
 

 

 
 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“ 

 

 

DĖL VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ, SKIRTŲ MOTORINĖMS TRANSPORTO 

PRIEMONĖMS, PRIEKABOMS ŽENKLINTI NE ILGIAU KAIP VIENĄ PARĄ, 

IŠDAVIMO IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS IR KAINOS PAKEITIMO 

 

VĮ „Regitra“, vadovaudamasi Laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo ir šių ženklų 

naudojimo duomenų teikimo sutarties 9.1 papunkčiu, informuoja, kad nuo 2017 m. gruodžio 1 d. 

įsigalioja naujos redakcijos Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto 

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

aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. 

birželio 20 d. įsakymu Nr. 1V-446. 

Asmenys, kurie turi galiojančias Laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo ir šių 

ženklų naudojimo duomenų teikimo sutartis, įsigaliojus Aprašui, gali susipažinti su Aprašu, 

pasiekiamu adresu http://www.regitra.lt/lt/paslaugos-ir-veikla/transporto-priemones/registravimas-

isregistravimas/verslui-prekybininkams. 

Be to, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad nuo 2017 m. gruodžio 1 d. planuojami Motorinių 

transporto priemonių ir jų priekabų valstybinio registracijos numerio ženklų išdavimo paslaugų 

kainoraščio, patvirtinto Lietuvos  Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu 

Nr. 1V-450 pakeitimai: 

- ūkio subjektas (arba prekybininkas) duomenis apskaitos sistemoje tvarko nemokamai, 

t.y. nebetaikoma 0,58 Eur kaina už programinėmis priemonėmis generuojamo numerio ženklų 

skyrimo  transporto  priemonei  ženklinti įrašą ir apskaitą; 

- vietoje sutarties administravimo kainos (26,93 Eur už vienus metus) taikoma 11,60 euro 

kaina iki 2017 m. gruodžio 1 d. išduotų galiojančių laikinųjų valstybinio numerio ženklų (VI 

tipas)  apskaitos tvarkymo programinėmis priemonėmis valstybės įmonės „Regitra“ centralizuotoje 

informacinėje sistemoje (vieneriems metams už vieną rinkinį). 

- po 2017 m. gruodžio 1 d. išduodamų laikinųjų valstybinio numerio ženklų ir jų naudojimo 

apskaitos tvarkymo VĮ „Regitra“ programinėmis priemonėmis centralizuotoje informacinėje 

sistemoje iki dvejų metų kaina: 

 - 33,05 Eur už vnt. (motociklai, mopedai, keturračiai, lengvieji keturračiai (L kategorija); 

 - 33,63 Eur už vnt. (priekabos (O kategorija)  

 - 42,60 Eur už rinkinį (lengvieji, krovininiai automobiliai, autobusai (M, N kategorijos). 

Ūkio subjektai (arba prekybininkai), kurie Laikinųjų valstybinio numerio ženklų išdavimo 

ir šių ženklų naudojimo duomenų teikimo sutarties administravimo kainą (26,93 Eur) sumokėjo iki 

2017 m. gruodžio 1 d., paslaugomis naudosis vienus metus. Šiems ūkio subjektams (arba 

prekybininkams) nuo 2017 m. gruodžio 1 d. nebus taikomas 0,58 Eur mokestis už programinėmis 

priemonėmis generuojamo numerio ženklų skyrimo transporto priemonei ženklinti įrašą ir apskaitą. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlome įvertinti turimų laikinųjų numerio ženklų rinkinių 

poreikį (nereikalingų rinkinių galite atsisakyti bei juos pristatyti VĮ „Regitra“) arba raštu nutraukti 

turimą sutartį, kad būtų išvengta papildomų išlaidų.  

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į VĮ „Regitra“ Informacijos centrą 

elektroniniu paštu info@regitra.lt arba tel. 8 700 55 151. 
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