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VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“ 

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO  

MOTYVUOTA IŠVADA  

 

2022 m. rugsėjo 30 d. 

 

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-120 „Dėl korupcijos prevencijos tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo 

tvarkos rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 

2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo 

atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo” bei siekiant valdyti korupcijos rizikas, valstybės 

įmonėje „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 

vairuotojų pažymėjimų išdavimo veiklos srityje. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir vertinimą atliko VĮ „Regitra“ Korupcijos 

prevencijos (atitikties) pareigūnas.  

Analizuotas laikotarpis: 2022 m. I - III ketv. Kai kuriais atvejais nagrinėti ir kitų laikotarpių 

duomenys. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – nustatyti vertinamoje veiklos srityje 

veikiančius rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, bei nustatyti 

prevencijos priemones nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.  

Atsižvelgiant į Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo nuostatas buvo parengtas su vertinama 

veiklos sritimi susijęs klausimynas, kurio klausimai susiję su esminėmis korupcijos riziką 

sąlygojančiomis prielaidomis.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo nustatoma bendraujant su vairuotojų pažymėjimų 

srityje dirbančiais darbuotojais Vilniaus, Šiaulių, Alytaus filialuose, Egzaminavimo ir vairuotojo 

pažymėjimų išdavimo skyriaus darbuotojais. 

 

I. VEIKLOS SRITIES ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS 

 

Vertinama VĮ „Regitra“ vykdoma vairuotojų pažymėjimų veiklos sritis apima - vairuotojo 

pažymėjimų išdavimo, jų skelbimo negaliojančiais, naikinimo, saugojimo ir grąžinimo tvarką bei 

teisės vairuoti transporto priemones sustabdymo, atėmimo ir grąžinimo tvarką.  

Vairuotojo pažymėjimo paslaugos klientams teikiamos internetu per VĮ „Regitra“ interneto 

svetainės skiltį „Vairuotojų portalas“ arba atvykus į VĮ „Regitra“ padalinius. Siekiant didesnio 

patogumo klientams ir administracinių paslaugų teikimo efektyvumo, VĮ „Regitra“ didina internetu 

teikiamų paslaugų apimtis. Šiuo metu klientai „Vairuotojų portale“ gali užsisakyti ir pasikeisti 

vairuotojo pažymėjimą. Užsisakant vairuotojo pažymėjimą internetu, jis klientui pristatomas per 

kurjerį tiesiai į namus arba į siuntų savitarnos terminalus. Jeigu pasirenkamas vairuotojo pažymėjimo 

pagaminimas per 1 arba 3 d. d., jį reikia atsiimti „Regitros“ padalinyje. 

2021 m. rezultatai rodo, kad nuosekliai auga išduotų vairuotojo pažymėjimų skaičius. Per 

2021 m. VĮ „Regitra“ iš viso išdavė 171 165 vairuotojo pažymėjimus, arba 3,6 proc. daugiau nei 2020 

m. Taip pat augo klientų, užsisakančių vairuotojo pažymėjimus per „Vairuotojų portalą“, skaičius, 

kuris 2021 m. pasiekė 34,4 proc.  

Pagrindiniai VĮ „Regitra“ klientai yra:  

•  transporto priemonių vairuotojai, kurie siekia įgyti teisę vairuoti, gauti ar pasikeisti 

vairuotojo pažymėjimą; 
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• fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems VĮ „Regitra“ teikia Lietuvos Respublikos kelių 

transporto priemonių vairuotojų registro duomenis.  

Pagal galiojantį reglamentavimą, jeigu vairuotojo pažymėjimas išduotas Europos Sąjungos 

(toliau - ES) ar Europos ekonominės erdvės šalyje (toliau - EEE), jis pripažįstamas visose ES ir EEE 

šalyse. Galima turėti tik vieną ES ar EEE vairuotojo pažymėjimą. Persikėlus gyventi į Lietuvą iš kitos 

ES ar EEE šalies, keisti vairuotojo pažymėjimo nereikia. Galima naudotis savo vairuotojo 

pažymėjimu tol, kol nėra pasibaigęs jo galiojimo laikas. ES ir EEE valstybėse išduoti vairuotojo 

pažymėjimai Lietuvoje yra keičiami be egzaminų ar papildomų sąlygų. Tokį pažymėjimą galima 

pasikeisti lygiai taip pat kaip pasibaigusio galiojimo ar pamestą lietuvišką. 

Su trečiųjų (ES ar EEE nepriklausančių) valstybių išduotu vairuotojo pažymėjimu Lietuvoje 

vairuoti galima tol, kol asmuo netampa nuolatiniu Lietuvos gyventoju, t. y., kai jis Lietuvoje gyvena 

daugiau kaip 185 dienas per kalendorinius metus ir čia deklaruoja gyvenamąją vietą. Taip pat nuolat 

gyvenančiais Lietuvoje yra laikomi studentai užsieniečiai, Lietuvoje pragyvenę bent 6 mėnesius. 

Tapus nuolatiniu gyventoju, užsieniečiai turintys ne ES ar EEE šalyje išduotą vairuotojo pažymėjimą, 

privalo jį pasikeisti į lietuvišką. Trečiosiose šalyse išduoti nacionaliniai vairuotojo pažymėjimai 

keičiami išlaikius teorijos ir praktikos egzaminus. Išimtis dėl vairuotojų pažymėjimų keitimo taikoma 

tik dėl kelių valstybių su kuriomis Lietuva yra sudariusi dvišalius susitarimus. 

Nuo 2020 m. VĮ „Regitra“ išduoda dviejų tipų tarptautinius vairuotojo pažymėjimus, kurie 

kaip papildomi dokumentai prie nacionalinio vairuotojo pažymėjimo reikalingi keliaujantiems ir 

vairuojantiems tose užsienio šalyse, kurios nepriklauso ES ar EEE. Vieno tipo tarptautiniai vairuotojo 

pažymėjimai galioja tose šalyse, kurios yra prisijungusios prie Vienos konvencijos. Jie išduodami 

laikotarpiui iki kol galios nacionalinis vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip 3 metams. Kito tipo 

tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai galioja tose šalyse, kurios yra prisijungusios prie Ženevos 

konvencijos. Šio tipo tarptautinio vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminas – 1 metai.  

Pagal galiojantį reglamentavimą, vairuotojo pažymėjimai išduodami Lietuvoje gyvenantiems 

ne jaunesniems, nei nustatyta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 

straipsnyje, asmenims, kurių sveikatos būklė yra tinkama vairuoti tam tikros kategorijos motorinę 

transporto priemonę, mokantiems Kelių eismo taisykles, išmanantiems teisės aktus, 

reglamentuojančius kelių eismą, mokantiems vairuoti ir nustatyta tvarka išlaikiusiems vairavimo 

egzaminą. 

Pradedantiesiems vairuotojams vairuotojo pažymėjimas išduodamas 3 metams, o vėliau 

keičiamas į galiojantį 10 metų. ES komerciniais tikslais keleivius ar krovinius vežantys C1, C1E, C, 

CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis 

vairuotojai turi nustatyta tvarka įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodiškai, t. y. kas 5 metus, 

ją tobulinti, todėl teisė vairuoti šių kategorijų transporto priemones galioja 5 metus nuo vairuotojo 

pažymėjimo išdavimo dienos.  

Teisė vairuoti pareiškėjui grąžinama, jei pasibaigė teisės vairuoti atėmimo terminas, asmens 

sveikatos būklė ar elgesys atitinka nustatytus reikalavimus ir pareiškėjas pateikia Apraše nurodytus 

dokumentus, patvirtinančius, kad jis atitinka būtinas teisės vairuoti grąžinimo sąlygas, pabaigė 

papildomą vairuotojų mokymą. Tais atvejais, kai pareiškėjui yra taikoma administracinio poveikio 

priemonė – draudimas vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio 

užraktai, grąžinama teisė vairuoti tik transporto priemones, kuriose įrengti antialkoholiniai variklio 

užraktai. 

Jei priimamas sprendimas grąžinti teisę vairuoti, tačiau vairuotojo pažymėjimo galiojimo 

terminas yra pasibaigęs arba vairuotojo pažymėjime įrašomi duomenys turi būti keičiami, arba 

pareiškėjui grąžinama teisė vairuoti tik transporto priemones, kuriose įrengti antialkoholiniai variklio 

užraktai, naujas vairuotojo pažymėjimas asmeniui išduodamas Taisyklių nustatyta tvarka. 

 

Paskutiniu metu internete ir socialiniuose tinkluose pastebima nemažai pasiūlymų įsigyti 

vairuotojo pažymėjimą. Siūloma greitai internetu gauti vairuotojo pažymėjimą, nelaikant net 

egzaminų. Tvirtinama jog vairuotojo pažymėjimo duomenys bus įvesti į „Regitros“ duomenų bazę. 

Pasitaiko atvejų, kai sukčiai apsimeta VĮ „Regitra“ darbuotojais ar kitais būdais neteisėtai naudojamas 

„Regitra“ vardas. Nors dauguma asmenų į tokius skelbimus reaguoja su pašaipa arba praneša, kad 

https://www.renkuosilietuva.lt/lt/vairavimo-egzaminai/
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tokie skelbimai būtų pašalinti, tačiau panašaus turinio skelbimų gausa socialiniuose tinkluose įrodo, 

kad tai – veiksminga priemonė išvilioti pinigus iš lengvatikių. Iš žiniasklaidoje skelbiamos 

informacijos, taip pat matosi, kad vis pasitaiko asmenų, kurie naudojasi dokumentų padirbinėtojų 

paslaugomis, nes policijos pareigūnai bei pasieniečiai atlikdami dokumentų patikras, nustato atvejų 

kai asmenys pateikia suklastotus vairuotojo pažymėjimas. Tarp VĮ „Regitra“ iš užsienio šalių 

kompetentingų institucijų grąžintų vairuotojų pažymėjimų, taip pat nustatoma suklastotų vairuotojo 

pažymėjimų. 

Vertintu laikotarpiu VĮ „Regitra“ vairuotojų pažymėjimų išdavimo veiklos srityje korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų bei kitų panašaus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės aktų 

pažeidimų, nefiksuota. 

Pažymėtina, kad ankstesnių vertinimų metu nebuvo detaliai vertintas šios veiklos srities veiklų 

reglamentavimas bei darbo organizavimas, todėl buvo nuspręsta atlikti korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą vairuotojų pažymėjimų išdavimo veiklos srityje. Šios veiklos srities vertinimas 

yra aktualus, nes atitinka Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos 

rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. 

lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246, 10 punkte nustatytus kelis kriterijus, t. y. daugiausia priimami 

sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, veikla yra susijusi 

su leidimų suteikimu ar apribojimu. 

Siekiant įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę vairuotojų pažymėjimų išdavimo veiklos 

srityje, vertinti šie veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai ir kiti duomenys:  

1. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB 2006 m. gruodžio 20 d. dėl 

vairuotojo pažymėjimų; 

3. Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau – 

Taisyklės); 

4. Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas); 

5. Prašymo išduoti vairuotojo pažymėjimą ir pažymos apie vairuotojo pažymėjimo įteikimą 

formos bei atsisakymo išduoti / įteikti vairuotojo pažymėjimą forma; 

6. Dokumentų naudojamų išduoti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą formos; 

7. Vairuotojo pažymėjimų išdavimo skubos tvarka aprašas;  

8. Negaliojančių vairuotojo pažymėjimų naikinimo tvarkos aprašas; 

9. Pareiškėjui paliekamo vairuotojo pažymėjimo žymėjimo negaliojančiu taisyklės; 

10. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų saugos 

nuostatai; 

11. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto 

priemonių vairuotojų registrų duomenų taisymo tvarkos aprašas; 

12. Vairuotojų pažymėjimų išdavimo informacinės sistemos naudotojo instrukcija; 

13. VĮ „Regitra“ darbuotojų priimtų sprendimų ir duomenų tvarkymo kontrolės tvarkos 

aprašas; 

14. Įmonės interneto svetainėje www.regitra.lt skelbiama informacija; 

15. VĮ „Regitra“ darbuotojų priimtų sprendimų ir duomenų tvarkymo kontrolės suvestinių 

duomenys. 

16. Veiklos sritį reglamentuojantys procesai: Informacijos, gautos iš sveikatos priežiūros 

įstaigų, tvarkymas; Informacijos, apie asmeniui taikomas kardomąsias arba baudžiamojo poveikio 

priemones, tvarkymas; Vairuotojo pažymėjimo grąžinimas; Iš užsienio gauto Lietuvos vairuotojo 

pažymėjimo tvarkymas; ES/EEE vairuotojo pažymėjimo tvarkymas. 

 

Teikiant vairuotojų pažymėjimų paslaugas, VĮ „Regitra“ yra įdiegusi prevencijos priemones, 

kurios padeda valdyti pareiškėjų duomenų patikimumo bei korupcijos pasireiškimo rizikas, o tuo 

pačiu prisideda prie biurokratinės naštos mažinimo ir paslaugų teikimo efektyvumo didinimo. 

Pareiškėjui VĮ „Regitra“ padalinyje pateikus Taisyklėse bei Apraše nustatytus dokumentus, 

VĮ „Regitra“ įgaliotasis darbuotojas nustatyta tvarka patikrina pareiškėjo asmens duomenis, 

http://www.regitra.lt/
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tvarkomus: Gyventojų registre, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų 

žinybiniame registre, Administracinių nusižengimų registre, Vairuotojų registre, Vairuotojų 

egzaminavimo informacinėje sistemoje, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, Vairavimo 

mokyklų portale, ES vairuotojo pažymėjimų tinkle (pagal poreikį). Pareiškėjui pateikiant prašymą 

Vairuotojų portale, patikrinimai atliekami automatiškai. Sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas 

elektronines medicinines pažymas, VĮ „Regitra“ gauna automatiškai. Priimamos tik tos popierinės 

medicininės pažymos, kurios buvo išduotos iki 2020 m. lapkričio 11 d. 

 Duomenų gavimas iš registrų bei informacinių sistemų ir jų automatinis patikrinimas padeda 

VĮ „Regitra“ darbuotojams išvengti klaidų, o tuo pačiu apriboja galimybes piktnaudžiauti priimant 

sprendimus dėl vairuotojo pažymėjimo paslaugų suteikimo. Vairuotojų registre yra įdiegtos 

prevencijos priemonės, kurios apriboja galimybes išduoti vairuotojų pažymėjimus asmenims, kurie 

pvz. nėra išlaikę egzaminų arba kuriems taikomi kiti apribojimai. 

 

Remiantis Taisyklių 9.3 p. nuostata, vairuotojo pažymėjimą gali užsisakyti tik pareiškėjai, 

kurių deklaruota gyvenamoji vieta Lietuvoje yra bent 185 dienos kiekvienais kalendoriniais metais. 

VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas, siekdamas įvertinti ar pareiškėjas nustatytą terminą yra deklaravęs 

gyvenamąją vietą Lietuvoje, patikrina jo duomenis Gyventojų registre. Jei pareiškėjo nuolatinė 

gyvenamoji vieta nebuvo ar nėra deklaruota Lietuvoje bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais 

metais, tuomet jis gali pateikti dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinamas gyvenimo Lietuvoje bent 

185 dienas per kiekvienus kalendorinius metus arba studijavimo ar mokyklos lankymo Lietuvoje ar 

užsienyje, arba apibrėžtos trukmės užduoties atlikimo užsienyje, arba darbo užsienyje ir nuolatinio 

grįžimo į Lietuvą dėl asmeninių ryšių, arba atvykimo arba grįžimo nuolat gyventi į Lietuvą dėl 

asmeninių ir (ar) darbo ryšių faktas.  

Pažymėtina, kad pagal Taisyklėse nustatytą reglamentavimą, pareiškėjo ryšio su Lietuva 

trukmės vertinimas, traktuojamas ne nuo to dienos, kai pareiškėjas faktiškai deklaravo gyvenamąją 

vietą Lietuvoje, o būtent nuo kalendorinių metų pradžios dienos. Pagal šią Taisyklių nuostatą, 

pareiškėjui praėjusiais kalendoriniais metais deklaravus savo gyvenamąją vietą Lietuvoje, o į VĮ 

„Regitra“ pagal poreikį atvykus tik šiais kalendoriniais metais dėl vairuotojo pažymėjimo paslaugos, 

į ryšio su Lietuvą terminą bus įskaičiuota tik praėjusi šių kalendorinių metų dienų trukmė. Tokiu 

atveju, kai suminė pareiškėjo deklaravimo trukmė praėjusiais ir šiais kalendoriniais metais yra 185 

dienos, pareiškėjas yra vertinamas kaip neatitinkantis Taisyklėse nustatyto nuolatinės gyvenamosios 

vietos reikalavimo, nes vien tik šių kalendorinių metų trukmė nesiekia 185 dienų. Pareiškėjai reiškia 

didelį nepasitenkinimą dėl šios Taisyklių nuostatos ir norėdami gauti vairuotojo pažymėjimo 

paslaugas VĮ „Regitra“, ieško įvairių galimybių kaip jiems kitais būdais patvirtinti atitikimą 

nuolatinės gyvenamosios vietos reikalavimui. Ši Taisyklių nuostata skatina pareiškėjus ieškoti 

alternatyvių būdu kaip pagrįsti atitikimą nustatytam reikalavimui. Tokiu atveju pareiškėjai prašo VĮ 

„Regitra“ darbuotojų konsultacijos ką padaryti ir kokius dokumentus pateikti, kad tik gautų vairuotojo 

pažymėjimo paslaugą. VĮ „Regitra“ interneto svetainėje yra paskelbta rekomendacinio pobūdžio 

informacija, kokie patvirtinantys dokumentai gali būti pateikiami galimų ryšių su Lietuvą 

pagrindimui. Pažymėtina, kad tai nėra nustatyta tvarka reglamentuotas ir patvirtintas baigtinis galimų 

ryšių ir jų patvirtinimo faktą patvirtinančių dokumentų sąrašas.  

Esant tokiai neapibrėžtai situacijai, pareiškėjai teikia įvairius dokumentus savo nuožiūra su 

savo ir kitų susijusių asmenų asmens duomenimis, kuriuos VĮ „Regitra“ darbuotojai priima ir 

kiekvieną atvejį vertina individualiai. Kadangi nėra aiškiai reglamentuota, kokiais dokumentais 

galima tinkamai įrodyti asmeninius ar darbo ryšius su Lietuva, skirtingi VĮ „Regitra“ darbuotojai gali 

skirtingai traktuoti situaciją. Siekdami patvirtinti savo ryšius su Lietuva, pareiškėjai ieško įvairių 

jiems priimtinų būdu ir pasitaiko atvejų, kai vien dėl šios priežasties registruojasi Užimtumo 

tarnyboje, kad galėtų pristatyti pažymą, kad ieško darbo arba teikia įvairius dokumentus apie 

Lietuvoje gyvenančius globojamus artimus asmenis, turimą nekilnojamą turtą ir pan. 

Aiškaus reglamentavimo nebuvimas kokie dokumentai yra priimtini, pareiškėjams, kurie yra 

linkę sukčiauti, sudaro galimybes nesudėtingai įrodyti atitikimą taikomam nuolatinės gyvenamosios 

vietos reikalavimui, nes pateikti dokumentai gali ir neatitikti realios situacijos (pvz. darbo sutartis, 

buto nuomos sutartis gali būti jau nutraukta, pateikiami dokumentai gali būti suklastoti ir pan.). Šis 
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nepakankamas reglamentavimas sudaro prielaidas korupcijos pasireiškimo rizikai, nes VĮ „Regitra“ 

darbuotojai gali skirtingai traktuoti situacijas arba esant asmeniniam suinteresuotumui, nepagrįstai 

priimti pareiškėjui palankius sprendimus dėl atitikimo nuolatinės gyvenamosios vietos reikalavimui.  

VĮ „Regitra“ taikoma nuostata, kad pateikdamas prašymą dėl paslaugos gavimo, pareiškėjas 

patvirtina, kad yra įspėtas dėl atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodeksą už 

melagingos informacijos pateikimą, siekiant įgyti dokumentą, apie galimą teisės vairuoti atėmimą ir 

neteisėtai gauto vairuotojo pažymėjimo paskelbimą negaliojančiu, vertintina kaip nepakankama 

korupcijos pasireiškimo rizikos valdymo priemonė.  

Siekiant valdyti šią riziką, būtų tikslinga Taisykles papildyti nuostatomis, kokie asmeninius 

ar darbo ryšius Lietuvoje, patvirtinantys dokumentai yra priimtini. Tokiu atveju būtų eliminuota 

galimybė darbuotojams pasinaudojus aiškiai nereglamentuota situacija, nepagrįstai priimti 

pareiškėjui palankius sprendimus. 

 

Taisyklių 5 p. nustatyta, kad asmuo gali turėti tik vieną galiojantį vairuotojo pažymėjimą. 

Vadovaujantis Taisyklių 9.1. p. pareiškėjas pateikdamas Prašymą, patvirtina, kad neturi užsienio 

valstybėje išduoto galiojančio vairuotojo pažymėjimo. Atsižvelgiant į Taisyklių 31 p., jei yra pagrįstų 

priežasčių įtarti, kad pareiškėjas turi kitos ES ar EEE valstybės vairuotojo pažymėjimą, tačiau jo 

nepateikia, VĮ „Regitra“ patikrina ES vairuotojo pažymėjimų tinkle (toliau – RESPER) arba, jei nėra 

galimybės patikrinti, siunčia atitinkamos ES valstybės narės ar EEE valstybės kompetentingai 

institucijai paklausimą, ar pareiškėjas neturi toje valstybėje išduoto galiojančio vairuotojo 

pažymėjimo. Pažymėtina, kad nėra aiškiai reglamentuota kokius kontrolės veiksmus ir kuriais 

atvejais turi atlikti VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas, kad nustatyti požymiai turėtų sukelti įtarimą 

jog pareiškėjas galimai pateikė neteisingą informaciją, nes jis gali turėti galiojantį kitos šalies 

vairuotojo pažymėjimą ir reikia atlikti papildomą patikrinimą.  

Pagal įdiegtus funkcionalumus Vairuotojų pažymėjimų išdavimo informacinėje sistemoje, 

vertinant pareiškėjo pateiktą Prašymą, vykdomi automatiniai patikrinimai dėl pareiškėjo: ar asmuo 

paieškomas, ar yra ĮKNR, ANR apribojimų, ar asmuo turi skolų, ar asmuo turi ANR pažeidimų, ar 

yra Regitros apribojimų, ar yra medicininė pažymą, tačiau patikrinimas RESPER ar neturi kitoje 

valstybėje išduoto galiojančio vairuotojo pažymėjimo, vykdomas tik VĮ „Regitra“ įgaliotam 

darbuotojui kilus įtarimui, kad pareiškėjas pateikė neteisingą informaciją. Kadangi nėra aiškiai 

reglamentuota, kokius kontrolės veiksmus reikia atlikti ir kokie požymiai, turėtų kelti įtarimą, kad 

pareiškėjo pateikiama informacija nepatikima, skirtingi VĮ „Regitra“ darbuotojai gali taikyti 

skirtingas praktikas kada atlikti patikrinimą RESPER, o kada jo atlikti nebūtina.  

Aiškaus reglamentavimo nebuvimas sudaro prielaidas korupcijos pasireiškimo rizikai, nes VĮ 

„Regitra“ darbuotojai gali skirtingai traktuoti situacijas arba esant asmeniniam suinteresuotumui, 

nepagrįstai priimti pareiškėjui palankius sprendimus ir neatlikti patikrinimo RESPER, kad jam būtų 

paliktas galiojantis kitos šalies vairuotojo pažymėjimas.  

Siekiant valdyti šią riziką, būtų tikslinga nustatyti kriterijus, kokiais atvejais vykdyti  

patikrinimą RESPER. Tokiu atveju būtų eliminuota galimybė darbuotojams pasinaudojus aiškiai 

nereglamentuota situacija, nepagrįstai priimti pareiškėjui palankius sprendimus. 

 

 

II. VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI 

 

Atliekant vertinimą identifikuotos pagrindinės korupcijos pasireiškimo rizikos - vairuotojo 

pažymėjimų išdavimo ir (ar) teisės vairuoti sugrąžinimo reikalavimų nevykdymas ir (ar) netinkamas 

vykdymas. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą šioje veiklos srityje nustatyta, kad 

yra priimti veiklos įgyvendinimui reikalingi teisės aktai bei parengti ir papildomai rengiami procesai.  

Įvertinus visą surinktą informaciją, nustatyti šie korupcijos rizikos veiksniai: 
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1. Nėra detaliai reglamentuota kokie pareiškėjo pateikti dokumentai laikytini priimtinais, kad 

būtų tinkamai pagrįstas atitikimas taikomam nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje reikalavimui 

dėl asmeninių ar darbo ryšių. 

2. Esama pareiškėjo pateiktos informacijos vertinimo tvarka, neužtikrina patikimo įvertinimo 

ar asmuo neturi užsienio valstybėje išduoto galiojančio vairuotojo pažymėjimo. 

 

III. PASIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS 

ĮTAKOS PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO 

 

Eil.  

Nr. 

Priemonės Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

1. Detaliai reglamentuoti 

priimtinų dokumentų sąrašą, 

kuriais gali būti pagrįstas 

atitikimas reikalavimui dėl 

nuolatinės gyvenamosios 

vietos Lietuvoje pagal  

asmeninius ar darbo ryšius. 

Patvirtintas dokumentų 

sąrašas, pagal kurį VĮ 

„Regitra“ priimtų sprendimus 

dėl pareiškėjo asmeninių ar 

darbo ryšių Lietuvoje atitikimo 

nuolatinės gyvenamosios 

reikalavimui. 

Patvirtintas asmeninius ar 

darbo ryšius Lietuvoje 

galinčių patvirtinti 

priimtinų dokumentų 

sąrašas. 

2. Nustatyti kriterijus, kuriais 

atvejais būtina vykdyti 

patikrinimą siekiant įvertinti 

ar pareiškėjas neturi ES ar 

EEE valstybėje išduoto 

galiojančio vairuotojo 

pažymėjimo. 

Užtikrintas patikimas 

pareiškėjo duomenų 

įvertinimas, atliekant 

patikrinimus ES vairuotojo 

pažymėjimų tinkle (RESPER). 

Patvirtinti kriterijai, kurių 

pagrindu atliekami 

patikrinimai, siekiant 

įvertinti ar asmuo neturi ES 

ar EEE valstybėje išduoto 

galiojančio vairuotojo 

pažymėjimo. 

 

Pasiūlytų priemonių įgyvendinimo terminai ir atsakingi už priemonių įgyvendinimą, bus 

nustatomi tvirtinant VĮ „Regitra“ 2023 m. korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planą. 

 

 

Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas                  Edmundas Bogavičius 

 

______________________ 
 


