
 
IŠANKSTINĖS REZERVACIJOS PRAŠYMAS DĖL VĮ „REGITRA“  
PASLAUGŲ PADALINYJE SUTEIKIMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Įgijimo deklaravimas. Transporto priemonių skaičius 

  Naujos (neregistruotos) transporto priemonės registracija. Transporto priemonių skaičius 

 
 

   VĮ „Regitra“ padalinyje:                                            
 

 
 

   VĮ „Regitra“ padalinyje:      

   VĮ „Regitra“ padalinyje:                                            

   VĮ „Regitra“ padalinyje:                                                                                  

 
 

 

   Įmonės pavadinimas: 

   Juridinio arba fizinio asmens kodas:  

     Įmonę atstovaujantis asmuo (vardas, pavardė): 

   Telefono numeris: +370 

   El. paštas: 

 

   Patvirtinimo data:                  Parašas: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Užpildytą prašymo formą prašome pateikti el. paštu prasymai@regitra.lt. Gavę Jūsų paklausimą, ne vėliau kaip per 3 d.d. susisieksime 
 su Jumis nurodytais kontaktais ir informuosime apie paslaugų suteikimo vietą ir laiką. Gautų prašymų nagrinėjimas vyksta darbo dienomis 
 (I-V d. 08:00-15:00 val.). 
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Pateikdamas šį prašymą patvirtinu, kad esu susipažinęs su Naujų transporto priemonių gamintojų atstovų, sudariusių sutartį su VĮ 
„Regitra“ dėl naujų transporto priemonių duomenų teikimo, aptarnavimo tvarkos, patvirtintos valstybės įmonės „Regitra“ generalinio 
direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. (1.1E)-1V-302 „Dėl  Naujų transporto priemonių gamintojų atstovų, sudariusių sutartį 
su VĮ „Regitra“ dėl naujų transporto priemonių duomenų teikimo, aptarnavimo tvarkos patvirtinimo“, nuostatomis ir įsipareigoju jų 
laikytis.

Užpildytą prašymo formą prašome pateikti el. paštu prasymai@regitra.lt. Gavę Jūsų paklausimą, ne vėliau kaip per 3 d.d. 
susisieksime su Jumis nurodytais kontaktais ir informuosime apie paslaugų suteikimo vietą ir laiką. Gautų prašymų nagrinėjimas 
vyksta darbo dienomis (I-V d. 08:00-15:00 val.).

Pateikdamas šį prašymą patvirtinu, kad esu susipažinęs su Naujų transporto priemonių gamintojų atstovų, sudariusių sutartį su VĮ „Regitra“ dėl 
naujų transporto priemonių duomenų teikimo, aptarnavimo tvarkos, patvirtintos valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. 
birželio 17 d. įsakymu Nr. (1.1E)-1V-302 „Dėl Naujų transporto priemonių gamintojų atstovų, sudariusių sutartį su VĮ „Regitra“ dėl naujų 
transporto priemonių duomenų teikimo, aptarnavimo tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), nuostatomis ir įsipareigoju 
jų laikytis.

Užpildytą prašymo formą prašome pateikti el. paštu prasymai@regitra.lt. Gavę Jūsų paklausimą, ne vėliau kaip per 3 d.d. susisieksime
su Jumis nurodytais kontaktais ir informuosime apie paslaugų suteikimo vietą ir laiką. Gautų prašymų nagrinėjimas vyksta darbo dienomis      
(I-V d. 08:00-15:00 val.).
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