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P a k e i č i u Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 25 d.
įsakymu Nr. V-102 „Dėl vairuotojo pažymėjimų išdavimo skubos tvarka aprašo patvirtinimo“
patvirtintą Vairuotojo pažymėjimų išdavimo skubos tvarka aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija
(pridedama).
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VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO SKUBOS TVARKA APRAŠAS
1. Vairuotojo pažymėjimų išdavimo skubos tvarka apraše (toliau – Aprašas) nustatyta
vairuotojo pažymėjimų (toliau – VP) išdavimo pareiškėjui pageidaujant per 1 arba 3 darbo dienas
tvarka tais atvejais, kai VP turi būti išduotas per Motorinių transporto priemonių vairuotojo
pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m.
rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328, 20.1 punkte nustatytą 10 darbo dienų terminą.
2. Pareiškėjas VP išdavimo terminą gali pasirinkti pateikdamas prašymą išduoti VP
valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) padalinyje. VP skubos tvarka išduodamas
(įteikiamas) bet kuriame VĮ „Regitra“ padalinyje, išskyrus 6 punkte nustatytus atvejus.
3. VP skubos tvarka neišduodami, jei VP pristatyti pareiškėjas užsako pasiuntinio paslaugą
ir (arba) pateikia savo nuotrauką.
4. VP skubos tvarka gali būti išduoti per 1 arba 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo ir
apmokėjimo už paslaugą (pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. 1V-450 nustatytą kainą) dienos. Darbo dienomis laikomos VĮ „Regitra“ direkcijos
darbo dienos nuo pirmadienio iki penktadienio. Termino skaičiavimas prasideda kitą darbo dieną po
prašymo pateikimo ir apmokėjimo už paslaugas dienos. Jei paskutinė termino diena yra padalinio,
kuriame bus išduodamas VP, nedarbo diena ar šeštadienis, tai termino pabaigos diena laikoma
artimiausia po jos einanti to padalinio darbo diena.
5. VP pagaminamas ir išduodamas per 1 darbo dieną, t. y. kitą darbo dieną, jei prašymas
pateikiamas ir nustatytas mokestis sumokamas iki 13 val. Pateikus prašymą ar sumokėjus nustatytą
mokestį po 13 val., VP pagaminamas ir išduodamas per 2 darbo dienas.
6. Pateikus prašymą išduoti VP skubos tvarka per 1 darbo dieną ir sumokėjus nustatytą
mokestį iki 13 val., VP gali būti išduotas tą pačią darbo dieną (išskyrus šeštadienius) nuo 15 val. VĮ
„Regitra“ Vilniaus filiale arba VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo Šnipiškių grupėje. Pateikus prašymą ar
sumokėjus nustatytą mokestį po 13 val., VP gali būti išduotas šiame punkte nurodytuose
padaliniuose kitą darbo dieną nuo 15 val.
7. Šis Aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar pripažintas netekusiu galios VĮ „Regitra“
generalinio direktoriaus įsakymu.
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