Elektroninio dokumento
nuorašas

Lietuvos automobilių kelių direkcijai
prie LR Susisiekimo ministerijos
lakd@lakd.lt

2020-04-09 Nr. S-032

Kopija:
LR Susisiekimo ministerijai
sumin@sumin.lt
DĖL METINIŲ ELEKTRONINIŲ VINJEČIŲ GALIOJIMO LAIKO STABDYMO
2020 m. balandžio 7 d. Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. V-55 „Dėl metinių
elektroninių vinječių galiojimo laiko stabdymo karantino laikotarpiu Lietuvoje“ buvo patvirtinta metinių
elektroninių vinječių galiojimo laiko stabdymo karantino laikotarpiu Lietuvoje tvarka. Tačiau minėtas įsakymas
neišsprendė vežėjams kylančios problemos dėl tolesnės veiklos po karantino atšaukimo. Net ir teoriškai nėra
realu, kad vos pasibaigus karantino laikotarpiui, vežėjai turės galimybes atkurti visos veiklos apimtis, kurios
buvo iki šios situacijos susidarymo. Todėl vežėjams turėtų būti suteikta galimybė pagal atskirą pranešimą ar
prašymą po karantino pasibaigimo atnaujinti elektroninių vinječių galiojimą dalimis, t.y. vežėjo konkrečiai
nurodytoms transporto priemonėms.
Taip pat, įvertinus tai, kad karantinas paskelbtas nuo 2020 m. kovo 16 d. vinječių sustabdymo data taip
pat turėtų būti siejama su vežėjo prašyme nurodyta data kai vežėjas faktiškai jau nenaudojo transporto
priemonės. Pavyzdžiui, jei vežėjas savo veiklą nutraukė 2020 m. kovo 18 d., tai elektroninės vinjetės galiojimas
taip pat turi būti stabdomas nuo šios dienos, o ne nuo prašymo padavimo dienos. Priešingu atveju susidarys
teisingumo principą ir minėtą įsakymą pažeidžianti situacija, kai dėl karantino negalintis teikti paslaugos vežėjas
buvo priverstas mokėti mokesčius nors faktiškai jis nesinaudojo infrastruktūra, kuriai šie mokesčiai ir skirti.
Dėl nurodytų priežasčių, prašome patikslinti įsakymo 1.2. ir 1.3. punktus ir juos išdėstyti taip:
1.2. Elektroninės vinjetės galiojimo laikas stabdomas nuo Prašyme su privalomais dokumentais
pateikimo nurodytos dienos iki karantino Lietuvoje pabaigos. Nurodyta diena negali būti ankstesnė nei buvo
paskelbtas karantinas ir vėlesnė nei buvo atšauktas karantinas.
1.3. Pasibaigus karantino laikotarpiui Lietuvoje, visų sustabdytų elektroninių vinječių galiojimas bus
atnaujintas automatiškai. sustabdytų elektroninių vinječių galiojimas bus atnaujintas pagal atskirą kelių
naudotojo prašymą, prašyme nurodytoms transporto priemonėms.
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