
ANKSČIAU IŠDUOTŲ VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ KEITIMO Į 
TAPAČIUS TAISYKLĖS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šios taisyklės nustato naudojamų valstybinio numerio ženklų (toliau – VNŽ) keitimo į 
tapačius tvarką.  

2. Anksčiau išduoti VNŽ gali būti pakeisti tapačiais, Lietuvos Respublikos standarto LST 
1447 reikalavimus atitinkančiais, numerio ženklais transporto priemonės savininko ar jo įgalioto 
asmens (toliau – klientas ) pageidavimu.  

3. Skiriamos dvi anksčiau išduotų VNŽ keitimo į tapačius atvejų grupės:  
3.1. I grupė. VNŽ keitimas, kai numerio ženklas dėl mechaninio, terminio, cheminio ar 

kitokio poveikio tampa netinkamas tolimesniam jo eksploatavimui arba klientas pageidauja 
atnaujinti VNŽ plokštelę (-es). Tokių VNŽ užrašas (skaitmenys ir raidės), plokštelių formatas 
(matmenys) ir atskiri elementai (Lietuvos vėliavos atvaizdas ar ES simbolika) pilnai sutampa su 
anksčiau išduotu VNŽ.  

3.2. II grupė. VNŽ keitimas, kai klientas pageidauja pakeisti VNŽ komplektą su Lietuvos 
vėliavos atvaizdu į analogišką VNŽ komplektą su ES simbolika.  

4. Klientas, norėdamas pakeisti I grupei priskirtinus VNŽ, turi kreiptis į VNŽ gamintoją - 
bendrą Lietuvos ir Vokietijos įmonę „Baltic Sign“ (toliau – įmonė gamintoja).  

5. Klientas, norėdamas pakeisti II grupei priskirtinus VNŽ, turi kreiptis į valstybės įmonę 
„Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“).  

 
II. VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ KEITIMAS Į TAPAČIUS I GRUPEI 

PRISKIRTINU ATVEJU 
 

6. I grupei priskirtinu atveju VNŽ keitimas į tapačius vykdomas įmonės gamintojos 
nustatyta tvarka.  

7. Klientas kreipiasi į įmonę gamintoją (adresas: Taikos pr.145B, 44145 Kaunas; interneto 
svetainė: www.balticsign.lt) bei suderina anksčiau išduotų VNŽ pakeitimo į tapačius, 
apmokėjimo bei VNŽ atsiėmimo sąlygas. 

  
III. VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ KEITIMAS Į TAPAČIUS II GRUPEI 

PRISKIRTINU ATVEJU 
 

8. II grupei priskirtinu atveju VNŽ į tapačius gali būti keičiami, jei įregistruoti visi, Kelių 
transporto priemonių registravimo taisyklėse nurodyti, registruotini transporto priemonės 
duomenys ir yra išduotas nuo 2001 m. naudojamo pavyzdžio transporto priemonės registracijos 
dokumentas. 

9. Valstybinio numerio ženklų plokštelės pagal matmenis keičiamos: 
9.1. 520 mm x 110 mm matmenų plokštelės į analogiškų matmenų plokšteles; 
9.2. 280 mm x 200 mm matmenų plokštelės į 300 mm x 150 mm plokšteles; 
9.3. 240 mm x 130 mm matmenų plokštelės į 230 mm x 150 mm plokšteles. 
10. Anksčiau išduotus VNŽ į tapačius pageidaujantis pakeisti klientas VĮ „Regitra“ 

įgaliotam darbuotojui (toliau – darbuotojas) pateikia: 
10.1. prašymą (pridedamas), kuriame nurodo: 



10.1.1. vardą, pavardę (pavadinimą), asmens (įmonės) kodą, adresą, telefono numerį 
(elektroninio pašto adresą)  

10.1.2. keičiamų VNŽ užrašą; 
10.2. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;  
10.3. įgaliojimą, jei kreipiasi transporto priemonės savininko įgaliotas asmuo.  
11. Darbuotojas kliento prašyme nurodytus duomenis įrašo kompiuterinėje sistemoje, o 

prašyme įrašo priėmimo datą, savo pareigas, vardo raidę, pavardę, pasirašo bei informuoja 
klientą apie apmokėjimo už VNŽ pagaminimą ir išdavimą tvarką.  

12. Šiai grupei priskirtinu atveju VNŽ išduodami tik tame pačiame padalinyje, kuriame 
buvo pateiktas prašymas.  

13. VNŽ užsakomi gaminti tik po to, kai klientas sumoka už VNŽ pagaminimą pagal VĮ 
„Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius.  

14. Klientui sumokėjus nustatyto dydžio sumą už VNŽ pagaminimą ir pateikus tai 
patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą, mokėjimo pavedimo kopiją, patvirtintą banko arba 
mokėjusios įmonės antspaudu ir atsakingų asmenų parašais, ar kt.) darbuotojas kompiuterinėje 
sistemoje ir kliento pateiktame prašyme įrašo sumokėjimo datą, prašyme įrašo savo pareigas, 
vardo raidę, pavardę, pasirašo ir įmonei gamintojai siunčia užsakymą pagaminti pageidaujamus 
VNŽ.  

15. Nauji VNŽ pristatomi į VĮ „Regitra“ padalinį ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų.  
16. Nauji VNŽ išduodami klientui pateikus:  
16.1. dokumentą, patvirtinantį, kad už tapačių VNŽ išdavimą apmokėta pagal VĮ 

„Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius (kasos aparato kvitą, mokėjimo 
pavedimo kopiją, patvirtintą banko arba mokėjusios įmonės antspaudu ir atsakingų asmenų 
parašais, ar kt.);  

16.2. nuo 2001 m. naudojamo pavyzdžio transporto priemonės registracijos dokumentą, 
jei jis išduotas iki 2004-05-01;  

16.3. anksčiau išduotus VNŽ;  
16.4. asmens tapatybę liudijantį dokumentą;  
16.5. įgaliojimą, jei kreipiasi transporto priemonės savininko įgaliotas asmuo.  
17. Darbuotojas kompiuterinėje sistemoje ir kliento pateiktame prašyme įrašo 

sumokėjimo datą, grąžintų VNŽ užrašą, prašyme įrašo savo pareigas, vardo raidę, pavardę, 
pasirašo ir klientui pateikia naujus VNŽ.  

18. Gavęs naujus VNŽ, klientas pasirašo prašyme, nurodydamas VNŽ gavimo datą.  
19. Darbuotojas pateikto transporto priemonės registracijos dokumento skiltyje „Žymos“ 

deda spaudą „200__-__-__ išduoti valstybinio numerio ženklai su ES simbolika“, įrašo VNŽ 
pakeitimo datą, įrašą patvirtina parašu ir antspaudu. Tokia žyma dedama tik 16.2. punkte 
numatytu atveju.  

20. Iš kliento paimti VNŽ yra sunaikinami vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.  
21. Pagaminti tapatūs seniesiems VNŽ saugomi 6 mėnesius nuo gavimo VĮ „Regitra“ 

padalinyje dienos. Praėjus šiam laikotarpiui, VNŽ neperspėjant kliento sunaikinami bendra 
tvarka, sumokėta pinigų suma negrąžinama.  

22. Prašymai segami į atskirą „Anksčiau išduotų valstybinio numerio ženklų keitimo į 
tapačius“ bylą, nurodytą filialų bylų nomenklatūroje.  

23. VNŽ apskaita vykdoma valstybinio numerio ženklų, registracijos dokumentų ir 
griežtos atskaitomybės blankų apskaitos kompiuterinėje sistemoje.  

 



IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

24. Tapatūs anksčiau išduotiems VNŽ neišduodami ir negaminami, jei dalis plokštelės yra 
prarasta (pavogta, pamesta, sudegusi) ir nėra galimybės identifikuoti užrašo išlikusioje VNŽ 
dalyje (nesimato bent vienos raidės ar skaitmens), arba prarasta pati plokštelė (-ės).  

25. Darbuotojui kilus įtarimui, jog pateikti VNŽ turi klastojimo požymių, jis nustatyta 
tvarka informuoja policiją.  

26. Šiose taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimą priima padalinio vadovas.  
 


