
  

 
 

 

 
LAIKINŲJŲ VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ IŠDAVIMO IR ŠIŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMO 

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 

 

20____ m. _______________   ___ d. Nr. ______________ 

______________ 

(Sutarties sudarymo vieta) 

 

 

Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – REGITRA), juridinio asmens kodas 110078991, kurią 

atstovauja [darbuotojo pareigos, vardas, pavardė], veikiantis pagal [veikimo pagrindas], ir 

[fizinio asmens vardas ir pavardė / juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, fizinio / 

juridinio asmens kodas] (toliau – ŪKIO SUBJEKTAS), vykdantis (-i) transporto priemonių pardavimo, 

remonto, techninės priežiūros, tyrimų ir (ar) bandymų veiklą, kurią atstovauja [darbuotojo pareigos, vardas, 

pavardė], veikiantis (-i) pagal [veikimo pagrindas] (toliau REGITRA ir ŪKIO SUBJEKTAS kartu vadinami 

ŠALIMIS, o atskirai – ŠALIMI), sudarė šią Laikinųjų numerio ženklų išdavimo ir šių ženklų naudojimo 

duomenų teikimo sutartį (toliau − Sutartis).   

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Sutartimi REGITRA įsipareigoja Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms 

transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos 

apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1V-353, 

(toliau − Aprašas) nustatyta tvarka išduoti ŪKIO SUBJEKTUI laikinuosius numerio ženklus ir suteikti jam 

galimybę programinėmis priemonėmis centralizuotoje REGITROS elektroninių paslaugų informacinėje 

sistemoje (toliau − sistema) teikti laikinųjų valstybinio numerio ženklų (toliau – laikinieji numerio ženklai) 

naudojimo duomenis (toliau – duomenys).  

1.2. ŪKIO SUBJEKTAS patvirtina, kad turi teisę vykdyti transporto priemonių pardavimo veiklą ir 

įsipareigoja pateikti REGITRAI duomenis pagal sąlygas, numatytas 3 skyriuje „Duomenų teikimo sąlygos“, 

jam išduotus laikinuosius numerio ženklus naudoti Apraše nustatyta tvarka ir tikslais bei už REGITROS 

paslaugas sumokėti teisės aktuose nustatytą kainą.  

 

2. LAIKINŲJŲ NUMERIO ŽENKLŲ IŠDAVIMO IR DUOMENŲ TVARKYMO JURIDINIS 

PAGRINDAS 

 

2.1. Laikinieji numerio ženklai išduodami ir duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu, Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, 

priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1V-353, ir šia Sutartimi. 

 
3. DUOMENŲ TEIKIMO SĄLYGOS 

 

3.1. Duomenų teikimo būdas: interaktyvus, prisijungus prie kelių transporto priemonių 

registravimo sistemos (eKETRIS) išorinio portalo https://www.eregitra.lt/eketris-web/. 

3.2.  Laikinųjų numerio ženklų naudojimo duomenys teikiami tik įsigaliojus Sutarčiai ir aktyvavus 

Sutarties duomenis sistemoje (duomenys aktyvuojami per 5 darbo dienas nuo jos pasirašymo). 

3.3. ŪKIO SUBJEKTAS duomenis apie laikinųjų numerio ženklų naudojimą REGITRAI teikia 

prieš pradėdamas juos naudoti. ŪKIO SUBJEKTAS duomenis įrašo į sistemą naudodamasis eKETRIS 

išorinio portalo funkcionalumu, pasiekiamu per meniu Paslaugos > Prekybinių ženklų apskaita. Detalus 

funkcionalumo aprašymas pateiktas eKETRIS išorinio portalo naudotojo pagalbos sistemoje.  

3.4. Teikiami tokie laikinųjų numerio ženklų naudojimo duomenys: 

3.4.1. laikinasis numeris; 

3.4.2. transporto priemonės gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas); 

3.4.3. transporto priemonės komercinis pavadinimas; 

3.4.4. transporto priemonės identifikavimo numeris; 



  

3.4.5. transporto priemonės spalva; 

3.4.6. transporto priemone važiuojančio ŪKIO SUBJEKTO (ŪKIO SUBJEKTO darbuotojo) 

vardas ir pavardė; 

3.4.7. važiavimo transporto priemone tikslas; 

3.4.8. naudojimosi laikinojo numerio ženklu laikas (ne ilgesnis kaip viena para); 

3.4.9. duomenų įrašymo data ir laikas. 

 

4. APMOKĖJIMAS  

 

4.1. ŪKIO SUBJEKTAS už REGITROS teikiamas paslaugas (Sutarties administravimą, laikinųjų 

numerio ženklų išdavimą, numerio ženklų skyrimo transporto priemonei ženklinti įrašų apskaitą, kt.) 

atsiskaito pagal vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintą Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų 

valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo paslaugų kainoraštį , ir REGITROS generalinio 

direktoriaus įsakymu nustatytas nemonopolinių paslaugų kainas.  

4.2.  ŪKIO SUBJEKTAS metinę Sutarties administravimo kainą sumoka Sutarties sudarymo metu, 

o už laikinųjų numerio ženklų išdavimą atsiskaito, kai REGITRA išduoda šiuos ženklus. 

4.3.  REGITRA iki kiekvieno mėnesio 10 (dešimtos) dienos elektroniniu būdu pateikia ŪKIO 

SUBJEKTUI sąskaitą už praėjusį mėnesį programinėmis priemonėmis sugeneruotų numerio ženklų skyrimo 

transporto priemonei ženklinti įrašų apskaitą. Baigiantis metams į šią sąskaitą gali būti įtraukta ir metinė 

Sutarties administravimo kaina, mokama už ateinančius metus.  

4.4. ŪKIO SUBJEKTAS sąskaitą apmoka per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jos gavimo 

dienos.  

4.5. ŪKIO SUBJEKTUI Sutarties 4.4 punkte nustatytu terminu neapmokėjus sąskaitos, REGITRA 

nuo kito mėnesio 1 d.  sustabdo galimybę ŪKIO SUBJEKTUI programinėmis priemonėmis teikti duomenis, 

o ŪKIO SUBJEKTUI vėluojant atsiskaityti daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį  turi teisę nutraukti Sutartį, 

negrąžinant sumokėtos Sutarties administravimo kainos.  

4.6. Kai REGITRA elektroniniu paštu gauna informaciją apie ŪKIO SUBJEKTO apmokėtą (-as) 

sąskaitą (-as), per 5 darbo dienas priimamas sprendimas dėl duomenų teikimo programinėmis priemonėmis 

atnaujinimo. 

 

5. DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS 

 

5.1. Šalys įsipareigoja nesuteikti galimybės tretiesiems asmenims susipažinti su duomenimis, jei 

toks informacijos atskleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. 

 

6. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

6.1. ŪKIO SUBJEKTAS atsako už teikiamų duomenų patikimumą (teisingumą).  

6.2. Už Sutarties įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ŠALYS atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

6.3. Pažeidusi šią Sutartį, ŠALIS privalo atlyginti kitai ŠALIAI dėl šio pažeidimo patirtus 

nuostolius.  

6.4. Ginčai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

7. FORCE MAJEURE 

 

7.1. Sutarties ŠALYS neatsako už savo prievolių nevykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas buvo 

sąlygotas aplinkybės, kurios ŠALIS negalėjo kontroliuoti, ir kad nebuvo galima jos numatyti arba išvengti, ar 

įveikti tos aplinkybės ar jos pasekmių (force majeure). 

 

 

8. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 

8.1. Sutartis įsigalioja, ŠALIMS ją pasirašius ir ŪKIO SUBJEKTUI sumokėjus Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu nustatytą Sutarties administravimo mokestį bei REGITRAI 

pateikus tai patvirtinantį dokumentą, ir galioja neterminuotai. 

8.2. Sutartis netenka galios: 

8.2.1.  ŠALIMS susitarus nutraukti Sutartį; 



  

8.2.2.  ŪKIO SUBJEKTUI netekus teisės vykdyti transporto priemonių pardavimo, remonto, 

techninės priežiūros, tyrimų ir (ar) bandymų veiklos arba nustojus ją vykdyti;  

8.2.3. REGITRAI netekus teisės tvarkyti duomenis; 

8.2.4. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. 

8.3.  Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, apie tai prieš 7 kalendorines dienas įspėjus kitą 

ŠALĮ. 

8.4. Sutarčiai nustojus galioti ar ją nutraukus, ŪKIO SUBJEKTUI panaikinama galimybė 

programinėmis priemonėmis REGITRAI teikti duomenis ir ŪKIO SUBJEKTAS per 10 dienų REGITRAI 

turi grąžinti turimus laikinuosius numerio ženklus. Negrąžinti numerio ženklai pripažįstami negaliojančiais. 

Laikinieji numerio ženklai taip pat grąžinami pasibaigus jų galiojimui.  

 

9. KITOS SĄLYGOS 

 

9.1. Apie bet kokius pakeitimus, turinčius reikšmės Sutarčiai vykdyti (ŠALIŲ teisinio statuso, 

pavadinimo ar kitų rekvizitų, veiklos nutraukimas, laikinųjų numerio ženklų išdavimo, duomenų tvarkymo 

reglamentavimo ir pan.) pranešama kitai ŠALIAI raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis per 15 

(penkiolika) darbo dienų nuo pakeitimo dienos. 

9.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeičia laikinųjų numerio ženklų išdavimo, duomenų 

tvarkymo reglamentavimas ir Sutarties nuostatos prieštarauja teisės aktų nuostatoms, taikomos teisės aktų 

nuostatos, o ŪKIO SUBJEKTAS per 15 kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie tai dienos kreipiasi į 

REGITRĄ dėl Sutarties pakeitimo. Jeigu ŪKIO SUBJEKTAS per nurodytą terminą to nepadaro, REGITRA 

turi teisę panaikinti ŪKIO SUBJEKTUI galimybę programinėmis priemonėmis REGITRAI teikti duomenis. 

9.3. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik ŠALIMS raštu pakeitus ar papildžius šią 

Sutartį. 

9.4. Sutarties 1 priedas „ŠALIŲ atsakingi asmenys ir jų kontaktiniai duomenys“ ir visi papildymai 

yra neatskiriama jos dalis. 

9.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną 

kiekvienai ŠALIAI. 

 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

REGITRA ŪKIO SUBJEKTAS 

 

VĮ „Regitra“ 

Įmonės kodas 110078991 

Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius 

PVM mokėtojo kodas LT100789917 

AB „Swedbank“ 

Atsisk. s. LT937300010002411063 

AB SEB bankas 

Atsisk. s. LT867044060007745940 

Tel. (8 5) 266 0421, fak. (8 5) 266 0423 

El. p. regitra@regitra.lt 

 

[atstovo pareigos, vardas, pavardė] 

 

_____________________________________ 

             [parašas]                                    A.V 

20___ m. ________________ ____ d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

                  [parašas]                                A.V. 

20___ m. ________________ ____ d. 

 



  

1 priedas 

 

ŠALIŲ ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS 

 

REGITROS ATSAKINGŲ ASMENŲ SĄRAŠAS 

Pareigos, vardas, pavardė 

 

Telefonas Elektroninis paštas 

   

   

   

 

 

ŪKIO SUBJEKTO ATSAKINGŲ ASMENŲ SĄRAŠAS 

Pareigos, vardas, pavardė  Telefonas Elektroninis paštas 

                  

                  

 

REGITRA 

 

ŪKIO SUBJEKTAS 

 

Valstybės įmonė „Regitra“ 

 

[pareigos] 

[vardas, pavardė] 

 

___________________________________ 

                          [parašas] 

 

20___ m. ________________ ____ d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

                          [parašas] 

 

20___ m. ________________ ____ d. 

 

 

 


