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TAISYKLĖS 

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja  transporto naudojimąsi stovėjimo aikštele ir įpareigoja visus asmenis, statančius 

transporto priemones jų laikytis nurodytoje aikštelėje. Laikoma, kad transporto priemonių valdytojai ir savininkai 

(toliau – „Naudotojai“), statantys transporto priemones stovėjimo aikštelėje, yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir 

įsipareigoja jų laikytis. 

2. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė randasi privačioje teritorijoje ir ja galima naudotis tik aikštelės savininkams 

bei jų teisėtiems atstovams sudarius Administravimo sutartį ar kitiems asmenims iš anksto užsisakius stovėjimo 

vietą bei pasirašius Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutartį. Patekti į Aikštelę iš anksto nesudarius 

Administravimo sutarties su Aikštelės administratoriumi arba neužsisakius stovėjimo vietos ir nepasirašius 

Transporto priemonės stovėjimo vietos nuomos sutarties, draudžiama. 

3. Transporto priemonių stovėjimo aikštelė yra skirta tik lengvųjų automobilių, motociklų, priekabų ir kitokios 

technikos stovėjimui. Aikštelėje draudžiama laikyti šiukles, pavojingas medžiagas ar įrenginius. Draudžiama 

remontuoti transporto priemones. 

4. Į Aikštelę patenkama ir išvažiuojama iš jos tik per automatinius vartus skambinant į unikalų vartų telefono numerį 

iš PARKAVIMO SISTEMOS paskyroje registruotų telefono numerių.  Registruoti ar pakeisti telefonų numerius galima 

tik iš anksto suderinus su Administratoriumi. Aikštelėje yra praėjimo varteliai, todėl klientas turi teisę į Aikštelę 

patekti ir išeiti per juos. 

5. Apmokėjimas už naudojimąsi aikštele yra atliekamas iš anksto bankiniais pavedimais Sutartyje nurodytais rekvizitais 

arba Administarcijoje.  

6. Jei aikštelėje transporto priemonė yra laikoma ilgiau nei apmokėta už stovėjimą arba yra įvažiuojama į aikštelę be 

apmokėjimo, laikoma, kad taisyklės yra pažeistos. Administratoriui pranešus apie pradelstą mokėjimą, Naudotojai 

per 3 darbo dienas privalomi sumokėti mokesčius. Nesilaikant finansinių įsipareigojimų, gali būti neteikiama vartų 

atidarymo paslauga, bei skolos administravimas perduotas tretiesiems asmenims. 

7. Aikštelėje yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurios filmuoja įeinančius asmenis bei įvažiuojančias transporto 

priemones. 

8. Naudotojai įsipareigoja Aikštelėje laikytis kelių eismo taisyklių. Naudotojai privalo užtikrinti, kad Aikštelėje statomos 

transporto priemonės būtų techniškai tvarkingos. 

9. Naudotojai įsipareigoja transporto priemonę statyti vadovaudamiesi Aikštelėje esančiu vietų ženklinimu. 

Draudžiama palikti stovėti transporto priemonę tokiu būdu, jog būtų apsunkintas ar užstatytas 

įvažiavimas/išvažiavimas į/iš Aikštelę, užstatyti kitas transporto priemones ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į 

transporto priemonės stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos. Aikštelės administratorius turi teisę be atskiro įspėjimo 

taikyti Naudotojui, vieno mėnesio dydžio parkavimo administracinį mokestį ir neteikti vartų sistemos 
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administravimo paslaugos, jeigu transporto priemonė ar jos dalis bus pastatyta pravažiavime, kitoje bendrojo 

naudojimo vietoje ar kitaip nebus laikomasi Taisyklių. 

10. UAB „AUTVADITA“ nėra materialiai atsakinga už stovėjimo aikštelėje stovinčias transporto priemones ir jose paliktų 

daiktų saugumą. Transporto priemonių valdytojai patys atsako už aikštelėje pastatytų transporto priemonių ar jose 

esančių daiktų saugumą ir žalą. 

11. Transporto priemonių valdytojai materialiai atsako už dėl jų kaltės sugadintą aikštelės turtą (vartus, įėjimo vartelius 

ir pan.), bei bet kokius pagrįstus nuostolius ar išlaidas, atsiradusius dėl taisyklių nesilaikymo. 

 

 

 


