PATVIRTINTA
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2018-V-79
(2021 m.
d. įsakymo Nr. 2021-V- redakcija)

NAUDOJIMOSI „M.PARKING“ PROGRAMA TAISYKLĖS
I.
1.1.

BENDROJI DALIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi „m.Parking“ programa taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi
„m.Parking“ programa tvarką.
2. „m.Parking“ programa galima naudotis Taisyklių Specialiojoje dalyje nurodytuose miestuose
(toliau - Miestai).
3. „m.Parking“ programos naudotojas patvirtina, jog naudodamasis „m.Parking“ programa, jis
susipažino su šiomis Taisyklėmis, sutinka su jose nurodytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.
4. Taisykles tvirtina ir keičia Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ direktorius. Taisyklės
gali būti bet kada vienašališkai keičiamos atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus,
programinės įrangos funkcionalumo pokyčius ar kitas nenumatytas aplinkybes, kurios gali turėti
įtakos „m.Parking“ programos funkcionavimui, apie pakeitimus pranešant „m.Parking“ programoje
ir interneto svetainėje www.vilniustransport.lt. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo
dienos. Jei „m.Parking“ programos naudotojas po Taisyklių nuostatų pakeitimų paskelbimo ir toliau
naudojasi „m.Parking“ programa, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
5. Naudojantis „m.Parking“ programa pasirinktais būdais galima sumokėti vietinę rinkliavą už
naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti (toliau – Vietinė rinkliava)
Miestuose, kuri yra Miestų savivaldybių tarybų sprendimu nustatyta privaloma įmoka automobilių
valdytojams (vairuotojams), galiojanti Miestų savivaldybių teritorijose, taip pat galima sumokėti už
transporto

priemonių

stovėjimo

paslaugas

savivaldybės

įmonės

„Susisiekimo

paslaugos“

eksploatuojamose aikštelėse (jei tokia galimybė dėl konkrečios aikštelės nustatyta „m.Parking“
programoje) (toliau – Mokestis už stovėjimą).
6. „m.Parking“

programos

veikimui

reikalingas

mobiliojo

interneto

ryšys

naudotojo

mobiliajame telefone. „m.Parking“ programai leidžiama nustatyti naudotojo telefono numerį, gauti
naudotojo buvimo vietą naudojant globalinę padėties nustatymo sistemą (GPS). Kadangi
„m.Parking“ programos veikimui būtinas interneto ryšys mobiliajame telefone, „m.Parking“
programa naudoja paketinius duomenis, kurie apmokestinami pagal naudotojo mobiliojo ryšio
operatoriaus tarifus.

7. „m.Parking“ programos kūrėja ir valdytoja yra Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
(adresas: Žolyno g. 15, 10209 Vilnius, įmonės kodas: 124644360, tel. / faks.: (8 5) 5 210 70 50, el. paštas:
info@judu.lt, www.judu.lt) (toliau – Įmonė).
8. „m.Parking“ programa yra Įmonės nuosavybė. „m.Parking“ programos naudotojas ar kita
šalis negali keisti, kopijuoti, platinti ar kitaip panaudoti „m.Parking“ programoje esančių duomenų.
Visos teisės į „m.Parking“ programą ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks „m.Parking“
programoje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai
prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami „m.Parking“
programoje, yra Įmonės nuosavybė arba Įmonė juos teisėtai naudoja.
9. Įmonė savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo turi teisę:
9.1. uždrausti „m.Parking“ programos naudotojui naudotis „m.Parking“ programa neribotam
laikui;
9.2. keisti „m.Parking“ programos dizainą ar kitą naudojamą informaciją.
10. Asmuo, besiregistruojantis kaip „m.Parking“ programėlės naudotojas, identifikuojamas
naudojant SMS būdu jam suteiktą laikiną PIN kodą ir susikuria savo unikalų PIN kodą. Kiekvieną
kartą

naudojantis

„m.Parking“

programėle

„m.Parking“

programėlės

naudotojas

privalo

identifikuotis įvedant PIN kodą
11. „m.Parking“ programėlės naudotojas įsipareigoja asmeniškai naudotis „m.Parking“
programėlės paslauga, užtikrinti savo PIN kodo apsaugą, kad tretieji asmenys nesužinotų PIN kodo.
„m.Parking“ programėlės naudotojas turi užtikrinti, kad tretieji asmenys neturėtų prieigos prie jo
mobiliojo telefono.
1.2.
12. Vietinės

INFORMACIJA APIE „M.PARKING“ PROGRAMOS NAUDOTOJĄ

rinkliavos/Mokesčio

už

stovėjimą

apmokėjimo

tikslu

Įmonė

„m.Parking“

programos naudotojo sutikimu renka ir kitaip tvarko šiuos duomenis (tarp jų – asmens duomenis):
12.1. telefono numerį;
12.2. automobilio valstybinį numerį;
12.3. sumokėtos Vietinės rinkliavos/Mokesčio už stovėjimą dydį;
12.4. sumokėtos Vietinės rinkliavos/Mokesčio už stovėjimą laikotarpį;
12.5. automobilių stovėjimo kontrolės tikrinimo laiką (Vietinės rinkliavos atveju);
12.6. Vietinės rinkliavos apmokestinimo zoną;
12.7. elektroninį paštą;
12.8. mokėjimo kortelės rūšį, numerio pirmuosius šešis ir paskutinius keturis skaičius*.
* „m.Parking“ programos naudotojui pridėjus („Išsaugojus“) banko kortelę, pirmiausia ši
kortelė bus autorizuojama (t. y. patikrinamas kortelės tinkamumas) ir esant sėkmingai
autorizacijai „m.Parking“ programos naudotojui bus leidžiama sumokėti Vietinę rinkliavą/ Mokestį

už stovėjimą, Vietinę rinkliavą/Mokestį už stovėjimą nuskaitant automatiškai nuo pridėtos kortelės.
m.Parking“ programoje įdiegtas tiesioginio debeto nuskaitymo modulis („įskiepis“), pagal kurį
m.Parking“ programoje pridėtos („Išsaugotos“) banko kortelės duomenys (pvz., kortelės numeris,
galiojimo data, saugos kodas) tiesiogiai perduodami pasitelkiant mokėjimo paslaugų tiekėju, todėl
šiuo atveju savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ minėtų duomenų savo sistemoje netvarko
(t. y. negauna, nemato bei nesaugo). Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ mokėjimo
transakcijos duomenis (pvz., transakcijos informaciją, informaciją apie kortelę panaudotą
transakcijai ir kortelės turėtojo identifikacijai) gauna tik kartu su apmokėjimu už suteiktas
paslaugas.
13. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams
statyti įmoka/Mokestis už stovėjimą naudojantis „m.Parking“ programa, siejama su „m.Parking“
programos naudotojo telefono numeriu.
14. Už pateiktų duomenų tikrumą atsako „m.Parking“ programos naudotojas.
15. „m.Parking“ programos naudotojas prieš naudojantis „m.Parking“ programa, privalo
patvirtinti, kad jam yra suėję 14 metų.
16. Surinkti duomenys „m.Parking“ programoje saugomi tokia forma ir terminais, kad jais
naudotis būtų galima ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti
ir tvarkomi.
17. Jeigu „m.Parking“ programos naudotojas nenori, kad jo asmens duomenis būtų renkami ir
tvarkomi, jis privalo išdiegti „m.Parking“ programą iš savo mobiliojo telefono. Sumokėti Vietinę
rinkliavą/Mokestį už stovėjimą galima ir kitais būdais, nurodytais internetinėse nuorodose Taisyklių
Specialiojoje dalyje.
18. „m.Parking“ programėlės naudotojų duomenys (lytis, amžiaus kategorija, miestas, šalis),
neidentifikuojant naudotojų tapatybės, yra naudojami analitikos tikslu. Šių duomenų šaltinis yra
„Google“ analitikos sistema, kuri pateikia anonimizuotus ir agreguotus duomenis statistikos
pavidalu, kuriuos Įmonė naudoja programėlės naudojimo analizės tikslu.
19. „m.Parking“ programos naudotojas turi teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų
susipažinti su „m.Parking“ programos naudotojo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų,
arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę
į duomenų perkeliamumą. „m.Parking“ programos naudotojas taip pat turi teisę pateikti skundą
priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).
20. Surinkti asmens duomenys „m.Parking“ programoje tvarkomi vadovaujantis Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Įmonės taisyklėmis.

1.3.

ATSAKOMYBĖ

21. „m.Parking“ programos naudotojas prisiima visą atsakomybę už naudojimąsi „m.Parking“
programa.
22. Įmonė, jos atstovai ir partneriai nėra atsakingi už jokią žalą, kurią „m.Parking“ programos
naudotojas gali patirti dėl naudojimosi „m.Parking“ programa. Įmonė neprisiima atsakomybės dėl
neteisingai atliktų “m.Parking“ programos naudotojo veiksmų, naudojamos telefoninės įrangos
veikimo, ryšio sutrikimų ar kitų kliūčių.
1.4.

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

23. Vietinės rinkliavos zonos, dydžiai, mokėjimo tvarka ir kita informacija apie naudojimąsi
mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Miestuose reglamentuojama Miestų savivaldybių
tarybų patvirtintuose nuostatuose, nurodytuose šių Taisyklių Specialiojoje dalyje.
24. „m.Parking“ programos naudotojas įsipareigoja savo lėšomis sumokėti mokesčius,
susijusius su Vietinės rinkliavos mokėjimu Miestuose (pvz., naudojimosi „m.Parking“ programa
paslaugos mokestį, kurį nustato jo mobiliojo ryšio operatorius).
25. „m.Parking“ programos naudotojas turi užtikrinti, kad jo sąskaitoje būtų pakankamas
pinigų likutis Vietinės rinkliavos sumokėjimui. „m.Parking“ programos naudotojo sąskaitoje esant
nepakankamai lėšų Vietinei rinkliavai sumokėti – Vietinės rinkliavos mokėjimas automatiškai yra
nutraukiamas. Nutraukti Vietinės rinkliavos mokėjimą galima tik iš to paties mobiliojo ryšio telefono,
iš kurio buvo sumokėta Vietinė rinkliava. Nenutraukus Vietinės rinkliavos mokėjimo, Vietinė rinkliava
bus mokama iki tos pačios dienos pasirinktos zonos mokamo automobilių stovėjimo laiko pabaigos.
26. „m.Parking“ programoje naudojamas subendrintas Vietinės rinkliavos rinkimo laikas, todėl
mokant Vietinę rinkliavą būtina įsitikinti, ar tuo metu yra renkama Vietinė rinkliava. Vietinės
rinkliavos rinkimo laikas nurodomas kelio ženklais ir informacinėmis lentelėmis, todėl automobilio
vairuotojas

(valdytojas),

mokėdamas

Vietinę

rinkliavą,

turi

vadovautis

kelio

ženklais

ir

informacinėmis lentelėmis.
27. Sumokėta Vietinė rinkliava neužtikrina automobilio stovėjimo vietos ir jos nerezervuoja.
Taip pat sumokėta Vietinė rinkliava nesuteikia teisės statyti automobilį draudžiamųjų kelio ženklų
galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Kelių eismo taisyklių.
28. Pranešimas apie automobilio stovėjimo laiką arba automobilio stovėjimo pradžios laikas
registruojami automobilio valdytojui (vairuotojui) neatsitraukus nuo automobilio, o įregistruotu
laikomas pranešimas, į kurį automobilio valdytojas (vairuotojas) gavo teigiamą atsakymą.
Pranešimas apie automobilio stovėjimo pabaigos laiką siunčiamas automobilio valdytojui
(vairuotojui) po paslaugos sustabdymo.

29. „m.Parking“ programos naudotojas atsako už tinkamą ir teisingą Miestų, Vietinės rinkliavos
mokėjimo, Vietinės rinkliavos zonos, mokamo automobilio stovėjimo laiko parinkimą, nutraukimą,
automobilio valstybinio numerio įvedimą bei kitus įvedamus ir pasirenkamus duomenis.
30. Dėl telefono įrenginyje naudojamos GPS technologijos, vietovės ypatumų automatiškai
nustatoma vieta/parenkama Vietinės rinkliavos zona naudojantis „m.Parking“ automatinio vietos
nustatymo funkcija gali būti netiksli arba ši funkcija gali neveikti, todėl „m.Parking“ programos
naudotojas prieš teikdamas užsakymą turi įsitikinti ir atsako, kad

parinktas tinkamas Miestas,

Vietinės rinkliavos zona, savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ neatsako už jūsų telefono
įrenginyje naudojamos GPS vietovės nustatymo tikslumą bei tinkamą „m.Parking“ automatinio
vietos nustatymo funkcijos veikimą dėl šios priežasties.

1.5.

MOKESČIO UŽ STOVĖJIMĄ MOKĖJIMO TVARKA

31. Mokesčio už stovėjimą vietos, mokėjimo tvarka ir kita informacija apie naudojimąsi
mokamomis automobilių stovėjimo vietomis savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“
eksploatuojamose aikštelėse (toliau – Aikštelės) reglamentuojama

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

eksploatuojamų transporto priemonių stovėjimo aikštelių naudojimosi taisyklėse (toliau – Aikštelių
taisyklės), nurodytuose šių Taisyklių Specialiojoje dalyje.
32. „m.Parking“ programos naudotojas įsipareigoja savo lėšomis sumokėti mokesčius,
susijusius su Mokesčio už stovėjimą mokėjimu (pvz., naudojimosi „m.Parking“ programa paslaugos
mokestį, kurį nustato jo mobiliojo ryšio operatorius ar „m.Parking“ programos naudotojo bankas,
aptarnaujantis banko kortelę). Mokėjimo metodui taip pat gali būti taikomos papildomos nuostatos
ir sąlygos, kurias taiko trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikėjas, todėl prieš pasirenkat mokėjimo
metodą, „m.Parking“ programos naudotojas turėtų peržiūrėti šias nuostatas ir sąlygas.
33. „m.Parking“ programos naudotojas turi užtikrinti, kad jo sąskaitoje būtų pakankamas
pinigų likutis Mokesčio už stovėjimą sumokėjimui. „m.Parking“ programos naudotojo sąskaitoje
esant nepakankamai lėšų asmuo privalo nesumokėtą Mokestį už stovėjimą susimokėti Aikštelių
taisyklėse nustatyta tvarka – automatinėje mokėjimo kasoje ir pan. Susimokėjus skiriama 15
nemokamų minučių išvažiuoti iš aikštelės.
34. Mokestis už stovėjimą pradedamas skaičiuoti automatiškai (paslauga laikoma užsakyta)
tada, kai prie užtvaro nuskaitomas transporto priemonės valstybinis numeris ir pakilus užtvarui
įvažiuojama į Aikštelę.
35. Konkrečios transporto priemonės užsakymą mato ir jį galima valdyti (sustabdyti/sumokėti)
iš visų telefono įrenginių (turinčių įdiegtą „m.Parking“ programą), kurie (kurių telefono numeriai)
buvo susieti su transporto priemonės valstybiniu numeriu. Asmens duomenų saugumo tikslais
visuose paminėtuose telefono įrenginiuose („m.Parking“ programoje) nurodoma, kad užsakymas

vykdomas Aikštelėje, nenurodant konkrečios iš jų. Telefono numerio susiejimas su konkrečiu
transporto priemonės valstybiniu numeriu įvyksta įvedus transporto priemonės valstybinį numerį į
„m.Parking“ programą. Norint panaikinti telefono numerio susiejimą su konkrečiu transporto
priemonės valstybiniu numeriu,

telefono įrenginyje („m.Parking“ programoje) reikia panaikinti

transporto priemonės valstybinį numerį.
36. Paslaugą sustabdęs („m.Parking“ programoje nuleidęs svirtį) konkretaus telefono įrenginio
„m.Parking“ programos naudotojas atskiru pranešimu „m.Parking“ programoje yra perspėjamas ar
tikrai nori sustabdyti stovėjimo paslaugą ir sumokėti Mokestį už stovėjimą. Jei konkretaus telefono
įrenginio „m.Parking“ programos naudotojas po aukščiau nurodyto pranešimo patvirtina

savo

sprendimą sustabdyti stovėjimo paslaugą, jis yra atsakingas už Mokesčio už stovėjimą sumokėjimą
ir Mokestis už stovėjimą yra nuskaičiuojamas nuo šio „m.Parking“ programos naudotojo. Mokestį už
stovėjimą galima sumokėti ne tik naudojantis „m.Parking“ programa, bet ir automatinėje kasoje
Aikštelėje.
37. Klientas, prisiregistravęs ir prisijungęs prie „m.Parking“ programos klientų savitarnos
svetainės adresu www.judu.lt, gali parsisiųsti sąskaitą-faktūrą už Mokestį už stovėjimą apmokėtus
banko kortele.
II. SPECIALIOJI DALIS
38. „m.Parking“ programa Vietinei rinkliavai sumokėti galima naudotis šiuose Miestuose:
38.1. Vilniaus mieste;
38.2. Klaipėdos mieste;
38.3. Kauno mieste;
38.4. Trakų mieste.
39. Vietinės rinkliavos zonos, dydžiai, mokėjimo tvarka, būdai ir (ar) kita informacija apie
naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Vilniaus mieste nurodoma:
40. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 (aktualia
redakcija) patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis
vietomis automobiliams statyti nuostatuose;
41. interneto svetainėje www.judu.lt ir „m.Parking“ programoje;
42. Vietinės rinkliavos zonos, dydžiai, mokėjimo tvarka, būdai ir (ar) kita informacija apie
naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Klaipėdos mieste nurodoma:
43. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu (aktualia
redakcija) Nr, T2-356 patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos
nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatuose;
44. interneto

svetainėse

http://www.klaipedatransport.lt/lt/automobiliu-parkavimas-61.

www.klaipedatransport.lt,

45. Vietinės rinkliavos zonos, dydžiai, mokėjimo tvarka, būdai ir (ar) kita informacija apie
naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Kauno mieste nurodoma:
46. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu (aktualia redakcija)
Nr. T-208 patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis
transporto priemonėms statyti nuostatuose;
47. interneto svetainėse www.parkavimaskaune.lt.
48. Vietinės rinkliavos zonos, dydžiai, mokėjimo tvarka, būdai ir (ar) kita informacija apie
naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Trakų mieste nurodoma:
49. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu (aktualia redakcija) Nr.
S1E-115 patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės tarybos
nustatytomis mokamomis vietomis transporto priemonėms statyti nuostatuose;
50. interneto svetainėse https://trakupaslaugos.lt/.
51. „m.Parking“ programa Mokesčiui už stovėjimą sumokėti galima naudotis savivaldybės
įmonės

„Susisiekimo

paslaugos“

eksploatuojamose

aikštelėse

Vilniuje,

kurios

nurodytos

savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ interneto svetainėje www.judu.lt.
52. Mokesčio už stovėjimą mokėjimo tvarka, būdai ir (ar) kita informacija apie naudojimąsi SĮ
„Susisiekimo

paslaugos“

eksploatuojamomis

transporto

priemonių

stovėjimo

aikštelėmis

nurodoma:
53. SĮ „Susisiekimo paslaugos“ direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 2019-V-143 „Dėl
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamų transporto priemonių stovėjimo aikštelių naudojimosi
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose SĮ „Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamų transporto
priemonių stovėjimo aikštelių naudojimosi taisyklėse (ar jį pakeisiančiame kitame teisės akte),
54. interneto svetainėje www.judu.lt.
55. Mokesčio už stovėjimą įkainiai tvirtinami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos nustatyta metodika. Mokesčio už stovėjimą įkainiai skelbiami aikštelėse bei savivaldybės
įmonės „Susisiekimo paslaugos“ interneto svetainėje www.judu.lt bei „m.Parking“ programoje.
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