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VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS 

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 

VIRŠININKAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL TEISĖS MOTORINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR JŲ PRIEKABOMIS, 

KURIŲ PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTŲ GALIOJIMAS YRA 

PASIBAIGĘS ARBA PANAIKINTAS, NUVYKTI Į TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

TECHNINĖS APŽIŪROS ĮMONĘ ATLIKTI PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS 

SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2014 m. balandžio 24 d. Nr. 2B-80 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 

10  straipsnio 1 dalies 25 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. 

įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.17 punktu: 

1. T v i r t i n u Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių 

privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į 

transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros suteikimo 

tvarkos aprašą (pridedama). 

2. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d. 

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių 

transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. 

 

 

Inspekcijos viršininkas      Vidmantas Žukauskas 

 



 
 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos  

prie Susisiekimo ministerijos viršininko  

2014 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 2B-80 

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie 

Susisiekimo ministerijos viršininko  

2015 m. liepos 21 d. įsakymo 

Nr. 2B-169 redakcija) 

 

 

TEISĖS MOTORINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR JŲ PRIEKABOMIS, 

KURIŲ PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS DOKUMENTŲ GALIOJIMAS YRA 

PASIBAIGĘS ARBA PANAIKINTAS, NUVYKTI Į TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

TECHNINĖS APŽIŪROS ĮMONĘ ATLIKTI PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS 

SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios 

techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į transporto 

priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros suteikimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato teisės nuvykti į techninės apžiūros įmonę suteikimo tvarką, kai 

transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba 

panaikintas. 

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių 

keliais įstatyme ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros 

atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 

d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės 

apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 

II. TEISĖS NUVYKTI Į TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ĮMONĘ 

SUTEIKIMAS 

 

3. Teisė motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios 

techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į techninės 

apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros suteikiama, kai: 

3.1. transporto priemonės savininkas arba valdytojas asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, 

turintį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas atitinkantį įgaliojimą, kreipiasi į techninės 

apžiūros įmonę, kuri išduoda Popieriuje sudarytą leidimą, suteikiantį teisę nuvykti į transporto 

priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros (1 priedas) (toliau – 

popieriuje sudarytas leidimas); 

3.2. transporto priemonės savininkas arba valdytojas, prisijungęs prie Lietuvos techninės 

apžiūros įmonių asociacijos interneto svetainės www.vta.lt duomenų bazės, nurodo savo vardą, 

pavardę, transporto priemonės markę, modelį, valstybinį numerį, identifikacinį numerį, registracijos 

liudijimo seriją ir numerį, leidimo galiojimo laiką, techninės apžiūros įmonę ir stotį, į kurią turi būti 

pristatyta transporto priemonė privalomajai techninei apžiūrai atlikti, ir įgyja galimybę 

atsispausdinti Skaitmeninį leidimą, suteikiantį teisę nuvykti į transporto priemonių techninės 

apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros (2 priedas) (toliau – skaitmeninis leidimas). 

4. Popieriuje sudarytas leidimas ir skaitmeninis leidimas galioja vienai transporto priemonei 

ir tik Lietuvos Respublikoje. 

5. Asmuo, turintis popieriuje sudarytą leidimą arba skaitmeninį leidimą ir pristatantis 

transporto priemonę į techninės apžiūros įmonę, turi užtikrinti, kad transporto priemonė nesukels 
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pavojaus eismo saugumui, žmonių sveikatai, aplinkai, įsipareigoti saugiai nuvykti į techninės 

apžiūros įmonę ir prisiimti visą su tuo susijusią atsakomybę. Tai asmuo turi patvirtinti savo parašu 

bei nurodyti vardą ir pavardę, be kurių popieriuje sudarytas leidimas arba skaitmeninis leidimas 

negalioja. 

6. Popieriuje sudarytas leidimas arba skaitmeninis leidimas neišduodamas, jei: 

6.1. transporto priemonė yra neįregistruota; 

6.2. transporto priemonei išduoti privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinantys 

dokumentai galioja; 

6.3. transporto priemonei jau yra išduotas popieriuje sudarytas leidimas arba skaitmeninis 

leidimas. 

 

III. POPIERIUJE SUDARYTO LEIDIMO IŠDAVIMAS 

 

7. Popieriuje sudarytame leidime nurodoma: 

7.1. techninės apžiūros įmonė, išdavusi popieriuje sudarytą leidimą; 

7.2. popieriuje sudaryto leidimo išdavimo data; 

7.3. popieriuje sudaryto leidimo numeris; 

7.4. popieriuje sudaryto leidimo sudarymo vieta; 

7.5. popieriuje sudarytą leidimą išduodančio techninės apžiūros įmonės darbuotojo pareigos, 

vardas ir pavardė; 

7.6. transporto priemonės, kuriai išduodamas popieriuje sudarytas leidimas, markė, modelis, 

valstybinis numeris, identifikacinis numeris, registracijos liudijimo serija ir numeris; 

7.7. popieriuje sudaryto leidimo galiojimo laikas, kuris negali būti ilgesnis nei viena para; 

7.8. techninės apžiūros stotis, į kurią turi būti pristatyta transporto priemonė privalomajai 

techninei apžiūrai atlikti. 

8. Techninės apžiūros stotis turi priklausyti transporto priemonių privalomosios techninės 

apžiūros įmonei, išdavusiai popieriuje sudarytą leidimą. 

9. Išduodamas vienas popieriuje sudaryto leidimo egzempliorius. 

10. Techninės apžiūros įmonės įgaliotas darbuotojas nedelsdamas priima sprendimą dėl 

popieriuje sudaryto leidimo išdavimo arba neišdavimo. Jei priimamas sprendimas išduoti popieriuje 

sudarytą leidimą, duomenys apie popieriuje sudarytą leidimą nedelsiant įrašomi į Centralizuotąją 

techninės apžiūros duomenų bazę ir besikreipiančiam asmeniui iš Centralizuotosios techninės 

apžiūros duomenų bazės išduodamas popieriuje sudarytas leidimas. 

11. Sprendimą neišduoti popieriuje sudaryto leidimo patvirtinantis dokumentas kreipimosi į 

techninės apžiūros įmonę dieną įteikiamas besikreipiančiam asmeniui. Dokumente turi būti 

nurodyta: 

11.1. techninės apžiūros įmonė, kurios darbuotojas atsisakė išduoti popieriuje sudarytą 

leidimą; 

11.2. atsisakymo išduoti popieriuje sudarytą leidimą data; 

11.3. atsisakiusio išduoti popieriuje sudarytą leidimą techninės apžiūros įmonės darbuotojo 

pareigos, vardas ir pavardė; 

11.4. transporto priemonės, kuriai atsisakoma išduoti popieriuje sudarytą leidimą, markė, 

modelis, valstybinis numeris, identifikacinis numeris; 

11.5. atsisakymo išduoti popieriuje sudarytą leidimą priežastis. 

 

IV. SKAITMENINIO LEIDIMO IŠDAVIMAS 

 

12. Skaitmeniniame leidime nurodoma: 

12.1. skaitmeninio leidimo išdavimo data; 

12.2. skaitmeninio leidimo numeris; 

12.3. skaitmeninio leidimo sudarymo vieta; 
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12.4. transporto priemonės, kuriai išduodamas skaitmeninis leidimas, markė, modelis, 

valstybinis numeris, identifikacinis numeris; 

12.5. transporto priemonės registracijos liudijimo serija ir numeris; 

12.6. skaitmeninio leidimo galiojimo laikas, kuris negali būti ilgesnis nei viena para; 

12.7. techninės apžiūros įmonė ir stotis, į kurią turi būti pristatyta transporto priemonė 

privalomajai techninei apžiūrai atlikti. 

13. Aprašo 12.1–12.4 punktuose nurodyti duomenys skaitmeniniame leidime įrašomi 

automatiškai. 

14. Skaitmeninis leidimas gali būti atspausdinamas tik tuomet, kai jame įrašyti visi Aprašo 

12.5–12.7 punktuose nurodyti duomenys. 

15. Techninės apžiūros stotis turi priklausyti techninės apžiūros įmonei, į kurią turi būti 

pristatyta transporto priemonė privalomajai techninei apžiūrai atlikti. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

17. Asmenys, nesutinkantys su techninės apžiūros įmonės darbuotojų priimtais sprendimais, 

gali juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

______________ 

 



 
 

 

Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir 

jų priekabomis, kurių privalomosios techninės  

apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs  

arba panaikintas, nuvykti į transporto 

priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti 

privalomosios techninės apžiūros suteikimo 

tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

(Popieriuje sudaryto leidimo, suteikiančio teisę nuvykti į transporto priemonių techninės 

apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros, formos pavyzdys) 

 

________________________________________________________________________________ 
(transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros įmonės pavadinimas)  

 

POPIERIUJE SUDARYTAS LEIDIMAS, SUTEIKIANTIS TEISĘ NUVYKTI Į 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ĮMONĘ ATLIKTI 

PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS 
 

____________ Nr. _______________ 
(data) 

________________________  
(sudarymo vieta) 

 

Aš,  ______________________________________________________________________, 
(leidimą išduodančio transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros įmonės darbuotojo pareigos, 

vardas ir pavardė) 

vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 29 

straipsnio 8 dalimi, išduodu leidimą, suteikiantį teisę transporto priemonei  __________________  

 _______________________________________________________________________________, 
(markė, modelis, valstybinis numeris, identifikacinis numeris, registracijos liudijimo serija ir numeris) 

nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės 

apžiūros.  

Leidimas galioja  ___________________________________________________________. 
(leidimo galiojimo laikas valandų tikslumu)  

 

Privalomoji techninė apžiūra bus atliekama  ______________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
(techninės apžiūros stotis) 

 ______________________________________________________________________________ .  

 

 

____________________________ ____________ ________________________ 
(pareigų pavadinimas / spaudas) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

Užtikrinu, kad transporto priemonė nesukels pavojaus eismo saugumui, žmonių sveikatai, 

aplinkai, įsipareigoju saugiai nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę ir prisiimu 

visą su tuo susijusią atsakomybę. 

 

_________________             ______________________________________________________ 
(parašas)                                         (asmens, turinčio leidimą ir pristatančio transporto priemonę į  

transporto priemonių techninės apžiūros įmonę, vardas ir pavardė) 



 
 

 

Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir 

jų priekabomis, kurių privalomosios techninės  

apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs  

arba panaikintas, nuvykti į transporto 

priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti 

privalomosios techninės apžiūros suteikimo 

tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

(Skaitmeninio leidimo, suteikiančio teisę nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros 

įmonę atlikti privalomosios techninės apžiūros, formos pavyzdys) 

 

________________________________________________________________________________ 
(asmens, pildančio duomenis gauti skaitmeninį leidimą, vardas ir pavardė)  

 

SKAITMENINIS LEIDIMAS, SUTEIKIANTIS TEISĘ NUVYKTI Į TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ĮMONĘ ATLIKTI PRIVALOMOSIOS 

TECHNINĖS APŽIŪROS 

 

____________ Nr. _______________ 
(data) 

________________________  
(sudarymo vieta) 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 29 

straipsnio 8 dalimi, šis leidimas suteikia teisę transporto priemonei  ________________________  

 _______________________________________________________________________________, 
(markė, modelis, valstybinis numeris, identifikacinis numeris, registracijos liudijimo serija ir numeris) 

nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios techninės 

apžiūros.  

Leidimas galioja  ___________________________________________________________. 
(leidimo galiojimo laikas valandų tikslumu)  

 

Privalomoji techninė apžiūra bus atliekama  ______________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
(techninės apžiūros įmonė ir stotis) 

 ______________________________________________________________________________ .  

 

 

 

Užtikrinu, kad transporto priemonė nesukels pavojaus eismo saugumui, žmonių sveikatai, 

aplinkai, įsipareigoju saugiai nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę ir prisiimu 

visą su tuo susijusią atsakomybę. 

 

_________________     ______________________________________________________ 
(parašas)                                   (asmens, turinčio leidimą ir pristatančio transporto priemonę į  

transporto priemonių techninės apžiūros įmonę, vardas ir pavardė) 

 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
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Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Įsakymas 
Nr. 2B-169, 2015-07-21, paskelbta TAR 2015-07-21, i. k. 2015-11506 
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 24 d. įsakymo 

Nr. 2B-80 „Dėl Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios techninės apžiūros 

dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti 

privalomosios techninės apžiūros suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5de1f8702f6911e5b1be8e104a145478

