
KILMĖS IR PATVIRTINIMO DOKUMENTAI 

 

 

Kilmės situacija Nr. 1. 

Transporto priemonės, kai ji nebuvo registruota ir (ar) eksploatuota: 

Dokumento 

tipas 
Dokumentą išdavė 

Dokumento 

pavadinimas 
Dokumentas įrodo 

Pradinis 

Transporto priemonės 

gamintojas 
Atitikties liudijimas 

EB arba Lietuvos Respublikos 

nacionalinį transporto 

priemonės tipo patvirtinimą 

Lietuvos Respublikos 

įgaliotoji institucija 

Individualaus 

patvirtinimo liudijimas 

Lietuvos Respublikos 

individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 

EEE šalies įgaliotoji 

institucija 

Individualaus EB 

patvirtinimo liudijimas 

EB individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti techninės 

ekspertizės įmonė 

Techninės ekspertizės 

pažyma 

Nustatytus faktinius 

transporto priemonės 

duomenis 

 

Kilmės situacija Nr. 2. 

Transporto priemonės, kai ji buvo registruota ir eksploatuota Europos ekonominės erdvės šalyse ar 

Šveicarijoje: 

Dokumento 

tipas 
Dokumentą išdavė 

Dokumento 

pavadinimas 
Dokumentas įrodo 

Pradinis 

Registracijos šalies 

įgaliota institucija 

Transporto priemonės 

registracijos liudijimas 

Suteiktą nuolatinį leidimą 

patekti į viešąjį eismą 

Registracijos šalies 

įgaliota institucija 

Transporto priemonės 

laikinos registracijos 

liudijimas 

Suteiktą laikiną leidimą 

patekti į viešąjį eismą 

Registracijos šalies 

įgaliota institucija 

Nacionalinio transporto 

priemonių registro 

duomenų išrašas 

Suteiktą nuolatinį leidimą 

patekti į viešąjį eismą 

Lietuvos Respublikos 

įgaliotoji institucija 

Individualaus 

patvirtinimo liudijimas 

Lietuvos Respublikos 

individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 

Papildantis 

Transporto priemonės 

gamintojas 
Atitikties liudijimas 

EB arba Lietuvos 

Respublikos nacionalinį 

transporto priemonės tipo 

patvirtinimą 

Lietuvos Respublikos 

įgaliotoji institucija 

Europos automobilių ir 

vairuotojų pažymėjimų 

informacinėje sistemoje 

duomenų išrašas 

Suteiktą nuolatinį leidimą 

patekti į viešąjį eismą 



Lietuvos Respublikoje 

veikianti techninės 

ekspertizės įmonė 

Techninės ekspertizės 

pažyma 

Atliktą transporto 

priemonės perdirbimą 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti techninės 

ekspertizės įmonė 

Techninės ekspertizės 

pažyma 

Nustatytus faktinius 

transporto priemonės 

duomenis 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti montavimo 

įmonė 

Įrangos sumontavimo 

pažyma 

Įrengtą dujų įrangą arba 

papildomų pedalų 

sumontavimą arba 

transporto priemonės 

pritaikymą neįgaliems 

asmenims“ 

 

Kilmės situacija Nr. 3. 

Transporto priemonės, kai ji nebuvo registruota, bet buvo eksploatuota Europos ekonominės erdvės 

šalyse ar Šveicarijoje: 

Dokumento 

tipas 
Dokumentą išdavė 

Dokumento 

pavadinimas 
Dokumentas įrodo 

Pradinis 

Transporto priemonės 

gamintojas 
Atitikties liudijimas 

EB arba Lietuvos 

Respublikos nacionalinį 

transporto priemonės tipo 

patvirtinimą 

Lietuvos Respublikos 

įgaliotoji institucija 

Individualaus 

patvirtinimo liudijimas 

Lietuvos Respublikos 

individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 

EEE šalies įgaliotoji 

institucija 

Individualaus EB 

patvirtinimo liudijimas 

EB individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti techninės 

ekspertizės įmonė 

Techninės ekspertizės 

pažyma 

Nustatytus faktinius 

transporto priemonės 

duomenis 

Papildantis 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti montavimo 

įmonė 

Įrangos sumontavimo 

pažyma 

Įrengtą dujų įrangą arba 

papildomų pedalų 

sumontavimą arba 

transporto priemonės 

pritaikymą neįgaliems 

asmenims 

 

Kilmės situacija Nr. 4 

Transporto priemonės, kai ji buvo registruota ir (ar) eksploatuota ne Europos ekonominės erdvės 

šalyse ar Šveicarijoje: 

Dokumento 

tipas 
Dokumentą išdavė 

Dokumento 

pavadinimas 
Dokumentas įrodo 

Pradinis 

 

Lietuvos Respublikos 

įgaliotoji institucija 

Individualaus 

patvirtinimo liudijimas 

Lietuvos Respublikos 

individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 



EEE šalies įgaliotoji 

institucija 

Individualaus EB 

patvirtinimo liudijimas 

EB individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti techninės 

ekspertizės įmonė 

Techninės ekspertizės 

pažyma 

Naudotos transporto 

priemonės iš ne EEE šalių ar 

Šveicarijos individualų 

patvirtinimą 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti techninės 

ekspertizės įmonė 

Techninės ekspertizės 

pažyma 

Nustatytus faktinius 

transporto priemonės 

duomenis 

Papildantis 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti montavimo 

įmonė 

Įrangos sumontavimo 

pažyma 

Įrengtą dujų įrangą arba 

papildomų pedalų 

sumontavimą arba transporto 

priemonės pritaikymą 

neįgaliems asmenims 

 

Kilmės situacija Nr. 5 

Transporto priemonės, kai nėra žinoma, ar ji buvo registruota ir (ar) eksploatuota: 

Dokumento 

tipas 
Dokumentą išdavė 

Dokumento 

pavadinimas 
Dokumentas įrodo 

Pradinis 

 

Transporto priemonės 

gamintojas 
Atitikties liudijimas 

EB arba Lietuvos Respublikos 

nacionalinį transporto 

priemonės tipo patvirtinimą 

Lietuvos Respublikos 

įgaliotoji institucija 

Individualaus 

patvirtinimo liudijimas 

Lietuvos Respublikos 

individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 

EEE šalies įgaliotoji 

institucija 

Individualaus EB 

patvirtinimo liudijimas 

EB individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti techninės 

ekspertizės įmonė 

Techninės ekspertizės 

pažyma 

Nustatytus faktinius 

transporto priemonės 

duomenis 

Papildantis 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti montavimo 

įmonė 

Įrangos sumontavimo 

pažyma 

Įrengtą dujų įrangą arba 

papildomų pedalų 

sumontavimą arba transporto 

priemonės pritaikymą 

neįgaliems asmenims 

 

Kilmės situacija Nr. 6 

Transporto priemonės, kai ji yra registruota Lietuvos Respublikoje: 

Dokumento 

tipas 
Dokumentą išdavė 

Dokumento 

pavadinimas 
Dokumentas įrodo 

Pradinis 

 

Lietuvos Respublikos 

įgaliotoji institucija 
KTPR duomenų išrašas 

Suteiktą nuolatinį leidimą 

patekti į viešąjį eismą 



Lietuvos Respublikos 

įgaliotoji institucija 

Individualaus 

patvirtinimo liudijimas 

Individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 

Papildantis 

Transporto priemonės 

gamintojas 
Atitikties liudijimas 

EB arba nacionalinį 

transporto priemonės tipo 

patvirtinimą 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti techninės 

ekspertizės įmonė 

Techninės ekspertizės 

pažyma 

Atliktą transporto 

priemonės perdirbimą 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti montavimo 

įmonė 

Įrangos sumontavimo 

pažyma 

Įrengtą dujų įrangą arba 

papildomų pedalų 

sumontavimą arba 

transporto priemonės 

pritaikymą neįgaliems 

asmenims 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti techninės 

ekspertizės įmonė 

Techninės ekspertizės 

pažyma 

Nustatytus faktinius 

transporto priemonės 

duomenis 

 

Kilmės situacija Nr. 7 

Transporto priemonės, neatsižvelgiant į tai, ar jos buvo ir kur bei kada jos buvo registruotos ar 

eksploatuotos, tačiau patenkančios į Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto 

priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 2BE-281 

„Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo 

patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1–4.6 papunkčiuose nurodytų 

transporto priemonių, kurioms Lietuvos Respublikoje tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo 

procedūros netaikomos, sąrašą: 

Dokumento 

tipas 
Dokumentą išdavė 

Dokumento 

pavadinimas 
Dokumentas įrodo 

Pradinis 

Registracijos šalies 

įgaliota institucija 

Transporto priemonės 

registracijos liudijimas 

Suteiktą nuolatinį leidimą 

patekti į viešąjį eismą 

Registracijos šalies 

įgaliota institucija 

Transporto priemonės 

laikinos registracijos 

liudijimas 

Suteiktą laikiną leidimą 

patekti į viešąjį eismą 

Registracijos šalies 

įgaliota institucija 

Nacionalinio transporto 

priemonių registro 

duomenų išrašas 

Suteiktą nuolatinį leidimą 

patekti į viešąjį eismą 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti techninės 

ekspertizės įmonė 

Techninės ekspertizės 

pažyma 

Nustatytus faktinius 

transporto priemonės 

duomenis 

Lietuvos automobilių 

ar motociklų sporto 

federacija arba 

tarptautinė sporto 

federacija 

Sportinio automobilio ar 

motociklo pasas arba 

sportinių transporto 

priemonių dokumentas 

Transporto priemonės paskirtį 

sportui 



Papildantis 

Transporto priemonės 

gamintojas 
Atitikties liudijimas 

EB transporto priemonės tipo 

patvirtinimą 

EEE šalies įgaliotoji 

institucija 

Individualaus EB 

patvirtinimo liudijimas 

EB individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 

Lietuvos Respublikos 

įgaliotoji institucija 

Individualaus 

patvirtinimo liudijimas 

Lietuvos Respublikos 

individualų transporto 

priemonės patvirtinimą 

Lietuvos Respublikos 

įgaliotoji institucija 

Europos automobilių ir 

vairuotojų pažymėjimų 

informacinėje sistemos 

duomenų išrašas 

Suteiktą nuolatinį leidimą 

patekti į viešąjį eismą 

Lietuvos Respublikoje 

veikianti montavimo 

įmonė 

Įrangos sumontavimo 

pažyma 

Įrengtą dujų įrangą arba 

papildomų pedalų 

sumontavimą arba transporto 

priemonės pritaikymą 

neįgaliems asmenims“ 

 


