
    

NAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMINTOJŲ ATSTOVŲ, SUDARIUSIŲ SUTARTĮ 

SU VĮ „REGITRA“ DĖL NAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DUOMENŲ TEIKIMO,  

APTARNAVIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Naujų transporto priemonių gamintojų atstovų, sudariusių sutartį su VĮ „Regitra“ dėl naujų 

transporto priemonių duomenų teikimo, aptarnavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato naujų 

transporto priemonių gamintojų atstovų, sudariusių sutartį su VĮ „Regitra“ dėl naujų transporto 

priemonių duomenų teikimo, išankstinės rezervacijos prašymų dėl VĮ „Regitra“ paslaugų padalinyje 

suteikimo, taip pat prašymų deklaruoti naujos transporto priemonės nuosavybės teisės įgijimą ir 

įregistruoti naujas transporto priemones pateikimo nagrinėjimo tvarką. 

2. Naujų transporto priemonių gamintojų atstovai, sudarę sutartį su VĮ „Regitra“ dėl naujų 

transporto priemonių duomenų teikimo, gali būti aptarnaujami tiek Tvarkoje, tiek Asmenų 

aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ padaliniuose aptarnavimo tvarkoje, patvirtintoje valstybės 

įmonės „Regitra“  generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. (1.1E)-1V-299 „Dėl 

Asmenų aptarnavimo valstybės įmonės „Regitra“ padaliniuose tvarkos patvirtinimo“, nustatyta 

tvarka. 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

3.1. Pareiškėjas – juridinio asmens, kuris yra naujų transporto priemonių gamintojo, sudariusio 

sutartį su VĮ „Regitra“ dėl naujų transporto priemonių duomenų teikimo, atstovas. 

3.2. Prašymas dėl paslaugų suteikimo (toliau – Prašymas) –  Tvarkos 2 priede nustatytos 

formos pareiškėjo pasirašytas dokumentas, kuriame nurodyta visa formoje užpildyta informacija. 

3.3. Prašymo pagrindai – Prašyme nurodytos (-ų) transporto priemonės (-ių) nuosavybės teisę 

patvirtinantis dokumentas, valdymo pagrindą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, naujos 

transporto priemonės patvirtinimo dokumentas, pažyma apie transporto priemonės tapatumo 

duomenis, pagal atitinkamą transporto priemonės kategoriją, pareiškėjo atstovavimą patvirtinantis 

dokumentas. 

3.4. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo 

automobilių keliais įstatyme, Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse, 

pavirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 

„Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“, ir Motorinės 

transporto priemonės ir jos priekabos nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos apraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-379 „Dėl 

Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Deklaravimo tvarkos aprašas), vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

PRAŠYMO PATEIKIMAS 

 

4. Pareiškėjas, norėdamas gauti transporto priemonių registracijos ir (ar) savininko deklaravimo 

paslaugas, turi iš anksto rezervuoti atvykimo į VĮ „Regitra“ padalinį laiką, užpildydamas Tvarkos 1 

priede nustatytos formos išankstinės rezervacijos prašymą (toliau – Išankstinės rezervacijos 

prašymas) ir jį pateikdamas elektroniniu paštu prasymai@regitra.lt.  

5. VĮ „Regitra“ paskirtas darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įvertina Išankstinės 

rezervacijos prašyme nurodytus duomenis, suderina su VĮ „Regitra“ padaliniu dėl planuojamo  

paslaugų suteikimo kiekio arba dėl jų išskaidymo į kelis padalinius ir Išankstinės rezervacijos 

prašyme nurodytais kontaktais informuoja pareiškėją apie Prašymo ir Prašymo pagrindų priėmimo 

vietą (VĮ „Regitra“ padalinį) ir laiką. 

6. Pareiškėjas užpildo ir pasirašo Tvarkos 2 priede nustatytos formos Prašymą ir kartu 

supakuotą  su Prašymo pagrindais jį pristato į VĮ „Regitra“ padalinį Tvarkos 5 punkte nustatytu laiku.  

mailto:prasymai@regitra.lt


7. Pareiškėjas iki Prašymo ir Prašymo pagrindų pateikimo į padalinį privalo į VĮ „Regitra“ 

banko sąskaitą atlikti bankinį pavedimą už Prašyme nurodytos (-ų) transporto priemonės (-ių) 

nuosavybės deklaravimo ir (ar) įregistravimo paslaugas. VĮ „Regitra“ padalinyje suteikiama tiek 

transporto priemonės nuosavybės deklaravimo ir (ar) įregistravimo paslaugų, kiek pakanka pareiškėjo 

pervestų piniginių lėšų šioms paslaugoms suteikti. 

 

III SKYRIUS 

PRAŠYMO NAGRINĖJIMAS 

 

8. VĮ „Regitra“ padalinyje VĮ „Regitra“ darbuotojas, priėmęs nagrinėti Prašymą, suteikia ne 

daugiau transporto priemonės nuosavybės deklaravimo ir (ar) įregistravimo paslaugų, negu buvo 

nurodyta Išankstinės rezervacijos prašyme.  

9. VĮ „Regitra“ darbuotojas, nustatęs, kad Prašyme yra nurodytas mažesnis transporto 

priemonių kiekis, negu buvo nurodytas Išankstinės rezervacijos prašyme, elektroniniu paštu 

informuoja VĮ „Regitra“ Klientų aptarnavimo skyrių.  

10. Gautas Pareiškėjo Prašymas VĮ „Regitra“ padalinyje nagrinėjamas vadovaujantis 

Deklaravimo tvarkos apraše ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse 

nustatyta tvarka.  

11. VĮ „Regitra“, išnagrinėjusi Prašymą ir įregistravusi Prašyme nurodytas transporto 

priemones, Pareiškėją informuoja Prašyme nurodytais kontaktais, apie tai, kokiu laiku Pareiškėjas 

gali atsiimti transporto priemonės įregistravimo faktą liudijančius dokumentus ir numerio ženklus. 

 

_______________________________ 



Naujų transporto priemonių gamintojų atstovų, 

sudariusių sutartį su VĮ „Regitra“ dėl naujų transporto 

priemonių duomenų teikimo, aptarnavimo tvarkos 

1 priedas 

 

(Išankstinės rezervacijos prašymo forma) 

 
 



Naujų transporto priemonių gamintojų atstovų, 

sudariusių sutartį su VĮ „Regitra“ dėl naujų transporto 

priemonių duomenų teikimo, aptarnavimo tvarkos 

2 priedas 

 

(Prašymo dėl paslaugų suteikimo forma) 

 

PRAŠYMAS DĖL NAUJŲ TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ NUOSAVYBĖS DEKLARAVIMO IR 

REGISTRAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO 
 

Prašymo pildymo data      

Juridinio asmens pavadinimas       

Juridinio asmens kodas    

Juridinio asmens buveinės ir registracijos adresas   

Telefono numeris       

Elektroninio pašto adresas       

 

Mokėtojo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas     

Mokėtojo asmens arba įmonės kodas     

Eilės 

nr. 

Transporto priemonės 

identifikavimo 

numeris  

Transporto 

priemonės 

savininko 

kodas 

Transporto 

priemonės 

valdytojo kodas 

Papildomos 

pastabos (pildyti 

nebūtina)* 

Pageidaujama (-os) 

paslauga (-os) 

(pasirinkti iš sąrašo) 

     Transporto priemonės 

įgijimo deklaracijos 

pateikimas 

Transporto priemonės 

įregistravimas 

*papildomose pastabose galite nurodyti informaciją dėl planuojamo priskirti rezervuoto ar palikto saugoti VNŽ ir kt. 

 

Patvirtinu pateiktų duomenų teisingumą. 
Sutinku, kad nesant galimybei pasirinkti pageidaujamo valstybinio registracijos numerio, jis būtų skirtas iš eilės. 
Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tik tokiais tikslais ir tokia apimtimi, kurie būtini tinkamai suteikti prašomą 
(-as) paslaugą (-as). 
Patvirtinu, kad mano prašyme pateikti duomenys, informacija yra teisingi ir kad esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų kodekso 513 straipsnyje „Duomenų, žinant, kad jie melagingi, pateikimas kelių transporto 
priemones ir kelių transporto priemonių vairuotojus registruojančioms įstaigoms“, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 
300 straipsnyje „Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“, 304 straipsnyje „Melagingos informacijos 
pateikimas siekiant įgyti dokumentą“ ir 3061 straipsnyje “Transporto priemonės identifikavimo numerių suklastojimas, 
neteisėtas sunaikinimas ar pakeitimas“ numatyta atsakomybe. 
Privalomų muitinės procedūrų taikymo atveju, patvirtinu, kad registruojamos transporto priemonės privalomos muitinės 
procedūros (išleidimo į laisvą apyvartą) yra atliktos ir žinau, kad jų atlikimas gali būti patikrintas kompetentingų institucijų. 

 

 
Pareiškėjo pareigos, vardas, pavardė ir parašas    

1 Prašymą teikiančio juridinio asmens duomenys 

2 Mokėjimo už paslaugas duomenys 

4 Pareiškėjo patvirtinimų duomenys 

3 Transporto priemonės duomenys  


