Mokėjimų už automobilio stovėjimą,
naudojantis programa m.Parking
išmaniuosiuose telefonuose,
naudotojo gidas
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Programa m.Parking 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 mobiliuoju telefonu, visada pasitikrinkite, kur
pastatėte automobilį, nes sumokėta rinkliava negalioja privačiose aikštelėse.
Kiek kainuoja?
Paslauga
Paslaugos
užsakymas

Kaina
Paslaugos užsakymo mokestis* + rinkliava už automobilio stovėjimą.
*Paslaugos užsakymo mokestį galite sužinoti iš savo mobiliojo ryšio operatoriaus

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.
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

Programos
įdiegimas

Paaiškinimas
Parsisiųskite ir įdiekite nemokamą programą m.Parking
Programa
skirta
operacinei sistemai,
aukštesnėms versijoms

Android
2.2 ir

Programa skirta iOS operacinei
sistemai,
5.1 ir aukštesnėms
versijoms

Dėmesio! Programa veikia tik su mobiliojo ryšio operatorių teikiamu
mobiliuoju internetu.

Licenzijos
sutartis

Perskaitykite ir sutikite su programos
naudojimosi sąlygomis

Virtualus
gidas

Peržiūrėkite virtualų naudotojo gidą,
kuris supažindins kaip naudotis
programa
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Įveskite ir išsaugokite automobilio
valstybinį numerį

Automobilių
sąrašas

Galite įvesti į sąrašą daugiau
automobilių valstybinių numerių arba
pašalinti jau įvestus
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Pasirinkite rinkliavos zoną

Rinkliavos
zonos
nustatymas

Jeigu nežinote kurioje rinkliavos
zonoje esate, galite pasirinkti
automatinį rinkliavos zonos
nustatymą
Dėmesio! Automatinis rinkliavos
zonos nustatymas yra patariamasis ir
ne visada gali būti tikslus.
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Galite susipažinti su rinkliavos zonos
informacija

Rinkliavos zonų pasirinkime
pateikiamas subendrintas mokamojo
stovėjimo laikas zonose, jeigu esate
toje vietoje, kurioje rinkliava
renkama kitu laiku, įeikite į
rinkliavos zonos informacijos langą ir
pasirinkite reikiamą rinkliavos
rinkimo laiką

Dėmesio! Vairuotojas mokėdamas
vietinę rinkliavą privalo vadovautis
kelio ženklais, kuriuose nurodoma
kokiomis savaitės dienomis ir
valandomis renkama rinkliava
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Pagal nutylėjimą pasirinkus
rinkliavos zoną paslauga nutraukiama
pasirinktos rinkliavos zonos
mokamojo stovėjimo laiko dienos
pabaigoje

Automatinis
paslaugos
nutraukimas Galite pasirinkti kitą paslaugos
nutraukimo laiką, nutraukiant
paslaugą tą pačią dieną

Galite pasirinkti kitą paslaugos
nutraukimo laiką, nustatant
automatinį paslaugos nutraukimą
Jūsų pasirinktu laiku tą pačią dieną ar
kitą dieną
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Pagal nutylėjimą apie paslaugos
užsakymo pabaigą sistema
automatiškai siunčia priminimus
trumposiomis mobiliojo ryšio
žinutėmis SMS

Paslaugos
priminimai
Jeigu pageidaujate negauti užsakymo
pabaigos priminimų – sustabdykite
priminimų siuntimą (juos bet kada vėl
galėsite įjungti)

Sistema automatiškai kas 12 min. rodo „push“ pranešimus Jūsų
mobiliajame įrenginyje

Pasirinkite iš sąrašo automobilio
valstybinį numerį
Pasirinkite rinkliavos zoną
Jeigu reikia, pasirinkite paslaugos
nutraukimo laiką

Paslaugos
užsakymas

Nustatykite paslaugos nutraukimo
priminimo siuntimą
Pastumkite užsakymo svirtį į viršų ir
užsakykite paslaugą
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Antro ir kitų automobilių mokamojo stovėjimo paslaugą užsakykite
pagal aukščiau nurodytus paslaugos užsakymo žingsnius
Dėmesio! Aktyvių užsakymų kiekį galite matyti pagrindinio
programos lango viršutiniame kairiajame kampe

Mokamojo stovėjimo paslaugos informacija pateikiama programos
pagrindinio lango dešinėje:
Sumokėtos rinkliavos suma (rinkliava nuskaitoma kas 12 min.)

Mokamojo stovėjimo trukmė

Norėdami nutraukti paslaugą
pastumkite užsakymo svirtį į apačią

Paslaugos
nutraukimas

Jeigu vienu metu mokamojo automobilių stovėjimo paslauga užsakyta
keliems automobiliams – pasirinkite iš automobilių sąrašo automobilio
valstybinį numerį, kuriam norite nutraukti paslaugą, ir pastumkite
užsakymo svirtį į apačią.

Paslaugos
nutraukimas
SMS žinute

Taip pat nutraukti paslaugą galite ir siųsdami trumpąją mobiliojo ryšio
žinutę SMS.
Numeriu 1332 siųskite SMS žinutę su užsakymo nutraukimo kodu:
Stop
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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
Dėmesio! Nutraukti užsakymą galima tik iš to paties telefono numerio, iš kurio buvo
užsakyta paslauga.

Kita
informacija

Programos naudojimosi versija,
sąlygos ir pagalbos kontaktai
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