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DOKUMENTE NAUDOJAMŲ ŽENKLŲ IR KOMPONENTŲ RODYKLĖ

Ženklinimas

Aprašymas
NAUDINGA INFORMACIJA. Papildoma informacija, kuri gali būti
naudinga naudojantis sistema.
SVARBI INFORMACIJA. Informacija, kurią būtina žinoti naudojantis
sistema.
KALENDORIUS. Kalendoriuje galima pažymėti metus, mėnesį ir
dieną, pasirinkti valandas ir minutes, pastumiant kvadratėlį.
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1. INTERNETINIS PUSLAPIS
Internetinė svetainė pasiekiama www.keliumokestis.lt arba www.roadtoll.lt. Svetainė pasiekiama
visiems naudotojams.
Interneto svetainėje yra tokie pagrindiniai meniu punktai:

Kiekvienas iš jų detalizuotas žemiau esančiuose skyriuose.
1. 1. PIRKTI VINJETĘ
KNMM internetinėje svetainėje galite inicijuoti kelių mokesčio sumokėjimą (kelių vinjetės įsigijimą).

Pasirinkite svetainės meniu „Pirkti vinjetę“.

Paspaudę būsite nukreipti į KNMM anoniminio pirkimo portalą pirkti.keliumokestis.lt. Anoniminis
pirkimas detalizuotas šio dokumento skyriuje 3.1 Anoniminis vinjetės pirkimas.
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1. 2. TIKRINTI VINJETĘ
KNMM internetinėje svetainėje galite pasitikrinti sumokėto kelių mokesčio galiojimą konkrečiai
transporto priemonei, nepriklausomai nuo kelių vinjetės įsigijimo vietos.

Pasirinkite KNMM internetinėje svetainėje meniu „Tikrinti vinjetę”, atveriamas vinjetės galiojimo
tikrinimo langas. Vinjetės tikrinimas atliekamas nurodžius šiuos duomenis:
• Transporto priemonės registracijos šalis – pasirenkama transporto priemonės registracijos
šalis: pvz. Lietuva, Latvija ir pan. ( Šalių sąrašas atveriamas įrašius šalies pavadinimo
fragmentą);
• Transporto priemonės registracijos numeris – nurodyti transporto priemonės registracijos
numerį: pvz. DBU 123 ir pan.
Nurodžius transporto priemonės duomenis, spaudžiamas mygtukas [Tikrinti].

Atveriamas langas su informacija, kurioje nurodyta vinjetės būsena — vinjetės serija, vinjetės būsena,
vinjetės galiojimo laikotarpis, galiojimo pradžia, galiojimo pabaiga ir vinjetės pardavimo vieta.
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1.3. PARDAVIMO VIETOS
KNMM internetinėje svetainėje peržiūrėti vinječių pardavimo vietas Lietuvoje. Svetainės meniu
pasirinkite meniu „Pardavimo vietos“, atveriamas vinječių pardavimo vietų langas.

Pardavimo vietų lange galite pagal nurodytus kriterijus, atrinkti dominančias pardavimo vietas.
Atrankos filtre galite nurodyti:


Pardavėją – įrašomas pardavimo vietos pavadinimas arba jo fragmentas.



Mokamą kelią – įrašomas apmokestintas Lietuvos magistralinis kelio pavadinimas: A1, A2,
A3 ir t.t.
Miestą – įrašomas Lietuvos miesto pavadinimas arba jo fragmentas.
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Pardavimo vietų sąraše, spragtelėjus pasirinktą vietą, išskleidžiami pardavimo vietos kontaktiniai
duomenys:






Pardavėjas – nurodytas pardavimo vietos pavadinimas;
Mokamas kelias – nurodyta, kuriame mokamo kelio kilometre yra ši pardavimo vieta;
Darbo laikas – nurodytas pardavimo vietos darbo laikas;
Telefonas – nurodytas pardavimo vietos telefono numeris;
E. paštas – nurodytas pardavimo vietos elektroninio pašto adresas.

NAUDINGA INFORMACIJA
Norint greičiau atlikti vietos paiešką galima spragtelėti reikalingą logotipą Pagrindinių pardavimų vietų
skiltyje. Pardavėjo laukelis užsipildo pasirinktu pardavėjo pavadinimu, pateikiamas pasirinkto
pardavėjo pardavimo vietos.
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1.4. MOKAMI KELIAI
Naudotojas KNMM internetinėje svetainėje gali peržiūrėti Lietuvos mokamų kelių sąrašą ir žemėlapį.

Internetinėje svetainėje pasirinkite meniu „Mokami keliai“, atveriamas mokamų kelių sąrašo langas.

Mokamų kelių sąraše galite peržiūrėti ir sužinoti Lietuvos mokamų kelių kodus, pavadinimus ir kelių
ilgius. Juos galima peržiūrėti ir pateiktame žemėlapyje.
Jei norite pamatyti interaktyvų kelių žemėlapį, tai galite padaryti paspaudę aktyvią nuorodą
eismoinfo.lt. Spustelėjus mygtuką būsite nukreipti į interaktyvų kelių žemėlapį.
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2. DARBO SU KNMM SISTEMA PRADŽIA
2.1. DARBAS SU SISTEMA NEPRISIJUNGUS
Internetinėje svetainėje www.keliumokestis.lt pasirinkite meniu „Pirkti vinjetę“.

Pateikiamas anoniminio pirkimo langas, kuriame galite įsigyti vinjetę savarankiškai be papildomos
autentifikavimo KNMM sistemoje. Anoniminis vinjetės pirkimo žingsniai detalizuoti šio dokumento
skyriuje 3.1 Anoniminis vinjetės pirkimas.
2.2. REGISTRACIJA

Norėdami užsiregistruoti portale, anoniminio pirkimo lanke spauskite mygtuką [Prisijungti].
Atveriamas prisijungimo duomenų langas, kuriame spauskite mygtuką [Registruotis].
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Atveriamas vartotojo registracijos langas. Norėdami susikurti savo paskyrą portale, užpildykite
privalomus duomenis:
Jei esate Fizinis asmuo:



Vardas – įrašykite savo vardą;
Pavardė – įrašykite savo pavardę;



Elektroninis paštas – įrašykite savo elektroninio pašto adresą, kuriuo bus
siunčiama informacija apie apmokėtą kelių naudotojo mokestį;



Telefonas – įrašykite savo telefono numerį kuriuo bus siunčiami SMS
pranešimai iš portalo apie apmokėtą kelių naudotojo mokestį;



Valstybė – pasirinkite valstybę, kurios nuolatinis gyventojas esate (valstybių
sąrašas atveriamas įrašius pavadinimo fragmentą);
Naudotojo slaptažodis – įrašykite unikalų slaptažodį;
Naudotojo slaptažodžio pakartojimas – pakartokite įrašytą slaptažodį;
Aš ne robotas – pažymėkite varnele, įrodymui kad registruojasi ne robotas.





Jei esate Juridinis asmuo:




Įmonės pavadinimas – įrašykite įmonės, kuriai atstovaujate, pavadinimą;
Vardas – įrašykite savo vardą;
Pavardė – įrašykite savo pavardę;



Elektroninis paštas – įrašykite elektroninio pašto adresą, kuriuo bus
siunčiama informacija apie apmokėtą kelių naudotojo mokestį;



Telefonas – įrašykite telefono numerį, kuriuo bus siunčiami SMS pranešimai iš
portalo apie apmokėtą kelių naudotojo mokestį;



Valstybė – pasirinkite valstybę, kurioje registruota įmonė (valstybių sąrašas
atveriamas įrašius pavadinimo fragmentą);
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 Naudotojo slaptažodis – įrašykite unikalų slaptažodį;
 Naudotojo slaptažodžio pakartojimas – pakartokite įrašytą slaptažodį;
 Aš ne robotas – pažymėkite varnele, įrodymui kad registruojasi ne robotas.
Užpildžius privalomus duomenis, spauskite mygtuką [Užsiregistruoti]. Registracijos metu nurodytu
el. paštu bus siunčiamas elektroninis laiškas, kuriame pateikiama nuoroda. Paspauskite nuorodą
tokiu būdu patvirtindami savo registraciją sistemoje. Patvirtinus registraciją galite jungtis prie
KNMM portalo.
Naudotojas užsiregistravęs KNMM portale, susikūręs savo paskyrą, tampa registruotu portalo
naudotoju. Registruotas naudotojas savo paskyroje gali pirkti vinjetes, išsaugoti savo transporto
priemonių sąrašą tolimesniems pirkimams, peržiūrėti visas savo pirktas vinjetes ir jų galiojimą,
peržiūrėti savo pirkimo operacijų būsenas. Visų funkcijų detalus aprašymas pateiktas šiame
dokumente.
SVARBI INFORMACIJA



Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai, tarp jų bent vienas skaičius ir bent vienas
specialusis simbolis (@$!%*#?&).
Elektroninio pašto adresas turi būti unikalus sistemoje. Jei nurodėte elektroninį pašto adresą, kuris
jau egzistuoja sistemoje, sistema pateikia įspėjamąjį pranešimą apie tai.
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2.3. PRISIJUNGIMAS

Norėdami užsiregistruoti portale, anoniminio pirkimo lanke spauskite mygtuką [Prisijungti].
Atveriamas prisijungimo duomenų langas. Nurodykite savo prisijungimo duomenis ir spauskite
[Prisijungti].
Jeigu neatsimenate slaptažodžio, prisijungimo lange spauskite nuorodą Pamiršau slaptažodį.

Pateiktame lange nurodykite el. pašto adresą, kuriuo registravotės sistemoje. Taip pat pažymėkite, kad
nesate robotas (Aš ne robotas žyma). Nurodę elektroninio pašto adresą, spauskite mygtuką [Gauti
naują slaptažodį]. Paspaudus mygtuką bus išsiųstas el. laiškas nurodytu adresu su slaptažodžio
atnaujinimo nuoroda.
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3. VINJETĖS PIRKIMAS
3.1. ANONIMINIS VINJETĖS PIRKIMAS
Žemiau pateiktas anoniminio vinjetės pirkimo proceso aprašymas. Anoniminio vinjetės pirkimo
portalas tiesiogiai pasiekiamas adresu pirkti.keliumokestis.lt. Taip pat šį portalą galite pasiekti ir iš
internetinės svetainės www.keliumokestis.lt.
3. 1.1. KONTAKTINIŲ DUOMENŲ NURODYMAS
1. Kontaktinių
duomenų
nurodymas

2. Vinjetės
pasirinkimas

3. Pirkimo
duomenų
patikrinimas

4. Pirkimo
apmokėjimas

5. Apmokėto
pirkimo
peržiūra

Anoniminio vinjetės pirkimo lange pasirinkite pirkėjo subjekto tipą. Priklausomai pasirinkto
subjekto tipo atveriami skirtingi pirkėjo kontaktinės informacijos laukai:
Jei subjekto tipas – fizinis asmuo, atveriami duomenų laukai pildymui:



Vardas – įrašyti pirkėjo vardo (laukas neprivalomas);
Pavardė – įrašyti pirkėjo pavardę (laukas neprivalomas);



El. paštas – įrašyti pirkėjo elektroninio pašto adresą, kuriuo bus atsiųstas apmokėjimo
patvirtinimas (laukas privalomas);
Telefonas - įrašyti pirkėjo telefono numerį (laukas neprivalomas);



Jei subjekto tipas – juridinis asmuo, atveriami duomenų laukai pildymui:


Įmonės pavadinimas - įrašyti perkančios įmonės pavadinimą (laukas neprivalomas);



El. paštas – įrašyti perkančios įmonės elektrinio pašto adresą, kuriuo bus atsiųstas
apmokėjimo patvirtinimas (laukas privalomas);
Telefonas – įrašyti perkančios įmonės telefono numerį (laukas neprivalomas).
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NAUDINGA INFORMACIJA
Vartotojas gali pasirinkti portalo kalbą: lietuvių, anglų ar rusų. Tai atlikti galima viršutinėje lango juostoje
dešiniajame kampe pasirenkant vieną kalbą iš sąrašo.
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3. 1.2. VINJETĖS PASIRINKIMAS
1. Kontaktinių
duomenų
nurodymas

2. Vinjetės
pasirinkimas

3. Pirkimo
duomenų
patikrinimas

4. Pirkimo
apmokėjimas

5. Apmokėto
pirkimo
peržiūra

Užpildžius pirkėjo kontaktinius duomenis ir norėdami pirkti vinjetę, spauskite mygtuką [Pridėti].

Atveriama vinjetės duomenų kortelė. Kortelėje užpildykite vinjetės duomenų laukus:
 Registracijos valstybė – pasirinkite transporto priemonės registracijos valstybę: Latvija, Lietuva,
Baltarusija, Estija ir t.t. (Šalių sąrašas atveriamas įrašius šalies pavadinimo fragmentą);
 Registracijos numeris – įrašykite transporto priemonės registracijos numerį. (Registracijos
numeris turi būti vedamas be tarpų ir specialių simbolių, tik lotyniškos raidės ir skaitmenys);
 Kategorija – pasirinkite transporto priemonės kategoriją: M2, M3, N1, N2, N3.
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 Taršos lygis – pasirinkite ES nustatytą transporto priemonės taršos standartą: Euro 0, Euro I,
Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI, Nenurodytas.
 Vinjetės variantas – pasirinkite reikalingą vinjetės variantą: A-Diena-6.00, B-Diena-11.00, CSavaitė-14, D-Savaitė-26, E-Savaitė-37 ir t.t.;
 Galioja nuo dabar – pažymėkite varnele, jei reikalingas vinjetės galiojimas nuo esamo
momento;
 Galiojimo pradžia – pasirinkite vinjetės galiojimo pradžios datą: kalendoriuje pažymėkite
metus, mėnesį ir dieną, pasirinkite nuo kurios valandos, galios vinjetė.
 Galiojimo pabaiga - galiojimo pabaiga automatiškai apskaičiuojama pagal pasirinktą vinjetės
variantą ir galiojimo pradžią.
Norėdami išsaugoti vinjetės duomenis, spauskite mygtuką [Išsaugoti].
SVARBI INFORMACIJA



Anoniminio pirkimo metu vartotojas vienu metu gali pirkti ne daugiau kaip vieną vinjetę. Norint
pirkti neribotai, reikalinga registracija portale.
Įvedus transporto priemonės registracijos numerį, neatitinkantį nurodytos registracijos valstybės
numerio šablono, rodomas įspėjamasis pranešimas. Jei sutinkate su perspėjimu ir norite palikti
įvestą numerį - pažymėkite varnelę prie Sutinku su perspėjimais atributo. Kitu atveju redaguokite
transporto priemonės numerį.
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3.1.3. PIRKIMO DUOMENŲ PATIKRINIMAS
1. Kontaktinių

2. Vinjetės

3. Pirkimo

4. Pirkimo

5. Apmokėto

duomenų
nurodymas

pasirinkimas

duomenų
patikrinimas

apmokėjimas

pirkimo
peržiūra

Išsaugojus pasirinktos vinjetės duomenis atveriama užpildyta vinjetės pirkimo kortelė. Norėdami
tęsti pirkimą, spauskite mygtuką [Tęsti pirkimą].

Atveriamas langas su įspėjamuoju pranešimu, kuris informuoja, jog reikia įsitikinti, ar tikrai nurodyti
duomenys teisingi.
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3. 1.4. PIRKIMO APMOKĖJIMAS
1. Kontaktinių
duomenų
nurodymas

2. Vinjetės
pasirinkimas

3. Pirkimo
duomenų
patikrinimas

4. Pirkimo
apmokėjimas

5. Apmokėto
pirkimo
peržiūra

Jeigu nurodyti pirkimo duomenys teisingi, spauskite mygtuką [Apmokėti].

Pasirinkite mokėjimo būdą

Paspaudus mygtuką, būsite nukreipti į mokėjimo sistemos Paysera langą, kuriame galima pasirinkti
norimą mokėjimo būdą. Galimi mokėjimo būdai detalizuoti šio dokumento skyriuje 3.5 Galimi
vinječių apmokėjimo būdai.

19 / 43

3. 1.5. APMOKĖTO PIRKIMO PERŽIŪRA
1. Kontaktinių
duomenų
nurodymas

2. Vinjetės
pasirinkimas

3. Pirkimo
duomenų
patikrinimas

4. Pirkimo
apmokėjimas

5. Apmokėto
pirkimo
peržiūra

Sėkmingai atlikus apmokėjimą, būsite nukreipti į pirkimo langą, kuriame būsite informuoti apie
sėkmingą apmokėjimą.
Sėkmingai apmokėtos operacijos būsena — Atlikta, sėkmingai apmokėtos vinjetės būsena – Nupirkta.
Paspaudę mygtuką [Atsisiųsti] galėsite išsaugoti ir atspausdinti vinjetės pirkimą patvirtinantį
dokumentą.
NAUDINGA INFORMACIJA
Norėdami grįžti į portalo pradinį langą, spauskite mygtuką [Grįžti į sistemą].
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3. 2. VARDINIS VINJETĖS PIRKIMAS
Norėdami pirkti vinjetę, prisijunkite prie KNMM sistemos ir pasirinkite meniu „Pirkti vinjetę“.
3. 2.1. KONTAKTINIŲ DUOMENŲ NURODYMAS
1. Kontaktinių
duomenų
nurodymas

2. Transporto
priemonių
parinkimas

3. Vinjetės
pasirinkimas

4. Pirkimo
duomenų
patikrinimas

5. Pirkimo
apmokėjimas

6. Apmokėto
pirkimo
peržiūra

Atverstame vinjetės pirkimo lange kontaktinės informacijos dalis užpildoma profilyje nurodyta
informacija. Elektroninio pašto ir telefono numerio laukus galite redaguoti patikslindami kontaktinę
informaciją.
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3. 2.2. TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARINKIMAS
1. Kontaktinių
duomenų
nurodymas

2. Transporto
priemonių
parinkimas

3. Vinjetės
pasirinkimas

4. Pirkimo
duomenų
patikrinimas

5. Pirkimo
apmokėjimas

6. Apmokėto
pirkimo
peržiūra

SVARBI INFORMACIJA
Transporto priemones galite pasirinkti keletu būdų:
1. Galite pasirinkti vieną transporto priemonę.
2. Galite pasirinkti keletą transporto priemonių vienu metu.
Jeigu norite pasirinkti vieną transporto priemonę, spauskite mygtuką [Pridėti].
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Sistema atveria naujos vinjetės pridėjimo langą. Šiame lange galite suvesti informaciją apie norimą
transporto priemonę arba pasirinkti iš esamų transporto priemonių sąrašo paspausdami mygtuką
[Pasirinkti transporto priemonę].

Pateikiamas profilyje suvestų ir išsaugotų transporto priemonių sąrašas. Pasirinkite norimą
transporto priemonę, spauskite mygtuką [Pasirinkti].

Vinjetės kortelėje užpildomi transporto priemonės laukai duomenimis apie pasirinktą transporto
priemonę.
Jeigu norite pasirinkti keletą transporto priemonių, spauskite mygtuką [Pridėti keletą].
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Pateikiamas profilyje suvestų ir išsaugotų transporto priemonių sąrašas. Pasirinkite norimas
transporto priemones pažymėdami varnelę.
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3. 2.3. VINJETĖS PASIRINKIMAS
1. Kontaktinių
duomenų
nurodymas

2. Transporto
priemonių
parinkimas

3. Vinjetės
pasirinkimas

4. Pirkimo
duomenų
patikrinimas

5. Pirkimo
apmokėjimas

6. Apmokėto
pirkimo
peržiūra

Jeigu pasirinkote vieną transporto priemonę, vinjetės kortelėje nurodykite vinjetės informaciją:
 Vinjetės variantas – pasirinkti reikalingą vinjetės variantą: A-Diena-6.00, B-Diena-11.00, CSavaitė-14, D-Savaitė-26, E-Savaitė-37 ir t.t.;
 Galioja nuo dabar – pažymėti varnele, jei reikalingas vinjetės galiojimas nuo esamo
momento;
 Galiojimo pradžia – pasirinkti vinjetės galiojimo pradžios datą: kalendoriuje pažymėkite
metus, mėnesį ir dieną, pasirinkite nuo kurios valandos, galios vinjetė.
 Galiojimo pabaiga - galiojimo pabaiga automatiškai apskaičiuojama pagal pasirinktą
vinjetės variantą ir galiojimo pradžią.
Nurodę duomenis paspauskite mygtuką [Išsaugoti].
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Jeigu pasirinkote keletą transporto priemonių, pasirinkite, ar transporto priemonėms norėsite pirkti
naujas vinjetes, ar pratęsti esamas.
Jeigu norite vinjetes pratęsti, spauskite mygtuką [Pratęsti vinjetes].

Pateikiamas pasirinktų vinječių langas su pateiktomis pratęsiamų naujų vinječių datomis. Jeigu
nurodytos datos yra tinkamos ir norite tęsti pirkimą spauskite mygtuką [Tęsti pirkimą].
SVARBI INFORMACIJA
Paspaudus mygtuką [Pratęsti vinjetes] pažymėtoms transporto priemonėms bus perkamos naujos
vinjetės, kurių vinjetės trukmė sutaps su ankstesnės vinjetės trukme, o galiojimas prasidės nuo ankstesnės
vinjetės galiojimo pabaigos. Jeigu vinjetės galiojimas yra pasibaigęs, naujos vinjetės galiojimo pradžia
nurodoma dabarties data.
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Jeigu norite pirkti naujas vinjetes, spauskite mygtuką [Pirkti vinjetes].

Pateikiamas vinjetės pasirinkimo keletui transporto priemonių langas, nurodykite informaciją apie
norimą pirkti vinjetę:
 Vinjetės variantas – pasirinkti reikalingą vinjetės variantą: A-Diena-6.00, B-Diena-11.00, CSavaitė-14, D-Savaitė-26, E-Savaitė-37 ir t.t.;
 Galioja nuo dabar – pažymėti varnele, jei reikalingas vinjetės galiojimas nuo esamo
momento;
 Galiojimo pradžia – pasirinkti vinjetės galiojimo pradžios datą: kalendoriuje pažymėkite
metus, mėnesį ir dieną, pasirinkite nuo kurios valandos, galios vinjetė.
 Galiojimo pabaiga - galiojimo pabaiga automatiškai apskaičiuojama pagal pasirinktą
vinjetės variantą ir galiojimo pradžią.
Nurodę reikiamus duomenis, spauskite mygtuką [Tęsti pirkimą].
SVARBI INFORMACIJA
Įvedus transporto priemonės registracijos numerį, neatitinkantį nurodytos registracijos valstybės numerio
šablono, rodomas įspėjamasis pranešimas. Jei sutinkate su perspėjimu ir norite palikti įvestą numerį pažymėkite varnelę prie Sutinku su perspėjimais atributo. Kitu atveju redaguokite transporto priemonės
numerį.
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3. 2.4. PIRKIMO DUOMENŲ PATIKRINIMAS
1. Kontaktinių
duomenų
nurodymas

2. Transporto
priemonių
parinkimas

3. Vinjetės
pasirinkimas

4. Pirkimo
duomenų
patikrinimas

5. Pirkimo
apmokėjimas

6. Apmokėto
pirkimo
peržiūra

Pateikiamas vinječių pirkimo langas su pridėtomis vinjetėmis. Jeigu pridėjote visas norimas vinjetes
ir norite tęsti pirkimą, spauskite mygtuką [Tęsti pirkimą].

Atveriamas langas su įspėjamuoju pranešimu, kuris informuoja, jog reikia įsitikinti, ar nurodyti
duomenys tikrai teisingi.
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3. 2.5. PIRKIMO APMOKĖJIMAS
1. Kontaktinių
duomenų
nurodymas

2. Transporto
priemonių
parinkimas

3. Vinjetės
pasirinkimas

4. Pirkimo
duomenų
patikrinimas

5. Pirkimo
apmokėjimas

6. Apmokėto
pirkimo
peržiūra

Vinječių pirkimo apmokėjimas detalizuotas šio dokumento skyriuje 3.1.4 Pirkimo apmokėjimas.
3. 2.6. APMOKĖTO PIRKIMO PERŽIŪRA
1. Kontaktinių
duomenų
nurodymas

2. Transporto
priemonių
parinkimas

3. Vinjetės
pasirinkimas

4. Pirkimo
duomenų
patikrinimas

5. Pirkimo
apmokėjimas

6. Apmokėto
pirkimo
peržiūra

Sėkmingai atlikus apmokėjimą, būsite nukreipti į pirkimo langą, kuriame būsite informuoti apie
sėkmingą apmokėjimą.
Sėkmingai apmokėtos operacijos būsena — Atlikta, sėkmingai apmokėtos vinjetės būsena – Nupirkta.

NAUDINGA INFORMACIJA
Paspaudus mygtuką [Grįžti į sistemą] būsite nukreipti į savo vinječių pirkimo sąrašą.
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3. 3. VINJETĖS REDAGAVIMAS

Norėdami redaguoti vinjetės informaciją pirkimo metu prie pasirinktos vinjetės įrašo spauskite
mygtuką [Redaguoti]. Pateiktoje kortelėje atlikite norimus pakeitimus. Norėdami pakeitimus
išsaugoti spauskite mygtuką [Išsaugoti].
3. 4. VINJETĖS PAŠALINIMAS

Norėdami pašalinti vinjetę iš vykdomo pirkimo prie pasirinktos vinjetės spauskite mygtuką
[Pašalinti]. Sistema pateikia perspėjamąjį pranešimą. Patvirtinkite jeigu vinjetę tikrai norite pašalinti
iš vykdomo pirkimo.
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3. 5. GALIMI VINJEČIŲ APMOKĖJIMO BŪDAI
KNMM sistemoje vinjetės gali būti apmokėtos šiais būdais:




Internetine bankininkyste.
Banko kortele.
Pavedimu banke.
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4. REGISTRUOTO PIRKĖJO PROFILIS
Registruoto pirkėjo profilyje viršutinėje meniu juostoje yra šie meniu punktai:
•
•
•
•
•

Transporto priemonės – skyrius 4.1 Transporto priemonės.
Pirkti vinjetę – skyrius 4.2 Pirkti vinjetę.
Vinjetės – skyrius 4.3 Vinjetės.
Pirkimai – skyrius 4.4 Pirkimai.
Mano informacija – skyrius 4.5 Mano informacija.

4. 1. TRANSPORTO PRIEMONĖS
4.1.1. NAUJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS SUKŪRIMAS

Registruotas naudotojas KNMM portale gali sudėlioti ir išsaugoti savo transporto priemonių sąrašą.
Prisijungus prie sistemos tai yra pradinis sistemos langas, kuriame galite matyti aktualią transporto
priemonių ir joms pirktų transporto priemonių būseną (meniu „Transp. priemonės“).

Norėdami įrašyti transporto priemonę į sąrašą, spauskite mygtuką [Pridėti].
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Atveriamas transporto priemonės įrašymo langas. Užpildykite duomenis:
 Taršos lygis – pasirinkite ES nustatytą transporto priemonės taršos standartą: Euro 0,
Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI, Nenurodytas (neprivalomas laukas).
 Kategorija - pasirinkite transporto priemonės kategoriją: M2, M3, N1, N3
(neprivalomas laukas).
 Registracijos valstybė - pasirinkite transporto priemonės registracijos valstybę:
Latvija, Lietuva, Baltarusija, Estija ir t.t (valstybių sąrašas atveriamas įrašius
pavadinimo fragmentą) (privalomas laukas).
 Registracijos numeris – įrašykite pirkėjo transporto priemonės registracijos numerį
(privalomas laukas, registracijos numeris turi būti vedamas be tarpų ir specialių
simbolių, tik lotyniškos raidės ir skaitmenys).
Užpildžius, spauskite mygtuką [Išsaugoti].
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Išsaugojus atveriamas transporto priemonių sąrašas. Įrašius transporto priemonę, stulpelyje
Eksploatacija, jai suteikiama numatytoji reikšmė Eksploatuojama, t. y. pažymima, jog
transporto priemonė šiuo metu yra naudojama. Norėdami pakeisti eksploatacijos statusą, tai
galite atlikti redagavimo režime.
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4. 1.2. TRANSPORTO PRIEMONĖS REDAGAVIMAS

Norėdami redaguoti transporto priemonių sąrašą, spauskite mygtuką [Redaguoti].

Atveriamas pasirinktos transporto priemonės langas. Redaguokite transporto priemonės
duomenis. Jei transporto priemonė yra neeksploatuojama, nuimkite varnelės žymėjimą prie grafos
Eksploatuojama.
Atlikus pakeitimus, spauskite mygtuką [Išsaugoti].
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4. 1.3. TRANSPORTO PRIEMONĖS ŠALINIMAS

Norėdami pašalinti transporto priemonę iš sąrašo, pasirinkite transporto priemonę ir spauskite
mygtuką [Pašalinti]. Sistemai pateikia perspėjamąjį pranešimą apie atliekamą veiksmą.
Patvirtinkite, jeigu tikrai norite atlikti transporto priemonės šalinimą.
SVARBI INFORMACIJA
Transporto priemonės visų duomenų redagavimas ir šalinimas leidžiamas tik tada, kai su transporto
priemone nėra susieta nė viena vinjetė.
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4.1.4. TRANSPORTO PRIEMONĖS TIKRINIMAS REGITRA IS

Transporto priemonės lange galite inicijuoti transporto priemonės egzistavimo tikrinimą REGITRA IS.
Norėdami pradėti tikrinimą spauskite mygtuką [Tikrinti REGITRA IS].

Atlikus patikrinimą sistema pateikia pranešimą apie tai, ar tokia transporto priemonė yra/nėra
registruota REGITRA IS.
SVARBI INFORMACIJA
Visi atsakymai iš REGITRA IS yra rekomendacinio pobūdžio.
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4. 2. PIRKTI VINJETĘ
Registruoto pirkėjo vinjetės pirkimas (vardinis pirkimas) detaliai aprašytas šio dokumento skyriuje
3.2 Vardinis vinjetės pirkimas.
4. 3. VINJETĖS

Norėdami peržiūrėti vinječių sąrašą, portalo meniu pasirinkite „Vinjetės”. Atveriamas vinječių
sąrašas.
Nurodykite atrankos kriterijus pagal kuriuos norite atrinkti vinjetes:
 Vinjetės numeris – įrašykite vinjetei suteiktą numerį;
 Vinjetės būsena – pasirinkite vinjetės būseną: Nauja, Nupirkta, Galiojanti, Pasibaigusi,
Anuliuota, Grąžinta. Atmesta;
 Galiojimas – įrašykite vinjetės galiojimo datas: nuo –iki (atrenkamos vinjetės, kurių
galiojimo laikotarpis nors viena diena patenka į kriterijumi nurodytą laikotarpį);
 Vinjetės trukmės tipas - pasirinkite vinjetės trukmės tipą: Mėnuo, Diena, Savaitė , Metai;
 Vinjetės kaina – įrašykite vinjetės kainą: intervalą nuo – iki;
 Taršos lygis - pasirinkite ES nustatytą transporto priemonės taršos standartą: Euro 0, Euro
I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI, Nenurodytas;
 Kategorija - pasirinkite transporto priemonės kategoriją: M2, M3, N1, N3;
 Registracijos valstybė - pasirinkite transporto priemonės registracijos valstybę: Latvija,
Lietuva, Baltarusija, ir t.t.;
 Registracijos numeris - įrašykite pirkėjo transporto priemonės registracijos numerį;
 Operacijos numeris - įrašykite vinjetės pardavimo operacijos numerį.
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Nurodžius atrankos kriterijus, spausti mygtuką [Ieškoti].
Atveriamas, pagal nurodytus kriterijus pasirinktas, vinječių sąrašas.
Norėdami atsisiųsti vinjetės apmokėjimo patvirtinimą, vinječių sąraše, pasirinkite vinjetę, spauskite
mygtuką [Atsisiųsti]. Atveriamas vinjetės mokesčio pirkimo patvirtinimas, PDF formatu.

Mokėjimo patvirtinimą galima atsispausdinti arba atsisiųsti ir išsaugoti savo įrenginyje.
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4.4. PIRKIMAI

Norėdami peržiūrėti vinječių pirkimų sąrašą, portalo meniu pasirinkite „Pirkimai”. Atveriamas
vinječių pirkimų sąrašas.
Nurodykite atrankos kriterijus pagal kuriuos norite atrinkti pirkimus:
 Operacijos numeris - įrašykite pirkimo operacijai suteiktą numerį;
 Operacijos pradžia nuo iki– pasirinkite nuo kurios iki kurios datos yra operacijos pradžia;
 Operacijos baigtis – pasirinkite operacijos baigties būseną: Atlikta, Atmesta, Vykdoma.
Nurodžius atrankos kriterijus, spausti mygtuką [Ieškoti]. Vinječių pirkimų sąraše galima peržiūrėti
pasirinktos vinjetės detalią informaciją.
Norėdami peržiūrėti vinjetės informaciją, pasirinkite vieną pirkimo operaciją ir spauskite mygtuką
[Peržiūrėti].
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Atveriama vinjetės pirkimo kortelė.
Kortelėje galima atsisiųsti vinjetės apmokėjimo patvirtinimą, paspaudus mygtuką [Atsisiųsti].
NAUDINGA INFORMACIJA
Vinječių pirkimų sąraše, galima inicijuoti naują vinjetės pirkimą. Norėdami tai atlikti pirkimų sąrašo
apačioje, spauskite mygtuką [Pirkti vinjetę]. Vardinio pirkimo žingsniai detalizuoti skyriuje 3.2 Vardinis
vinjetės pirkimas.
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4.5. MANO INFORMACIJA

Norėdami peržiūrėti ar redaguoti savo kontaktinius duomenis, portalo meniu pasirinkite „Mano
informacija”. Atveriamas kontaktinių duomenų langas.
Norėdami redaguoti, spauskite mygtuką [Redaguoti].

Atlikę pakeitimus, spauskite mygtuką [Išsaugoti].
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Išsaugojus pakeitimus sistema grąžina į duomenų peržiūros langą.
Norėdami pakeisti savo prisijungimo slaptažodį, spauskite mygtuką [Keisti slaptažodį].

Atveriamas slaptažodžio keitimo langas. Įrašykite seną slaptažodį ir naują slaptažodžio variantą,
pakeitimams išsaugoti spauskite mygtuką [Keisti slaptažodį].
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