VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“
GENERALINIS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL REGISTRAVIMOSI LAIKYTI EGZAMINĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. vasario 4 d. (1.1E)-1V-47
Vilnius
Vadovaudamasis Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu
Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 10 punktu:
1. T v i r t i n u Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. vasario 10 d.

Generalinis direktorius

Dalius Prevelis

PATVIRTINTA
Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio
direktoriaus 2020 m. vasario 4 d.
įsakymu Nr. (1.1E)-1V-47
REGISTRAVIMOSI LAIKYTI EGZAMINĄ TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato registravimosi į
teorinių žinių (toliau – teorijos egzaminas) ir praktinių transporto priemonės (toliau – TP) valdymo
įgūdžių bei gebėjimų patikrinimą (toliau – praktikos egzaminas) tvarką.
2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos
saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
3. Asmuo, ketinantis laikyti teorijos ir (ar) praktikos egzaminą (toliau – egzaminuojamasis),
registruotis į teorijos ir (ar) praktikos egzaminą gali:
3.1. Elektroniniu būdu per Vairuotojų portalą https://vp.regitra.lt/ (toliau – internetu),
prisijungęs šiais būdais:
3.1.1. per elektroninius valdžios vartus;
3.1.2. nurodant asmens duomenis (savo vardą, pavardę ir asmens kodą).
3.2. asmeniškai atvykęs į vairuotojų egzaminavimo centrą;
3.3. Valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) informacijos telefonu 8 700 55151
(toliau – telefonu).
4. Aprašo 3.2–3.3 papunkčiuose nustatytais būdais egzaminuojamąjį užregistruoja VĮ
„Regitra“ įgaliotas darbuotojas.
5. Egzaminuojamasis tuo pačiu metu gali registruotis tik į vieną teorijos egzaminą ir į vieną
skirtingos TP kategorijos praktikos egzaminą.
6. VĮ „Regitra“ padaliniuose – vairuotojų egzaminavimo centruose (toliau – egzaminavimo
centras) teorijos ir praktikos egzaminų grafikas sudaromas ne trumpesniam kaip 4 mėnesių
laikotarpiui.
II SKYRIUS
REGISTRAVIMOSI Į TEORIJOS EGZAMINĄ TVARKA
7. Vairuotojų portale registruodamasis laikyti teorijos egzaminą egzaminuojamasis turi
nurodyti:
7.1. savo telefono numerį (kai prisijungia nurodant asmens duomenis arba pirmą kartą
jungdamasis per elektroninius valdžios vartus);
7.2. savo elektroninio pašto adresą (kai prisijungia nurodant asmens duomenis arba pirmą
kartą jungdamasis per elektroninius valdžios vartus);
7.3. TP kategoriją (-as), kuriai (-ioms) teisę vairuoti siekia įgyti, arba pažymi, kad laikys
vairavimo instruktoriui skirtą teorijos egzaminą;
7.4. egzaminavimo centrą, kuriame pageidauja laikyti teorijos egzaminą.
8. Telefonu registruodamasis laikyti teorijos egzaminą egzaminuojamasis VĮ „Regitra“
įgaliotam darbuotojui turi nurodyti:
8.1. savo vardą;
8.2. savo pavardę;
8.3. savo asmens kodą;
8.4. egzaminavimo centrą, kuriame pageidauja laikyti teorijos egzaminą;
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8.5. TP kategoriją (-as), kuriai (-ioms) teisę vairuoti siekia įgyti, arba informuoti, kad laikys
vairavimo instruktoriui skirtą teorijos egzaminą;
8.6. pasirengimo teorijos egzaminui būdą arba egzamino laikymo priežastį.
9. Egzaminavimo centre registruodamasis laikyti teorijos egzaminą egzaminuojamasis
VĮ „Regitra“ įgaliotam darbuotojui turi:
9.1. pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
9.2. nurodyti egzaminavimo centrą, kuriame pageidauja laikyti teorijos egzaminą;
9.3. nurodyti TP kategoriją (-as), kuriai (-ioms) teisę vairuoti siekia įgyti, arba informuoti, kad
laikys vairavimo instruktoriui skirtą teorijos egzaminą;
9.4. nurodyti pasirengimo teorijos egzaminui būdą arba egzamino laikymo priežastį.
10. Egzaminuojamajam pateikus Aprašo 8 arba 9 punkte nurodytus duomenis, VĮ „Regitra“
įgaliotas darbuotojas nurodytą informaciją įveda į VĮ „Regitra“ naudojamą Vairuotojų
egzaminavimo informacinę sistemą (VEIS), kurioje automatiniu būdu pateikiami laisvi teorijos
egzaminų laikai.
11. Egzaminuojamajam pasirinkus laisvą teorijos egzamino datą ir laiką, jis užregistruojamas
į teorijos egzaminą ir jam suteikiamas teorijos egzamino prašymo numeris.
12. Egzaminuojamasis pakeisti teorijos egzamino datą ir (ar) laiką gali:
12.1. internetu (tik prisijungęs per elektroninius valdžios vartus);
12.2. egzaminavimo centre, VĮ „Regitra“ įgaliotam darbuotojui pateikęs savo asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.
13. Egzaminuojamasis atšaukti registraciją į teorijos egzaminą gali:
13.1. internetu (jeigu prisijungia Aprašo 3.1.2 papunktyje nurodytu būdu – turi nurodyti
teorijos egzamino prašymo numerį);
13.2. telefonu, VĮ „Regitra“ įgaliotam darbuotojui nurodęs savo vardą, pavardę, asmens kodą
ir teorijos egzamino prašymo numerį;
13.3. egzaminavimo centre, VĮ „Regitra“ įgaliotam darbuotojui pateikęs savo asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.
14. Egzaminuojamajam, Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka atšaukusiam registraciją, į teorijos
egzaminą pakartotinai registruotis internetu leidžiama ne anksčiau kaip po 24 valandų.
15. Egzaminuojamajam, kurio teorijos egzaminas buvo įvertintas neigiamai dėl to, kad jis
egzamino metu ir (arba) jam pasibaigus egzaminų klasėje naudojosi literatūra, akiniais (jei jie nėra
skirti regėjimo korekcijai), fotoaparatais, mobiliojo ryšio bei kitomis informacijos priėmimo ir
perdavimo priemonėmis (išskyrus dėl medicininių priežasčių, pvz., klausos aparatais), kalbėjosi su
kitais asmenimis arba, VĮ „Regitra“ darbuotojui paprašius, atsisakė parodyti, ar neturi egzamino
metu draudžiamų naudoti informacijos priėmimo ir perdavimo priemonių, pakartotinai registruotis
laikyti teorijos egzaminą leidžiama ne anksčiau kaip po vienerių metų.
III SKYRIUS
REGISTRAVIMOSI Į PRAKTIKOS EGZAMINĄ TVARKA
16. Egzaminuojamieji registruotis į praktikos egzaminą gali, jeigu išlaikyto teorijos egzamino
rezultatas galioja arba jeigu teorijos egzamino laikyti nereikia Motorinių transporto priemonių
vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių
vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punkte nurodytais atvejais.
17. Vairuotojų portale registruodamasis laikyti praktikos egzaminą egzaminuojamasis turi
nurodyti:
17.1. savo telefono numerį (kai prisijungia nurodant asmens duomenis arba pirmą kartą
jungdamasis per elektroninius valdžios vartus);
17.2. savo elektroninio pašto adresą (kai prisijungia nurodant asmens duomenis arba pirmą
kartą jungdamasis per elektroninius valdžios vartus);
17.3. teorijos egzamino prašymo numerį (kai prisijungia nurodant asmens duomenis);
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17.4. TP kategoriją, kuriai teisę vairuoti siekia įgyti;
17.5. TP, kuria pageidauja laikyti praktikos egzaminą, pavarų dėžės tipą (rankinė arba
automatinė);
17.6. papildomą informaciją, jeigu TP turi būti pritaikyta fizinei negaliai;
17.7. egzaminavimo centrą, kuriame pageidauja laikyti praktikos egzaminą;
17.8. papildomą informaciją, jeigu TP pateikimu praktikos egzaminui pasirūpins pats
egzaminuojamasis.
18. Telefonu registruodamasis laikyti praktikos egzaminą egzaminuojamasis VĮ „Regitra“
įgaliotam darbuotojui turi nurodyti:
18.1. savo vardą;
18.2. savo pavardę;
18.3. savo asmens kodą;
18.4. teorijos egzamino prašymo numerį;
18.5. egzaminavimo centrą, kuriame pageidauja laikyti praktikos egzaminą;
18.6. TP kategoriją, kuriai teisę vairuoti siekia įgyti;
18.7. pasirengimo praktikos egzaminui būdą arba egzamino laikymo priežastį;
18.8. TP, kuria pageidauja laikyti praktikos egzaminą, pavarų dėžės tipą (rankinė arba
automatinė);
18.9. papildomą informaciją, jeigu TP pateikimu praktikos egzaminui pasirūpins pats
egzaminuojamasis.
19. Egzaminavimo centre registruodamasis laikyti praktikos egzaminą, egzaminuojamasis VĮ
„Regitra“ įgaliotam darbuotojui turi:
19.1. pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
19.2. nurodyti egzaminavimo centrą, kuriame pageidauja laikyti praktikos egzaminą;
19.3. nurodyti TP kategoriją, kuriai teisę vairuoti siekia įgyti;
19.4. nurodyti pasirengimo praktikos egzaminui būdą arba egzamino laikymo priežastį;
19.5. nurodyti TP, kuria pageidauja laikyti praktikos egzaminą, pavarų dėžės tipą (rankinė
arba automatinė);
19.6. nurodyti papildomą informaciją, jeigu TP pateikimu praktikos egzaminui pasirūpins pats
egzaminuojamasis.
20. Egzaminuojamajam pateikus Aprašo 18 arba 19 punkte nurodytus duomenis, VĮ „Regitra“
įgaliotas darbuotojas nurodytą informaciją įveda į VĮ „Regitra“ naudojamą Vairuotojų
egzaminavimo informacinę sistemą (VEIS), kurioje automatiniu būdu pateikiami laisvi praktikos
egzaminų laikai.
21. Registruotis laikyti praktikos egzaminą pirmą kartą egzaminuojamiesiems suteikiama
pirmenybė laikančiųjų pakartotinai atžvilgiu.
22. Egzaminuojamajam pasirinkus laisvą praktikos egzamino datą ir laiką, jis
užregistruojamas į praktikos egzaminą ir jam suteikiamas praktikos egzamino prašymo numeris.
23. Egzaminuojamasis pakeisti praktikos egzamino datą ir (ar) laiką gali:
23.1. internetu (tik prisijungęs per elektroninius valdžios vartus);
23.2. egzaminavimo centre, VĮ „Regitra“ įgaliotam darbuotojui pateikęs savo asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.
24. Egzaminuojamasis atšaukti registraciją į praktikos egzaminą gali:
24.1. internetu (jeigu prisijungia Aprašo 3.1.2 papunktyje nurodytu būdu – turi nurodyti
praktikos egzamino prašymo numerį);
24.2. telefonu, VĮ „Regitra“ įgaliotam darbuotojui nurodęs savo vardą, pavardę, asmens kodą
ir praktikos egzamino prašymo numerį;
24.3. egzaminavimo centre, VĮ „Regitra“ įgaliotam darbuotojui pateikęs savo asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą.
25. Egzaminuojamajam, Aprašo 24 punkte nustatyta tvarka atšaukusiam registraciją, į tos
pačios kategorijos TP praktikos egzaminą pakartotinai registruotis internetu leidžiama ne anksčiau
kaip po 24 valandų.

4
26. Egzaminuojamiesiems, nustatytu laiku neatvykusiems į praktikos egzaminą neatšaukus
registracijos, taip pat atšaukusiems registraciją arba pakeitusiems egzamino datą ir (ar) laiką likus
mažiau negu 24 valandoms iki praktikos egzamino pradžios, leidžiama pakartotinai registruotis
laikyti praktikos egzaminą, kuris vyks ne anksčiau kaip po 30 kalendorinių dienų nuo neatvykimo į
egzaminą dienos, išskyrus Aprašo 27 punkte nustatytą išimtį.
27. Egzaminuojamasis, norėdamas pakartotinai registruotis laikyti praktikos egzaminą ir
pasirinkti egzamino datą ir laiką anksčiau Aprašo 26 punkte nustatyto termino, VĮ „Regitra“
sumoka Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo paslaugų kainoraščio, patvirtinto
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450 „Dėl
Valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ (toliau – kainoraštis),
2 punkte nurodytą kainą ir kainoraščio 3 punkte nurodytą kainą (jeigu neatvyko į praktikos
egzaminą, skirtą teisei vairuoti B kategorijos TP įgyti) arba kainoraščio 2 punkte nurodytą kainą ir
Valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų paslaugų kainų sąraše, patvirtintame VĮ „Regitra“ generalinio
direktoriaus 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų
paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Paslaugų kainų sąrašas), nustatytą atitinkamos
kategorijos TP naudojimo praktikos egzamino metu kainą (jeigu registravosi laikyti praktikos
egzaminą, skirtą teisei vairuoti kitos nei B kategorijos TP įgyti, su VĮ „Regitra“ skirta TP).
28. Egzaminuojamasis, registravęsis laikyti praktikos egzaminą su VĮ „Regitra“ skirta TP ir
atvykęs laikyti praktikos egzaminą su kita TP, sumoka Paslaugų kainų sąraše nustatytą kainą už VĮ
„Regitra“ praktikos egzaminui skirtos TP naudojimą praktikos egzamino metu.
______________

