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PATVIRTINTA 

                                                                  Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus  

                                                                  2015 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-88  

 

VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO ŽENKLŲ SU PAŽEISTA 

(BESILUPANČIA) APSAUGINE PLĖVELE KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Valstybinio registracijos numerio ženklų su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele 

keitimo apraše (toliau – Aprašas) nustatyta valstybinio registracijos numerio ženklų su pažeista 

(besilupančia) apsaugine plėvele (toliau – numerio ženklai su pažeista (besilupančia) apsaugine 

plėvele) keitimo tapačiais valstybinio registracijos numerio ženklais (toliau – tapatūs ženklai), jų 

apskaitos, paėmimo ir išdavimo tvarka. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. Pareiškėjas – motorinės transporto priemonės ar jos priekabos valdytojas, savininkas ar 

jų vardu veikiantis asmuo; 

2.2. Numerio ženklai su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele – 2008 m. iš Bendros 

Lietuvos Vokietijos įmonės UAB „Baltic Sign“, www.balticsign.lt (toliau – gamintojas) dalis 

įsigytų valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) ir išduotų valstybinio registracijos 

numerio ženklų, kurių plokštelės (-ių) viršutinis apsauginės plėvelės sluoksnis atsidalina ir (arba) 

lupasi. 2008 m. išduotų valstybinio registracijos numerio ženklų, su galimai pažeista apsaugine 

plėvele, serijų sąrašas pateikiamas Aprašo 1 priede; 

2.3. Tapatūs ženklai – naujai pagaminti valstybinio registracijos numerio ženklai analogiški 

numerio ženklams su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele. 

2.4. Užsakymas – VĮ „Regitra“ darbuotojo užpildyta forma, kurios pagrindu gamintojas 

pagamina ir pristato į pareiškėjo pasirinktą VĮ „Regitra“ padalinį (filialą, grupę, postą) tapačius 

ženklus (Aprašo 2 priedas); 

2.5. eKETRIS – transporto priemonių registravimo elektroninė sistema; 

2.6. Susitarimas – VĮ „Regitra“ ir gamintojo pasirašytas dokumentas, kuriuo susitariama, 

kad iki valstybinio registracijos numerio ženklų garantinio laikotarpio pabaigos, bet ne ilgiau 

2015 m. lapkričio 30 d.,  abi šalys aptarnaus pareiškėjus vadovaudamiesi šiuo Aprašu; 

http://www.balticsign.lt/
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2.7. Apskaitos žurnalas – dokumentas, kuriame VĮ „Regitra“ darbuotojas fiksuoja 

informaciją apie numerio ženklų su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele paėmimą ir 

pakeitimą tapačiais ženklais (Aprašo 3 priedas); 

2.8. Sąskaita – gamintojo išrašytas finansinis dokumentas, PVM sąskaita faktūra (toliau – 

sąskaita), pateikiama į VĮ „Regitra“ padalinį kartu su tapačiais ženklais. 

3. Numerio ženklai su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele keičiami į tapačius, jeigu jų 

būsena informacinėje sistemoje KETRIS yra „Išduoti“ arba „Saugomi“ ir nebuvo perdaryti dėl 

šios priežasties. 

4. Pareiškėjas dėl numerio ženklų su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele keitimo į 

tapačius gali kreiptis:  

4.1. tiesiogiai į gamintoją:  

4.1.1. Kaune, Taikos pr. 145B; užsakymai priimami ir tapatūs ženklai iškart pagaminami: 

pirmadieniais-penktadieniais 8.00 – 15.00 val., pertrauka 12.00 – 13.00 val. (tel. 8 (37) 47 38 

42); 

4.1.2. Vilniuje, Lentvario g. 7, darbo laikas: antradieniais – ketvirtadieniais 9.00 - 15.30 val., 

penktadieniais 9.00 – 15.00 val. (tel. 8 699 46 411); 

4.2.  į VĮ „Regitra“. 

5. VĮ „Regitra“ pareiškėjas prašymą pakeisti numerio ženklus su pažeista (besilupančia) 

apsaugine plėvele gali pateikti: 

5.1. per eKETRIS; 

5.2. atvykęs į padalinį; 

5.3. VĮ „Regitra“ elektroninio pašto adresu info@regitra.lt, laiško temoje nurodant „Numerio 

ženklai su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele“ arba faksu. 

6. Pareiškėjas prašyme nurodo (nepriklausomai nuo prašymo pateikimo būdo (Aprašo 4 

priedas): 

6.1. vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą (kai prašymą 

teikia ne per eKETRIS); 

6.2. numerio ženkluose su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele įrašytą valstybinį 

registracijos numerį; 

6.3. transporto priemonės registracijos liudijimo seriją ir numerį; 

6.4. VĮ „Regitra“ padalinį, kuriame pageidauja atsiimti tapačius ženklus. 

7. Kai pareiškėjas kreipiasi dėl numerio ženklų su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele 

keitimo, kurių raidžių derinio nėra Aprašo 1 priedo sąraše, kartu su prašymu turi pateikti pačias 

plokšteles. VĮ „Regitra“ darbuotojui įvertinus plokštelių pažeidimo pobūdį, Aprašo 6 punkto 
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reikalavimai vykdomi, jeigu tenkinamos Aprašo 2.2. papunkčio ir 3 punkto sąlygos. Jeigu 

Aprašo 2.2. papunkčio sąlygos netenkinamos, vadovaujamasi Aprašo 18 punkto reikalavimais. 

 

II. NUMERIO ŽENKLŲ SU PAŽEISTA (BESILUPANČIA) APSAUGINE 

PLĖVELE KEITIMAS 

 

8. Kai pareiškėjas kreipiasi per eKETRIS, skyriuje „Pranešimai“ (Naujas pranešimas/Tipas: 

pranešimas/Tema: įrašęs „Dėl numerio ženklų su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele“), 

skiltyje „Tekstas“ pateikia Aprašo 6 punkte nurodytą informaciją. 

9. Pareiškėjas, atvykęs į VĮ „Regitra“ padalinį, pateikia: 

9.1. prašymą pakeisti numerio ženklus su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele; 

9.2. savo asmens dokumentą. 

10. Kai pareiškėjas prašymą pateikia elektroniniu paštu arba faksu, jis turi būti užpildytas 

pagal Aprašo 6 punkto reikalavimus. Jei prašyme pateikta informacija yra netiksli, VĮ „Regitra“ 

darbuotojas turi susisiekti su pareiškėju dėl informacijos patikslinimo ir (ar) papildymo. 

11. Aprašo 8, 9, 10 punktuose pateiktos informacijos pagrindu VĮ „Regitra“ darbuotojas, 

patikrinęs informaciją eKETRIS duomenų bazėje, tą pačią dieną arba iki kitos darbo dienos 

pabaigos: 

11.1. paprašo pareiškėjo patikslinti pateiktą informaciją, jei pareiškėjas pateikia neišsamią 

(netikslią) informaciją pagal Aprašo 6 punkto reikalavimus; 

11.2. išsiunčia užsakymą gamintojui elektroninio pašto adresu:  numeriai@balticsign.lt. 

12. Gamintojas savo duomenų bazėje patikrina, ar numerio ženklai su pažeista (besilupančia) 

apsaugine plėvele užsakomi pirmą kartą. Jeigu numerio ženklai su pažeista (besilupančia) 

apsaugine plėvele jau buvo pakeisti tapačiais ženklais, tolesnis užsakymo vykdymas derinamas 

su VĮ „Regitra“ atstovu, pateikusiu užsakymą. 

13. Gamintojas per 3 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos savo lėšomis ir 

priemonėmis pristato tapačius ženklus į užsakyme nurodytą VĮ „Regitra“ padalinį. 

14. Apie tapačių ženklų gavimą VĮ „Regitra“ darbuotojas pareiškėją informuoja telefonu, 

elektroniniu paštu arba per eKETRIS. 

15. VĮ „Regitra“ darbuotojas informaciją apie gautus tapačius ženklus įrašo apskaitos žurnale. 

16. Pareiškėjui atvykus pasikeisti numerio ženklų su pažeista (besilupančia) apsaugine 

plėvele į tapačius, VĮ „Regitra“ darbuotojas: 

16.1. patikrina: 

16.1.1. pareiškėjo tapatybę; 

mailto:numeriai@balticsign.lt
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16.1.2. ar pateikti numerio ženklai su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele atitinka 

Apraše nurodytus numerio ženklų su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele požymius; 

16.2. paima numerio ženklus su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele; 

16.3. pateikia pasirašyti sąskaitą. Vieną sąskaitos egzempliorių palieka pareiškėjui, kitą – 

kartu su numerio ženklais su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele grąžina gamintojui; 

16.4. įteikia tapačius ženklus; 

16.5. pateikia pareiškėjui pasirašyti apskaitos žurnale apie tapačių ženklų atsiėmimą; 

16.6. informaciją apie numerio ženklų su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele paėmimą 

ir tapačių ženklų išdavimą fiksuoja apskaitos žurnale. 

17. Jeigu pareiškėjas nepateikia numerio ženklų(-o) su pažeista (besilupančia) apsaugine 

plėvele, tapatūs ženklai neišduodami. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Kilus ginčui su pareiškėju dėl keitimui teikiamų numerio ženklų su pažeista (besilupančia) 

apsaugine plėvele įvertinimo ir pripažinimo gamykliniu broku, VĮ „Regitra“ pareiškėją nukreipia 

pas gamintoją. 

19. Surinktus numerio ženklus su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele VĮ 

„Regitra“ padaliniai perduoda gamintojui, pasirašydami priėmimo–perdavimo aktą (Aprašo 5 

priedas). Gamintojas organizuoja numerio ženklų su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele ir 

grąžinamų sąskaitų paėmimą iš VĮ „Regitra“ padalinių. 

20. Aprašas galioja iki 2015 lapkričio 30 d. (imtinai). 

21. Pareiškėjų prašymai nepradedami nagrinėti, jei jie neatitinka Aprašo 6 punkto 

reikalavimų. 

22. Apraše nenumatytais atvejais, sprendimą pakeisti numerio ženklus su pažeista 

(besilupančia) apsaugine plėvele į tapačius, suderinusi su gamintoju, priima VĮ „Regitra“. 

 

 


