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MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Paslaugos kaina, Eur 

Įm
o
k

o
s 

k
o
d

a
s 

Priekabos 

(O1 klasė) 

Priekabos       

(O2-O4 

klasės) 

Motociklai, 

mopedai, 

visi 

keturračiai 

Lengvieji, 

krovininiai 

automobiliai, 

autobusai 

(M, N kateg.) 

1. Transporto priemonės įregistravimas, išduodant transporto priemonės registracijos dokumentą: 

1.1. pirmą kartą įregistruojant Lietuvos Respublikoje transporto priemonę, 

kuri yra nauja, neregistruota ir įsigyta iš jos gamintojo arba jo prekybos 

atstovo, sudariusio sutartį su valstybės įmone „Regitra“ dėl tokių 

transporto priemonių duomenų teikimo 

3,48 5,50 10,43 14,48 

 

1463 

1.2. pirmą kartą įregistruojant Lietuvos Respublikoje kitas transporto 

priemones 
2,90 4,63 8,98 12,45 

1.3. pakartotinis transporto priemonės įregistravimas Lietuvos 

Respublikoje, kai transporto priemonė po išregistravimo Lietuvos 

Respublikoje nebuvo įregistruota užsienyje 

2,32 4,05 7,53 10,14 

2. Pakartotinis transporto priemonės įregistravimas Lietuvos Respublikoje 

(neišduodant naujo transporto priemonės registracijos dokumento), kai 

transporto priemonė po išregistravimo Lietuvos Respublikoje nebuvo 

įregistruota užsienyje 

1,45 3,18 6,66 9,27 

3. Transporto priemonės registravimo duomenų keitimas: 

3.1. pasikeitusio transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenų 

registravimas, kai kreipiasi buvusio transporto priemonės savininko 

(valdytojo) vardu veikiantis pareiškėjas 

1,74 1,74 2,32 2,90 1463 

3.2. kitais transporto priemonių registravimo duomenų keitimo atvejais: 

3.2.1. išduodant transporto priemonės registracijos dokumentą 2,61 4,63 8,40 11,30 
1463 

3.2.2. neišduodant transporto priemonės registracijos dokumento 1,74 3,77 7,53 10,43 
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4. Transporto priemonės autentiškumo patikrinimas, jį atliekant atvejais, nurodytais: 

4.1. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. 

gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir 

jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 

59.1 papunktyje 

3,77 6,08 11,58 15,35 
1463 

4.2. Taisyklių 59.2–59.6 papunkčiuose ir 60 punkte. 2,32 2,32 4,05 6,08 

5. Transporto priemonės išregistravimas transporto priemonės savininko (valdytojo) pageidavimu: 

5.1. baigus eksploatuoti transporto priemonę 1,74 1,74 2,32 2,90 
1463 

5.2. kitais transporto priemonės išregistravimo atvejais 2,32 2,32 3,19 4,92 

6. Anksčiau skirto valstybinio registracijos numerio pakartotinis 

priskyrimas transporto priemonės savininko (valdytojo) pageidavimu 
6,66 6,66 6,66 6,66 1465 

 

Pastabos: 

1. Transporto priemonių kategorijos ir klasės nurodytos pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją 

reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl 

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“. 

2. Į transporto priemonės registravimo paslaugos kainą neįskaičiuota valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo kaina. 

3. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro arba kitų duomenų teikėjų pateiktų duomenų, informacijos pagrindu leidimas transporto 

priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdomas arba leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymas panaikinamas nemokamai. 

4. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro arba kitų duomenų teikėjų pateiktų duomenų, informacijos pagrindu (nesikreipiant 

pareiškėjui) transporto priemonė išregistruojama nemokamai. 

5. Už transporto priemonių (Ml klasė), kurių valdytojai yra neįgalūs (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidai), netekę darbingumo arba kuriems yra 

nustatyti specialieji poreikiai, registravimo paslaugas, nuodytas kainoraščio 1 – 5 punktuose, nustatomos šios nuolaidos (kartą per 3 metus): 

 

Invalidumo grupė I gr. II gr. III gr. 
Įmokos 

kodas 
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Netektas darbingumas (%) 75–100 60–70 45–55 

1463 

Neįgalumo lygis sunkus vidutinis lengvas 

Specialiųjų poreikių lygis didelis vidutinis nedidelis 

Nuolaida registravimo 

paslaugoms (%) 
90 75 50 

 

6. Paklausimo, kuriuo užsienio juridinių asmenų prašoma pateikti informaciją apie transporto priemonės statusą jos kilmės šalyje, parengimo ir 

išsiuntimo arba transporto priemonės statuso tikrinimo tarptautinėse  transporto priemonių duomenų bazėse (kai duomenys teikiami atlygintinai) kaina – 17,38 

euro; įmokos kodas – 1465. 

7. Transporto priemonių duomenų teikimo sutarties, sudarytos tarp jų gamintojų arba jų prekybos atstovų ir valstybės įmonės „Regitra“, 

administravimo kaina – 21,72 Eur; įmokos kodas – 1465.  

8. Teikiant registravimo paslaugų kainoraščio 1, 2, 3 ir 5 punktuose nurodytas transporto priemonių registravimo paslaugas elektroninėje erdvėje, 

paslaugų kaina mažinama 20 proc. Gauta suma suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles. 

9. Archyve saugomo viso ar dalies dokumentų rinkinio, suformuoto vykdant transporto priemonės registravimo operaciją, kopijų parengimo ir 

išdavimo kaina – 1,45 euro; įmokos kodas – 1465. 

 


