
 

 

 

 
 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS 

PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2018 m. gegužės 4 d. Nr. 2BE-155 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 

straipsnio 1 dalies 4 punktu, 10 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 

įgyvendinimo“ 2.31 ir 2.34 papunkčiais ir įgyvendindamas 2014 m. balandžio 3 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų 

periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB, (OL 2014 L 127, p. 

51): 

1. T v i r t i n u Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo 

tvarkos aprašą (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 20 d.; 

2.2. Lietuvos transporto saugos administracijos ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių 

asociacijos „Transeksta“ interneto svetainėse paskelbtos Europos ekonominės erdvės šalių 

techninės apžiūros įmonės, kurios gali atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų transporto 

priemonių privalomąją techninę apžiūrą, neatitinkančios šio įsakymo nuostatų, gali vykdyti 

veiklą iki 2019 m. gruodžio 31 d.; 

2.3. šiuo įsakymu tvirtinamo Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros 

pripažinimo tvarkos aprašo 17–25 punktai ir 3 priedas galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

3. N u r o d a u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir 

Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje. 

 

 

 

L. e. Administracijos direktoriaus pareigas                     Genius Lukošius   
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PATVIRTINTA 

Lietuvos transporto saugos administracijos 

direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. 

įsakymu Nr. 2BE-155  

 

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS 

PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros pripažinimo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato: 

1.1. subjektų, atliekančių Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių 

privalomąją techninę apžiūrą Europos ekonominės erdvės valstybėje (toliau – Subjektai), 

įgaliojimo sąlygas ir tvarką; 

1.2. Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomosios techninės 

apžiūros, atliktos kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, pripažinimo tvarką; 

1.3. Lietuvos Respublikoje registruojamų transporto priemonių privalomosios techninės 

apžiūros, atliktos kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, pripažinimo tvarką. 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

saugaus eismo automobilių keliais įstatyme. 

 

II SKYRIUS 

SUBJEKTŲ ĮGALIOJIMO SĄLYGOS IR TVARKA 

 

3. Subjektai, pageidaujantys atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų transporto 

priemonių privalomąją techninę apžiūrą: 

3.1. turi būti savo šalyje įgaliotos institucijos arba valstybinės įstaigos, atsakingos už 

privalomosios techninės apžiūros valdymą, paskirti atlikti transporto priemonių privalomąją 

techninę apžiūrą ir turi įsipareigoti užtikrinti, kad privalomosios techninės apžiūros metu 

atliekamas patikrinimas atitiktų Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų 

reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 

viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto 

priemonių ir jų priekabų reikalavimų“, 2 priedo 0–9 punktuose nurodytas tikrinimo pozicijas, 

išskyrus 0.3 papunktį, 2.2.1 papunkčio d dalį, 4.1.2 papunkčio c dalį, 5.3.5 papunkčio d dalį, 

8.2.2.2 papunkčio c ir d dalis ir 8.4.2 papunktį; 

3.2. turi sudaryti elektroninių duomenų teikimo sutartį teikti automatizuotu būdu Aprašo 

1 priede nurodytą informaciją į Centralizuotąją techninės apžiūros duomenų bazę su Lietuvos 

techninės apžiūros įmonių asociacija „Transeksta“ apie toje šalyje atliktą Lietuvos Respublikoje 

registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą (toliau – elektroninių duomenų 

teikimo sutartis). 

4. Subjektai gali būti įtraukti į Subjektų, kurie gali atlikti Lietuvos Respublikoje 

registruotų transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą, sąrašą (toliau – Sąrašas) Lietuvos 

transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikę laisvos formos prašymą ir 

šiuos dokumentus:  

4.1. atitiktį Aprašo 3 punkte nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus; 

4.2. techninės apžiūros stoties (-ių) adresą (-us), kurioje (-iose) bus atliekama privalomoji 

techninė apžiūra Lietuvos Respublikoje registruotoms transporto priemonėms, jų telefono 

numerius ir el. pašto adresus; 

4.3. išduodamų privalomosios techninės apžiūros dokumentų pavyzdžius. 



2 

 

 

5. Esant poreikiui, Administracija gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus, 

informaciją, siekdama įsitikinti, kad Subjektai atitinka Aprašo reikalavimus. 

6. Prašymas Administracijoje išnagrinėjamas per 10 darbo dienų nuo tinkamo prašymo ir 

reikalingų dokumentų pateikimo dienos.  

7. Administracija per 3 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos informuoja 

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją „Transeksta“ (toliau – Asociacija) ir patį Subjektą 

apie jo įtraukimą į Sąrašą. 

8. Subjektas ne vėliau kaip kitą darbo dieną įtraukiamas į Sąrašą, paskelbiant informaciją 

apie jį Administracijos ir Asociacijos interneto svetainėse. 

9. Jeigu Subjektas nepateikia Aprašo 4 punkte visų nurodytų dokumentų ar pateikia 

netinkamus dokumentus, jis apie tai informuojamas per 3 darbo dienas nuo prašymo 

Administracijoje išnagrinėjimo dienos, nurodant trūkumus. 

10. Subjektas su prašymu atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių 

privalomąją techninę apžiūrą gali kreiptis pakartotinai pašalinęs trūkumus. 

11. Administracija, gavusi informaciją apie šalies kompetentingos institucijos sprendimą 

sustabdyti Subjekto teisę vykdyti transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą, sustabdo 

įgaliojimą atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių privalomąją techninę 

apžiūrą paskelbdama šią informaciją Sąraše. Įgaliojimas atlikti Lietuvos Respublikoje registruotų 

transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą atnaujinamas gavus informaciją apie Subjekto 

šalies kompetentingos institucijos sprendimą šią teisę atnaujinti. 

12. Jei Subjektas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, Asociacija per 5 darbo 

dienas nuo netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kreipiasi į Subjektą su prašymu 

pašalinti trūkumus bei apie tai informuoja Administraciją.  

13. Subjektui per 20 darbo dienų nuo prašymo pašalinti trūkumus išsiuntimo dienos jų 

nepašalinus, Asociacija turi teisę nutraukti elektroninių duomenų teikimo sutartį. 

14. Apie elektroninių duomenų teikimo sutarties su Subjektu nutraukimą Asociacija ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja Administraciją.  

15. Subjektas yra išbraukiamas iš Sąrašo, kai: 

15.1. su Subjektu nutraukiama elektroninių duomenų teikimo sutartis; 

15.2. gauta informacija, kad Subjekto šalies kompetentinga institucija jam panaikino teisę 

vykdyti transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą. 

 

III SKYRIUS 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS PRIPAŽINIMAS  

 

16. Subjektas, atlikęs Lietuvos Respublikoje registruotos transporto priemonės 

privalomąją techninę apžiūrą, duomenis, nurodytus Aprašo 1 priede, ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną perduoda į Centralizuotąją techninės apžiūros duomenų bazę (toliau – CTADB). 

17. Transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas) bet kuriai techninės apžiūros 

įmonei pateikia rašytinį prašymą pripažinti privalomąją techninę apžiūrą (3 priedas). 

18. Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai, registruotuoju laišku, per pasiuntinį arba 

elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu). 

19. Valdytojas kartu su prašymu pripažinti privalomąją techninę apžiūrą privalo 

papildomai pateikti Europos ekonominės erdvės šalies draudimo įmonės arba tokios įmonės 

filialo išduoto galiojančio valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo 

(poliso) kopiją ir, priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar transporto priemonės 

paskirties, Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 

„Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo 

tvarkos ir Europos ekonominės erdvės šalyse atliktos privalomosios techninės apžiūros 

pripažinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Tvarkos aprašas) 20 punkte 
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nurodytų dokumentų kopijas, transporto priemonių techninės ekspertizės įmonės išduotą 

pažymą, kurioje nurodyta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir yra 

nepavojinga žmonių sveikatai ir saugumui, jeigu transporto priemonei nustatyta tvarka buvo 

uždrausta dalyvauti viešajame eisme. 

20. Techninės apžiūros įmonė, gavusi Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytus dokumentus, 

įvertinusi CTADB saugomus duomenis apie tikrinamos transporto priemonės Subjekto atliktą 

privalomąją techninę apžiūrą, per 5 darbo dienas juos įvertina ir priima sprendimą pripažinti 

Subjekto atliktą privalomąją techninę apžiūrą arba jos nepripažinti, ir apie savo sprendimą 

informuoja valdytoją. 

21. Valdytojas informuojamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas pripažinti 

privalomąją techninę apžiūrą, arba kitu valdytojo prašyme nurodytu būdu, o jo pateikti 

dokumentai ir kita informacija saugomi techninės apžiūros įmonėje ketverius metus nuo 

techninės apžiūros įmonės sprendimo pripažinti Subjekto atliktą privalomąją techninę apžiūrą 

arba jos nepripažinti priėmimo dienos. 

22. Pasibaigus saugojimo terminui minėti dokumentai ir kita informacija sunaikinami. 

23. Techninės apžiūros įmonė, priėmusi sprendimą pripažinti Subjekto atliktą 

privalomąją techninę apžiūrą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pažymi CTADB.  

24. Kai Subjekto perduota informacija yra netiksli ar trūksta duomenų, kad privalomoji 

techninė apžiūra būtų pripažinta, techninės apžiūros įmonė privalo ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną kreiptis į Asociaciją, o Asociacija ne vėliau kaip kitą darbo dieną į informaciją suteikusį 

Subjektą, kad būtų patikslinti ar papildyti reikalingi duomenys. 

25. Subjekto atliktos privalomosios techninės apžiūros pripažinimą patvirtina įrašas 

CTADB.  

26. Kai Subjekto atliktos privalomosios techninės apžiūros galiojimo data nenurodyta 

arba yra ilgesnė, nei nustatyta Tvarkos apraše, laikoma, kad privalomoji techninė apžiūra galioja 

ne ilgiau, nei nustatyta Tvarkos apraše atitinkamai transporto priemonei, skaičiuojant nuo 

privalomosios techninės apžiūros atlikimo datos. 

27. Privalomosios techninės apžiūros pripažinimas negali būti atliktas, jei transporto 

priemonei taikomi apribojimai, t. y. reikalinga ekspertizės pažyma ar transporto priemonė yra 

nurašyta. 

 

IV SKYRIUS 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOJAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS 

PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS PRIPAŽINIMO TVARKA 
 

28. Lietuvos Respublikoje registruojant kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje 

registruotą transporto priemonę, privalomoji techninė apžiūra, atlikta kitoje Europos ekonominės 

erdvės valstybėje, pripažįstama pareiškėjui pateikus galiojančią Europos ekonominės erdvės 

valstybės išduotą techninės apžiūros pažymą, kurios turinys turi atitikti Techninės apžiūros 

rezultatų kortelės (ataskaitos) pildymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto 

inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 2B-76 

„Dėl Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 6.1, 6.4, 6.15, 6.16, 6.18, 14, 15.1–15.4 papunkčiuose įtvirtintus turinio 

reikalavimus.  

29. Privalomosios techninės apžiūros pripažinimas atliekamas prieš transporto priemonės 

įregistravimą Lietuvos Respublikoje. 

30. Registruojant Europos ekonominės erdvės valstybės transporto priemonę Lietuvos 

Respublikoje, privalomosios techninės apžiūros pripažinimą atlieka Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl 2014 m. balandžio 3 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų 

periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama direktyva 2009/40/EB, nuostatų 
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įgyvendinimo“ paskirtas nacionalinis ryšių palaikymo punktas – valstybės įmonė „Regitra“ 

(toliau – VĮ „Regitra“). 

31. Įregistravus transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, į Lietuvos Respublikos kelių 

transporto priemonių registrą įrašomi Aprašo 2 priede išvardyti duomenys. 

32. Duomenys, išvardyti Aprašo 2 priede, elektroninėmis ryšio priemonėmis perduodami 

į CTADB. 

33. Transporto priemonių privalomoji techninė apžiūra nepripažįstama, kai Europos 

ekonominės erdvės valstybės Transporto priemonių registre, kuris yra tiesiogiai prieinamas VĮ 

„Regitra“, arba transporto priemonės registracijos dokumentuose yra informacija apie: 

33.1. transporto priemonei išduotą sunaikinimo pažymėjimą; 

33.2. transporto priemonės pažeidimus, dėl kurių yra panaikintas leidimas dalyvauti 

viešajame eisme.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Aprašo pagrindu priimti sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka. 

 



 

 

Privalomosios transporto priemonių 

techninės apžiūros pripažinimo 

tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

PRIVALOMI PATEIKTI DUOMENYS Į CENTRALIZUOTĄJĄ TECHNINĖS 

APŽIŪROS DUOMENŲ BAZĘ APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE 

REGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ 

 

1. Subjekto šalis, kurioje atlikta privalomoji techninė apžiūra. 

2. Subjekto šalies techninės apžiūros įmonės, kurioje atlikta privalomoji techninė apžiūra, 

pavadinimas, adresas, kontaktinė informacija. 

3. Subjekto šalies techninės apžiūros įmonėje išduoto transporto priemonės privalomosios 

techninės apžiūros dokumento (-ų) numeris (-iai). 

4. Subjekto šalies techninės apžiūros įmonėje atliktos transporto priemonės privalomosios 

techninės apžiūros data. 

5. Subjekto šalies techninės apžiūros įmonėje atliktos transporto priemonės privalomosios 

techninės apžiūros galiojimo data. 

6. Privalomosios techninės apžiūros išvada. 

7. Privalomosios techninės apžiūros rezultatai. 

8. Privalomosios techninės apžiūros tipas (priminė techninė apžiūra, pakartotinė techninė 

apžiūra). 

9. Transporto priemonės valstybinio numerio ženklas. 

10. Transporto priemonės identifikavimo kodas. 

11. Transporto priemonės klasė, kodas. 

12. Transporto priemonės pagaminimo pirmos registracijos data arba transporto 

priemonės pagaminimo metai. 

13. Transporto priemonės markė. 

14. Transporto priemonės modelis. 

15. Degalų tipas (galios šaltinis). 

16. Transporto priemonės rida. 

17. Išduotų privalomosios techninės apžiūros dokumentų skenuota kopija. 

 

 

_______________ 



 

 

Privalomosios transporto 

priemonių techninės apžiūros 

pripažinimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

PRIVALOMI PATEIKTI DUOMENYS Į CENTRALIZUOTĄJĄ TECHNINĖS 

APŽIŪROS DUOMENŲ BAZĘ APIE LIETUVOS RESPUBLIKOJE 

REGISTRUOJAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS 

APŽIŪROS PRIPAŽINIMĄ 

 

1. Transporto priemonės duomenys. 

2. Transporto priemonės registracijos duomenys. 

3. Privalomosios techninės apžiūros pripažinimo duomenys: 

3.1. Europos ekonominės erdvės valstybė (toliau – EEE šalis), kurioje atlikta 

privalomoji techninė apžiūra; 

3.2. EEE šalies techninės apžiūros įmonės, kurioje atlikta privalomoji techninė apžiūra, 

pavadinimas, adresas, kontaktinė informacija; 

3.3. EEE šalies techninės apžiūros įmonėje išduoto transporto priemonės privalomosios 

techninės apžiūros dokumento numeris; 

3.4. EEE šalies techninės apžiūros įmonėje atliktos transporto priemonės privalomosios 

techninės apžiūros data; 

3.5. EEE šalies techninės apžiūros įmonėje atliktos transporto priemonės privalomosios 

techninės apžiūros galiojimo data; 

3.6. EEE šalies techninės apžiūros įmonėje atliktos transporto priemonės privalomosios 

techninės apžiūros metu nustatyta rida arba nustatyta rida registruojant; 

3.7. EEE šalies išduotų privalomosios techninės apžiūros dokumentų skenuota kopija; 

3.8. privalomosios techninės apžiūros galiojimo Lietuvos Respublikoje data. 

 

______________ 



 

 

Privalomosios transporto priemonių 

techninės apžiūros pripažinimo  

tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

(Prašymo pripažinti privalomąją techninę apžiūrą pavyzdys) 
 

______________________________________________________ 
(pareiškėjo vardas, pavardė) 

 

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijai  
(arba nurodomas techninės apžiūros įmonės, į kurią kreipiamasi, pavadinimas)   

 

PRAŠYMAS 

PRIPAŽINTI PRIVALOMĄJĄ TECHNINĘ APŽIŪRĄ  

 
_______________ 

(data) 

________________ 

(vieta) 

 

Prašau pripažinti transporto priemonės ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(markė, modelis, valstybinis registracijos numeris, transporto priemonės indentifikavimo numeris) 

 

privalomąją techninę apžiūrą, kuri buvo atlikta Europos ekonominės erdvės valstybės techninės 

apžiūros įmonėje  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 
(įmonės pavadinimas, šalies, kurioje buvo atlikta privalomoji techninė apžiūra, pavadinimas) 

 

galiojančia Lietuvos Respublikoje ir apie tai paskelbti Centralizuotojoje techninės apžiūros 

duomenų bazėje.  

 

Informaciją apie privalomosios techninės apžiūros pripažinimą prašau pateikti 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(nurodomas pageidaujamas pateikimo būdas) 

 

PRIDEDAMA: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 
(valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir, priklausomai nuo transporto 

priemonės konstrukcijos ar transporto priemonės paskirties, Tvarkos aprašo 20 punkte nurodytų dokumentų kopijos)  

 

_______________ 

 


