PATVIRTINTA
Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus
2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1V-135, pakeistu
2017 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-225

VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO SUDARYMO, REZERVAVIMO IR
SKYRIMO REGISTRUOJAMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinio registracijos numerio sudarymo, rezervavimo ir skyrimo registruojamoms
transporto priemonėms tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinio registracijos numerio
(toliau – registracijos numeris) ir laikinojo valstybinio numerio, skirto motorinėms transporto
priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą (toliau – laikinasis numeris) sudarymo,
rezervavimo, skyrimo registruojamoms transporto priemonėms, užsakymo gaminti valstybinio
registracijos numerio ženklus (toliau – numerio ženklai), lenteles su valstybiniu registracijos
numeriu (toliau – lentelės), jų saugojimo, išdavimo ir paėmimo tvarką valstybės įmonėje „Regitra“
(toliau – Įmonė).
2. Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Automatinis rezervavimas – didelę paklausą turinčių skaitmenų derinių priskyrimas
rezervuojamų grupei informacinėje sistemoje. Didelės paklausos deriniai išvardinti Aprašo 7
punkte;
2.2. Derinys – registracijos numeryje naudojami skaitmenys ar skaitmenys ir raidės;
2.3. Informacinė sistema – numerio ženklų, registracijos dokumentų ir griežtos
atskaitomybės blankų apskaitos informacinė sistema;
2.4. Numatomų skirti derinių sąrašas – Apraše nustatytu eiliškumu sudaromas per
artimiausius šešis mėnesius numatomuose išduoti bendrojo naudojimo numerio ženkluose
naudotinų registracijos numerių derinių sąrašas;
2.5. Numerio ženklas – plokštelė, kurioje išspaustas registracijos numeris. Ši sąvoka taip
pat apima laikinuosius valstybinio numerio ženklus, skirtus motorinėms transporto priemonėms,
priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą (toliau – laikinieji numerio ženklai);
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2.6. Numerio ženklų atsargos – Įmonės padalinių sandėliuose saugomas numerio ženklų
su numatomų skirti derinių sąraše esančiais registracijos numerių deriniais kiekis, kuris užtikrina
nepertraukiamą numerio ženklų išdavimo paslaugos teikimą tris mėnesius;
2.7. Pasirinkimas – pareiškėjo pasirinktas registracijos numerio derinys;
2.8. Registracijos numeris – į kelių transporto priemonių registrą įrašomas derinys,
kurio išraiška yra išspausta numerio ženkle;
2.9. Rezervavimas – registracijos numerio derinio pasirinkimas iš Numatomų skirti
derinių sąrašo arba iš Įmonės padalinių sandėliuose esančių numerio ženklų, arba vardinio
registracijos numerio užsakymas. Rezervuotų numerių grupei taip pat priskiriami įmonės padalinio
sandėlyje pareiškėjų palikti saugoti numerio ženklai, arba vietoje Įmonei grąžintų ir nustatyta tvarka
sunaikintų numerio ženklų pagaminti nauji numerio ženklai, dėl kurių atkūrimo nustatyta tvarka
kreipėsi paskutinis šiuo registracijos numeriu paženklintos transporto priemonės valdytojas arba
asmuo, kurio prašymu, numerio ženklai buvo palikti saugoti;
2.10. Sandėlis – patalpa Įmonės filiale, grupėje ar poste (toliau – padalinys), kurioje
saugomi užsakyti ir pagaminti numerio ženklai;
2.11. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymo, patvirtinto 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2043, Motorinių transporto
priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse, patvirtintose vidaus reikalų ministro 2001 m.
gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų
motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų
naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.
1V-446 „Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms,
priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
DERINIŲ SUDARYMAS IR SKYRIMAS
3. Deriniai, kurie įrašomi bendrojo naudojimo, taksi, išvežamų iš Lietuvos Respublikos
transporto priemonių, galingųjų keturračių ir istorinių transporto priemonių numerio ženkluose bei
laikinuose numerio ženkluose sudaromi automatinėmis priemonėmis arba pareiškėjo pageidavimu –
naudojant lotynišką abėcėlę ir arabiškus skaitmenis. Pareiškėjo pageidavimu gali būti sudaromi
vardiniai registracijos numeriai, kurie įrašomi bendrojo naudojimo numerio ženkluose.
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4. Deriniai negali sutapti su anksčiau sudarytais deriniais, o pareiškėjo pageidavimu
sudaromas vardinis numeris negali sutapti su anksčiau sudarytais ir numatomais sudaryti deriniais.
5. Deriniuose skaitmenų sekos sudaromos didėjimo tvarka, raidžių sekos sudaromos
abėcėlės tvarka. Kai derinį sudaro daugiau nei viena raidė, deriniuose abėcėlės tvarka pirmiausia
keičiama paskutinė derinio raidė, po to priešpaskutinė derinio raidė ir t.t. Deriniai bendrojo
naudojimo numeryje turi atitikti Aprašo 20-21 punktų reikalavimus.
6. Derinius registruojamoms transporto priemonėms informacinė sistema KETRIS (toliau
– IS KETRIS) paskiria automatiškai. Derinys taip pat gali būti priskirtas ir pareiškėjo pageidavimu
(už nustatytą kainą), o vardiniai registracijos numeriai skiriami tik pareiškėjo pageidavimu (už
nustatytą kainą).
III SKYRIUS
DERINIO, REGISTRACIJOS NUMERIO ŽENKLŲ REZERVAVIMAS
7. Deriniai įrašomi bendrojo naudojimo numerio ženkluose, kurie baigiasi skaičiais 001,
002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600,
666, 700, 777, 800, 888, 900, 999, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 1000,
1111, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000,
9999 (toliau – didelę paklausą turintys deriniai) automatiškai priskiriami rezervuotų derinių grupei
ir pagaminami pareiškėjo pageidavimu tik sumokėjus nustatyto dydžio įmoką.
8. Didelę paklausą turinčių derinių sąrašas sudaromas Įmonės vadovybės sprendimu.
9. Pareiškėjo pageidavimu taip pat gali būti rezervuojamas ir bet kuris kitas derinys iš
Numatomų skirti derinių sąrašo arba pasirenkant vardinį numerį.
10. Įmonės padaliniuose derinio rezervavimą ir jų apskaitą informacinėje sistemoje vykdo
Įmonės padalinio direktoriaus įgalioti darbuotojai (toliau – įgalioti darbuotojai).
11. Susipažinti su Numatomų skirti numerių sąrašu galima Įmonės padaliniuose, Įmonės
interneto svetainėje: www.regitra.lt, transporto priemonių registravimo elektroninėje sistemoje
eKETRIS (toliau – eKETRIS), o su Įmonės padalinių sandėliuose esančių numerio ženklų sąrašu –
pačiuose Įmonės padaliniuose transporto priemonės registravimo metu ir eKETRIS.
12. Pareiškėjų prašymai rezervuoti derinį (toliau – prašymas) pateikiami:
12.1. per eKETRIS;
12.2. bet kuriame transporto priemones registruojančiame Įmonės padalinyje.
13. Pareiškėjų prašymai turi būti pasirašyti (elektroninių ryšių priemonėmis teikiamų
prašymų pareiškėjai turi būti patvirtinę savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą), juose
turi būti nurodytas pareiškėjo adresas korespondencijai ir duomenys ryšiui palaikyti.
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Prašyme nurodomas asmens, rezervuojančio derinį vardas, pavardė (įmonės
pavadinimas), asmens (įmonės) kodas, derinys, numerio ženklų plokštelių (-ės) formatas (formatas
nurodomas, kai rezervuojami numerio ženklai dar nepagaminti), Įmonės padalinys, kuriame
pageidaujama atsiimti arba palikti numerio ženklus saugoti.
14. Kartu su prašymu pareiškėjai pateikia:
14.1 savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai pareiškėjas dokumentus teikia
tiesiogiai atvykęs į Įmonės padalinį);
14.2. Taisyklių 43 punkto nuostatas atitinkantį atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai
dokumentus teikia pareiškėjo atstovas ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių
priemonėmis).
14.3. istorinės motorinės transporto priemonės vertinimo akto kopiją, kai rezervuojami
istorinėms transporto priemonėms skirti numerio ženklai.
15. Dokumentai pateikiami valstybine kalba. Nevalstybine kalba pateikti dokumentai turi
būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti juos išvertusio vertėjo parašu bei vertimų
biuro antspaudu.
Užsienyje išduoti dokumentai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti.
16. Deriniai rezervuojami, numerio ženklai gaminami ir išduodami tik po to, kai
pateikiamas prašymas ir sumokama nustatyto dydžio įmoka už rezervuojamą derinį, išskyrus
rezervuojant vardinį numerį, už kurio rezervavimą apmokama, patvirtinus, kad asmens pasirinktas
derinys vardiniame registracijos numeryje yra priimtinas. Apmokėti už derinio rezervavimą reikia
per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, o rezervuojant vardinį numerį, per 3 darbo dienas po
pasirinkto derinio priimtinumo patvirtinimo. Kai derinys pasirenkamas iš Numatomų skirti derinių
sąrašo, 3 darbo dienų laikotarpiui derinys rezervuojamas prašymą pateikusiam asmeniui. Per šį laiką
neapmokėjus už derinio rezervaciją, pasirinktas derinys grąžinamas į nepanaudotų rezervuojamų
derinių sąrašą ir gali būti rezervuojamas kitam asmeniui.
17. Pareiškėjui sumokėjus nustatyto dydžio įmoką už derinio rezervavimą ir užskaitytų
lėšų duomenims atsiradus eKETRIS:
17.1. kai numerio ženklai dar nėra pagaminti, informacinėje sistemoje automatiškai
suformuojamas numerio ženklų pagaminimo užsakymas. Numerio ženklai pristatomi į padalinį ne
vėliau kaip per 4 darbo dienas. Kai numerio ženklai pristatomi į padalinį, KETRIS automatiškai
suformuojamas numerio ženklų saugojimo prašymas, apie rezervuotų numerio ženklų saugojimo
terminą pareiškėjas informuojamas jo prašyme nurodytu būdu;

5

17.2. kai numerio ženklai yra pagaminti, KETRIS automatiškai suformuojamas numerio
ženklų saugojimo prašymas, apie rezervuotų numerio ženklų saugojimo terminą pareiškėjas
informuojamas jo prašyme nurodytu būdu.
18. Numerio ženklai iš vieno Įmonės padalinio į kitą perduodami ne vėliau kaip per 5
darbo dienas kartu su Įmonės vidiniu važtaraščiu; informacinėje sistemoje suformuojamas,
atspausdinamas numerio ženklų priėmimo-perdavimo aktas/važtaraštis ir patvirtinamas Įmonės
padalinių įgaliotų darbuotojų parašais. Aktai/važtaraščiai saugomi Įmonės filialų archyvuose.
19. Įmonės padalinyje rezervuoti numerio ženklai saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo
pareiškėjo prašymo įvykdymo dienos. Likus 14 dienų iki saugojimo termino pabaigos, apie
artėjančią termino pabaigą pareiškėjas informuojamas prašyme nurodytu būdu. Iki saugojimo
termino pabaigos pareiškėjui nepateikus prašymo rezervuotus numerio ženklus priskirti
registruojamai transporto priemonei arba nepateikus prašymo dėl numerio ženklų saugojimo,
rezervuoti numerio ženklai perduodami sunaikinti. Įmoka už derinio arba numerio ženklų
rezervavimą negrąžinama.
IV SKYRIUS
VARDINIO NUMERIO SUDARYMAS IR SKYRIMAS
20. Pareiškėjo pageidavimu sudaromas vardinis numeris ar jo derinio dalis negali sutapti
ar būti į juos klaidinančiai panašus su:
20.1. nepadoriais, žargoniniais, neigiamas emocijas keliančiais žodžiais, svetimybėmis
(barbarizmais), keiksmažodžiais, taip pat žodžiais, kurie gali būti suvokiami kaip niekinimas,
neapykantos skatinimas ar kurstymas diskriminuoti žmonių grupes ar joms priklausančius asmenis
dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
religijos, įsitikinimų ar pažiūrų, lietuvių kalba ir rusų, lenkų, anglų, vokiečių, ispanų kalbomis
(toliau – užsienio kalbos);
20.2. valstybių, tarptautinių organizacijų pavadinimais, valstybių vadovų pavardėmis, jų
santrumpomis lietuvių ir užsienio kalbomis;
20.3. nacistinės Vokietijos, SSRS valstybių, nacistinių ar komunistinių organizacijų
pavadinimais, nacistinių ar komunistinių vadovų pavardėmis, jų santrumpomis lietuvių ir užsienio
kalbomis.
20.4. juridinio asmens pavadinimu, išskyrus atvejus kai juridinis asmuo su tuo sutinka
(turi būti laikomasi LR CK 2.42 straipsnio 1 dalies nuostatų).
21. Vertinant, ar pageidaujamas vardinis registracijos numeris atitinka 20 punkto
nuostatas, atsižvelgiama į raidžių ir skaičių, skaičių ir raidžių derinių reikšmes, santrumpų
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atitikmenis (pavyzdžiui: skaitmuo „1“ gali būti skaitomas kaip raidė „I“, skaitmuo „2“ gali būti
skaitomas kaip skiemuo „DU“, „TU“ (anglų k.), skaitmuo „3“ gali būti skaitomas kaip raidė „Z“
rusiškoje abėcėlėje; skaitmuo „4“ gali būti skaitomas kaip raidė „A“ arba kaip žodžiai, garsai:
„FOUR“, „FOR“, „FO“ (anglų k.); skaitmuo „5“ gali būti skaitomas kaip raidė „S“; skaitmuo „6“
gali būti skaitomas kaip raidė „G“; skaitmuo „7“ gali būti skaitomas kaip raidė „T“, skaitmuo „8“
gali būti skaitomas kaip raidė „B“ arba kaip skiemuo „EIT“ (anglų k.), skaitmuo „0“ gali būti
skaitomas kaip raidė „O“ ir kita). Taip pat, pageidaujamas vardinis registracijos numeris vertinamas
skaitant iš dešinės pusės į kairę.
22. Pageidaujamo

vardinio

registracijos

numerio

atitikimo

Aprašo

20.1–20.4

papunkčiuose nurodytiems reikalavimams patikrinimas vykdomas pageidaujamą užrašą suvedus
nemokamose viešos paieškos svetainėse, pvz., Google, pasiekiamoje adresu https://www.google.lt/,
nemokamose

kalbų

vertimo

svetainėse,

pvz.,

Google

vertėjas,

pasiekiamoje

adresu

https://translate.google.lt/?hl=lt (toliau – paieškos sistemos) ar kitose svetainėse ir patikrinus
galimas žodžių reikšmes lietuvių ir užsienio kalbomis. Paieškos sistemoms neradus nuostatoms
prieštaraujančių lietuvių ar užsienio kalbos žodžių atitikmenų laikoma, kad užrašas atitinka Aprašo
20-21 punktų reikalavimus.
23. Pageidaujamo vardinio registracijos numerio priimtinumą pagal Aprašo 20-21 punktų
reikalavimus patikrina ir informacinėje sistemoje priimtinumą patvirtina įgaliotas darbuotojas.
Iškilus abejonių dėl pageidaujamo užrašo priimtinumo, elektroniniais ryšiais gali būti
konsultuojamasi su Įmonės direkcijos darbuotojais, kuriems pavesta teikti pagalbą dėl užrašų
vardiniame registracijos numeryje. Į darbuotojo paklausimą elektroniniais ryšiais atsakoma ne
ilgiau kaip per 1 darbo dieną.
24. Tuo atveju, kai vienu metu pateikiami kelių pareiškėjų prašymai sudaryti ir skirti
vardinį numerį, pirmumą turi pareiškėjas, kurio prašymas (laiko/datos atžvilgiu) pateiktas anksčiau.
25. Jeigu pageidaujamas užrašas vardiniame registracijos numeryje neatitinka Aprašo 2021 punktų reikalavimų, prašymas atmetamas nurodant priežastį ir pareiškėjui pasiūloma pasirinkti
kitą pageidaujamą užrašą.
26. Dėl išduoto vardinio registracijos numerio sulaukus neigiamos visuomenės, kitų
valstybės institucijų reakcijos ar įmonės vidaus audito skyriui nustačius, kad vardinis registracijos
numeris prieštarauja Aprašo 20-21 punktų reikalavimams, vardinio registracijos numerio
priimtinumas bet kuriuo metu po jo išdavimo, panaikinamas Įmonės generalinio direktoriaus
sprendimu, vadovaujantis Aprašo 20-21 punktų ir Taisyklių nuostatomis. Tokiu atveju, asmuo,
kurio vardu registruota transporto priemonė su panaikintu vardiniu registracijos numeriu arba kurio
vardu panaikintas vardinis registracijos numeris paliktas saugoti, informuojamas jo prašyme
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nurodytu būdu apie vardinio registracijos numerio priimtinumo panaikinimą, panaikinimo priežastį
ir pasiūloma pasirinkti kitą derinį vardiniame registracijos numeryje. Asmeniui atsisakius pasirinkti
kitą derinį vardiniame registracijos numeryje, įmoka už vardinio registracijos numerio rezervavimą
negrąžinama, panaikintas registracijos numeris pripažįstamas negaliojančiu, o transporto priemonė
išregistruojama Taisyklėse nustatyta tvarka. Su šiame punkte nurodytomis sąlygomis pareiškėjas
supažindinamas pasirašytinai vardinio registracijos numerio rezervavimo metu.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Numatomų skirti derinių sąrašas peržiūrimas ir, esant poreikiui, papildomas naujais
deriniais ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Numatomų skirti derinių sąrašas skelbiamas Įmonės
interneto svetainėje. Likus mėnesiui iki numatomų skirti derinių sąrašo papildymo informacija apie
numatomą papildymą pateikiama Įmonės interneto svetainėje.
28. Pareiškėjui pageidaujant transporto priemonę registruojantis Įmonės darbuotojas
supažindina pareiškėją su Įmonės padalinyje esančiuose numerio ženkluose įrašytais registracijos
numerio deriniais. Informacija apie Įmonės padaliniuose esančiuose numerio ženkluose įrašytus
registracijos numerio derinius yra skelbiama elektroninėje transporto priemonių registravimo
sistemoje eKETRIS.
29. Derinių ir numerio ženklų skyrimo kontrolę ir priežiūrą vykdo Įmonės Vidaus audito
skyrius ir Įmonės generalinio direktoriaus paskirtas darbuotojas.
30. Pareiškėjų prašymai išduoti naujus numerio ženklus vietoj deformuotų, sugadintų,
Įmonėje nustatyta tvarka sunaikintų arba kai keičiamas numerio ženklų formatas, prarandama viena
iš dviejų rinkinį sudarančių numerio ženklų plokštelė, išduoti lentelę teikiami ir vykdomi Aprašo III
skyriuje nustatyta tvarka, išskyrus automatiškai suformuojamą numerio ženklų saugojimo prašymą.
Naujų numerio ženklų išdavimo duomenys (išskyrus atvejus, kai jie išduodami vietoj deformuotų ar
sugadintų) įrašomi IS KETRIS.
31. Pagaminti Aprašo 30 punkte nurodyti numerio ženklai ir lentelės gali būti atsiimami
per vieną mėnesį nuo jų pristatymo į Įmonės padalinį. Per šį laikotarpį neatsiimti numerio ženklai,
lentelės (išskyrus Įmonėje nustatyta tvarka perduotus (-as) saugoti) perduodami sunaikinti. Įmoka,
sumokėta už numerio ženklų ar lentelių pagaminimą, negrąžinama.
32. Numerio ženklų perkėlimas nuo vienos transporto priemonės kitai galimas tik toje
pačioje transporto priemonių kategorijų grupėje. Nuostata dėl numerio ženklų perkėlimo netaikoma,
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kai L kategorijos transporto priemonės (išskyrus L1, L1E, L2, L2E, L6E) buvo paženklintos L1,
L1E, L2, L2E, L6E kategorijų transporto priemonėms ženklinti skirtais numerio ženklais.
33. Įmonės padaliniams pateikti diplomatiniai, laikinieji valstybinio numerio ženklai,
skirti motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą,
rezervuoti, istorinėms transporto priemonėms ženklinti skirti ar kiti asmens prašymu pagaminti
numerio ženklai saugomi vadovaujantis Valstybinio registracijos numerio ženklų ir (arba)
transporto priemonių registracijos dokumentų saugojimo ir grąžinimo pareiškėjui tvarkos aprašu,
patvirtintu Įmonės generalinio direktoriaus 2014 liepos 1 d. įsakymu Nr. V-90 „Dėl valstybinio
registracijos numerio ženklų ir (arba) transporto priemonių registracijos dokumentų saugojimo ir
grąžinimo pareiškėjui tvarkos aprašo patvirtinimo”.
34. Sprendimai dėl registracijos numerių rezervavimo gali būti skundžiami Įmonės
generaliniam direktoriui, o Įmonės generalinio direktoriaus sprendimai – teismui Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
____________________________

