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VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ REZERVAVIMO TAISYKLĖS
1. Valstybinio numerio ženklų rezervavimo taisyklės nustato pagal klientų pageidavimą
išduodamų Lietuvos Respublikos standarte LST 1447 nustatytus techninius reikalavimus atitinkančių I
tipo (bendrojo naudojimo) valstybinio numerio ženklų, (toliau – numerio ženklai), rezervavimo,
rezervuotų numerio ženklų užsakymo, saugojimo ir apskaitos valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau – VĮ
„Regitra“) tvarką.
2. Rezervuoti numerio ženklai išduodami ir transporto priemonės su šiais numerio
ženklais registruojamos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse
nustatyta tvarka.
3. VĮ „Regitra“ padaliniuose numerio ženklų rezervavimą ir jų apskaitą vykdo tokiam darbui
įmonės filialo vadovų įgalioti darbuotojai (toliau – įgalioti darbuotojai).
4. Rezervuotų numerio ženklų apskaita vykdoma valstybinio numerio ženklų, registracijos
dokumentų ir griežtos atskaitomybės blankų apskaitos kompiuterinėje sistemoje (toliau – kompiuterinė
sistema).
5. Numerio ženklus jų gamintojas (toliau – gamintojas) teikia tiesiogiai VĮ „Regitra“
padaliniams, vadovaudamasis pasirašyta gamintojo ir VĮ „Regitra“ sutartimi.
6. Neteko galios: 2016-06-16 įsakymu Nr.V-90 (nuo 2016-06-17).
7. VĮ „Regitra“ padaliniai iš gamintojo pateiktų numerio ženklų atideda kaip
rezervuotinus (neišduoda bendra tvarka) M ir N kategorijų transporto priemonėms ženklinti
skirtus numerio ženklus, kuriuose įrašyti registracijos numeriai baigiasi skaičiais:
7.1. 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 ir 999
(kai registracijos numerį sudaro trys raidės ir trys skaitmenys);
7.2. 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0007, 0008, 0009, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666,
7777, 8888 ir 9999 (kai registracijos numerį sudaro dvi raidės ir keturi skaitmenys).
8. Kliento pageidavimu gali būti rezervuojami ne tik gamintojo jau pateikti, bet ir artimiausių
12 mėnesių laikotarpiu numatomi gaminti numerio ženklai. Numatomų gaminti numerio ženklų užrašų
raidžių derinius kiekvieną ketvirtį nustato VĮ „Regitra“ direkcija. Susipažinti su numatomų gaminti
numerio ženklų užrašų raidžių derinių sąrašu klientai gali VĮ „Regitra“ padaliniuose arba įmonės
interneto svetainėje: www.regitra.lt, o su VĮ „Regitra“ padaliniuose esančių numerio ženklų sąrašu –
pačiuose padaliniuose.
9. Numerio ženklai gali būti rezervuojami asmenims, kurie savo arba juos įgaliojusių asmenų
vardais registruoja arba per artimiausius 6 mėnesius ketina registruoti transporto priemones. Be to,
rezervuoti numerio ženklus savo klientams gali ir transporto priemonių gamintojas ar jo oficialus
atstovas.
10. Numerio ženklus rezervuoti pageidaujantis asmuo kreipiasi į VĮ „Regitra“ padalinio
įgaliotą darbuotoją, kuris kompiuterinėje sistemoje patikrina ar tokie numerio ženklai dar neišduoti ir
nerezervuoti kito kliento. Jei numerio ženklai jau išduoti arba rezervuoti kito kliento, besikreipiančiam
asmeniui siūloma pasirinkti numerio ženklus su kitokiu užrašu.
11. Išsirinkęs kitų klientų dar nerezervuotus numerio ženklus, asmuo VĮ „Regitra“ padaliniui
pateikia prašymą (1 priedas). Jame nurodo savininko, kurio vardu su pageidaujamais rezervuoti
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numerio ženklais bus registruojama transporto priemonė, vardą, pavardę (įmonės pavadinimą), asmens
(įmonės) kodą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pageidaujamų numerio ženklų
užrašą, numerio ženklų plokštelių (-ės) formatą (formatas nurodomas, kai pageidaujami rezervuoti
numerio ženklai dar nepagaminti), savo vardą, pavardę, asmens kodą ir pasirašo.
12. Įgaliotas darbuotojas kliento prašyme nurodytus duomenis įrašo kompiuterinėje sistemoje,
kliento pateiktame prašyme įrašo prašymo priėmimo datą, savo pareigas, vardo raidę, pavardę,
pasirašo bei informuoja klientą apie mokėjimo už numerio ženklų rezervavimą ir jų išdavimą tvarką.
13. Numerio ženklai rezervuojami, gaminami ir išduodami tik po to, kai klientas sumoka už
paslaugą pagal vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus įkainius. Sumokėti būtina per 15
kalendorinių dienų nuo kliento prašymo rezervuoti numerio ženklus priėmimo dienos.
14. Klientui sumokėjus nustatyto dydžio sumą ir pateikus tai patvirtinantį dokumentą (kasos
aparato kvitą, mokėjimo pavedimo kopiją, patvirtintą banko arba mokėjusios įmonės antspaudu ir
atsakingų asmenų parašais, ar kt.) įgaliotas darbuotojas kompiuterinėje sistemoje ir kliento pateiktame
prašyme įrašo sumokėjimo datą, prašyme įrašo savo pareigas, vardo raidę, pavardę, pasirašo ir:
14.1. tuo pačiu pabaigia numerio ženklų rezervavimo procedūrą (kai numerio ženklai jau yra
padalinyje);
14.2. pasirūpina numerio ženklų pristatymu į padalinį (kai numerio ženklai yra kitame VĮ
„Regitra“ padalinyje);
14.3. užsako pagaminti rezervuojamus numerio ženklus (kai numerio ženklai dar nepagaminti).
15. Šių taisyklių 14.2 ir 14.3 nurodytais atvejais numerio ženklai pristatomi į padalinį ne
vėliau, kaip per 10 darbo dienų.
16. Rezervuoti numerio ženklai iš vieno padalinio į kitą perduodami išrašant įmonės vidinius
važtaraščius.
17. Klientui per 15 kalendorinių dienų nuo jo prašymo rezervuoti numerio ženklus priėmimo
dienos nesumokėjus nustatyto dydžio sumos, prašymas netenkinamas, o numerio ženklams grąžinamas
iki kliento prašymo priėmimo buvęs jų statusas.
18. VĮ „Regitra“ padalinys saugo rezervuotus numerio ženklus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo
kliento prašymo rezervuoti numerio ženklus priėmimo dienos. Per minėtą laikotarpį klientui
nepareiškus pageidavimo su rezervuotais numerio ženklais registruoti transporto priemonės, numerio
ženklai sunaikinami vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka. VĮ „Regitra“ neįsipareigoja informuoti
kliento apie pasibaigusį rezervuotų numerio ženklų saugojimo terminą. Lėšos, sumokėtos už numerio
ženklų rezervavimą, negrąžinamos.
19. Rezervuoti numerio ženklai gali būti perkeliami nuo išregistruojamos transporto
priemonės ant kitos tam pačiam asmeniui priklausančios transporto priemonės (abiejų
transporto priemonių numerio ženklų tvirtinimo vietos turi būti pritaikytos analogiško formato
numerio ženklams).
20. Jei išregistruodamas transporto priemonę jos savininkas grąžina šiose taisyklėse nustatyta
tvarka įsigytus numerio ženklus VĮ „Regitra“ padaliniui ir nepareiškia pageidavimo perkelti jų ant
kitos transporto priemonės, šie numerio ženklai paimami ir sunaikinami vidaus reikalų ministro
nustatyta tvarka.
21. Šių taisyklių 7 punkte nurodyti numerio ženklai, kurių klientai nerezervuoja per 6 mėnesius
nuo jų gavimo VĮ „Regitra“ padalinyje dienos, yra saugomi toliau ir gali būti išduodami tik kaip
numerio ženklai, kuriuos pasirenka klientas iš turimų padalinyje.
22. Neteko galios: 2016-06-16 įsakymu Nr.V-90 (nuo 2016-06-17).

