PATVIRTINTA
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2018-V-79

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.
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) 270 9339, el. paštas:
info@vilniustransport.lt, www.vilniustransport.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
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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.
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INFORMACIJA APIE „M.PARKING“ PROGRAMOS NAUDOTOJĄ

12. Vietinės rinkliavos 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 dydį;
12.4. sumokėtos Vietinės rinkliavos laikotarpį;
12.5. automobilių stovėjimo kontrolės tikrinimo laiką;
12.6. naudotojo buvimo vietą naudojant globalinę padėties nustatymo sistemą (GPS).
12.7. elektroninį paštą;
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13. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti įmoka
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 galima ir kitais būdais,
nurodytais internetinėse nuorodose Taisyklių Specialiojoje dalyje.
18. „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).

19. Surinkti asmens duomenys „m.Parking“ programoje tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos ir
Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Įmonės taisyklėmis.

1.3.

ATSAKOMYBĖ

20. „m.Parking“ programos naudotojas prisiima visą atsakomybę už naudojimąsi „m.Parking“ programa.
21. 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
22. 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.
23. „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).
24. „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.
25. „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.
26. 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.
27. 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.
28. „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.

II. SPECIALIOJI DALIS
29. „m.Parking“ programa galima naudotis šiuose Miestuose:
29.1. Vilniaus mieste;
29.2. Klaipėdos mieste;
29.3. Kauno mieste;
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29.4. Trakų mieste.
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30. Vietinės rinkliavos zonos, dydžiai, mokėjimo tvarka, būdai ir (ar) kita informacija apie naudojimąsi
mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Vilniaus mieste nurodoma:
30.1. 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;
30.2. interneto svetainėse www.m-transportas.lt, https://www.parking.lt/lt/2/mb ir „m.Parking“ programoje;
31. Vietinės rinkliavos zonos, dydžiai, mokėjimo tvarka, būdai ir (ar) kita informacija apie naudojimąsi
mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Klaipėdos mieste nurodoma:
31.1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu (aktualia redakcija) Nr, T2356 patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis
automobiliams statyti Klaipėdos mieste nuostatuose;
31.2. interneto

svetainėse

www.klaipedatransport.lt,

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

parkavimas-61.
32. Vietinės rinkliavos zonos, dydžiai, mokėjimo tvarka, būdai ir (ar) kita informacija apie naudojimąsi
mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Kauno mieste nurodoma:
32.1. 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;
32.2. interneto svetainėse www.parkavimaskaune.lt.
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33. Vietinės rinkliavos zonos, dydžiai, mokėjimo tvarka, būdai ir (ar) kita informacija apie naudojimąsi
mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Trakų mieste nurodoma:
33.1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu (aktualia redakcija) Nr. S1E115 patvirtintuose Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis
vietomis transporto priemonėms statyti nuostatuose;
33.2. interneto svetainėse https://trakupaslaugos.lt/.
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