
PAPILDOMAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 

Paslaugų, nurodytų lentelės 2-6 ir 10 punktuose, įmokos kodas 1476, nurodytų punkte 11.3 įmokos kodas 103066, likusių paslaugų įmokos 
kodas 1466. 

Eil.  

Nr. 
Pavadinimas 

Mato  

vnt. 

Kaina, Eur 

be PVM su PVM 

(21 %) 

1.   Transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties blankas 
1 lapas 0,08 0,10 

2.   Kliento prašymu duomenų, archyve saugomos papildomos informacijos bei išrašų iš duomenų 

bazės siuntimas: 

3.   Siuntimas el. paštu, faksu (tame pačiame mieste): 

3.1. pirmas lapas lapas 0,08 0,09 

3.2. kiekvienas kitas lapas lapas 0,03 0,04 

4.   siuntimas faksu (į kitus miestus): 

4.1. pirmas lapas lapas 0,12 0,14 

4.2. kiekvienas kitas lapas lapas 0,08 0,09 

5.   siuntimas paštu: 

5.1. registravimas laiškas 0,58 0,70 

5.2. iki 20 g laiškas 0,39 0,47 

5.3. nuo 20 g iki 50 g laiškas 0,42 0,51 

5.4. nuo 50 g iki 100 g laiškas 0,45 0,54 

5.5. nuo 100 g iki 500 g laiškas 0,62 0,75 

5.6. nuo 500 g iki 2000 g laiškas 1,23 1,49 

6.   Vokas vnt. 0,12 0,15 

7.   Kopijavimas (A4 formato dok.) lapas 0,10 0,12 

8.   Laminavimas (kliento prašymu) 1 dok. 0,24 0,29 

9.  

VĮ „Regitra“ filialo darbuotojo išvykimas iš filialo pareiškėjo 

prašymu patikrinti transporto priemonės (-ių) autentiškumo į 

jos (-ų) stovėjimo (saugojimo) vietą 

paslauga 90 108,90 

10.   Informacinių pažymų ir apžvalgų apie transporto parką parengimas: 

10.1. standartinė forma lapas 5,98 7,24 

10.2. kliento pageidaujama forma vnt. Sutartinė 

10.3. apibendrintų pažymų kliento pageidaujama forma vnt. Sutartinė 

11.   Siuntos pristatymas pareiškėjo nurodytu adresu, kai siuntą sudaro: 

11.1. lentelė su valstybiniu numeriu pasl. 2,81 3,40 

11.2. transporto priemonės registravimo dokumentas pasl. 5,78 6,99 

11.3 vairuotojo pažymėjimas pasl. 2,81 3,40 

11.4. valstybinio registracijos numerio ženklų rinkinys ir transporto 

priemonės registravimo dokumentas 
pasl. 6,61 8,00 

11.5. valstybinio registracijos numerio ženklų rinkinys, taip pat 

lentelė su valstybiniu numeriu ir transporto priemonės 

registravimo dokumentas 

pasl. 6,86 8,30 

11.6 Siuntos pristatymas į siuntų savitarnos terminalą 

pasl. 2,23 2,70 

 


