
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 
Mokėjimų už automobilio stovėjimą, siunčiant 
trumpąsias mobiliojo ryšio žinutes, naudotojo 
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Trumposiomis mobiliojo ryšio žinutėmis (toliau – SMS žinutės) Vilniuje galima sumokėti 

vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytomis 
mokamomis automobilių stovėjimo vietomis gatvėse ir aikštelėse, kuriose renkama vietinė 
rinkliava. 

Už automobilio stovėjimą mokėdami SMS žinute, visada pasitikrinkite, kur pastatėte 
automobilį, nes sumokėta rinkliava negalioja privačiose aikštelėse. 
 

Kiek kainuoja? 

Paslauga Kaina 

Paslaugos 
užsakymas SMS 
žinute 

Paslaugos užsakymo mokestis* + rinkliava už automobilio stovėjimą**. 
*Paslaugos užsakymo mokestį galite sužinoti iš savo mobiliojo ryšio 
operatoriaus 
**Rinkliava nuskaitoma kas 12 min. 

 
Mokesčiai už automobilio stovėjimą bus įtraukti į Jūsų mobiliojo telefono sąskaitą. 

Rinkliavos zonos 

Rinkliavos zona Rinkliavos dydis Rinkliavos zonos kodas, nurodomas 
SMS žinutėje 

Mėlynoji 2,50 Eur/val. (0,50 Eur/12 min.) M 

Raudonoji 1,50 Eur/val. (0,30 Eur/12 min.) R 

Geltonoji 0,60 Eur/val. (0,12 Eur/12 min.) G 

Žalioji 0,30 Eur/val. (0,06 Eur/12 min.) Z 

Vietinė rinkliava renkama: 

• Mėlynojoje zonoje visomis savaitės dienomis nuo 8 val. iki 24 val. 
• Raudonojoje pirmadieniais-šeštadieniais nuo 8 val. iki 22 val. 
• Žaliojoje zonoje: pirmadieniais-šeštadieniais nuo 8 val. iki 18 val., išskyrus: Žvėryno 

kvartale, Vingio parko prieigose esančioje aikštelėje ir automobilių stovėjimo aikštelėje 
prie Geležinio Vilko g. 6A pirmadieniais-penktadieniais nuo 8 iki 18 val. 

• Geltonojoje zonoje pirmadieniais-šeštadieniais nuo 8 val. iki 20 val., išskyrus: Santariškių 
gatvėje pirmadieniais–penktadieniais nuo 8 val. iki 16 val. Turgaus, Rinktinės, 
Geležinkelio, Sodų ir Pylimo gatvės dalyje prie Halės turgaus pirmadieniais–
sekmadieniais nuo 8 val. iki 20 val. 

• Sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą žaliojoje zonoje, automobilį galima statyti tik 
žaliojoje zonoje.  

• Sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą geltonojoje zonoje, automobilį galima statyti 
geltonojoje ir žaliojoje zonose.  

• Sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą raudonojoje zonoje, automobilį galima statyti 
raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose.  

• Sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą mėlynojoje zonoje, automobilį galima statyti 
mėlynojoje, raudonojoje, geltonojoje ir žaliojoje zonose. 
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Kaip naudotis? 

Veiksmas Paaiškinimas 

Paslaugos 
užsakymas 

Pirmą kartą mokamajai stovėjimo paslaugai užsakyti numeriu 1332 siųskite 
SMS žinutę su užsakymo kodu: 

Start[tarpas][rinkliavos zonos kodas][tarpas][valstybinis numeris] 

Tą patį automobilį statant toje pačioje rinkliavos zonoje kitus kartus, numeriu 
1332 siųskite SMS žinutę su užsakymo kodu:  

Start 
Sistema automatiškai užsakys paslaugą pagal paskutinį kartą naudotą 
valstybinį numerį ir rinkliavos zoną. 
Tą patį automobilį statant kitoje rinkliavos zonoje, nei statėte prieš tai, 
numeriu 1332 siųskite SMS žinutę su užsakymo kodu:  

Start[tarpas][rinkliavos zonos kodas] 
Atliekant kitą paslaugos užsakymą ir neįrašius valstybinio numerio, sistema 
automatiškai užsakys paslaugą pagal paskutinį kartą naudotą valstybinį 
numerį.  

Vienu metu iš to paties telefono numerio galima mokėti už kelių automobilių 
stovėjimą. Antro ir kitų automobilių stovėjimo paslaugai užsakyti numeriu 
1332 siųskite SMS žinutę su užsakymo kodu: 

Start[tarpas][rinkliavos zonos kodas][tarpas][valstybinis numeris] 

Užsakius paslaugą tuo metu, kai automobilių stovėjimas yra nemokamas 
(pvz., naktį) paslauga automatiškai bus įjungiama nuo pasirinktos zonos 
mokamo laiko įsigaliojimo pradžios. Vairuotojas apie tai bus informuojamas 
SMS žinute. 

Dėmesio! Užsakę mokamąją automobilio stovėjimo paslaugą, turite sulaukti paslaugos 
užsakymą patvirtinančio pranešimo. Užsakymą atlikite neatsitraukę nuo automobilio. 

Paslaugos 
nutraukimas 

Numeriu 1332 siųskite SMS žinutę su užsakymo nutraukimo kodu:  
Stop 

Jeigu mokamoji stovėjimo paslauga užsakyta keliems automobiliams ir norit 
ją nutraukti tik pasirinktam automobiliui, numeriu 1332 siųskite SMS žinutę 
su užsakymo nutraukimo kodu:  

Stop[tarpas][valstybinis numeris] 

Jeigu mokamoji stovėjimo paslauga užsakyta keliems automobiliams ir norit 
ją nutraukti iš karto visiems automobiliams, numeriu 1332 siųskite SMS 
žinutę su užsakymo nutraukimo kodu:  

Stop 

Nutraukti užsakymą galima tik iš to paties telefono numerio,  iš kurio buvo 
užsakyta paslauga.  
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Dėmesio! Užsakymą nutraukite įlipę į automobilį. Sėkmingai nutraukus automobilio 
stovėjimo užsakymą,  turite sulaukti paslaugos užsakymo nutraukimą  patvirtinančio 
pranešimo. 
Jeigu pamiršote nutraukti automobilio stovėjimo užsakymą – užsakymas bus vykdomas iki 
tos pačios dienos pasirinktos zonos mokamojo automobilių stovėjimo laiko pabaigos. 

Paslaugos 
priminimai 

Sistema automatiškai kas valandą siunčia priminimus apie naudojimąsi 
paslauga. Norėdami išjungti priminimo funkciją, numeriu 1332 siųskite SMS 
žinutę su kodu: SN, čia „SN“ – SMS nepriminti. 

Norėdami vėl gauti priminimus apie naudojimąsi paslauga, numeriu 1332 
siųskite SMS žinutę su kodu: SP, čia „SP“ – SMS priminti. 

 

Vietinės rinkliavos zonos 

 

 

 

mailto:info@judu.lt
http://www.judu.lt/

