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PATVIRTINTA 

Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 

2012 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-152 

(Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. (1.1E)-V-132 redakcija) 

 

 

REGISTRAVIMOSI  LAIKYTI  EGZAMINĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta registravimosi į 

teorinių žinių (toliau – teorijos egzaminas) ir praktinių transporto priemonės (toliau – TP) valdymo 

įgūdžių bei gebėjimų patikrinimą (toliau – praktikos egzaminas) tvarka. 

2. Asmuo registruotis laikyti teorijos arba praktikos egzaminą, pakeisti egzamino datą ir (arba) 

laiką ar atšaukti registraciją gali: 

2.1. interneto svetainėje vp.regitra.lt (toliau – internetas), prisijungus Valstybės įmonės 

„Regitra“ Vairuotojų portale teikiamų elektroninių paslaugų naudojimo taisyklėse, patvirtintose 

valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. 

įsakymu Nr. V-4 „Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ Vairuotojų portale teikiamų elektroninių paslaugų 

naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka: 

2.1.1. per elektroninės valdžios vartus; 

2.1.2. nurodant asmens duomenis (galima tik užsiregistruoti arba atšaukti registraciją);  

2.2. VĮ „Regitra“ informacijos telefonu 8 700 55151 (toliau – telefonas) (galima tik 

užsiregistruoti arba atšaukti registraciją);  

2.3. asmeniškai atvykęs į VĮ „Regitra“ vairuotojų egzaminavimo centrą (toliau – 

egzaminavimo centras). 

3. Šio Aprašo 2.2–2.3 papunkčiuose nustatytais atvejais asmenį registruoti laikyti teorijos arba 

praktikos egzaminą gali tik VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas (toliau – įgaliotas darbuotojas).  

 

II SKYRIUS 

REGISTRAVIMOSI Į TEORIJOS EGZAMINĄ TVARKA 

 

4. Asmenys registruotis į teorijos egzaminą gali tik Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, 

patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. 

balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta 

tvarka: pasiruošę savarankiškai arba pabaigę vairavimo mokymus vairavimo mokykloje; keisdami ne 

Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą vairuotojo 

pažymėjimą arba siekdami susigrąžinti teisę vairuoti. 

5. Registruojantis laikyti teorijos egzaminą internete, nurodoma: 

5.1. telefonas (kai prisijungiama, nurodant asmens duomenis arba pirmą kartą jungiantis per 

elektroninės valdžios vartus); 

5.2. elektroninis paštas (kai prisijungiama, nurodant asmens duomenis arba pirmą kartą 

jungiantis per elektroninės valdžios vartus); 

5.3. TP kategorija (-os) arba tai, kad teorijos egzaminą laikys vairavimo instruktorius; 

5.4. egzaminavimo centras, kuriame norima laikyti teorijos egzaminą. 

6. Registruojantis laikyti teorijos egzaminą telefonu arba egzaminavimo centre, nurodoma: 

6.1. vardas (tik registruojantis telefonu); 

6.2. pavardė (tik registruojantis telefonu); 

6.3. asmens kodas (tik registruojantis telefonu); 

6.4. telefonas (neprivaloma); 
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6.5. elektroninis paštas (neprivaloma); 

6.6. egzaminavimo centras, kuriame norima laikyti egzaminą; 

6.7. TP kategorija (-os) arba tai, kad egzaminą laikys vairavimo instruktorius. 

7. Asmeniui registruojantis į teorijos egzaminą internetu, pateikus Aprašo 5 punkte nurodytą 

informaciją, o, registruojantis telefonu arba pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 

egzaminavimo centre įgaliotam darbuotojui Vairuotojų egzaminavimo informacinėje sistemoje 

(toliau – VEIS) įvedus Aprašo 6.3–6.7 papunkčiuose nurodytą informaciją, programinėmis 

priemonėmis automatiškai patikrinama, ar asmuo teorijos egzaminą laikys pakartotinai, ir pagal tai 

pateikiami laisvi teorijos egzaminų datos ir laikas.  

8. Pasirinkus norimą teorijos egzamino datą ir laiką bei užregistravus į teorijos egzaminą, 

asmens prašymui suteikiamas teorijos egzamino prašymo numeris. 

9. Atšaukiant registraciją į teorijos egzaminą internete, kai prisijungiama, nurodant asmens 

duomenis, pateikiamas teorijos egzamino prašymo numeris, o, atšaukiant registraciją telefonu, 

pateikiami vardas, pavardė, asmens kodas ir teorijos egzamino prašymo numeris. Atšaukiant 

registraciją ar keičiant registravimo duomenis egzaminavimo centre, pateikiamas asmens tapatybę 

patvirtinantis dokumentas. 

10. Teorijos egzaminų laikymo grafikas egzaminavimo centre privalo būti suplanuotas ne 

trumpesniam kaip 4 mėn. laikotarpiui. Teorijos egzaminų grafikas gali būti pildomas ne vėliau kaip 

viena diena iki planuojamos naujos egzamino datos. Įgaliotas darbuotojas privalo nuolat stebėti ir 

užtikrinti, kad egzaminavimo centre būtų pakankamas suplanuotų laisvų teorijos egzaminų vietų 

skaičius. 

11. Egzaminuojamajam, kurio teorijos egzaminas buvo įvertintas neigiamai dėl Teorijos 

egzamino vykdymo instrukcijos, patvirtintos VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2017 m. rugsėjo 

14 d. įsakymu Nr. V-180 „Dėl Teorijos egzamino vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 5.3 papunktyje 

nurodytų pareigų nevykdymo, t. y., jei egzamino metu ir (arba) jam pasibaigus egzaminų klasėje 

naudojosi literatūra, akiniais (jei jie nėra skirti regėjimo korekcijai), fotoaparatais, mobiliojo ryšio bei 

kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis (išskyrus dėl medicininių priežasčių, pvz., 

klausos aparatai), kalbėjosi su kitais asmenimis arba, darbuotojui paprašius, atsisakė parodyti, ar 

neturi egzamino metu draudžiamų naudoti informacijos priėmimo ir perdavimo priemonių, 

pakartotinai registruojantis laikyti teorijos egzaminą, leidžiama pasirinkti egzamino datą ne ankstesnę 

kaip vieni metai nuo neigiamai įvertinto teorijos egzamino laikymo dienos. 

 

III SKYRIUS 

REGISTRAVIMOSI Į PRAKTIKOS EGZAMINĄ TVARKA 

 

12. Asmenys registruotis į praktikos egzaminą gali, jeigu išlaikė teorijos egzaminą, jeigu 

teorijos egzamino rezultatas galioja arba teorijos egzamino laikyti nereikia, vadovaujantis Motorinių 

transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių 

transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punkte 

nurodytais atvejais. 

13. Asmenims, laikantiems praktikos egzaminą pirmą kartą, registruotis į egzaminą suteikiama 

pirmenybė laikančiųjų pakartotinai atžvilgiu.  

14. Registruojantis laikyti praktikos egzaminą internete, nurodoma: 

14.1. telefonas (kai prisijungiama, nurodant asmens duomenis arba pirmą kartą jungiantis per 

elektroninės valdžios vartus); 

14.2. elektroninis paštas (kai prisijungiama, nurodant asmens duomenis arba pirmą kartą 

jungiantis per elektroninės valdžios vartus); 

14.3. teorijos egzamino prašymo numeris (kai prisijungiama, nurodant asmens duomenis); 

14.4. TP, kuria bus laikomas  praktikos egzaminas, kategorija; 

14.5. TP pavarų dėžės tipas (rankinė arba automatinė); 

14.6. jei būtina, kad TP turi būti pritaikyta fizinei negaliai; 
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14.7. egzaminavimo centras, kuriame norima laikyti praktikos egzaminą; 

14.8. kas pateiks praktikos egzaminui reikalingą TP (VĮ „Regitra“ ar asmuo). 

15. Registruojantis laikyti praktikos egzaminą telefonu arba egzaminavimo centre, nurodoma: 

15.1. vardas (tik registruojantis telefonu); 

15.2. pavardė (tik registruojantis telefonu); 

15.3. asmens kodas (tik registruojantis telefonu); 

15.4. telefonas (neprivaloma); 

15.5. elektroninis paštas (neprivaloma);  

15.6. teorijos egzamino prašymo numeris (tik registruojantis telefonu); 

15.7. egzaminavimo centras, kuriame norima laikyti  praktikos egzaminą; 

15.8. TP, kuria bus laikomas praktikos egzaminas, kategorija; 

15.9. TP pavarų dėžės tipas (rankinė arba automatinė); 

15.10. kas pateiks praktikos egzaminui reikalingą TP (VĮ „Regitra“ ar asmuo). 

16. Asmeniui registruojantis į praktikos egzaminą internetu, pateikus Aprašo 14 punkte 

nurodytą informaciją, o, registruojantis telefonu, pateikus Aprašo 15 punkte nurodytą informaciją, 

arba, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir egzaminavimo centre įgaliotam 

darbuotojui VEIS įvedus Aprašo 15.3–15.10 papunkčiuose nurodytą informaciją, pateikiami laisvi 

praktikos egzaminų datos ir laikas, programinėmis priemonėmis automatiškai patikrinus, ar: 

16.1. egzaminuojamasis praktikos egzamino metu bus sulaukęs Lietuvos Respublikos saugaus 

eismo automobilių keliais įstatyme nurodyto amžiaus, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam 

tikros kategorijos motorines TP;  

16.2. egzaminuojamasis praktikos egzaminą laikys pirmą kartą ar pakartotinai;  

16.3. egzaminuojamasis išlaikė atitinkamos kategorijos teorijos egzaminą ir ar teorijos 

egzamino rezultatas galioja, jei teorijos egzaminą egzaminuojamasis privalo laikyti; 

16.4. egzaminuojamajam netaikomos Aprašo 19 punkto nuostatos. 

17. Pasirinkus norimą praktikos egzamino datą ir laiką bei užregistravus į praktikos egzaminą, 

asmens prašymui suteikiamas praktikos egzamino prašymo numeris. 

18. Atšaukiant registraciją į praktikos egzaminą internete, kai prisijungiama, nurodant asmens 

duomenis, pateikiamas praktikos egzamino prašymo numeris, o, atšaukiant registraciją telefonu, 

pateikiami vardas, pavardė, asmens kodas ir praktikos egzamino prašymo numeris. Atšaukiant 

registraciją ar keičiant registravimo duomenis egzaminavimo centre, pateikiamas asmens tapatybę 

patvirtinantis dokumentas. 

19. Nustatytu laiku neatvykusiems į praktikos egzaminą arba pranešusiems apie neatvykimą 

arba pakeitusiems egzamino datą ir (arba) laiką, likus mažiau negu 24 val. iki numatytos praktikos 

egzamino pradžios, asmenims pakartotinai registruojantis laikyti praktikos egzaminą, leidžiama 

pasirinkti egzamino datą ne ankstesnę kaip po 30 kalendorinių dienų nuo neatvykimo į egzaminą 

dienos, išskyrus Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo paslaugų kainoraščio, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450 

„Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“, 1 pastaboje 

nurodytu atveju. 

20. Praktikos egzaminų laikymo grafikas egzaminavimo centre privalo būti suplanuotas ne 

trumpesniam kaip 4 mėn. laikotarpiui. Praktikos egzaminų grafikas gali būti pildomas ne vėliau kaip 

viena diena iki planuojamos naujos egzamino datos, išskyrus atvejus dėl egzaminuotojo(s) ligos, 

egzaminų TP gedimo arba informacinės sistemos sutrikimų. Apie vėliau negu prieš vieną dieną 

papildytą praktikos egzaminų grafiką pažymima žurnale (Aprašo priedas). Įgaliotas darbuotojas 

privalo nuolat stebėti ir užtikrinti, kad egzaminavimo centre būtų pakankamas kiekvienos kategorijos 

suplanuotų laisvų praktikos egzaminų vietų skaičius. 
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IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Šis Aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar panaikintas VĮ „Regitra“ generalinio 

direktoriaus įsakymu. 

______________ 
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Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo  

priedas 

 

 

Vėliau negu prieš vieną dieną papildyto praktikos egzaminų grafiko priežasčių žurnalas 

 

Eil. 

Nr. 

Nauja egzamino data ir laikas Praktikos egzaminų grafiko pildymo priežastis  
(egzaminuotojo(s) (vardas, pavardė) liga / transporto priemonės 

gedimas / informacinės sistemos sutrikimas) 

   

   

   

 


