dienų, Kelių direkcija kreipsis į teismą dėl 

teismo įsakymo išdavimo, taip pat duomenis apie skolą, įmonės pavadinimą, kodą, adresą perduos 

skolininkų duomenis administruojančiai įmonei UAB „Creditinfo“, tvarkančiai jungtines skolininkų 

duomenų rinkmenas, mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius 

duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti įmonės mokumą ir 

valdyti įsiskolinimą. 

Iškilus klausimams prašome rašyti el. paštu info@keliumokestis.lt. Kelių direkcijos  

specialistas, nagrinėjantis Jūsų atvejį, susisieks per 5 darbo dienas. 

 

PRIDEDAMA. Nesumokėto kelių naudotojo mokesčio apskaičiavimas, 1 dokumentas. 

 
1 Mokami valstybinės reikšmės magistralinių kelių ruožai nurodyti 2005 m. balandžio 21 d. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 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 6 punkte. 

 
2   Kelių naudotojo mokesčio tarifai nurodyti 2005 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 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 1 punkte. 
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Pranešimo dėl laiku nesumokėto kelių naudotojo mokesčio 
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MOKĖTINA SUMA, IŠ VISO:  


