
 

PATVIRTINTA 

Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 10 d. 

įsakymu Nr.1V-506 (pakeista 2022 m. 

kovo 1 d. įsakymu Nr.1V-23) 

 

VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO SUDARYMO, REZERVAVIMO 

IR PRISKYRIMO REGISTRUOJAMOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valstybinio registracijos numerio derinio sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo 

registruojamoms transporto priemonėms tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinio 

registracijos numerio derinio ir laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto 

priemonėms, priekaboms, savivaldžių automobilių bandymams ženklinti (toliau – laikinasis numerio 

ženklas), derinių sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo registruojamoms transporto priemonėms 

tvarką valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau – Įmonė). 

2. Šis Aprašas nustato Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių užsienio valstybių 

diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, Europos Sąjungos, 

NATO, kitų tarptautinių organizacijų, institucijų ir įstaigų, jų personalo ir jų šeimos narių, turinčių 

Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus 

galiojančius „A“, „B“ ir „E“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus, vardu registruojamoms 

transporto priemonėms registracijos numerio ženklų išdavimo tvarką tiek, kiek to nereglamentuoja 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 

m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-119/1V-317 „Dėl Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių 

užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių, 

Europos Sąjungos, NATO, kitų tarptautinių organizacijų, institucijų ir įstaigų, jų personalo ir jų 

šeimos narių, turinčių Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio 

protokolo departamento išduotus galiojančius „A“, „B“ ir „E“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus, 

transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3. Apraše vartojamos sąvokos:  

3.1. Derinys – skaitmenų ar skaitmenų ir raidžių junginys; 

3.2. Numatomų skirti derinių sąrašas – Apraše nustatyta tvarka sudaromas per 

artimiausius šešis mėnesius numatomuose išduoti bendrojo naudojimo, istorinių transporto 

priemonių, elektromobilių numerių ženkluose naudotinų derinių sąrašas; 

3.3. Numerio ženklas (-ai) – plokštelė arba plokštelių rinkinys, kuriuose yra išspaustas 

derinys. Ši sąvoka neapima lentelių su registracijos numeriu (toliau – lentelė). 

3.4. Registracijos numeris – transporto priemonės registracijos metu priskirtas derinys, 

kurio duomenys įrašyti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. 

3.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos saugaus eismo 

automobilių keliais įstatyme ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse, 

patvirtintose vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 „Dėl Motorinių 

transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 

vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

DERINIŲ SUDARYMO TVARKA 

 

4. Deriniai gali būti sudaromi šiais būdais: 

4.1. automatinėmis priemonėmis, kai deriniai įrašomi bendrojo naudojimo, lengvųjų 

automobilių taksi, išvežamų iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių, galingųjų keturračių, 

istorinių transporto priemonių, elektromobilių numerio ženkluose bei laikinuosiuose numerio 



ženkluose. Automatinėmis priemonėmis sudaromi deriniai turi atitikti Aprašo 26.2 papunktyje 

nustatytus priimtinumo kriterijus;  

4.2. į Įmonę besikreipiančio asmens (toliau – pareiškėjas) pageidavimu, kai sudaromas 

pareiškėjo pageidaujamas registracijos numerio derinys (toliau – vardinis registracijos numeris). 

5. Deriniai turi būti unikalūs (nesutampantys). 

6. Deriniuose skaitmenų sekos sudaromos didėjimo tvarka, nuo 01 iki 99, nuo 001 iki 999, 

nuo 0001 iki 9999 ir nuo 00001 iki 99999. 

7. Automatinėmis priemonėmis sudaromuose deriniuose raidžių sekos sudaromos abėcėlės 

tvarka iš lietuvių kalbos abėcėlėje esančių lotynų abėcėlės raidžių. Kai derinį sudaro daugiau nei 

viena raidė, deriniuose abėcėlės tvarka pirmiausia keičiama paskutinė derinio raidė, po to 

priešpaskutinė derinio raidė ir t.t.  

8. Už vardinio registracijos numerio ar pareiškėjo pasirinkto derinio iš Numatomų skirti 

derinių sąrašo išdavimą mokama Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyta kaina. 

 

III SKYRIUS 

DERINIO REZERVAVIMO TVARKA 

 

9. Susipažinti su Numatomų skirti derinių sąrašu pareiškėjas gali Įmonės padaliniuose, 

Įmonės interneto svetainėje www.regitra.lt ir elektroninėje transporto priemonių registravimo 

sistemoje eKETRIS (toliau – eKETRIS).  

Numatomų skirti derinių sąrašas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius ir, esant 

Įmonės poreikiui, gali būti papildomas naujais deriniais. Informacija apie Numatomų skirti derinių 

sąrašo papildymą paskelbiama Įmonės interneto svetainėje www.regitra.lt. likus ne mažiau kaip 7 

kalendorinėms dienoms iki jo paskelbimo. 

10. Susipažinti su Įmonės padaliniuose paruoštų išduoti numerio ženklų sąrašu pareiškėjas 

gali Įmonės padaliniuose registruodamas transporto priemonę ir eKETRIS. 

11. Susipažinti su registracijos numerio derinių, priskirtų Aprašo 1 priedo V grupei, sąrašu 

pareiškėjas gali Įmonės padaliniuose registruodamas transporto priemonę ir eKETRIS.  

12. Pareiškėjas, norėdamas rezervuoti derinį iš Numatomų skirti derinių sąrašo, Įmonės 

padaliniuose paruoštų išduoti numerio ženklų sąrašo, Aprašo 1 priede nurodytų I – V grupei 

priskirtinų derinių sąrašų ar vardinį registracijos numerį, turi pateikti Aprašo 2 priede nustatytos 

formos prašymą:  

12.1. per eKETRIS;  

12.2. bet kuriame transporto priemones registruojančiame Įmonės padalinyje. 

13. Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti: 

13.1. savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kreipiantis tiesiogiai atvykus į Įmonės 

padalinį); 

13.2. kai kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą (kreipiantis tiesiogiai atvykus į Įmonės padalinį) ir Lietuvos Respublikоs civilinio 

kodekso 2.132 straipsnio 2 dalies nuostatas atitinkantį atstovavimą patvirtinantį dokumentą, išskyrus 

atvejus, kai dokumentas yra sudarytas elektroninių ryšių priemonėmis. Jei atstovas yra įgaliotas 

asmuo, jis turi pateikti Lietuvos Respublikоs civilinio kodekso nustatyta tvarka įformintą įgaliojimą, 

kuriame nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti. Fizinio asmens duotas įgaliojimas turi 

būti įregistruotas Įgaliojimų registre, o juridinio asmens – patvirtintas jo vadovo parašu ir juridinio 

asmens antspaudu (jeigu juridinis asmuo antspaudą privalo turėti). 

14. Dokumentai pateikiami valstybine kalba. Nevalstybine kalba pateikti dokumentai turi 

būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti juos išvertusio vertėjo parašu (taip pat 

vertimų biuro antspaudu, jei vertimas atliktas vertimų biure). Užsienyje išduoti dokumentai turi būti 

teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti. 

15. Derinys laikomas rezervuotu nuo pareiškėjo prašymo gavimo Įmonėje momento. Įmonei 

per 1 valandą negavus informacijos apie Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio 

įmokos už rezervuotą derinį apmokėjimo patvirtinimą, jo rezervacija panaikinama. 

16. Vardinis registracijos numeris laikomas rezervuotu nuo pareiškėjo prašymo gavimo 

Įmonėje momento. Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka patvirtinus vardinio registracijos numerio 

http://www.regitra.lt/
http://www.regitra.lt/


priimtinumą ir pareiškėjui per 3 kalendorines dienas nuo vardinio registracijos numerio priimtinumo 

patvirtinimo nesumokėjus Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio įmokos už 

rezervuojamą vardinį registracijos numerį, jo rezervacija panaikinama. 

17. Numerio ženklai paruošiami išduoti Pareiškėjo prašyme nurodytame Įmonės padalinyje 

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 15 ar 16 punkte nurodytos įmokos duomenų gavimo 

eKETRIS ir saugomi vienus metus nuo numerio ženklų paruošimo išduoti dienos. 

18. Pareiškėjas informuojamas apie paruoštus išduoti numerio ženklus pareiškėjo prašyme 

nurodytais elektroniniais ryšiais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų paruošimo, išsiunčiant 

Aprašo 3 priede nustatytos formos pranešimą. 

19. Pareiškėjas, norėdamas numerio ženklus priskirti registruojamai transporto priemonei 

kitame nei jie yra saugomi Įmonės padalinyje, bet kuriame transporto priemones registruojančiame 

Įmonės padalinyje turi pateikti Aprašo 4 priede nustatytos formos prašymą ir sumokėti Įmonės 

generalinio direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio įmoką už numerio ženklų perdavimą iš vieno 

Įmonės padalinio į kitą.  

Likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki numerio ženklų saugojimo termino pabaigos, 

pareiškėjas, norėdamas numerio ženklus priskirti registruojamai transporto priemonei kitame nei jie 

yra saugomi Įmonės padalinyje, kartu su Aprašo 4 priede nustatytos formos prašymu privalo pateikti 

Įmonės generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-90 „Dėl Valstybinio registracijos 

numerio ženklų ir (arba) transporto priemonių registracijos dokumentų saugojimo ir grąžinimo 

pareiškėjui tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 priede patvirtintą prašymo formą dėl numerio ženklų 

saugojimo. 

20. Numerio ženklai perduodami išduoti Pareiškėjo prašyme nurodytame kitame Įmonės 

padalinyje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 19 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos. 

21. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuojamas apie kitame Įmonės 

padalinyje paruoštus išduoti numerio ženklus Pareiškėjo prašyme nurodytais elektroniniais ryšiais,  

išsiunčiant Aprašo 5 priede nustatytos formos pranešimą. 

22. Rezervuoti deriniai ir (ar) vardiniai registracijos numeriai į kitus derinius ir (ar) vardinius 

registracijos numerius nėra keičiami ir už jų rezervavimą sumokėtos įmokos negrąžinamos. 

  

IV SKYRIUS 

DERINIO PRISKYRIMAS REGISTRUOJAMAI TRANSPORTO PRIEMONEI 

 

23. Pareiškėjo registruojamai transporto priemonei lietuvių kalbos abėcėlėje esančių lotynų 

abėcėlės raidžių ir skaitmenų didėjimo tvarka priskiriami Įmonės padalinyje esantys numerio ženklai. 

24. Pareiškėjas, registruodamas transporto priemonę, taip pat gali priskirti: 

24.1. pasirinktą numerio ženklą iš Įmonės padalinyje, kuriame registruojama transporto 

priemonė,  paruoštų išduoti numerio ženklų; 

24.2. jo vardu Įmonės padalinyje, kuriame registruojama transporto priemonė, saugomą 

numerio ženklą;  

24.3. pasirinktą numerio ženklą iš Įmonės padaliniuose paruoštų išduoti numerio ženklų, kai 

transporto priemonė registruojama per eKETRIS. 

25. Pareiškėjas, pageidaudamas skirti numerio ženklą kitam asmeniui, pateikia Aprašo 6 

priede nustatytos formos prašymą. 

 

V  SKYRIUS 

VARDINIO REGISTRACIJOS NUMERIO SUDARYMO TVARKA 

 

26. Įmonė, gavusi pareiškėjo prašymą rezervuoti vardinį registracijos numerį šio Aprašo 12 

punkte nustatyta tvarka, vertina vardinio registracijos numerio priimtinumą vadovaudamasi šiais 

kriterijais: 

26.1. lietuvių kalbos abėcėlėje esančių lotynų abėcėlės raidžių ir skaitmenų junginio 

eiliškumas negali būti sudarytas iš: 

26.1.1. trijų raidžių ir trijų skaitmenų (išskyrus 000); 

26.1.2. dviejų raidžių (kai pirmoji raidė „E“)  ir keturių skaitmenų (išskyrus 0000); 



26.1.3. dviejų raidžių ir trijų skaitmenų (išskyrus 000); 

26.1.4. dviejų skaitmenų (išskyrus 00) ir trijų raidžių; 

26.1.5. trijų skaitmenų (išskyrus 000) ir dviejų raidžių; 

26.1.6. vienos raidės „H”,  „P” ar  „T” ir penkių skaitmenų (išskyrus 00000); 

26.1.7. vienos raidės „P” ir keturių skaitmenų (išskyrus 0000); 

26.1.8. penkių skaitmenų, kurių pirmieji du skaitmenys nuo 01 iki 99, o trečiasis skaitmuo 

nuo 1 iki 4“; 

26.1.9. šešių skaitmenų, kurių pirmieji du skaitmenys nuo 01 iki 99, o trečiasis skaitmuo nuo 

1 iki 4. 

26.1.10. keturių skaitmenų (išskyrus 0000) ir dviejų raidžių; 

26.1.11. keturių skaitmenų (išskyrus 0000) ir vienos raidės; 

26.1.12. dviejų raidžių ir dviejų skaitmenų (išskyrus 00). 

26.2. raidžių ir (ar) skaičių derinys ar jo dalis negali sutapti su: 

26.2.1. vulgarizmais, žargonais, keiksmažodžiais, išskyrus atvejus, kai šis derinys ar jo dalis 

yra registruotas prekių ženklas ir yra gautas šio prekių ženklo savininko sutikimas; 

26.2.2. nacistinės Vokietijos, SSRS valstybių, nacistinių ar komunistinių organizacijų 

pavadinimais, nacistinių ar komunistinių vadovų pavardėmis, jų santrumpomis lietuvių ir užsienio 

kalbomis; 

26.2.3. žodžiais, kurie gali būti suvokiami kaip niekinimas, neapykantos skatinimas ar 

kurstymas diskriminuoti žmonių grupes ar joms priklausančius asmenis, taip pat su neigiamas 

asociacijas keliančiais žodžiais. 

27. Vardinio registracijos numerio priimtinumą pagal Aprašo 26.2 papunktyje nustatytus 

kriterijus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įvertina Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu 

patvirtinta komisija. 

28. Vertinant, ar pareiškėjo pageidaujamas vardinis registracijos numeris atitinka Aprašo 

26.2 papunkčio nuostatas, rekomenduojama atsižvelgti į raidžių ir skaitmenų, skaitmenų ir raidžių 

derinių reikšmes, santrumpų atitikmenis (pavyzdžiui: skaitmuo „1“ gali būti skaitomas kaip raidė „I“, 

skaitmuo „2“ gali būti skaitomas kaip skiemuo „DU“, „TU“ (anglų k.), skaitmuo „3“ gali būti 

skaitomas kaip raidė „Z“ rusiškoje abėcėlėje; skaitmuo „4“ gali būti skaitomas kaip raidė „A“ arba 

kaip žodžiai, garsai: „FOUR“, „FOR“, „FO“ (anglų k.); skaitmuo „5“ gali būti skaitomas kaip raidė 

„S“; skaitmuo „6“ gali būti skaitomas kaip raidė „G“; skaitmuo „7“ gali būti skaitomas kaip raidė 

„T“, skaitmuo „8“ gali būti skaitomas kaip raidė „B“ arba kaip skiemuo „EIT“ (anglų k.), skaitmuo 

„0“ gali būti skaitomas kaip raidė „O“ ir kita). Taip pat pageidaujamas vardinis registracijos numeris 

vertinamas skaitant ir iš dešinės pusės į kairę. 

29. Tuo atveju, kai pateikiami kelių pareiškėjų prašymai sudaryti ir skirti vienodą vardinį 

registracijos numerį, pirmumą turi pareiškėjas, kurio prašymas pateiktas anksčiau. 

30. Pareiškėjas, pateikdamas prašymą rezervuoti vardinį registracijos numerį, privalo 

patvirtinti, kad prašomas rezervuoti vardinis registracijos numeris bus naudojamas nepažeidžiant kitų 

asmenų teisių ir teisėtų interesų (įskaitant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.41 straipsnyje 

įtvirtintą teisę į juridinio asmens pavadinimą ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 14 

straipsnyje įtvirtintas prekių ženklo savininko teises) ir prisiimti visą atsakomybę už visas iš to 

kylančias pasekmes. 

 

VI SKYRIUS 

NUMERIO ŽENKLŲ PAKEITIMO, NUMERIO ŽENKLŲ DUBLIKATŲ IR LENTELIŲ 

IŠDAVIMO TVARKA 

 

31. Pareiškėjas (transporto priemonės savininkas ar transporto priemonės valdytojas), 

norėdamas užsakyti numerio ženklų dublikatą, pakeisti transporto priemonės registravimo 

metu išduotus numerio ženklus arba užsakyti naujus numerio ženklus vietoj Įmonėje nustatyta 

tvarka sunaikintų (šiuo atveju gali kreiptis tik paskutinis šiuo registracijos numeriu 

paženklintos transporto priemonės valdytojas arba transporto priemonės savininkas, arba 

asmuo, kurio prašymu numerio ženklai buvo palikti saugoti), bet kuriame transporto 

priemones registruojančiame Įmonės padalinyje pateikia Aprašo 7 priede nustatytos formos 



prašymą, Aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus ir sumoka Įmonės generalinio direktoriaus 

įsakymu nustatyto dydžio įmoką. Vardinio registracijos numerio ženklai vietoj Įmonėje 

nustatyta tvarka sunaikintų ir (ar) negrąžintų (negaliojančių) vardinio registracijos numerio 

ženklų išduodami pakartotinai įvertinus vardinio registracijos numerio priimtinumą 

vadovaujantis Aprašo 26-29 punktais. 

Tais atvejais, kai kreipiamasi dėl numerio ženklo dublikato arba keičiamas tik vienas 

numerio ženklas, kuris buvo pagamintas pagal techninius reikalavimus, galiojusius iki 2018 m. 

balandžio 3 d., Įmonė išduoda abiejų numerio ženklų dublikatus arba keičia abu numerio 

ženklus, o anksčiau išduotas numerio ženklas (-ai) privalo būti grąžintas (-i) Įmonei. 

32. Keičiami numerio ženklai arba numerio ženklų dublikatai paruošiami išduoti pareiškėjo 

prašyme nurodytame Įmonės padalinyje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo prašymo 

gavimo Įmonėje momento ir saugomi vienus metus nuo jų paruošimo išduoti dienos. Pasibaigus 

numerio ženklų saugojimo terminui, numerio ženklai perduodami sunaikinti. 

Nauji numerio ženklai vietoj Įmonėje nustatyta tvarka sunaikintų turi būti priskiriami 

pareiškėjo registruojamai transporto priemonei. 

33. Pareiškėjas, atsiimdamas paruoštus išduoti keičiamus numerio ženklus arba numerio 

ženklo dublikatą turi pasirašyti Aprašo 8 priede nustatytos formos įteikimo aktą. 

34. Pareiškėjas, teikdamas prašymą dėl numerio ženklų pakeitimo arba juos atsiimdamas, 

privalo Įmonei grąžinti anksčiau išduotą (-us) numerio ženklą (-us). 

Tuo atveju, kai pareiškėjas kreipiasi į Įmonę dėl numerio ženklų pakeitimo ir grąžina tik 

vieną numerio ženklą (kai numerio ženklus sudaro dviejų plokštelių rinkinys), jam išduodamas 

numerio ženklo dublikatas. 

35. Pareiškėjui, negrąžinusiam anksčiau išduoto (-ų) numerio (-ių) ženklo (-ų), numerio 

ženklo dublikatas arba keičiami numerio ženklai neišduodami. 

36. Pareiškėjas (transporto priemonės savininkas, transporto priemonės valdytojas, asmuo, 

kurio vardu numerio ženklai yra rezervuoti arba palikti saugoti), norėdamas užsakyti lentelę per 

eKETRIS arba bet kuriame transporto priemones registruojančiame Įmonės padalinyje, turi pateikti 

Aprašo 9 priede nustatytos formos prašymą, Aprašo 13 punkte nurodytus dokumentus ir sumokėti 

Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu nustatyto dydžio įmoką. 

37. Lentelė paruošiama išduoti Pareiškėjo prašyme nurodytame Įmonės padalinyje ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo prašymo gavimo Įmonėje momento ir saugomi vienus metus 

nuo jų paruošimo išduoti dienos. Pasibaigus lentelės saugojimo terminui, lentelė perduodama 

sunaikinti. 

38. Pareiškėjas, atsiimdamas paruoštą išduoti lentelę prašyme nurodytame Įmonės 

padalinyje, turi pasirašyti Aprašo 10 priede nustatytos formos įteikimo aktą. 
39. Pareiškėjui Aprašo 32, 35 ir 37 punktuose nurodytais atvejais neatsiėmus paruoštų 

išduoti keičiamų numerio ženklų, numerio ženklų dublikato ar lentelės iki jų saugojimo termino 

pabaigos ar negrąžinus anksčiau išduoto (-ų) numerio (-ių) ženklo (-ų), įmoka, sumokėta už numerio 

ženklų ar lentelės pagaminimą, negrąžinama. 
 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

40. Numerio ženklai Įmonėje saugomi, vadovaujantis Valstybinio registracijos numerio 

ženklų ir (arba) transporto priemonių registracijos dokumentų saugojimo ir grąžinimo pareiškėjui 

tvarkos aprašu, patvirtintu Įmonės generalinio direktoriaus 2014 liepos 1 d. įsakymu Nr. V-90 „Dėl 

valstybinio registracijos numerio ženklų ir (arba) transporto priemonių registracijos dokumentų 

saugojimo ir grąžinimo pareiškėjui tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

_________________ 



 

 

Valstybinio registracijos numerio 

derinio sudarymo, rezervavimo ir 

priskyrimo registruojamoms transporto 

priemonėms tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

I, II, III, IV IR V GRUPEI PRISKIRTINŲ DERINIŲ SĄRAŠAI 

 

I grupė II grupė III grupė IV grupė V grupė  

I grupei priskiriami šie 

deriniai: 

1) sudaryti iš dviejų arba 

trijų raidžių ir šių 

skaitmenų: 777; 

2) sudaryti iš trijų vienodų 

raidžių ir šių skaitmenų: 

001, 002, 003, 004, 005, 

006, 007, 008, 009, 010 

100, 200, 300, 400, 500, 

600, 700, 800, 900, 

111, 222, 333, 444, 555, 

666, 888, 999 

3) sudaryti iš vienos raidės 

„H“ arba dviejų raidžių ir 

šių skaitmenų: 

0001, 0002, 0003, 0004, 

0005, 0006, 0007, 0008, 

0009 

1000, 2000, 3000, 4000, 

5000, 6000, 7000, 8000, 

9000 

1111, 2222, 3333, 4444, 

5555, 6666, 7777, 8888, 

9999. 

II grupei priskiriami šie 

deriniai: 

1) sudaryti iš dviejų arba 

trijų raidžių (išskyrus su 

trijų vienodų raidžių) ir šių 

skaitmenų:  

001, 007, 111, 555, 666, 

888, 999 

2) sudaryti iš trijų vienodų 

raidžių ir šių skaitmenų:  

011, 020, 022, 030, 033, 

040, 044, 050, 055, 060, 

066, 069, 070, 077, 080, 

088, 090, 099,  

101, 121, 123, 131, 141, 

151, 161, 171, 181, 191, 

202, 206, 207, 212, 220, 

232, 242, 252, 262, 272, 

282, 292,  

303, 306, 307, 308, 313, 

318, 320, 323, 325, 328, 

330, 335, 343, 353, 363, 

373, 383, 393, 

404, 406, 407, 408, 414, 

424, 434, 440, 454, 464, 

474, 484, 494, 

III grupei priskiriami šie 

deriniai: 

1) sudaryti iš dviejų arba 

trijų raidžių (išskyrus su trijų 

vienodų raidžių) ir šių 

skaitmenų:  

005, 222, 333, 444. 

IV grupei priskiriami šie 

deriniai: 

 

1) sudaryti iš dviejų arba 

trijų raidžių (išskyrus su 

trijų vienodų raidžių) ir šių 

skaitmenų:  

002, 003, 004, 006, 008, 

009, 010 

100, 200, 300, 400, 500, 

600, 700, 800, 900, 

101, 202, 303, 404, 505, 

606, 707, 808, 909. 

 

 

V grupei priskiriami 

deriniai nustatomi 

valstybės įmonės 

„Regitra“ generalinio 

direktoriaus sprendimu.  
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4) sudaryti iš vienos raidės 

„H“ ir šių skaitmenų: 

00001, 00002, 00003, 

00004, 00005, 00006, 

00007, 00008, 00009 

10000, 20000, 30000, 

40000, 50000, 60000, 

70000, 80000, 90000, 

11111,  22222, 33333, 

44444, 55555, 66666, 

77777, 88888, 99999. 

 

505, 515, 520, 523, 525, 

528, 530, 535, 540, 545, 

550, 565, 575, 585, 595, 

606, 607, 616, 626, 630, 

635, 636, 640, 645, 646, 

650, 656, 660, 676, 686, 

696, 

707, 717, 727, 728, 730, 

735, 737, 740, 745, 747, 

750, 757, 760, 767, 770, 

787, 797, 

808, 818, 828, 838, 840, 

845, 848, 850, 858, 868, 

878, 880, 898, 

909, 911, 919, 924, 928, 

929, 939, 944, 949, 959, 

969, 979, 989, 990, 991, 

992, 993, 997. 

 

__________________________________ 



 

 

Valstybinio registracijos numerio derinio 

sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo 

registruojamoms transporto priemonėms 

tvarkos aprašo  

2 priedas 

 

(Prašymo rezervuoti derinį forma) 

 
Prašymas Nr. XXXX, YYYY-MM-DD HH:MM 1 iš 1 

 
 V A L S T Y B  Ė S    Į M O N Ė 

 

 

(pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data - kai asmuo užsienio gyventojas), telefono numeris ir/arba elektroninio pašto adresas) 

 

Valstybės įmonės „Regitra“ 
(filialo, grupės, posto pavadinimas) 

 

PRAŠYMAS 

DĖL DERINIO REZERVAVIMO 

YYYY-MM-DD, HH:MM  

Nr. XXXX 
 

Prašau rezervuoti šį numerio ženklo derinį: 
 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          (derinys) 

Numerio ženklo (-ų) tipas, formatas (-ai): 

Tipas XXX, formatas X, matmenys XXX mm x XXX mm. 
 

Numerio ženklą (-us) atsiimsiu: 

______________________           _____________________________           

                          (atsiėmimo būdas)                                                         (padalinys / pristatymo adresas)                                                                 

*PRIDEDAMA. ______________________________________________________________________________________________________ 

(atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai dokumentus teikia pareiškėjo atstovas) ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis) 

* - nurodoma, kai teikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas. 
 

Esu susipažinęs, kad pagaminti numerio ženklai VI „Regitra“ padalinyje bus saugomi ne ilgiau kaip vienus metus nuo 

numerio ženklų paruošimo išduoti dienos. Per šį laikotarpį nepriskyrus numerio ženklų registruojamai transporto 

priemonei  arba nepateikus naujo prašymo toliau saugoti numerio ženklus , numerio ženklai sunaikinami, o sumokėta 

įmoka negrąžinama. 

 

** Patvirtinu, kad prašomas rezervuoti vardinis registracijos numeris bus naudojamas nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir 

teisėtų interesų (įskaitant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.41 straipsnyje įtvirtintą teisę į juridinio asmens 

pavadinimą ir Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 14 straipsnyje įtvirtintas prekių ženklo savininko teises) ir 

prisiimu visą atsakomybę už visas iš to kylančias pasekmes. 
 

** - kai teikiamas prašymas rezervuoti vardinį registracijos numerį. 

 

Pareiškėjas                    ____________________  _______________________ 

                                           (parašas)  (vardas, pavardė) 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Tarnybinės žymos 

 

Sprendimą priėmė: 

    
 (parašas)     (vardas, pavardė) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Įmokos už paslaugas: 

 

Už numerio ženklo derinio rezervavimą              00,00 Eur (įmokos kodas)                           Prašymas Nr. XXXX , YYYY-MM-DD HH:MM 

Mokėtina suma:                                                    00,00 Eur                                                                     

      



 

 

Valstybinio registracijos numerio derinio 

sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo 

registruojamoms transporto priemonėms 

tvarkos aprašo  

3 priedas 

 

(Pranešimo forma) 

 

 
 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“ 
Valstybės įmonė, Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius, tel. (8  5) 266 0421, el. p. regitra@regitra.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 110078991 

 

[adresas]                            [dokumento data] Nr. [dokumento registracijos numeris] 

 

 

 

 

 

 

DĖL PARUOŠTŲ IŠDUOTI VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO ŽENKLŲ  

 

 

 Pranešame, kad numerio ženklai [rezervuoti numerio ženklai] yra paruošti išduoti VĮ 

„Regitra“ [padalinys, padalinio adresas] ir bus saugomi iki [saugojimo termino pabaiga data tekstu]. 

Norėdami priskirti numerio ženklus registruojamai transporto priemonei arba pratęsti numerio ženklų 

saugojimo terminą, turėtumėte kreiptis į VĮ „Regitra“ iki [saugojimo termino pabaiga data tekstu].  

 Norėtume priminti, kad iki nurodyto termino nepriskyrus numerio ženklų 
registruojamai transporto priemonei arba nepratęsus numerio ženklų saugojimo termino, numerio 

ženklai bus sunaikinami, o sumokėta įmoka negrąžinama. 

 Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į VĮ „Regitra“ padalinį arba Informacijos 

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

mailto:info@regitra.lt


   

 

 

Valstybinio registracijos numerio derinio 

sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo 

registruojamoms transporto priemonėms 

tvarkos aprašo  

4 priedas 

 

(Prašymo atsiimti numerio ženklus kitame padalinyje forma) 

 
Prašymas Nr.XXXX , YYYY-MM-DD HH:MM 

 
 V A L S T Y B  Ė S    Į M O N Ė 

 

 

(pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data - kai asmuo užsienio gyventojas), telefono numeris ir/arba elektroninio pašto adresas) 

 

 

Valstybės įmonės „Regitra“ 
(filialo, grupės, posto pavadinimas) 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NUMERIO ŽENKLŲ ATSIĖMIMO KITAME PADALINYJE 

YYYY-MM-DD, HH:MM Nr. XXXX 
 

Prašau persiųsti numerio ženklus:             
 
 

                                                                                                                                                          (registracijos numeris) 

 

Numerio ženklą (-us) atsiimsiu:  ____________________________  

                                                                                                                             (padalinys)                                       

 

*PRIDEDAMA. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

    (atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai dokumentus teikia pareiškėjo atstovas) ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis) 
 

* - nurodoma, kai teikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas 

 

 

Pareiškėjas                    ____________________  _______________________ 

                                           (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 
Tarnybinės žymos 

 

Sprendimą priėmė: 

    
 (parašas)      (pareigos, vardas, pavardė) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Įmokos už paslaugas: 

 

Už valstybinio registracijos numerio ženklų persiuntimą         00,00 Eur (įmokos kodas)                      Prašymas Nr.XXXX , YYYY-MM-DD HH:MM 

Mokėtina suma:                                                                         00,00 Eur                                                                     

 

 

      



 

 

Valstybinio registracijos numerio derinio 

sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo 

registruojamoms transporto priemonėms 

tvarkos aprašo  

5 priedas 

 

(Pranešimo forma) 

 

 
 

VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“ 
Valstybės įmonė, Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius, tel. (8  5) 266 0421, el. p. regitra@regitra.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 110078991 

 

[adresas]                           [dokumento data] Nr. [dokumento registracijos numeris] 

 

 

 

 

 

 

DĖL NUMERIO ŽENKLŲ ATSIĖMIMO 

 

 

Pranešame, kad į VĮ „Regitra“ padalinį [padalinys, padalinio adresas] Jūsų pageidavimu 

pristatyti numerio ženklai yra paruošti išduoti ir bus saugomi iki [saugojimo termino pabaiga data 

tekstu]. Norėdami priskirti numerio ženklus registruojamai transporto priemonei arba pratęsti 

numerio ženklų saugojimo terminą, turėtumėte kreiptis į VĮ „Regitra“ iki [saugojimo termino pabaiga 

data tekstu].  

Norėtume priminti, kad iki nurodyto termino nepriskyrus numerio ženklų registruojamai 

transporto priemonei arba nepratęsus numerio ženklų saugojimo termino, numerio ženklai bus 

sunaikinami, o sumokėta įmoka negrąžinama. 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į VĮ „Regitra“ padalinį [padalinys, padalinio 

adresas] arba Informacijos centrą elektroniniu paštu info@regitra.lt ar tel. 8 700 55 151.  

Jeigu numerio ženklai buvo atsiimti iki šio pranešimo gavimo, šį pranešimą laikykite 

negaliojančiu. 

mailto:info@regitra.lt


 

   

 

Valstybinio registracijos numerio derinio 

sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo 

registruojamoms transporto priemonėms 

tvarkos aprašo  

6 priedas 

 

(Prašymo skirti numerio ženklus kitam asmeniui forma) 

 

(forma pildoma didžiosiomis raidėmis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės įmonei „Regitra“ 

 

PRAŠYMAS 

 

     -   -    
(prašymo pateikimo data) 

 

Prašau registruotos transporto priemonės / saugomus numerio ženklus (reikalinga 

pabraukti):   

 

skirti žemiau nurodyto asmens vardu registruojamai transporto priemonei arba jo vardu 

palikti saugoti: 

________________________________________________________________________________ 
(asmens vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data)/ juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas) 

 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 
(prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė ir parašas) 

 
(asmens vardas, pavardė) 

 
(juridinio asmens atstovo vardas (vardai), pavardė) 

 

                 
                

  (     -   -   )   
(asmens kodas (gimimo data)) 

 
 

 
Telefono Nr. El. pašto adresas: 

(kontaktiniai duomenys) 

 
(pateiktas asmens dokumentas (pavadinimas, Nr., dokumentą išdavusi šalis) 

      



   

 

   

 

Valstybinio registracijos numerio derinio 

sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo 

registruojamoms transporto priemonėms 

tvarkos aprašo  

7 priedas 

 

(Prašymo dėl numerio ženklų dublikato užsakymo, numerio ženklų pakeitimo ar naujų 

numerio ženklų užsakymo forma) 

 
Prašymas Nr. XXXX , YYYY-MM-DD HH:MM 

 
 V A L S T Y B  Ė S    Į M O N Ė 

 

 

(pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data - kai asmuo užsienio gyventojas), telefono numeris ir/arba elektroninio pašto adresas) 

 

Valstybės įmonės „Regitra“ 
(filialo, grupės, posto pavadinimas) 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NUMERIO ŽENKLO UŽSAKYMO 

YYYY-MM-DD, HH:MM Nr. XXXX 
 

Prašau (vieną tinkamą variantą pažymėti ✓):  

 

□ užsakyti numerio ženklų dublikatą; 

  □ pakeisti transporto priemonės registravimo metu išduotus numerio ženklus; 

  □ užsakyti naujus numerio ženklus vietoj nustatyta tvarka sunaikintų. 
 

 

 

                                                                                                                  (numerio ženklas) 
 

Numerio ženklo (-ų) tipas, formatas (-ai): 

Tipas XXX, formatas X, matmenys XXX mm x XXX mm. 
 

Numerio ženklą(-us) atsiimsiu: 

______________________           _____________________________           

                          (atsiėmimo būdas)                                                         (padalinys / pristatymo adresas)                                                                

*PRIDEDAMA. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
(atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai dokumentus teikia pareiškėjo atstovas ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis) 

 

* - nurodoma, kai teikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas 

 

Pareiškėjas                    ____________________  ______________________ 

                                                  (parašas)                            (vardas, pavardė) 

 

 
Tarnybinės žymos 

 

Sprendimą priėmė: 

 

VNŽ tipas/ numerio ženklas(-ai) / grąžintas/ negrąžintas/ plokštelių kiekis vnt. 
  

 

    
 (parašas)      (vardas, pavardė) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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Įmokos už paslaugas: 

 

Už numerio ženklų išdavimą                                00,00 Eur (įmokos kodas)          Prašymas Nr. XXXX , YYYY-MM-DD HH:MM 

Už duomenų tvarkymą                                         00,00 Eur (įmokos kodas)                                           

Mokėtina suma:                                                    00,00 Eur 
 

 

 



   

 

   

 

Valstybinio registracijos numerio derinio 

sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo 

registruojamoms transporto priemonėms 

tvarkos aprašo  

8 priedas 

 

(Įteikimo akto forma) 

 

 
 V A L S T Y B  Ė S    Į M O N Ė 

 

 

 

 

Valstybės įmonės „Regitra“ 
(filialo, grupės, posto pavadinimas) 

 

 

NUMERIO ŽENKLŲ ĮTEIKIMO AKTAS 

YYYY-MM-DD, HH:MM Nr. XXXX 

 
 

Įteikti numerio ženklai:                               
 

                                                                                                                                      (registracijos numeris) 
 

 

Numerio ženklų (-ių) tipas, formatas (-ai): 

Tipas XXX, formatas X, matmenys XXX mm x XXX mm. 
 

 

  
Numerio ženklų tipas/ registracijos numeris / grąžintas/ negrąžintas/ 

plokštelių kiekis vnt.___ 

 * - rašoma, kai grąžina valstybinio registracijos numerio ženklą (-us).  
 

**Primename, kad numerio ženklo plokštelės dublikatas vienam numerio ženklų rinkiniui išduodamas tik vieną 

kartą.  

** - rašoma, kai užsakomas numerio ženklo plokštelės dublikatas. 

 
 

 

 

Numerio ženklus įteikė: ______________        _________________________ 

                                                                                                   (parašas)                                                           (vardas, pavardė) 

 

Numerio ženklus gavo:  ______________        _________________________ 

                                                                                                  (parašas)                                                           (vardas, pavardė)

      



   

 

   

 

Valstybinio registracijos numerio derinio 

sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo 

registruojamoms transporto priemonėms 

tvarkos aprašo  

9 priedas 

 

(Prašymo dėl lentelės užsakymo forma) 

 

 
 V A L S T Y B  Ė S    Į M O N Ė 

 

 

(pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data - kai asmuo užsienio gyventojas), telefono numeris ir/arba elektroninio pašto adresas, 

adresas korespondencijai) 

 

 

Valstybės įmonės „Regitra“ 
(filialo, grupės, posto pavadinimas) 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL LENTELĖS SU REGISTRACIJOS NUMERIU IŠDAVIMO 

YYYY-MM-DD, HH:MM Nr. XXXX 

 
 

Prašau išduoti lentelę su registracijos numeriu:                                    
 

                                                                                                                                                  (registracijos numeris) 

 

 

 

Lentelę atsiimsiu: 

______________________           _____________________________           

                          (atsiėmimo būdas)                                                         (padalinys / pristatymo adresas)                                           

 

*PRIDEDAMA. ______________________________________________________________________________________________________ 

(atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai dokumentus teikia pareiškėjo atstovas) ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis) 

* - nurodoma, kai teikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas. 
 

 
Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatomis ir 

suprantu, kad lentelė su registracijos numeriu yra skirta tvirtinti transporto priemonės gale gerai matomoje vietoje tais 

atvejais, kai prie transporto priemonės galinės dalies pritvirtintas dviratis (dviračiai) uždengia numerio ženklą. Lentelė 

nepakeičia numerio ženklo ir negali būti naudojama vietoj jo. 
 

 

 

Pareiškėjas                            _____________________                            ________________________ 

                                                                                                               (parašas)                                                                                                    (vardas, pavardė)  

 

 

 
** Tarnybinės žymos 
** - nurodoma, kai prašymas teikiamas ne elektroninio ryšio priemonėmis. 

 

Sprendimą priėmė: 

    
 (parašas)  (vardas, pavardė) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

Prašymas Nr. XXXX , YYYY-MM-DD HH:MM 
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Įmokos už paslaugas: 

 

Už lentelės su valstybiniu numeriu išdavimą       00,00 Eur (įmokos kodas)                            Prašymas Nr. XXXX , YYYY-MM-DD HH:MM 

Už duomenų tvarkymą                                         00,00 Eur (įmokos kodas)                                                        

Mokėtina suma:                                                    00,00 Eur 
 



   

 

   

 

Valstybinio registracijos numerio derinio 

sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo 

registruojamoms transporto priemonėms 

tvarkos aprašo  

10 priedas 

 

(Įteikimo akto forma) 
 

Prašymas Nr. XXXX, YYYY-MM-DD HH:MM 1 iš 1 

 
 V A L S T Y B  Ė S    Į M O N Ė 

 

 

 

 

Valstybės įmonei „Regitra“ 
(filialo, grupės, posto pavadinimas) 

 

 

LENTELĖS SU REGISTRACIJOS NUMERIU ĮTEIKIMO AKTAS 

YYYY-MM-DD, HH:MM Nr. XXXX 

 
 

Įteikta lentelė su registracijos numeriu                                    
 

                                                                                                                                                 (registracijos numeris) 

 

 

 

Lentelę įteikė: _____________________________           ______________________ 
                                                                                       (parašas)                                                                                        (vardas, pavardė)  

 

 

Lentelę gavo: _____________________________  ____________________ 

                     (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

 

      


