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S K Y R I U S  

Įvadas 

 

1.1 Dokumento paskirtis 

Šiame dokumente pateikiamas Elektroninės kelių transporto priemonių registravimo sistemos (toliau 

eKETRIS), kuriamos pagal ES finansuojamo projekto Autotransporto priemonių registravimo paslaugų 

perkėlimas į elektroninę erdvę informacinės sistemos sukūrimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 

(1.5)-2-62/PAR11-23, eKETRIS portalo naudotojo vadovas. 

Naudotojo vadovas pataria skaitytojams kaip naudoti taikomąją sistemą atliekant veiklos funkcijas. 

Dokumentas pateikia instrukcijas, kaip atlikti specifines užduotis atitinkančias realius darbus veikloje. 

Dokumentas yra paruoštas pagal darbus, kurie yra atliekami veikloje. Remiantis šia instrukcija yra mokomi 

nauji sistemos naudotojai. 

1.2 Kaip naudotis vadovu? 

Jei esate naujas eKETRIS portalo naudotojas, mes Jums rekomenduojame: 

 Perskaityti 1 skyrių. Tai leis jums susidaryti bendrą vaizdą prieš pradedant gilintis į kiekvieną skyrių. 

 Perskaityti skyriaus įžangą prieš pradedant skaityti ir vykdyti užduotis. 

 Kiekvienai užduočiai atlikti nuosekliai naudoti instrukcijas aprašytas “Kaip atlikti…” dalyje. 

Jei esate patyręs naudotojas, galite: 

 Eiti tiesiai prie „Kaip atlikti…” dalies, jei žinote kada ir kokiu tikslu turi būti atliekama užduotis. 

 Žvilgtelti į instrukciją, kai to reikia, vos tik būsite pakankamai gerai susipažinęs su taikomąja sistema. 

1.3 Kas yra eKETRIS portalas? 

Elektroninė kelių transporto priemonių registravimo paslaugų teikimo sistema (toliau eKETRIS portalas) – 

taikomoji sistema, skirta gyventojams ir juridiniams asmenims teikti su kelių transporto priemonių 

registravimu susijusias viešąsias elektronines paslaugas. Paslaugos teikėjas VĮ Regitra. 

eKETRIS portale naudotojas galės: 

 Peržiūrėti aktualią su kelių transporto priemonių registravimu susijusią informaciją: 

 naudotojo valdomų transporto priemonių sąrašą; 

 naudotojo rezervuotų valstybinių numerio ženklų sąrašą; 

 KTPR pažymas; 

 patvirtinimus dėl transporto priemonės duomenų atitikimo; 

 išrašytas PVM sąskaitas faktūras; 

1 
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 aktualų VĮ Regitra teikiamų registravimo paslaugų kainoraštį ir taikomas nuolaidas. 

 Užpildyti ir pateikti registravimo paslaugų užsakymą: 

 Įregistruoti naują transporto priemonę; 

 Perregistruoti Lietuvoje eksploatuotą transporto priemonę savo vardu; 

 Įregistruoti užsienyje eksploatuotą transporto priemonę; 

 Pakeisti transporto priemonės registracijos duomenis; 

 Išregistruoti transporto priemonę; 

 Gauti naują registravimo dokumentą vietoje prarasto ar sugadinto; 

 Pranešti apie prarastą registravimo dokumentą; 

 Pranešti apie atgautą registravimo dokumentą; 

 Užpildyti ir pateikti valstybinio numerio ženklų paslaugų užsakymą: 

 Rezervuoti planuojamus gaminti ar atidėtus kaip rezervuotinus I tipo valstybinio numerio ženklus; 

 Rezervuoti vardinius valstybinio numerio ženklus; 

 Pakeisti įregistruotos transporto priemonės valstybinio numerio ženklus; 

 Pranešti apie prarastus valstybinio numerio ženklus; 

 Pranešti apie atgautus valstybinio numerio ženklus; 

 Užpildyti ir pateikti kitų paslaugų užsakymą: 

 Užsakyti transporto priemonės apžiūrą jos buvimo vietoje; 

 Užsakyti pažymą, išrašą ar kitą dokumentą, suformuotą iš Kelių transporto priemonių registre 

saugomų duomenų; 

 Įdėti skelbimą į demontavimo skelbimų lentą; 

 Pateikti transporto priemonės EB atitikties liudijimo duomenis (paslauga skirta transporto priemonių 

gamintojų oficialiems atstovams); 

 Vesti prekybinių valstybinio numerio ženklų apskaitą: 

 Užsakyti VI tipo (prekybinius) valstybinio numerio ženklus; 

 Išduoti leidimus transporto priemonės trumpalaikiam dalyvavimui eisme; 

 Peržiūrėti prekybinių numerio ženklų panaudojimo istoriją; 

 Sumokėti už užsakytas paslaugas; 

 Peržiūrėti naudotojui skirtus informacinius pranešimus; 

 Teikti pasiūlymus ir pastabas dėl portalo veikimo ir tobulinimo; 

 Siųsti personalizuotus užklausimus ir gauti atsakymus; 

 Suteikti atstovavimo teises kitam asmeniui gauti elektronines paslaugas atstovaujamo asmens vardu; 

 Panaikinti suteiktas atstovavimo teises kitam asmeniui gauti elektronines paslaugas atstovaujamo 

asmens vardu; 

 Keisti asmeninius nustatymus; 

Vairuotojų portalo pateikiamomis funkcijomis galės naudotis tik asmenys, kurių tapatybė nustatyta. Asmuo 

identifikuotis galės bet kuriuo Elektroninių valdžios vartų portalo tapatybės nustatymo per išorines sistemas 

puslapyje pateikiamu asmens tapatybės nustatymo būdu. 

1.4 Kaip naudotis eKETRIS portalu? 

1.4.1 Kaip patekti į portalą? 

eKETRIS portalas yra pasiekiamas bet kurio kompiuterio, turinčio interneto prieigą, naršyklėje. Portalu 

galima naudotis tiek Internet Explorer, tiek Mozilla Firefox, tiek ir mažiau paplitusiomis Opera ar Safari 

interneto naršyklėmis. Portalo funkcijomis gali naudotis tik asmenys, kurių tapatybė nustatyta. Portalo 

naudotojai autentifikuojami naudojantis integruota Elektroninių valdžios vartų portalo tapatybės nustatymo 

paslauga. 

Paleiskite interneto naršyklę ir adreso lauke įveskite eKETRIS portalo adresą https://www.eregitra.lt/eketris-

web/. 

https://www.eregitra.lt/eketris-web/
https://www.eregitra.lt/eketris-web/
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1 pav. Interneto naršyklės Internet Explorer adreso lauke įvestas svetainės adresas 

Jei teisingai nurodėte portalo adresą, turėtumėte išvysti prisijungimo prie eKETRIS portalo pradinį puslapį. 

Šiame puslapyje spragtelėkite nuorodą „Norėdami prisijungti spauskite čia“. 

 

2 pav. Prisijungimo prie eKETRIS portalo pradinis puslapis 

Spragtelėjus nuorodą būsite nukreiptas į Elektroninių valdžios vartų portalo tapatybės nustatymo per išorines 

sistemas puslapį, kuriame atlikę identifikavimosi procedūrą būsite nukreiptas tiesiai į eKETRIS portalą, į kurį 

taip pat bus perduoti jūsų asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė ir asmens kodas. 

1.4.2 Bendroji navigacija 

Visi veiksmai ir pasirinkimai portale yra atliekami pelės ir klaviatūros pagalba, spaudžiant aktyvias nuorodas, 

mygtukus ir, reikalui esant, suvedant reikalingus duomenis klaviatūra. 

1.4.3 Pagrindiniai portalo elementai 

Vairuotojų portalas sudarytas šių pagrindinių elementų, pavaizduotų paveikslėlyje žemiau: 

1. Antraštė ir bendrosios parinktys; 

2. Orientacinė juosta 

3. Meniu; 

4. Informacinė sritis; 

5. Poraštė. 
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3 pav. Paveikslėlis 1 eKETRIS portalo pagrindiniai elementai 

1.1.1.1 Antraštė ir bendrosios parinktys 

eKETRIS portalo antraštėje pateikiamas paslaugos teikėjo ir projektą finansavusių paramos teikėjų logotipai, 

bendrinis svetainės pavadinimas, prisijungusio naudotojo ir naudotojo atstovaujamo asmens, jei naudotojas 

atstovauja kitą asmenį, informacija bei bendros nuorodos, kurios nepriklauso nuo informacinėje srityje 

pateikiamo turinio. 

 

4 pav. eKETRIS portalo antraštė 

Žemiau pateikiamas trumpas antraštėje pateikiamų nuorodų aprašymas: 

1 lentelė Portalo antraštės nuorodos 

Nuoroda Aprašymas 

Valstybinė įmonė 

REGITRA 

Spragtelėjus nuorodą, naujame lange atidaroma VĮ „Regitra“ internetinė svetainė 

www.regitra.lt. 

Svetainės medis Spragtelėjus šią nuorodą, informacinėje srityje pateikiamas svetainės medis. 

Versija neįgaliesiems Spragtelėjus šią nuorodą, puslapio turinys pritaikomas neįgaliesiems, t.y. 

pakeičiama puslapio spalvinė gama, kontrastas ir šrifto dydis. 

http://www.regitra.lt/
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Nuoroda Aprašymas 

Kalba Spragtelėjus šią nuorodą, galima pasirinkti svetainės anglišką arba lietuvišką 

versijas. 

Pagalba Spragtelėjus šią nuorodą, atidaromas puslapio elektroninės pagalbos langas, 

kuriame detaliai aprašyti informacinėje srityje pateikiami elementai ir galimi atlikti 

veiksmai. 

Atsijungti Spragtelėjus šią nuorodą, baigiamas prie sistemos prisijungusio naudotojo darbo 

su sistema seansas. 

1.1.1.2 Orientacinė juosta 

Orientacinėje juostoje yra parodomi sistemos naudotojo pasirinkimai naviguojant meniu. 

1.1.1.3 Meniu 

eKETRIS portalo meniu pateikiamas portalo naudotojui prieinamų puslapių sąrašas. Reikiamą puslapį 

išsikviesti galima paspaudus atitinkamą meniu punkto nuorodą. 

1.1.1.4 Informacinė sritis 

Informacinėje srityje pateikiamas meniu pasirinkto puslapio turinys, kuriame galima vykdyti duomenų 

paieškos, peržiūros ar tvarkymo veiksmus. Portalo puslapiai yra trijų tipų: 

 Duomenų peržiūros puslapis; 

 Duomenų tvarkymo puslapis; 

 Duomenų tvarkymo puslapis su vedlio funkcija. 

1.1.1.4.1 Duomenų peržiūros puslapis 

Šiame puslapyje, priklausomai nuo pasirinktos meniu nuorodos, pateikiamas naudotojo informacinių 

pranešimų, pateiktų užsakymų, prašymų ar kt. sąrašas. 

 

5 pav. Duomenų peržiūros puslapio pavyzdys 
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Žemiau aprašomi pagrindiniai darbo su sąrašu principai: 

 Sąrašo elementus galite surūšiuoti pagal bet kurį sąrašo stulpelį, spragtelėję stulpelio, pagal kurio 

reikšmę norite rūšiuoti, antraštę. 

 Tarp sąrašo puslapių naviguoti galite sąrašo viršuje ir apačioje pateikiamoje sąrašo navigacijos juostoje 

pateikiamų mygtukų pagalba. Galima pereiti į pasirinktą sąrašo puslapį, pereiti nuosekliai pirmyn ir atgal 

po vieną puslapį arba pereiti į paskutinį ar pirmą puslapį. Taip pat galite pasirinkti kiek sąrašo elementų 

rodyti viename sąrašo puslapyje. 

 

6 pav. Sąrašo navigacijos juosta 

 Norėdami sukurti naują sąrašo elementą, pasirinkite mygtuką, esantį sąrašo apatiniame kairiajame 

kampe, pvz., [Naujas užsakymas]. 

 Norėdami atlikti tam tikrą veiksmą su pasirinktu sąrašo elementu, pasirinkite sąrašo veiksmo stulpelyje 

pateikiamą nuorodą . Spustelėjus nuorodą, atveriamas veiksmo meniu, kuriame pasirinkus 

reikalingą nuorodą atliekamas pasirinktas veiksmas. 

 paieškos komponente, kuris  atidaromas ir uždaromas pasirinkus paieškos nuorodą, esančią sąrašo  

viršutiniame kairiajame kampe.  

 

7 pav. Paieškos komponento pavyzdys 

Paieškos komponente galite įvesti norimus paieškos kriterijus ir mygtuko [Ieškoti] pagalba įvykdyti 

užklausą. Išvalyti įvestus paieškos kriterijus galite pasirinkę mygtuką [Valyti]. Paiešką galite atlikti pagal 

tikslią kriterijaus reikšmę arba pagal dalį reikšmės. Nurodytus paieškos kriterijus atitinkantys duomenys 

atrenkami ir pateikiame sąraše. 
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1.1.1.4.2 Duomenų tvarkymo puslapis 

Šiame puslapyje pateikiamas sąraše pasirinkto elemento duomenų tvarkymo langas. 

 

8 pav. Duomenų tvarkymo puslapio pavyzdys 

Duomenų tvarkymo puslapyje naudotojas gali peržiūrėti duomenis, įvesti naujus duomenis ar koreguoti jau 

egzistuojančius duomenis: 

 Jei puslapis atidaromas paspaudus veiksmo mygtuką [Redaguoti] pasirinkto sąrašo elemento kontekste, 

tai puslapyje pateikiami pasirinkto elemento duomenys, kuriuos naudotojas gali keisti. 

 Jei puslapis atidaromas paspaudus naujo sąrašo elemento sukūrimo mygtuką, tai atidaromas puslapis 

su neužpildytais laukais, į kuriuos naudotojas gali įvesti naujo elemento duomenis. 

 Jei puslapis atidaromas peržiūros režimu pasirinkus mygtuką [Peržiūrėti], tai naudotojas gali tik peržiūrėti 

detalius pasirinkto sąrašo elemento duomenis. 

Puslapyje visi privalomi įvesti laukai pažymėti „*“ simboliu. 

Į sąrašo puslapį grįžti galima pasirinkus mygtuką [Atgal]. 
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1.1.1.4.3 Duomenų tvarkymo puslapis su vedlio funkcija 

Šiame puslapyje pateikiamas duomenų tvarkymo langas su vedlio funkcija. Vedlio funkcija dažniausiai 

naudoja paslaugos užsakymo pranešimo pildymo ir pateikimo formoje. Formą sudarantys įvedimo žingsniai ir 

jų eiliškumas pateikiami po formos antrašte esančioje vedlio juostoje (išryškinta paveikslėlyje žemiau). 

Einamasis formos pildymo žingsnis vedlio juostoje yra išryškinamas. 

 

9 pav. Duomenų tvarkymo puslapio su vedlio funkcija pavyzdys 

Pildant ar redaguojant paslaugos užsakymo pranešimo formą pereiti į kitą vedlio žingsnį galima tik 

nuosekliai, pasirinkus lango apatiniame kairiajame kampe pateikiamą nuorodą [Toliau]. Į kitą žingsnį pereiti 

galima tik užpildžius visus ankstesnio žingsnio privalomus laukus. Privalomi įvesti laukai išryškinti 

žvaigždute. Grįžti į ankstesnį formos pildymo žingsnį galima tiek nuosekliai, pasirinkus lango apatiniame 

kairiajame kampe pateikiamą nuorodą [Atgal], tiek pasirinktinai, vedlio juostoje spustelėjus reikiamo 

ankstesnio žingsnio nuorodą. Peržiūros režime naviguoti tarp vedlio žingsnių galima tiek nuosekliai, nuorodų 

[Toliau] arba [Atgal] pagalba, tiek pasirinktinai, vedlio juostoje pasirinkus ir spustelėjus reikiamo žingsnio 

nuorodą. 

Paskutinis vedlio žingsnis skirtas suformuoto prašymo elektroninio dokumento peržiūrai ir pateikimui. Prieš 

teikdamas prašymą vykdymui, naudotojas privalo susipažinti ir patvirtinti, kad sutinka su paslaugų teikimo 

sąlygomis. Naudotojo pateiktas paslaugos užsakymo pranešimas perduodamas į VĮ Regitra el. paslaugų 

užsakymo vykdymo modulį, kuriame apdorojamas pagal iš anksto apibrėžtą veiklos proceso šabloną. VĮ 

Regitra atliekamas gauto paslaugų užsakymo pranešimo duomenų atitikimo veiklos taisyklėms patikrinamas, 

taip pat reikalingi patikrinimai su kitomis vidinėmis VĮ Regitra sistemomis bei išoriniais registrais ir 

informacinėmis sistemomis ir priimamas sprendimą dėl užsakomų paslaugų suteikimo. Apie patikrinimo 

rezultatus ir priimtus sprendimus, naudotojas informuojamas informaciniais pranešimais ir užsakymo 

pranešimo būsenos pasikeitimais. 

1.1.1.5 Poraštė 

eKETRIS portalo poraštėje pateikiami paslaugų teikėjo VĮ Regitra rekvizitai. 

1.5 Pirmieji darbo žingsniai 

1.5.1 Prisijungimas prie sistemos 

Prie sistemos galima prisijungti pasinaudojus sistemoje integruota Elektroninių valdžios vartų portalo asmens 

tapatybės nustatymo paslauga. Jei teisingai nurodėte svetainės adresą, būsite nukreiptas į Elektroninių 
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valdžios vartų portalo tapatybės nustatymo per išorines sistemas puslapį, kuriame pateikiamas trumpas 

elektroninės kelių transporto priemonių registravimo sistemos paslaugų aprašas. Norėdami prisijungti prie 

sistemos, spauskite puslapio apačioje pateikiamą mygtuką [Užsisakyti]. 

 

10 pav. Darbo su sistema užbaigimui skirta nuoroda 

Spustelėjus mygtuką, būsite nukreiptas į Elektroninių valdžios vartų portalo tapatybės nustatymo per išorines 

sistemas puslapį, kuriame pateikiami galimi asmens identifikavimosi būdai, pvz., naudojantis e. banko 

sistema, mobiliu parašu, asmens tapatybės kortele ar kt. 
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11 pav. VAIISIS tapatybės nustatymo paslaugos startinio puslapio pavyzdys 

Pateiktame puslapyje pasirinkite jums priimtiną asmens tapatybės nustatymo būdą aktyvuodami atitinkamą 

nuorodą ir atlikite identifikavimosi procedūrą. Baigus identifikavimosi procedūrą, jūs busite nukreiptas tiesiai į 

eKETRIS portalą, į kurį taip pat bus perduoti jūsų asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė ir asmens 

kodas. 

1.5.2 Atstovaujamo asmens pasirinkimas 

Pagal nutylėjimą prie sistemos prisijungusiam naudotojui suteikiama teisė atstovauti patį save, t.y. matyti ir 

tvarkyti savo valdomų transporto priemonių ir su jomis susijusius registravimo duomenis bei teikti paslaugų 

užsakymo pranešimus. Jei naudotojas su sistema dirba prisijungęs savo vardu, tai meniu juostoje pateikiami 

prisijungusio naudotojo vardas ir pavardė. 

 

12 pav. Prisijungusio naudotojo duomenų atvaizdavimo pavyzdys 

Jei sistemoje kitas fizinis ar juridinis asmuo yra užregistravęs atstovavimo sutartį, kuria suteikė teisę prie 

sistemos prisijungusiam asmeniui tvarkyti jo duomenis, tai naudotojas gali persijungti ir toliau dirbti su 

sistema atstovaudamas atstovavimo teisę suteikusį asmenį. Prisijungusio naudotojo ir atstovaujamo asmens 

duomenys parodomi antraštėje pateikiamoje meniu juostoje. 
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13 pav. Prisijungusio naudotojo ir jo atstovaujamo asmens duomenų atvaizdavimo pavyzdys 

Persijungti dirbti su sistema kito asmens vardu galima nustatymų meniu pasirinkus nuorodą „Atstovaujamo 

asmens pasirinkimas“. Spustelėjus nuorodą atidaromas atstovaujamo asmens pasirinkimo puslapis.  

 

14 pav. Atstovaujamo asmens pasirinkimo formos pavyzdys 

Puslapyje pateikiamas atstovaujamų asmenų sąrašas, kuriame naudotojui pasirinkus kokį asmenį jis nori 

atstovauti, sukuriamas naujas darbo su sistema seansas, kurio metu leidžiama vykdyti sistemos funkcijas ir 

tvarkyti registracijos duomenis tokia apimtimi, kokia įgalina jam suteiktos atstovavimo teisės. 

Jei asmuo neturi atstovaujamų asmenų, tai naudotojui pateikiamas atitinkamas informacinis pranešimas. 

 

15 pav. Informacinio pranešimo pavyzdys 

1.5.3 Atsijungimas nuo sistemos 

Norėdami atsijungti nuo sistemos, antraštėje pateikiamoje meniu juostoje spragtelėkite pelės kursorių ant 

aktyvios nuorodos „Atsijungti“ (žr. paveikslėlį žemiau). 

 

16 pav. Darbo su sistema užbaigimui skirta nuoroda 

1.6 Naudotojo pagalba 

Sistemoje pateikiama trijų lygių naudotojo pagalbą: 

 Trumpas lauko paaiškinimas; 

 Lauko pagalbos tekstas; 

 Puslapio pagalbos langas. 

Trumpas lauko paaiškinimas (1) pateikiamas užvedus pelės kursorių ant lauko, kurio paaiškinimą norite 

peržiūrėti, antraštės. Spustelėjus aktyvią lauko antraštės nuorodą, atidaromas iššokantis langas, kuriame 

pateikiamas detalus lauko pagalbos tekstas (2). Perskaičius lauko pagalbos tekstą langas uždaromas, 

pasirinkus lango viršutiniame dešiniajame kampe esantį lango uždarymo mygtuką. 
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17 pav. Lauko paaiškinimo ir pagalbos teksto pavyzdys 

Puslapio pagalbos langas atidaromas spragtelėjus antraštės viršutiniame dešiniajame kampe esančią 

nuorodą „Pagalba“. Elektroninės pagalbos langas atidaromas atskirame lange. Pagalbos lange detaliai 

aprašyti informacinėje srityje pateikiami elementai ir galimi atlikti veiksmai. 

 

18 pav. Lango pagalbos teksto pavyzdys 
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S K Y R I U S  

Informacija 

 

Šiame skyriuje aprašytos užduotys, kurias gali atlikti autentifikuotas eKETRIS portalo naudotojas, 

norėdamas peržiūrėti aktualią su registravimo paslaugomis susijusią informaciją. Jame perskaitysite, kaip 

atlikti šias užduotis: 

 Peržiūrėti personalizuotą informaciją, t.y.: 

 Peržiūrėti valdomų transporto priemonių duomenis; 

 Peržiūrėti rezervuotų valstybinio numerio ženklų duomenis; 

 Peržiūrėti išduotas KTPR pažymas, išrašus ir kitus dokumentus; 

 Peržiūrėti išduotus patvirtinimus dėl transporto priemonės duomenų atitikimo; 

 Peržiūrėti išrašytas PVM sąskaitas faktūras už VĮ Regitra suteiktas registravimo paslaugas; 

 Peržiūrėti aktualų VĮ Regitra teikiamų registravimo paslaugų kainoraštį ir taikomas nuolaidas. 

2.1 Peržiūrėti personalizuotą informaciją 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Peržiūrėti personalizuotą informaciją. 

 Kodėl reikia Peržiūrėti personalizuotą informaciją? 2.1.1

eKETRIS portale pateikiamas einamuoju momentu aktualus Kelių transporto priemonių registro objektų 

duomenų atspindys. Identifikuotas portalo naudotojas, prisijungęs prie portalo, gali peržiūrėti savo valdomų 

transporto priemonių, o taip pat su VĮ Regitra teikiamomis registravimo, valstybinio numerio išdavimo bei 

KTPR duomenų teikimo paslaugomis susijusią informaciją. Jei prie sistemos prisijungęs naudotojas 

atstovauja kitą asmenį, tai jam pateikiama informacija apribojama atstovaujamam asmeniui prieinamais 

duomenimis ir paslaugomis ta apimtimi, kurią suteikią užregistruotos atstovavimo teisės. 

 Kada Peržiūrėti personalizuotą informaciją? 2.1.2

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Įvykdytas prašymas išduoti KTPR pažymą ar apžvalgą; 

 Įvykdytas transporto priemonės apžiūros vietoje užsakymas; 

 Įvykdytas prašymas įregistruoti transporto priemonę; 

 Įvykdytas prašymas išregistruoti transporto priemonę; 

 Įvykdytas prašymas perregistruoti transporto priemonę savo vardu; 

 Įvykdytas prašymas pakeisti registracijos duomenis; 

 Įvykdytas prašymas rezervuoti planuojamus gaminti arba atidėtus kaip brangius valstybinio numerio 

ženklus; 

 Įvykdytas rašymas rezervuoti vardinius valstybinio numerio ženklus; 

 Bet kada, esant poreikiui. 

2 
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 Prieš pradedant 2.1.3

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: – 

 Kaip Peržiūrėti personalizuotą informaciją? 2.1.4

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

2 lentelė Užduoties Peržiūrėti personalizuotą informaciją vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu Informacija pasirinkę norimos peržiūrėti 

informacijos nuorodą. 

2.  Peržiūrėti valdomų 

transporto 

priemonių 

duomenis 

Norėdami peržiūrėti valdomų transporto priemonių duomenis, meniu 

pasirinkite nuorodą Informacija->Valdomos transporto priemonės ir 

atidarytame puslapyje atlikite šiuos veiksmus: 

 Sąraše pasirinkite valdomą transporto priemonę, kurios duomenis norite 

peržiūrėti; 

 Pasirinktos transporto priemonės kontekste veiksmo meniu paspauskite 

nuorodą [Peržiūrėti], kurios pagalba bus iškviesta pasirinktos transporto 

priemonės registracijos duomenų peržiūros forma. 

Valdomų transporto priemonių sąrašą taip pat galite peržiūrėti tituliniame 

puslapyje, jei titulinio puslapio nustatymų tvarkymo formoje nurodėte, kad 

norite, kad tituliniame puslapyje būtų rodomas transporto priemonių sąrašas. 

Sąraše pateikiamos naudotojo ar atstovaujamo asmens, jei naudotojas 

atstovauja kitą asmenį (fizinį arba juridinį), valdomos transporto priemonės. 

Atstovaujamo asmens valdomų transporto priemonių sąrašas sudaromas 

atsižvelgiant į suteiktas atstovavimo teises. Galite peržiūrėti sąrašo duomenis 

ir atlikti reikalingo įrašo paiešką pagal užduotus paieškos kriterijus. Taip pat 

kiekvienos eilutės kontekste veiksmo meniu pasirinkę atitinkamą nuorodą, 

galite iškviesti su pasirinkta transporto priemone susijusio paslaugos 

užsakymo pranešimo pildymo ir pateikimo formą. 

3.  Peržiūrėti 

rezervuotų 

valstybinio numerio 

ženklų duomenis 

Norėdami peržiūrėti rezervuotų ir VĮ Regitra padaliniuose saugomų 

valstybinio numerio ženklų duomenis, meniu pasirinkite nuorodą Informacija-

>Rezervuoti valstybinio numerio ženklai. 

Atidarytame puslapyje pateikiamas naudotojo ar atstovaujamo asmens, jei 

naudotojas atstovauja kitą asmenį (fizinį arba juridinį), rezervuoti valstybinio 

numerio ženklų sąrašas. Ženklai į sąrašą įtraukiami, kai: 

 asmuo išregistravimo metu grąžino ankstesnius ženklus ir paprašė, kad 

jie būtų pasaugoti jo kitai transporto priemonei 

 įvykdžius asmens pateiktą prašymą rezervuoti valstybinio numerio 

ženklus; 

 įvykdžius asmens pateiktą prašymą rezervuoti vardinius valstybinio 

numerio ženklus. 

Sąraše nurodomas valstybinio numerio ženklų užrašas, data, iki kada ženklai 

bus saugomi bei padalinys, kuriame jie saugomi. Galima peržiūrėti sąrašo 

duomenis ir atlikti reikalingo įrašo paiešką pagal užduotus paieškos kriterijus. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

Sąraše taip pat galite inicijuoti naujų valstybinio numerio ženklų rezervavimo 

prašymų pildymą ir pateikimą. Pasirinkę mygtuką [Rezervuoti vardinius], 

galite iškviesti prašymo rezervuoti vardinius valstybinio numerio ženklus 

pildymo ir pateikimo formą. Pasirinkę mygtuką [Rezervuoti planuojamus 

gaminti], galite iškviesti prašymo rezervuoti I tipo planuojamus gaminti ar 

atidėtus kaip rezervuotinus valstybinio numerio ženklus pildymo ir pateikimo 

formą. 

4.  Peržiūrėti išduotas 

KTPR pažymas, 

išrašus ir kitus 

dokumentus 

Norėdami peržiūrėti išduotas KTPR pažymas ar apžvalgas, meniu pasirinkite 

nuorodą Informacija->Gautos pažymos. 

Atidarytame puslapyje pateikiamas naudotojo ar atstovaujamo asmens, jei 

naudotojas atstovauja kitą asmenį (fizinį arba juridinį), užsakytų pažymų 

sąrašas. Paslaugos užsakymo įvykdymo rezultate naudotojui, 

nepriklausomai nuo užsakymo pranešime nurodyto pageidaujamo pažymos 

gavimo būdo, eKETRIS išoriniame portale pateikiama užsakytos pažymos 

skaitmeninė kopija pdf formatu. Lygiagrečiai pažyma pateikiama naudotojo 

užsakyme nurodytu būdu. 

5.  Peržiūrėti išduotus 

patvirtinimus dėl 

transporto 

priemonės 

duomenų atitikimo 

Norėdami peržiūrėti apžiūros vietoje užsakymo įvykdymo rezultate VĮ Regitra 

išduotų patvirtinimų dėl transporto priemonių duomenų atitikimo duomenis, 

meniu pasirinkite nuorodą Informacija->Apžiūros vietoje rezultatai. 

Atidarytame puslapyje pateikiamas apžiūros vietoje metu patikrintų 

transporto priemonių sąrašas, apribotas asmens, kurį atstovauja prie 

sistemos prisijungęs naudotojas, pateiktais užsakymais. Sąraše pateikiami 

tiek apžiūros vietoje, tiek VĮ Regitra padalinyje atliktų apžiūros užsakymų 

rezultatai. Galite peržiūrėti sąrašo duomenis ir atlikti reikalingo įrašo paiešką 

pagal užduotus paieškos kriterijus. Taip pat kiekvienos eilutės kontekste 

veiksmo meniu pasirinkę nuorodą [Spausdinti], galite suformuoti ir 

atspausdinti VĮ Regitra generalinio direktoriaus patvirtintos formos 

patvirtinimą dėl transporto priemonės duomenų atitikimo. 

6.  Peržiūrėti išrašytas 

PVM sąskaitas 

faktūras 

Norėdami peržiūrėti VĮ Regitra už suteiktas paslaugas išrašytų PVM sąskaitų 

faktūrų duomenis, meniu pasirinkite nuorodą Informacija->PVM sąskaitos 

faktūros. 

Atidarytame puslapyje pateikiamas naudotojui ar atstovaujamam asmeniui, 

jei naudotojas atstovauja kitą asmenį (fizinį arba juridinį), išrašytų PVM 

sąskaitų faktūrų už VĮ Regitra suteiktas paslaugas sąrašas. PVM sąskaitos 

faktūros klientui išrašomos naudotojo nustatymuose nurodytu dažnumu. 

Galite peržiūrėti sąrašo duomenis ir atlikti reikalingo įrašo paiešką pagal 

užduotus paieškos kriterijus. Taip pat kiekvienos eilutės kontekste veiksmo 

meniu pasirinkę nuorodą [Spausdinti], galite suformuoti ir atspausdinti 

pasirinktą PVM sąskaitą faktūrą. 
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 Atlikus užduotį 2.1.5

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: - 

2.2 Peržiūrėti aktualų registravimo paslaugų kainoraštį 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Peržiūrėti aktualų registravimo paslaugų 

kainoraštį. 

 Kodėl reikia Peržiūrėti aktualų registravimo paslaugų kainoraštį? 2.2.1

eKETRIS portale pateikiamas aktualus VĮ Regitra teikiamų paslaugų kainoraštis. Naudotojas prieš 

užsisakydamas paslaugas gali susipažinti su paslaugų tarifais ir taikomomis nuolaidomis. 

VĮ Regitra vykdo paslaugų užsakymus tik tuomet, kai paslaugos gavėjas apmoka užsakytas paslaugas pagal 

išrašytą išankstinio mokėjimo sąskaitą. Patvirtinus paslaugų užsakymą, automatiškai suformuojama 

išankstinio mokėjimo sąskaita pagal užsakyme galiojančius paslaugų tarifus, kurią paslaugos gavėjas privalo 

apmokėti iki nurodytos dienos. 

 Kada Peržiūrėti aktualų registravimo paslaugų kainoraštį? 2.2.2

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Norėdami pateikti paslaugų užsakymo pranešimą; 

 Bet kada, esant poreikiui. 

 Prieš pradedant 2.2.3

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: – 

 Kaip Peržiūrėti aktualų registravimo paslaugų kainoraštį? 2.2.4

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

3 lentelė Užduoties Peržiūrėti aktualų registravimo paslaugų kainoraštį vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Informacija->Paslaugų 

kainoraštis.  

2.  Atlikti paslaugos 

tarifo paiešką 

Paieškos komponente įveskite pageidaujamus paieškos kriterijus ir spauskite 

mygtuką [Ieškoti]. Paieškos rezultatai bus pateikti žemiau pateikiamame 

sąrašo komponente. 

3.  Peržiūrėti paslaugai 

nuolaidas 

Jei paslaugai gali būti taikoma nuolaida, tai pateikiamame kainoraštyje 

galima peržiūrėti su paslauga susijusių nuolaidų duomenis. Norėdami 

peržiūrėti paslaugai taikomas nuolaidas, veiksmo meniu paspauskite 

nuorodą [Taikomos nuolaidos]. Atidarytame puslapyje pateikiamas 

einamuoju metu paslaugai taikomų nuolaidų sąrašas. 

Taikomų nuolaidų sąrašą taip pat galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą 

Informacija->Taikomos nuolaidos. 

 Atlikus užduotį 2.2.5

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: - 



„Autotransporto priemonių registravimo paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ informacinės sistemos sukūrimo 
paslaugos 

 

DO110 eKETRIS išorinio portalo naudotojo vadovas  19 – 54 

 

 
S K Y R I U S  

Paslaugos 

 

Šiame skyriuje aprašytos užduotys, kurias gali atlikti autentifikuotas eKETRIS portalo naudotojas. Jame 

perskaitysite, kaip atlikti šias užduotis: 

 Užsisakyti paslaugas; 

 Stebėti paslaugų užsakymo būsenos pasikeitimus; 

 Apmokėti užsakytas paslaugas; 

 Pateikti patikslintą paslaugų užsakymą; 

 Tvarkyti demontavimo skelbimų lentą; 

 Tvarkyti leidimų transporto priemonei trumpalaikiam dalyvavimui eisme išdavimo duomenis; 

 Pateikti transporto priemonės EB tipo atitikties liudijimo duomenis; 

3.1 Užsisakyti paslaugas 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Užsisakyti paslaugas. 

3.1.1 Kodėl reikia Užsisakyti paslaugas? 

Lietuvos Respublikoje viešajame eisme dalyvauti leidžiama nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kelių 

transporto priemonių registre įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms ir priekaboms. Lietuvos 

Respublikos kelių transporto priemonių registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Vidaus 

reikalų ministerija ir registro tvarkymo įstaiga – valstybės įmonė „Regitra“.  

Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), 

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Registro nuostatais, transporto priemonių 

registravimo taisyklėmis (toliau vadinama – registravimo taisyklės) ir kitais teisės aktais. 

Registro tvarkymo įstaiga VĮ Regitra atlieka motorinės transporto priemonių arba priekabų tapatumo 

nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų transporto 

priemonės registravimo dokumentų išdavimą bei kitas su Registro objekto duomenų tvarkymu ir teikimu 

susijusias funkcijas. 

3.1.2 Kada Užsisakyti paslaugas? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Įsigijote Lietuvoje registruotą transporto priemonę. 

 Įsigijote Užsienyje eksploatuotą transporto priemonę; 

3 



„Autotransporto priemonių registravimo paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ informacinės sistemos sukūrimo 
paslaugos 

 

DO110 eKETRIS išorinio portalo naudotojo vadovas  20 – 54 

 

 Įsigijote naują (neeksploatuotą) transporto priemonę; 

 Pasikeitė įregistruotos transporto priemonės valdytojo asmens duomenys, pvz., vardas, pavardė, 

adresas ir pan.; 

 Pakeitėte įregistruotos transporto priemonės techninius parametrus, pvz., spalva, variklio numeris ir 

pan.; 

 Norite pratęsti transporto priemonės registracijos terminą; 

 Sugadinote transporto priemonės registravimo dokumentą; 

 Praradote transporto priemonės registravimo dokumentą; 

 Norite pakeisti transporto priemonės valstybinio numerio ženklus į tapačius su ES simbolika; 

 Praradote valstybinio numerio ženklus; 

 Sugadinote valstybinio numerio ženklus; 

 Norite išregistruoti transporto priemonę dėl eksploatacijos pabaigos; 

 Norite išregistruoti transporto priemonę dėl perleidimo kitam valdytojui; 

 Norite išregistruoti transporto priemonę dėl išvykimo gyventi į užsienį; 

 Norite užsisakyti KTPR pažymą, apžvalgą ar kitą dokumentą; 

3.1.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: – 

3.1.4 Kaip Užsisakyti paslaugas? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

4 lentelė Užduoties „Užsisakyti paslaugas“ vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmas aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos->Naujas 

užsakymas. 

2.  Pasirinkti užsakomą 

paslaugą 

Atidarytoje formoje pateikiamas registravimo paslaugų sąrašas, kuriame 

pasirinkus norimą paslaugą ir spustelėjus paslaugos nuorodą, atveriama 

pasirinktos paslaugos užsakymo pranešimo pildymo forma. 

3.  Užpildyti paslaugų 

užsakymo 

pranešimo formą 

Paslaugos užsakymo pranešimo forma pildoma naudojant vedlio funkciją. 

Formą sudarantys įvedimo žingsniai ir jų eiliškumas pateikiami po formos 

antrašte esančioje vedlio juostoje. Einamasis formos pildymo žingsnis vedlio 

juostoje yra išryškinamas. 

Pildant paslaugos užsakymo pranešimo formą pereiti į kitą vedlio žingsnį 

galima tik nuosekliai, pasirinkus lango apatiniame kairiajame kampe 

pateikiamą nuorodą [Toliau]. Į kitą žingsnį pereiti galima tik užpildžius visus 

ankstesnio žingsnio privalomus laukus. Privalomi įvesti laukai išryškinti 

žvaigždute. Grįžti į ankstesnį formos pildymo žingsnį galima tiek nuosekliai, 

pasirinkus lango apatiniame kairiajame kampe pateikiamą nuorodą [Atgal], 

tiek pasirinktinai, vedlio juostoje spustelėjus reikiamo ankstesnio žingsnio 

nuorodą. 

Pereinant iš vieno paslaugų užsakymo pranešimo formos pildymo žingsnio į 

kitą, įvesti duomenys išsaugomi duomenų bazėje. Užsakymo pranešimui 

automatiškai suteikiama būsena „Ruošiamas“. 

4.  Pateikti paslaugų 

užsakymo 

Paslaugos užsakymo pranešimo pildymo formoje paskutinis vedlio žingsnis 

yra skirtas užpildyto paslaugų užsakymo duomenų peržiūrai ir pateikimui. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmas aprašymas 

pranešimą 

Visi sistemoje naudotojų teikiami paslaugų užsakymo pranešimai yra 

parengiami pagal ADOC-V1.0 specifikacijos reikalavimus. Elektroninis 

dokumentas suformuojamas automatiškai pereinant į paskutinį paslaugos 

užsakymo pranešimo pildymo vedlio žingsnį. Suformuoto elektroninio 

dokumento turinį ir metaduomenis peržiūrėti galima pasirinkus mygtuką 

[Peržiūrėti]. 

Kai kurių tipų pranešimai, pvz., juridinio asmens prašymai suteikti 

atstovavimo teisę, pagal apibrėžtą paslaugos užsakymo automatizuoto 

proceso vykdymo šabloną, privalo būti pasirašyti elektroniniu parašu. Kiti 

teikiami nepasirašant. Pasirašomi paslaugų užsakymo pranešimai užsakomų 

paslaugų pasirinkimo lange išryškinami simboliu „ “. Nepasirašomas 

paslaugos užsakymo pranešimas pateikiamas VĮ Regitra paspaudus 

mygtuką [Pateikti]. Pasirašomas paslaugos užsakymo pranešimas 

pateikiamas, paspaudus mygtuką [Pasirašyti ir pateikti]. 

Prieš teikdamas prašymą vykdymui, naudotojas privalo susipažinti ir 

patvirtinti, kad sutinka su paslaugų teikimo sąlygomis. Jei to reikalauja 

teikiamo užsakymo pranešimo tipui apibrėžtas automatizuojamo veiklos 

proceso valdymo šablonas, tai naudotojas teikiamą elektroninį prašymą 

privalo pasirašyti elektroniniu parašu. 

Pateikus paslaugos užsakymo pranešimą, pranešimui automatiškai 

nustatoma būsena "Pateiktas". Pateikto užsakymo pranešimo koreguoti 

negalima. Naudotojo pateiktas paslaugos užsakymo pranešimas 

perduodamas į VĮ Regitra el. paslaugų užsakymo vykdymo modulį, kuriame 

apdorojamas pagal iš anksto apibrėžtą veiklos proceso šabloną.  

VĮ Regitra, gavusi elektroniniu būdu pateiktą paslaugos užsakymo 

pranešimą, atlieka jo duomenų atitikimo veiklos taisyklėms patikrinamą, taip 

pat patikrinimus su kitomis vidinėmis VĮ Regitra sistemomis bei išoriniais 

registrais ir informacinėmis sistemomis ir priima sprendimą dėl užsakomų 

paslaugų suteikimo. Apie patikrinimo rezultatus ir priimtus sprendimus, 

paslaugos gavėjas yra informuojamas informaciniais pranešimais ir 

užsakymo pranešimo būsenos pasikeitimais. 

5.  Pasirašyti teikiamą 

paslaugų užsakymo 

pranešimą 

elektroniniu parašu 

Naudotojas, jei to reikalauja teikiamo paslaugų užsakymo pranešimo tipo 

automatizuoto valdymo proceso šablonas, automatiškai suformuotą 

elektroninį dokumentą privalo pasirašyti elektroniniu parašu. Pasirašymo 

objektas yra elektroninio dokumento turinio duomenys ir metaduomenys, 

tenkinantys ADOC-V1.0 specifikacijos reikalavimus. Teikiamą elektroninį 

dokumentą naudotojas privalo pasirašyti XAdES-EPES formato elektroniniu 

parašu. 

Norėdami pasirašyti teikiamą paslaugų užsakymo pranešimą elektroniniu 

parašu, paskutiniame pasirašomo paslaugos užsakymo pranešimo pildymo 

formos vedlio žingsnyje, spustelėkite mygtuką [Pasirašyti ir pateikti]. 

Spustelėjus mygtuką, atskirame lange bus atidaryta teikiamo elektroninio 

dokumento peržiūros ir pasirašymo forma. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmas aprašymas 

 

19 pav. Elektroninio dokumento peržiūros lango pavyzdys 

Šioje formoje atvaizduojami pasirašomo elektroninio dokumento duomenys ir 

metaduomenys. Elektroninio dokumento pakuotę aprašantys metaduomenys 

atvaizduojami kairėje peržiūros lango pusėje esančioje srityje, o elektroninio 

dokumento vaizdas pateikiamas dešinėje pusėje esančioje srityje. 

Norėdami pasirašyti peržiūrėtą elektroninį dokumentą, spustelėkite mygtuką 

[Pasirašyti]. Šio mygtuko pagalba atidaromas dokumentų pasirašymo langas, 

kuriame pateikiamas naudotojo sertifikatų saugykloje turimų sertifikatų 

sąrašas. Turimų sertifikatų sąrašas bus pateiktas tik tuomet, jei nurodysite 

teisingą prisijungimo prie sertifikatų saugyklos kodą (PIN). 

 

20 pav. Lango „Dokumentų pasirašymas“ vaizdas 

Norėdami pasirašyti elektroninį dokumentą, pateiktame sąraše pasirinkite 

reikiamą sertifikatą ir spustelėkite mygtuką [Pasirašyti]. Norėdama atsisakyti 

pasirašymo, spustelėkite mygtuką [Nutraukti]. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmas aprašymas 

6.  Peržiūrėti paslaugų 

užsakymo 

pranešimo 

duomenis 

Norėdami peržiūrėti paslaugų užsakymo pranešimo duomenis, Paslaugų 

užsakymų sąraše pasirinkite užsakymą ir paspauskite veiksmo mygtuką 

[Peržiūrėti]. 

7.  Pakeisti paslaugų 

užsakymo 

pranešimo 

duomenis 

Norėdami pakeisti paslaugų užsakymo pranešimo duomenis, paslaugų 

užsakymų sąraše pasirinkite užsakymą ir paspauskite veiksmo mygtuką 

[Redaguoti]. Keisti galima tik paslaugų užsakymo pranešimo, kuriam 

nustatyta būsena „Ruošiamas“, duomenis. 

Atidarytame paslaugų užsakymo pranešimo formos duomenų pildymo 

puslapyje pakeiskite norimų laukų reikšmes ir spauskite mygtuką [Pateikti] 

arba [Pasirašyti ir pateikti]. 

8.  Pašalinti paslaugų 

užsakymo 

pranešimą 

Norėdami pašalinti paslaugų užsakymo pranešimą iš sistemos duomenų 

bazės, paslaugų užsakymų sąraše pasirinkite užsakymo pranešimą ir 

paspauskite veiksmo mygtuką [Pašalinti]. Pašalinti galima tik paslaugų 

užsakymo pranešimą, kuriam nustatyta būsena „Ruošiamas“. 

9.  Atšaukti pateiktą 

paslaugų užsakymo 

pranešimą 

Norėdami atšaukti patvirtintą paslaugų užsakymo pranešimą, paslaugų 

užsakymų sąraše pasirinkite užsakymo pranešimą ir paspauskite veiksmo 

mygtuką [Atšaukti]. Atšaukti galima tik tuomet, jei pasirinktas paslaugų 

užsakymas dar nėra apmokėtas, t.y. jei prašymui nustatyta būsena 

„Priimtas“, „Sustabdytas“, „Laukiama originalų“ arba „Laukiama apmokėjimo“. 

Atšaukus paslaugų užsakymą, automatiškai anuliuojama jam apmokėti 

suformuota išankstinio mokėjimo sąskaita, t.y. nustatoma būsena 

„Anuliuota“. 

3.1.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: 

 Įvykdykite užduoti Apmokėti užsakytas paslaugas. 



„Autotransporto priemonių registravimo paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ informacinės sistemos sukūrimo 
paslaugos 

 

DO110 eKETRIS išorinio portalo naudotojo vadovas  24 – 54 

 

3.2 Stebėti paslaugų užsakymo būsenos pasikeitimus 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Stebėti paslaugų užsakymo būsenos 

pasikeitimus. 

3.2.1 Kodėl reikia Stebėti paslaugų užsakymo būsenos pasikeitimus? 

Naudotojo pateikti paslaugų užsakymo pranešimai yra perduodami į el. paslaugų užsakymo vykdymo 

modulį, kuriame apdorojami pagal iš anksto apibrėžtus veiklos procesų šablonus. VĮ Regitra atliekamas 

gauto paslaugų užsakymo pranešimo duomenų atitikimo veiklos taisyklėms patikrinamas, taip pat reikalingi 

patikrinimai su kitomis vidinėmis VĮ Regitra sistemomis bei išoriniais registrais ir informacinėmis sistemomis 

ir priimamas sprendimą dėl užsakomų paslaugų suteikimo. Apie patikrinimo rezultatus ir priimtus 

sprendimus, naudotojas informuojamas informaciniais pranešimais ir užsakymo pranešimo būsenos 

pasikeitimais. 

Lentelėje žemiau pateiktas paslaugų užsakymo pranešimo gyvavimo ciklo aprašymas, nurodant kokias 

būsenas užsakymas gali įgyti ir kokius veiksmus naudotojas gali atlikti esant tam tikrai užsakymo būsenai: 

5 lentelė Paslaugų užsakymo pranešimo būsenos 

Būsena Aprašymas 

Ruošiamas Ši būsena nustatoma tuomet, kai naudotojas pildo paslaugų užsakymo pranešimo formą ir 

ją išsaugo tarpiniame žingsnyje, nebaigęs pildyti iki galo arba nenorėdamas pateikti 

užsakymo VĮ Regitra. 

Šios būsenos paslaugų užsakymą naudotojas gali pašalinti iš duomenų bazės arba baigti 

pildyti vėliau ir pateikti užsakymą vykdymui. 

Pateiktas Ši būsena nustatoma tuomet, kai naudotojo pilnai parengtas paslaugų užsakymo 

pranešimas perduodamas VĮ Regitra užsakymo vykdymui. 

Jokie naudotojo veiksmai su šios būsenos užsakymu negalimi. 

Atmestas dėl 

trūkumų 

Ši būsena nustatoma tuomet, kai Kelių transporto priemonių registro registravimo 

posistemė KETRIS, gavusi naudotojo pateiktą paslaugų užsakymą, jį apdoroja ir nustato, 

kad užsakymą pateikusiam asmeniui pagal galiojančias paslaugų teikimo taisykles negali 

būti suteikta paslauga arba Registre nepakanka duomenų prašymui įvykdyti. 

Šios būsenos paslaugų užsakymą naudotojas gali pašalinti iš duomenų bazės, peržiūrėti 

klaidų sąrašą arba koreguoti užsakymą ir pakartotinai perduoti apdorojimui. 

Laukiantis 

dokumentų 

originalų 

Ši būsena nustatoma tuomet, kai Kelių transporto priemonių registro registravimo 

posistemė KETRIS, gavusi naudotojo pateiktą paslaugų užsakymą, jį apdoroja ir patikrinimų 

metu kritinių trūkumų nenustato, tačiau tam, kad galėtų būti priimtas sprendimas, paslaugos 

gavėjas papildomai turi į VĮ Regitra pristatyti prašymą pagrindžiančių dokumentų originalus. 

Prašymo nagrinėjimas stabdomas iki bus gauti dokumentų originalai arba iki baigsis 

sistemos parametruose apibrėžtas dokumentų originalų laukimo terminas. Pasibaigus 

laukimo terminui, prašymui automatiškai bus nustatoma būsena "Atmestas dėl trūkumų". 

Šios būsenos paslaugų užsakymą naudotojas gali atšaukti. 

Sustabdytas Ši būsena nustatoma tuomet, kai Kelių transporto priemonių registro registravimo 

posistemė KETRIS, gavusi naudotojo pateiktą paslaugų užsakymą, jį apdoroja ir patikrinimų 

metu kritinių trūkumų nenustato, tačiau tam, kad galėtų būti priimtas sprendimas, paslaugos 
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Būsena Aprašymas 

gavėjas per nustatytą laikotarpį turi atlikti tam tikrus veiksmus (pvz., atlikti TP 

identifikavimą). Prašymo nagrinėjimas stabdomas iki bus gauti duomenys apie tai, kad 

naudotojas atliko reikiamus veiksmus arba iki baigsis sistemos parametruose apibrėžtas 

sustabdymo terminas. Pasibaigus sustabdymo terminui, prašymui automatiškai nustatoma 

būsena "Atmestas dėl trūkumų". 

Šios būsenos paslaugų užsakymą naudotojas gali atšaukti. 

Priimtas Ši būsena nustatoma tuomet, kai Kelių transporto priemonių registro registravimo 

posistemė KETRIS, gavusi naudotojo pateiktą paslaugų užsakymą, jį apdoroja ir nustato, 

kad užsakymą pateikusiam asmeniui pagal galiojančias paslaugų teikimo taisykles 

paslauga gali būti suteikta. 

Šios būsenos paslaugų užsakymą naudotojas gali atšaukti. 

Laukiantis 

apmokėjimo 

Ši būsena nustatoma tuomet, kai priimto paslaugų užsakymo pagrindu automatiškai 

suformuojama išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią naudotojas privalo apmokėti per 

nurodytą terminą. 

Šios būsenos užsakymą naudotojas gali apmokėti arba, kol jis dar nėra apmokėtas, 

atšaukti. 

Apmokėtas Ši būsena nustatoma tuomet, kai naudotojas sumoka už užsakytą paslaugą ir VĮ Regitra 

gauna patvirtinimą apie atliktą mokėjimą. Jei už paslaugą naudotojas sumoka 

naudodamasis integruota Elektroninių valdžios vartų portalo mokėjimo už paslaugas 

paslauga, tai mokėjimo patvirtinimas gaunamas realiu laiku. Jei už paslaugas naudotojas 

sumoka banko pavedimu, pvz., nuvykęs į banką ar prisijungęs per e. banko sistemą, tai 

patvirtinimas gaunamas tik tuomet, kai pinigai užskaitomi į VĮ Regitra sąskaitą, o VĮ Regitra 

iš banko gauna tai patvirtinantį banko išrašą. 

Šios būsenos užsakymas pradedamas vykdyti, todėl jokie veiksmai, išskyrus būsenos 

stebėjimą, su užsakymu negali būti atliekami. 

Įvykdytas Ši būsena nustatoma tuomet, kai paslaugų užsakymas yra įvykdomas ir pareiškėjas 

paslaugos užsakymo įvykdymo rezultate išduotą registravimo dokumentą ir / arba 

valstybinio numerio ženklus gali atsiimti užsakyme nurodytame padalinyje. Jei naudotojas 

užsakyme nurodė, kad užsakymo rezultatus pageidauja gauti prašyme nurodytu adresu, 

tuomet ši būsena nustatoma, kai kurjeris informuoja VĮ Regitra apie užsakymo rezultatų 

įteikimą paslaugos gavėjui. 

Jokie naudotojo veiksmai su šios būsenos užsakymu negalimi. 

Atšauktas Ši būsena nustatoma tuomet, kai naudotojas atšaukia priimtą, tačiau dar neapmokėtą, 

paslaugų užsakymo pranešimą. Naudotojui atšaukus užsakymą, tolimesnis jo vykdymas 

nutraukiamas. 

Jokie naudotojo veiksmai su šios būsenos užsakymu negalimi. 

3.2.2 Kada Stebėti paslaugų užsakymo būsenos pasikeitimus? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Pateikę parengtą paslaugų užsakymo pranešimą VĮ Regitra vykdymui; 

 Norėdami peržiūrėti atmesto dėl trūkumų paslaugų užsakymo pranešimo klaidų sąrašą; 
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 Norėdami peržiūrėti sustabdyto paslaugų užsakymo sustabdymo priežastis; 

 Apmokėję paslaugų užsakymo pagrindu išrašytą išankstinio mokėjimo sąskaitą. 

3.2.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: 

 Įvykdyti užduotį Užsisakyti paslaugas. 

3.2.4 Kaip Stebėti paslaugų užsakymo būsenos pasikeitimus? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

6 lentelė Užduoties Stebėti paslaugų užsakymo būsenos pasikeitimus vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos->Paslaugų 

užsakymas->Užsakymų sąrašas. 

2.  Atlikti paslaugų 

užsakymo 

pranešimo paiešką 

Paieškos komponente įveskite pageidaujamus paieškos kriterijus ir spauskite 

mygtuką [Ieškoti]. Paieškos rezultatai bus pateikti komponente „Paslaugų 

užsakymų sąrašas“. 

3.  Peržiūrėti paslaugų 

užsakymo 

pranešimo būseną 

Paslaugų užsakymo pranešimo būsena pateikiama sąrašo stulpelyje 

„Būsena“. Veiksmus, kuriuos galite atlikti su šios būsenos pranešimu, galite 

pamatyti spustelėję veiksmo meniu nuorodą. 

4.  Peržiūrėti paslaugų 

užsakymo 

pranešimo 

atmetimo arba 

sustabdymo 

priežastis 

Norėdami peržiūrėti pasirinkto užsakymo pranešimo, kurio būsena "Atmestas 

dėl trūkumų" arba "Sustabdytas", atmetimo arba sustabdymo priežastis, 

paslaugų užsakymo kontekste pasirinkite veiksmo mygtuką [Peržiūrėti]. 

Spustelėjus veiksmo mygtuką, atidaroma paslaugų užsakymo pranešimo 

duomenų peržiūros forma, kurios viršuje tarp formos antraštės ir vedlio 

juostos pateikiamas atmetimo arba sustabdymo priežasčių sąrašas. 

 

21 pav. Paslaugų užsakymo pranešimo atmetimo dėl trūkumų priežasčių 
peržiūros puslapio pavyzdys 
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3.2.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: - 

3.3 Apmokėti užsakytas paslaugas 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Apmokėti užsakytas paslaugas. 

3.3.1 Kodėl reikia Apmokėti užsakytas paslaugas? 

Paslaugų užsakymas pradedamas vykdyti tik tuomet, kai paslaugos gavėjas sumoka už užsakytas 

paslaugas. Patvirtinus paslaugų užsakymą, automatiškai suformuojama išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią 

paslaugos gavėjas privalo apmokėti iki nurodytos dienos. Neapmokėjus išankstinio mokėjimo sąskaitos iki 

nurodytos datos, paslaugų užsakymo pranešimas bus atmestas dėl trūkumų, o išrašyta išankstinio mokėjimo 

sąskaita anuliuota. 

Išankstinio mokėjimo sąskaitas naudotojas gali apmokėti šiais būdais: 

 Per Elektroninius valdžios vartus. Mokant per Elektroninius valdžios vartus įmokos pervedamos ne 

tiesiogiai į VĮ Regitra sąskaitą, bet per VAIISIS tarpininko - Lietuvos pašto sąskaitą. Mokėjimas bus 

užskaitytas iš karto po jo patvirtinimo pasirinktoje elektroninės bankininkystės sistemoje.  

Pastaba: Mokant per Elektroniniu valdžios vartus iš mokėtojo imamas papildomas, nuo paslaugos 

teikėjo nepriklausantis ir todėl pateiktoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje nenurodytas, komisinis 

mokestis; 

 Banko pavedimu. Naudotojas gali peržiūrėti ir atsispausdinti išankstinio mokėjimo sąskaitą, tačiau 

mokėjimą atlikti ne Portalo funkcijų pagalba. Mokėjimas bus užskaitytas tik tuomet, kai lėšos bus 

įskaitytos į VĮ „Regitra“ sąskaitą ir VĮ „Regitra“ iš banko gavėjo gaus tai patvirtinantį banko išrašą. 

Mokėjimo pavedime nurodykite aukščiau pateikto mokėjimo nurodymo duomenis. 

Lentelėje žemiau pateiktas mokėjimo išankstinio mokėjimo sąskaitos gyvavimo ciklo aprašymas, nurodant 

kokias būsenas sąskaita gali įgyti ir kokius veiksmus naudotojas gali atlikti esant tam tikrai sąskaitos būsenai 

7 lentelė Išankstinio mokėjimo sąskaitos būsenos 

Būsena Aprašymas 

Ruošiama Ši būsena nustatoma automatiškai VĮ Regitra sugeneravus išankstinio mokėjimo sąskaitą 

pagal pateikto paslaugų užsakymo pranešimo duomenis. Šios būsenos sąskaitos eKETRIS 

portalo naudotojui nėra pateikiamos. 

Išrašyta Ši būsena nustatoma automatiškai VĮ Regitra patvirtinus paslaugų užsakymą, kurio 

pagrindu sugeneruota išankstinio mokėjimo sąskaita. Paslaugos užsakymo pranešimui 

nustatoma būsena „Laukianti apmokėjimo“, o išrašyta sąskaita patalpinama eKETRIS 

portale apmokėjimui. 

Šios būsenos mokėjimo sąskaitą naudotojas gali apmokėti pasinaudodamas eKETRIS 

portale integruota Elektroninių valdžios vartų portalo mokėjimo už paslaugas paslauga ar 

banko pavedimu. 

Apmokėta Ši būsena nustatoma automatiškai, kai naudotojas sumoka už paslaugas ir iš Elektroninių 

valdžios vartų portalo, jei buvo mokėta per Elektroninius valdžios vartus, gaunamas 

mokėjimo patvirtinimo pranešimas „Banko pranešimas apie sėkmingą paslaugos 

apmokėjimo operacijos įvykdymą“ (kodas 1001), arba iš VĮ „Regitra“ buhalterinės apskaitos 

programos, jei buvo mokėta banko pavedimu ar kitu būdu, gaunamas patvirtinimas apie 

apmokėjimą. 
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Būsena Aprašymas 

Jokie naudotojo veiksmai su šios būsenos sąskaita negalimi. 

Anuliuota Ši būsena nustatoma automatiškai, kai naudotojas atšaukia pateiktą, bet dar neapmokėtą 

paslaugų užsakymo pranešimą, kurio pagrindu išrašyta išankstinio mokėjimo sąskaita. 

Jokie naudotojo veiksmai su šios būsenos sąskaita negalimi. 

3.3.2 Kada Apmokėti užsakytas paslaugas? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 VĮ Regitra patvirtinus paslaugų užsakymą ir jo pagrindu išrašius išankstinio mokėjimo sąskaitą. 

3.3.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: 

 Įvykdyti užduotį Užsisakyti paslaugas. 

3.3.4 Kaip Apmokėti užsakytas paslaugas? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

8 lentelė Užduoties Apmokėti užsakytas paslaugas vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos->Paslaugų 

užsakymas->Išankstinės sąskaitos.  

2.  Peržiūrėti išankstinę 

mokėjimo sąskaitą 

Pateiktame išankstinių mokėjimo sąskaitų sąraše pasirinkite reikiamą 

sąskaitą ir spauskite veiksmo mygtuką [Spausdinti]. Bus sugeneruota 

išankstinio mokėjimo sąskaita pdf formatu, kurią galėsite peržiūrėti ir, esant 

poreikiui, atsispausdinti. 

3.  Apmokėti paslaugų 

užsakymą(-us) per 

Elektroninius 

valdžios vartus 

Pateiktame išankstinių mokėjimo sąskaitų sąraše pasirinkite vieną ar kelias 

neapmokėtas sąskaitas ir spauskite mygtuką [Apmokėti]. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

 

22 pav. Kelių išankstinio mokėjimo sąskaitų apmokėjimo per VAIISIS 
pavyzdys  

Bus atidarytas automatiškai sugeneruoto VAIISIS mokėjimo nurodymo 

peržiūros ir duomenų tvarkymo puslapis, kuriame galėsite peržiūrėti 

mokėjimo nurodymo informaciją ir įvykdyti mokėjimą per Elektroninių valdžios 

vartų portalą. 

 

23 pav. VAIISIS mokėjimo nurodymo lango pavyzdys 

Norėdami apmokėti pasirinktą(-as) sąskaitą(-as) per Elektroninių valdžios 

vartų portalą, VAIISIS mokėjimo nurodymo peržiūros puslapyje paspauskite 

mygtuką [Apmokėti]. Paspaudus mygtuką būsite nukreiptas į Elektroninių 

valdžios vartų portalo mokėjimo už paslaugas puslapį. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

 

24 pav. Elektroninių valdžios vartų portalo mokėjimo už paslaugas 
puslapio pavyzdys 

Elektroninių valdžios vartų portalo mokėjimo už paslaugas puslapyje 

pasirinkite ir paspauskite Jūsų turimo e. banko nuorodą. Šios nuorodos 

pagalba būsite nukreiptas į pasirinkto e. banko sistemą. 

Prisijunkite prie e. banko sistemos ir įvykdykite suformuotą mokėjimo 

pavedimą. Įvykdę mokėjimo pavedimą, pasirinkite mygtuką [Grįžti į pardavėjo 

puslapį], kurio pagalba automatiškai būsite nukreiptas atgal į eKETRIS 

portalą. Kartu į eKETRIS portalą bus grąžinamas banko atsakymo apie 

mokėjimo įvykdymą pranešimas. 

Pastaba: Mokant per Elektroninius valdžios vartus įmokos pervedamos ne 

tiesiogiai į VĮ Regitra sąskaitą, bet per VAIISIS tarpininko - Lietuvos pašto 

sąskaitą, todėl banko pavedime pinigų gavėju bus nurodytas Lietuvos 

paštas. 

Atsižvelgiant į gautą banko atsakymą, eKETRIS atliekami tokie veiksmai: 

 Jei iš Elektroninių valdžios vartų portalo gaunamas banko pranešimas 
apie sėkmingą paslaugos apmokėjimo operacijos įvykdymą (kodas 
1001), tai laukui „Banko atsakymas“ nustatoma reikšmė „Įvykdytas“. Taip 
pat pakeičiamos išankstinio mokėjimo sąskaitų, įtrauktų į mokėjimo 
nurodymą, ir susijusių paslaugų užsakymo pranešimų būsenos į 
„Apmokėtas“. 
Pakeitus užsakymo būseną į „Apmokėtas“, inicijuojamas tolimesnis 
paslaugų užsakymo proceso vykdymo žingsnis. Jums belieka laukti, kol 
Jūs Jūsų pasirinktu būdu būsite informuotas apie paslaugų užsakymo 
įvykdymą. 

 Jei iš Elektroninių valdžios vartų portalo gaunamas banko pranešimas 
apie sėkmingai priimtą, bet dar nepatvirtintą paslaugos apmokėjimo 
operaciją (kodas 1201), tai laukui „Banko atsakymas“ nustatoma reikšmė 
„Priimtas“. Išankstinio mokėjimo sąskaitų, įtrauktų į mokėjimo nurodymą, 
būsena nekeičiama, tačiau uždraudžiami bet kokie veiksmai su šiomis 
sąskaitomis, kol iš banko bus gautas operacijos patvirtinimo arba 
nutraukimo pranešimas.  
Priklausomai nuo banko, per kurį atliekamas mokėjimas, operacijos 
patvirtinimo ar nutraukimo pranešimo gavimas gali užtrukti nuo 1 iki 10 
min. Jūs galite tęsti darbą su sistema. Įsitikinti ar mokėjimo nurodymas 
banke buvo įvykdytas sėkmingai, Jūs galite išankstinių sąskaitų sąraše 
pagal nustatytą išankstinio mokėjimo būseną. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

 Jei iš Elektroninių valdžios vartų portalo gaunamas banko pranešimas 
apie nutrauktą paslaugos apmokėjimą (kodas 1901), tai laukui „Banko 
atsakymas“ nustatoma reikšmė „Nutrauktas“. Išankstinio mokėjimo 
sąskaitų, įtrauktų į mokėjimo nurodymą, būsena nekeičiama, o Jūs galite 
pakartotinai mėginti atlikti mokėjimą, pvz., pasirinkdami kitą mokėjimo 
būdą arba Elektroninių valdžios vartų portale pasirinkdami kitą e. banko 
sistemą. 

 Jei iš Elektroninių valdžios vartų portalo gaunamas pranešimas 
„Užklausos parašas neteisingas“ (kodas 3101), tai laukui „Banko 
atsakymas“ nustatoma reikšmė „Klaida“. Išankstinio mokėjimo sąskaitų, 
įtrauktų į mokėjimo nurodymą, būsena nekeičiama, o Jūs turėtumėte 
susisiekti su VĮ Regitra ir informuoti apie šią netipinę situaciją. 

4.  Apmokėti paslaugų 

užsakymą banko 

pavedimu 

Pateiktame išankstinių mokėjimo sąskaitų sąraše pasirinkite reikiamą 

sąskaitą ir spauskite veiksmo mygtuką [Spausdinti]. Bus sugeneruota 

išankstinio mokėjimo sąskaita pdf formatu, kurią galėsite peržiūrėti ir, esant 

poreikiui, atsispausdinti. 

Atsidarykite kitą interneto naršyklės langą ir jame prisijunkite prie turimo e. 

banko. Prisijungę prie e. banko suformuokite pavedimą, įvesdami mokėjimo 

nurodyme pateiktus mokėjimo rekvizitus. 

Pastaba: Mokėjimas bus užskaitytas tik tuomet, kai pervestos lėšos bus 

įskaitytos į VĮ „Regitra“ sąskaitą ir VĮ „Regitra“ iš banko gavėjo gaus tai 

patvirtinantį banko išrašą. 

3.3.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus:  

 Įvykdykite užduoti Stebėti paslaugų užsakymo būsenos pasikeitimus. 

Stebėti paslaugų užsakymo būsenos pasikeitimus 

3.4 Pateikti patikslintą paslaugų užsakymą 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Pateikti patikslintą paslaugų užsakymą. 

3.4.1 Kodėl reikia Pateikti patikslintą paslaugų užsakymą? 

Pateiktas paslaugų užsakymo pranešimas gali būti atmestas dėl trūkumų. Paslaugų užsakymas atmetamas 

tuomet, kai Kelių transporto priemonių registro registravimo posistemė KETRIS, gavusi naudotojo pateiktą 

paslaugų užsakymą, jį apdoroja ir nustato, kad užsakymą pateikusiam asmeniui pagal galiojančias paslaugų 

teikimo taisykles negali būti suteikta paslauga arba Registre nepakanka duomenų prašymui įvykdyti. Šios 

būsenos paslaugų užsakymą naudotojas gali tikslinti, pašalindamas nustatytus trūkumus, pakartotinai 

pateikti vykdymui. 

3.4.2 Kada Pateikti patikslintą paslaugų užsakymą? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Pateiktas paslaugų užsakymas atmestas dėl trūkumų. 
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3.4.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: 

 Įvykdyti užduotį Stebėti paslaugų užsakymo būsenos pasikeitimus. 

3.4.4 Kaip Pateikti patikslintą paslaugų užsakymą? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

9 lentelė Užduoties Pateikti patikslintą paslaugų užsakymą vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos->Paslaugų 

užsakymas->Užsakymų sąrašas.  

2.  Atlikti atmesto 

paslaugų užsakymo 

pranešimo paiešką 

Paieškos komponente įveskite pageidaujamus paieškos kriterijus ir spauskite 

mygtuką [Ieškoti]. Paieškos rezultatai bus pateikti komponente „Paslaugų 

užsakymų sąrašas“. 

3.  Patikslinti ir pateikti 

patikslintą paslaugų 

užsakymą 

Atmesto dėl trūkumų paslaugų užsakymo pranešimo kontekste pasirinkite 

veiksmo mygtuką [Teikti patikslintą]. Spustelėjus veiksmo mygtuką, 

automatiškai bus sukurta nauja atmesto užsakymo pranešimo versija, kurios 

duomenis galėsite koreguoti. Naujai sukurtai pranešimo versijai suteikiama 

būsena „Ruošiamas“. 

Norėdami pateikti patikslintą paslaugos užsakymo pranešimą, paskutiniame  

formos pildymo vedlio žingsnyje pasirinkite paspauskite mygtuką [Pateikti], 

jei teikiamas nepasirašomas paslaugos užsakymo pranešimas arba mygtuką 

[Pasirašyti ir pateikti], jei teikiamas pasirašomas paslaugos užsakymo 

pranešimas. 

3.4.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: - 

3.5 Tvarkyti demontavimo skelbimų lentą 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Tvarkyti demontavimo skelbimų lentą. 

3.5.1 Kodėl reikia Tvarkyti demontavimo skelbimų lentą? 

Kiekvienais metais, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės EB generuoja nuo 8 iki 9 milijonų tonų 

atliekų. 1997 metais, Europos Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria siekiama iki minimumo 

sumažinti eksploatavimui nebetinkamų automobilių poveikį aplinkai, nustatyti aiškius kiekybinius transporto 

priemonių ir jų sudedamųjų dalių pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir atkūrimo kriterijus bei skatinti 

gamintojus gaminti naujas transporto priemones galvojant apie senų automobilių perdirbimą ir antrinį 

medžiagų panaudojimą. ES reikalavimai dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių utilizavimo yra 

nustatyti ES direktyvoje 2000/53/EB ir atitinkamuose šalių-narių teisės aktuose. 

VĮ Regitra, įgyvendindama ES direktyvoje 2000/53/EB nuostatas ir siekdama skatinti transporto priemonės 

valdytojus tausoti aplinką, eKETRIS portale pateikia transporto priemonių demontavimo skelbimų lentos 

administravimo paslaugą, kurios pagalba transporto priemonės valdytojas gali įdėti skelbimą apie 

demontavimui skirtą jo valdomą transporto priemonę bei administruoti savo skelbimus, o transporto 
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priemonių utilizavimu užsiimančios įmonės skelbimų lentoje gali atlikti demontuojamos transporto priemonės 

paiešką. 

3.5.2 Kada Tvarkyti demontavimo skelbimų lentą? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Norėdami įdėti naują demontavimo skelbimą į demontavimo skelbimų lentą; 

 Norėdami pašalinti demontavimo skelbimą iš skelbimų lentos; 

 Peržiūrėti demontavimo skelbimą. 

3.5.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: - 

3.5.4 Kaip Tvarkyti demontavimo skelbimų lentą? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

10 lentelė Užduoties Tvarkyti demontavimo skelbimų lentą vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos->Demontavimo 

skelbimai->Skelbimų lenta. 

2.  Atlikti skelbimo 

paiešką 

Atidarytame puslapyje pateikiamame skelbimų sąraše pateikiami tiek 

naudotojo užregistruoti skelbimai, tieks kitų asmenų pateikti vieši aktyvūs 

skelbimai. Jei naudotojas darbo su sistema seanso metu atstovauja 

demontavimo veikla užsiimančią įmonę, tai tokiam naudotojui sąraše 

pateikiami visi aktyvūs skelbimai, nepriklausomai nuo to ar jie vieši, ar ne. 

 

25 pav. Demontavimo skelbimų lentos pavyzdys 

Paieškos komponente įveskite pageidaujamus paieškos kriterijus ir spauskite 

mygtuką [Ieškoti]. Paieškos rezultatai bus pateikti komponente 

„Demontavimo skelbimų sąrašas“. 

3.  Peržiūrėti skelbimo Skelbimų lentoje pasirinkite norimą peržiūrėti skelbimą ir veiksmo meniu 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

duomenis paspauskite nuorodą [Peržiūrėti]. Paspaudus šią nuorodą atsidarys 

pasirinkto demontavimo skelbimo duomenų tvarkymo puslapis peržiūros 

režimu. 

4.  Įdėti naują 

demontavimo 

skelbimą 

Norėdami įdėti naują skelbimą paspauskite mygtuką [Naujas skelbimas]. 

 

26 pav. Demontavimo skelbimo duomenų tvarkymo puslapio pavyzdys 

Atidarytame lange pasirinkite demontuoti skirtą transporto priemonę iš savo 

valdomų transporto priemonių, nurodykite jos kainą, techninę būklę, 

pristatymo būdą bei savo kontaktinius duomenis. Jei norite, kad skelbimas 

būtų matomas ne tik demontavimo veikla užsiimančių įmonių ir VĮ Regitra 

darbuotojams, bet ir visiems sistemos naudotojams, pažymėsite žymės 

langelį „Viešas“. Taip pat galite įkelti demontavimui skirtos transporto 

priemonės nuotraukas. 

Norėdami išsaugoti skelbimo duomenis skelbimo nepublikuojant skelbimų 

lentoje, paspauskite mygtuką [Išsaugoti]. Išsaugojimo momentu skelbimui 

automatiškai nustatoma būsena „Neaktyvus“. Norėdami, kad skelbimas būtų 

matomas kitiems sistemos naudotojams, pakeiskite skelbimo būseną į 

„Aktyvus“. 

5.  Redaguoti skelbimo 

duomenis 

Skelbimų lentoje pasirinkę savo ar atstovaujamo asmens, jei atstovaujate 

kitą asmenį, užregistruotą skelbimą paspauskite veiksmo meniu nuorodą 

[Redaguoti]. Pasirinkus redaguoti aktyvų demontavimo skelbimą, jo būsena 

automatiškai pakeičiama į „Neaktyvus“ ir tik tuomet leidžiama redaguoti 

skelbimo duomenis. Norėdami, kad redaguoto skelbimo duomenys vėl būtų 

matomi kitiems naudotojams, prieš išsaugant pakeitimus, privalote pakeisti 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

skelbimo būseną į „Aktyvus“. Atlikti pakeitimai išsaugomi paspaudus mygtuką 

[Išsaugoti]. 

6.  Pašalinti skelbimą 

iš skelbimų lentos 

Skelbimų lentoje pasirinkę savo ar atstovaujamo asmens, jei atstovaujate 

kitą asmenį, užregistruotą skelbimą paspauskite veiksmo meniu nuorodą 

[Pašalinti]. 

3.5.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: - 

3.6 Tvarkyti leidimų trumpalaikiam dalyvavimui eisme išdavimo duomenis 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Tvarkyti leidimų trumpalaikiam dalyvavimui 

eisme išdavimo duomenis. 

3.6.1 Kodėl reikia Tvarkyti leidimų trumpalaikiam dalyvavimui eisme išdavimo duomenis? 

Laikinųjų valstybinio numerio ženklų ir leidimų trumpalaikiam (vienos dienos) dalyvavimui eisme motorinei 

transporto priemonei išdavimo ir tokio dalyvavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2008 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1V-353 patvirtintas Leidimo trumpalaikiam (vienos dienos) 

dalyvavimui eisme motorinei transporto priemonei išdavimo ir tokio dalyvavimo tvarkos aprašas. Valstybinio 

numerio ženklus išduoda ir jų išdavimo duomenis tvarko VĮ „Regitra“. Leidimus išduoda ir jų išdavimo 

duomenis tvarko prekybininkai. 

Transporto priemonė, kuria ketinama dalyvauti viešajame eisme, turi būti paženklinta prekybininko įgalioto 

asmens išduotame leidime įrašytais valstybinio numerio ženklais. Transporto priemonę vairuojantis asmuo 

kartu su kitais, Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 1 d. 

nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263, 2008, Nr. 88-3530), nurodytais dokumentais privalo su savimi turėti 

prekybininko įgalioto asmens išduotą galiojantį leidimą.  

Kelių transporto priemonių registro nuostatai nustato, kad laikinasis leidimas dalyvauti viešajame eisme gali 

būti suteikiamas tik įrašius leidimo duomenis į registrą ir išdavus laikinuosius numerio ženklus bei tai 

patvirtinantį dokumentą. VĮ Regitra, siekdama užtikrinti šią Registro nuostatuose įvardintą nuostatą, 

eKTERIS portale pateikia paslaugą, kurios pagalba prekybine veikla užsiimančios įmonės gali išduoti leidimą 

trumpalaikiam dalyvavimui eisme įrašant leidimo duomenis tiesiogiai į Registrą bei vesti turimų prekybinių 

numerio ženklų bei išduotų leidimų apskaitą. 

3.6.2 Kada Tvarkyti leidimų trumpalaikiam dalyvavimui eisme išdavimo duomenis? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Jei prekybininkui nuosavybes teise priklausančia ar iš jo įsigyta neregistruota transporto priemone, 

ketinate atlikti parodomąjį (bandomąjį) važiavimą arba važiuoti į jos pardavimo, parodymo, atitikties 

įvertinimo ar registravimo vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

3.6.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: 

 Užsisakykite VI tipo (prekybinius) valstybinio numerio ženklus. Valstybinio numerio ženklus užsisakyti 

galima užpildžius ir pateikus prašymą išduoti VI tipo (prekybinius) valstybinio numerio ženklus, kaip 

aprašyta užduotyje Užsisakyti paslaugą (žr. skyrių 3.1 Užsisakyti paslaugas). 
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3.6.4 Kaip Tvarkyti leidimų trumpalaikiam dalyvavimui eisme išdavimo duomenis? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

11 lentelė Užduoties Tvarkyti leidimų trumpalaikiam dalyvavimui eisme išdavimo duomenis vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos->Prekybinių 

ženklų apskaita->Naujas leidimas dalyvauti eisme. 

Puslapį taip pat galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos-

>Prekybinių ženklų apskaita->Prekybiniai numerio ženklai ir atidarytame 

turimų prekybinių numerio ženklų sąraše pasirinktų ženklų kontekste veiksmo 

meniu paspaudę nuorodą Išduoti naują leidimą. 

2.  Užregistruoti naują 

leidimą 

trumpalaikiam 

dalyvavimui eisme 

Atidarytame puslapyje įveskite valstybinio numerio ženkluose, kuriais bus 
paženklinta transporto priemonė, įrašytą valstybinį numerį, transporto 
priemonės gamybinę markę, tipą, variantą, versiją, komercinį pavadinimą, 
identifikavimo numerį, spalvą, transporto priemonę vairuosiančio asmens 
vardą, pavardę, leidimo išrašymo dieną ir laiką bei kitus privalomus leidimo 
atributus. 

 

27 pav. Leidimo trumpalaikiam dalyvavimui eisme duomenų tvarkymo 
puslapio pavyzdys 

Išsaugoti įvestus duomenis neperduodant duomenų į KTPR galite paspaudę 

mygtuką [Išsaugoti]. Tokiam leidimui automatiškai nustatoma būsena 

„Ruošiamas“.  

3.  Peržiūrėti leidimo 

trumpalaikiam 

dalyvavimui eisme 

duomenis 

Pasirinkite meniu nuorodą Paslaugos->Prekybinių ženklų apskaita-

>Prekybinių ženklų naudojimo istorija ir atidarykite eKETRIS portale 

užregistruotų leidimų sąrašą. Paieškos komponente įveskite pageidaujamus 

paieškos kriterijus ir spauskite mygtuką [Ieškoti]. Paieškos rezultatai bus 

pateikti žemiau pateikiamame sąraše. Pasirinkto leidimo kontekste veiksmo 

meniu pasirinkite nuorodą Peržiūrėti, kurios pagalba bus atidarytas Leidimo 

trumpalaikiam dalyvavimui eisme duomenų tvarkymo puslapis duomenų 

peržiūros režimu. 

4.  Patvirtinti leidimo 

trumpalaikiam 

Užregistruotą naują leidimą trumpalaikiam dalyvavimui eisme patvirtinti galite 

iškart, jei duomenų registravimo puslapyje paspausite mygtuką [Patvirtinti]. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

dalyvavimui eisme 

duomenis 

Patvirtinus leidimą trumpalaikiam dalyvavimui eisme leidimui automatiškai 

nustatoma būsena „Patvirtintas“ ir jo duomenys perduodami į VĮ Regitra 

tvarkomą KTPR. 

Registruojamą leidimą trumpalaikiam dalyvavimui eisme patvirtinti galite ir 

vėliau, pasirinkę meniu nuorodą Paslaugos->Prekybinių ženklų apskaita-

>Prekybinių ženklų naudojimo istorija. Atidarytame puslapyje pasirinkite 

ruošiamą leidimą, kurį norite patvirtinti, ir jo kontekste veiksmo meniu 

paspauskite nuorodą [Redaguoti]. Atidarytame leidimo duomenų tvarkymo 

puslapyje paspausite mygtuką [Patvirtinti]. 

5.  Atspausdinti 

leidimą 

trumpalaikiam 

dalyvavimui eisme 

Patvirtintą leidimą trumpalaikiam dalyvavimui eisme atsispausdinti galite 

leidimo duomenų tvarkymo puslapyje paspaudę mygtuką [Patvirtinti]. 

Mygtuko pagalba automatiškai suformuojamas VĮ Regitra generalinio 

direktoriaus patvirtintos formos leidimas trumpalaikiam dalyvavimui eisme. 

Leidimas suformuojamas ir pateikiamas pdf formatu. Suformuotą leidimą 

galite atsispausdinti. 

6.  Nutraukti išduoto 

leidimo 

trumpalaikiam 

dalyvavimui eisme 

galiojimą 

Vienu metu prekybiniai numerio ženklai gali būti priskirti tik vienai transporto 

priemonei, t.y. sistema užtikrins, kad nebūtų galima išduoti leidimo važiuoti 

su prekybiniais numerio ženklais tuo pačiu laiku dviem skirtingoms transporto 

priemonėms. 

Jei priskirtus numerio ženklus norite perkelti kitai transporto priemonei, kai 

nepasibaigęs ankstesnei transporto priemonei, kuriai ženklinti buvo naudoti 

perkeliami ženklai, tai pirmiausiai turite nutraukti ankstesnei transporto 

priemonei išduotą leidimą, ir tik paskui registruoti naują leidimą ir ženklus 

priskirti kitai transporto priemonei.  

Leidimą nutraukti galite meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos->Prekybinių 

ženklų apskaita->Prekybinių ženklų naudojimo istorija. Atidarytame puslapyje 

pasirinkite patvirtintą leidimą, kurį norite nutraukti, ir jo kontekste veiksmo 

meniu paspauskite nuorodą [Nutraukti]. Nutraukus patvirtinto leidimo 

galiojimą, leidimo būsena automatiškai pakeičiama iš "Patvirtintas" į 

"Nutrauktas" ir nurodoma tiksli nutraukimo data ir laikas. 

3.6.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: - 

3.7 Pateikti transporto priemonės EB tipo atitikties liudijimo duomenis 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Pateikti transporto priemonės EB tipo 

atitikties liudijimo duomenis. 

3.7.1 Kodėl reikia Pateikti transporto priemonės EB tipo atitikties liudijimo duomenis? 

Kelių transporto priemonių registre yra kaupiami transporto priemonių identifikavimo (tapatumo) duomenys 

Įregistruojant naują transporto priemonę, VĮ Regitra privalo būti pateikiamas nustatytos formos transporto 

priemonės EB tipo atitikties liudijimas. EB tipo atitikties liudijimą sudaro 2 pusės: 

 1 PUSĖ, kurioje pateikiamas gamintojo atitikties pareiškimas; visų kategorijų transporto priemonėms 

taikomas tas pats pavyzdys; 
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 2 PUSĖ - transporto priemonės pagrindinių charakteristikų techninis aprašas. Pavyzdžio 2 pusė 

pritaikyta tam tikrų kategorijų ir užbaigtumo laipsnio transporto priemonėms. 

M, N ir O kategorijų transporto priemonių tipo atitikties liudijimo formą ir duomenis apibrėžia Europos 

parlemento ir tarybos direktyva 2007/46/EB, L kategorijos transporto priemonių tipo atitikties liudijimo formą ir 

duomenis apibrėžia Europos parlemento ir tarybos direktyva 2002/24/EB. 

VĮ Regitra, siekdama užtikrinti Registre kaupiamų duomenų kokybę ir sumažinti klaidų tikimybę, eKTERIS 

portale pateikia paslaugą, kurios pagalba gamintojo oficialus atstovas Lietuvoje gali užregistruoti kiekvienos 

parduodamos naujos transporto priemonės EB tipo atitikties liudijimo duomenis, kurie per automatinę sąsają 

perduodami VĮ Regitra, o vėliau panaudojami įregistruojant šią transporto priemonę KTPR.  

Šia paslauga pasinaudoti gali tik eKETRIS registruoti oficialūs transporto priemonių gamintojų atstovai, su VĮ 

Regitra sudarę duomenų teikimo sutartį. Sistemoje užregistruotas gamintojo atstovas, teikdamas prašymą 

įregistruoti naują transporto priemonę ir transporto priemonių tipų atitikties liudijimų sąraše neradęs reikiamo 

transporto priemonės tipo atitikties liudijimo, gali užregistruoti naują transporto priemonės EB tipo atitikties 

liudijimą. Įvestų duomenų pagrindu suformuojamas pranešimas papildyti atitikties liudijimų sąrašą, kuris 

pateikiamas VĮ Regitra. Atitikties liudijimų sąrašas papildomas tik gavus VKTI patvirtinimą apie liudijime 

nurodyto transporto priemonės tipo galiojimą. 

3.7.2 Kada Pateikti transporto priemonės EB tipo atitikties liudijimo duomenis? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Jei ruošiatės artimiausiu metu įregistruoti naują transporto priemonę; 

 Jei pildote prašymą įregistruoti naują transporto priemonę, tačiau atitikties liudijimų sąraše nerandate 

registruojamos transporto priemonės tipo atitikties liudijimo. 

3.7.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: -  

3.7.4 Kaip Pateikti transporto priemonės EB tipo atitikties liudijimo duomenis? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

12 lentelė Užduoties Pateikti transporto priemonės EB tipo atitikties liudijimo duomenis vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos->EB tipo atitikties 

liudijimas->Naujas EB tipo atitikties liudijimas. 

2.  Įveskite EB tipo 

atitikties duomenis 

Transporto priemonės tipo atitikties liudijimo forma pildoma naudojant vedlio 

funkciją. Formą sudarantys įvedimo žingsniai ir jų eiliškumas pateikiami po 

formos antrašte esančioje vedlio juostoje. Einamasis formos pildymo žingsnis 

vedlio juostoje yra išryškinamas. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

 

28 pav. Transporto priemonės EB tipo atitikties liudijimo duomenų 
tvarkymo puslapio pavyzdys 

EB tipo atitikties liudijimo duomenys pildomi nuosekliai. Pirmiausiai 

užpildomas transporto priemonės atitikties pareiškimas (1 žingsnis Bendrieji 

duomenys), o vėliau transporto priemonės techninės charakteristikos (2 – 10 

žingsniai). Pirmame žingsnyje pateikiamas atitikties pareiškimas yra bendras 

visų kategorijų transporto priemonėms. Kituose žingsniuose reikalingų įvesti 

transporto priemonių techninių charakteristikų aibė ir privalomumas 

nustatomas automatiškai pagal pirmame žingsnyje apibrėžtą transporto 

priemonės kategoriją ir užbaigtumo laipsnį. 

Pildant formą pereiti į kitą vedlio žingsnį galima tik nuosekliai, pasirinkus 

lango apatiniame kairiajame kampe pateikiamą nuorodą [Toliau]. Į kitą 

žingsnį pereiti galima tik užpildžius visus ankstesnio žingsnio privalomus 

laukus. Privalomi įvesti laukai išryškinti žvaigždute. Grįžti į ankstesnį formos 

pildymo žingsnį galima tiek nuosekliai, pasirinkus lango apatiniame 

kairiajame kampe pateikiamą nuorodą [Atgal], tiek pasirinktinai, vedlio 

juostoje spustelėjus reikiamo ankstesnio žingsnio nuorodą. 

Pereinant iš vieno atitikties liudijimo formos pildymo žingsnio į kitą, įvesti 

duomenys išsaugomi duomenų bazėje. Atitikties liudijimui automatiškai 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

suteikiama būsena „Ruošiamas“. 

3.  Pateikite EB tipo 

atitikties liudijimą 

patvirtinimui 

Pateikti įvestus transporto priemonės EB tipo atitikties liudijimo duomenis 

galite paskutiniame vedlio žingsnyje paspaudę mygtuką [Pateikti]. 

Pateikus atitikties liudijimą, jam automatiškai nustatoma būsena "Pateiktas". 

Įvestų duomenų pagrindu suformuojamas pranešimas papildyti atitikties 

liudijimų sąrašą, kuris pateikiamas VĮ Regitra el. paslaugų užsakymo 

vykdymo modulį, kuriame apdorojamas pagal iš anksto apibrėžtą veiklos 

proceso šabloną. Atitikties liudijimų sąrašas papildomas tik gavus VKTI 

patvirtinimą apie liudijime nurodyto transporto priemonės tipo galiojimą. 

4.  Peržiūrėkite įvesto 

EB atitikties 

liudijimo duomenis 

Norėdami peržiūrėti įvesto EB tipo atitikties liudijimo duomenis, tipo atitikties 

liudijimų sąraše pasirinkite liudijimą ir jo kontekste paspauskite veiksmo 

meniu nuorodą [Peržiūrėti]. Tipo atitikties liudijimų sąrašą galite iškviesti 

meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos->EB tipo atitikties liudijimas->Liudijimų 

sąrašas. 

5.  Užregistruokite 

naują EB tipo 

atitikties liudijimą 

kito liudijimo 

pagrindu 

Norėdami užregistruoti naują EB tipo atitikties liudijimą kito liudijimo 

pagrindu, meniu pasirinkite nuorodą Paslaugos->EB tipo atitikties liudijimas-

>Liudijimų sąrašas ir atidarytame puslapyje atlikite šiuos veiksmus: 

 Sąraše pasirinkite atitikties liudijimą, kurio duomenis norite kopijuoti; 

 Pasirinkto atitikties liudijimo kontekste veiksmo meniu paspauskite 

nuorodą [Kopijuoti]. Atlikus šį veiksmą bus sukurta nauja atitikties 

liudijimo kopija, kuriai automatiškai nustatoma būsena „Ruošiamas“. 

 Atidarytame atitikties liudijimo duomenų tvarkymo lange 1 žingsnyje 

įveskite naujos transporto priemonės identifikavimo numerį ir, esant 

poreikiui, pakeiskite kitas transporto priemonės technines 

charakteristikas. 

 Paskutiniame vedlio žingsnyje paspauskite mygtuką [Pateikti], norėdami 

pateikti liudijimo duomenis VĮ Regitra patvirtinimui. 

3.7.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus:  

 Galite įregistruoti naują (neeksploatuotą) transporto priemonę, kaip aprašyta užduotyje Užsisakyti 

paslaugą (žr. skyrių 3.1 Užsisakyti paslaugas). 
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S K Y R I U S  

Pranešimai 

 

Šiame skyriuje aprašytos užduotys, kurias gali atlikti autentifikuotas eKETRIS portalo naudotojas, 

norėdamas peržiūrėti jam skirtus informacinius pranešimus arba pateikti klausimą, susijusį su portale 

teikiamomis paslaugomis. Jame perskaitysite, kaip atlikti šias užduotis: 

 Pateikti klausimą, pastabą pasiūlymą; 

 Peržiūrėti naudotojui skirtus informacinius pranešimus 

 Pateikti klausimą, pastabą, pasiūlymą 4.1

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Pateikti klausimą, pastabą, pasiūlymą. 

4.1.1 Kodėl reikia Pateikti klausimą, pastabą, pasiūlymą? 

VĮ „Regitra“ siekia teikti tiktai kokybiškas paslaugas. VĮ „Regitra“ yra svarbi kiekvieno jūsų nuomonė, todėl 

norėdami pagerinti portalo veikimą ar pastebėję klaidą, informuokite apie tai portalo administratorių. Taip pat 

galite užduoti jums rūpimą klausimą, susijusi su registravimo paslaugomis ar portalo veikimu. 

4.1.2 Kada Pateikti klausimą, pastabą, pasiūlymą? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Turite klausimą, susijusį portale teikiamomis registravimo paslaugomis ar su portalo veikimu; 

 Pastebėjote klaidą; 

 Turite idėjų kaip pagerinti portalo veikimą. 

4.1.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: – 

4.1.4 Kaip Pateikti klausimą, pastabą, pasiūlymą? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

13 lentelė Užduoties Pateikti klausimą, pastabą, pasiūlymą vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Pranešimai->Naujas 

pranešimas. 

4 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

2.  Pateikti klausimą, 

pastabą, pasiūlymą 

Atidarytame naujo pranešimo įvedimo puslapyje atlikite šiuos veiksmus: 

 Lauke „Pranešimo tipas“ pasirinkite siunčiamo pranešimo tipą; 
 Lauke „Tema“ įveskite trumpą pranešimo esmės aprašymą. 
 Lauke „Tekstas“ įveskite klausimą ar trumpai aprašykite klaidą, 

pageidavimą ar pasiūlymą. 
 Paspauskite mygtuką [Siųsti]. 

 

29 pav. Paklausimo įvedimo puslapio pavyzdys 

3.  Peržiūrėti atsakymą 

į pateiktą klausimą 

Atsakymai pateikiami informacinio pranešimo pavidalu. Atsakymą į pateiktą 

klausimą galite peržiūrėti atlikdami veiksmus, aprašytus užduotyje Peržiūrėti 

naudotojui skirtus informacinius pranešimus (žr. skyrių 4.2 Peržiūrėti 

naudotojui skirtus informacinius pranešimus). 

 

30 pav. Atsakymo į paklausimą peržiūros puslapio pavyzdys 

4.1.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: – 

 Peržiūrėti naudotojui skirtus informacinius pranešimus 4.2

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Peržiūrėti naudotojui skirtus informacinius 

pranešimus. 

4.2.1 Kodėl reikia Peržiūrėti naudotojui skirtus informacinius pranešimus? 

Informaciniais pranešimais sistema informuoja naudotoją apie pateiktų užsakymų būsenos pasikeitimus, 

užsakymo įvykdymą ir kitais portalo naudotojui aktualiais klausimais. Taip pat pateikiami atsakymai į 

naudotojo pateikto klausimus. 

4.2.2 Kada Peržiūrėti naudotojui skirtus informacinius pranešimus? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Kiekvieną kartą prisijungę prie portalo; 

 Norėdamas peržiūrėti gautą atsakymą į užduotą klausimą; 

 Bet kada, iškilus poreikiui. 
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4.2.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: – 

4.2.4 Kaip Peržiūrėti naudotojui skirtus informacinius pranešimus? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

14 lentelė Užduoties „Peržiūrėti naudotojui skirtus informacinius pranešimus“ vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Neperskaitytų informacinių pranešimų sąrašas pateikiamas tituliniame 

puslapyje iš karto, kai prisijungiate prie eKETRIS portalo. Pilną informacinių 

pranešimų sąrašą galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Pranešimai->Gauti 

arba tituliniame puslapyje pasirinkę nuorodą „Visi pranešimai“. 

2.  Atlikti informacinio 

pranešimo paiešką 

Paieškos komponente įveskite pageidaujamus paieškos kriterijus ir spauskite 

mygtuką [Ieškoti]. Paieškos rezultatai bus pateikti komponente „Informacinių 

pranešimų sąrašas“. Neperskaityti pranešimai sąraše bus pateikiami 

paryškinti. 

3.  Peržiūrėti 

informacinį 

pranešimo turinį 

Sąraše pasirinkite norimą peržiūrėti informacinį pranešimą ir paspauskite 

antraštės nuorodą. Paspaudus šią nuorodą atsidarys pasirinkto informacinio 

pranešimo peržiūros puslapis. 

4.  Pašalinti 

informacinį 

pranešimą 

Sąraše pasirinkite norimą pašalinti informacinį pranešimą ir veiksmo meniu 

paspauskite nuorodą [Pašalinti]. 

4.2.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: - 
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S K Y R I U S  

Nustatymai 

 

Šiame skyriuje aprašytos užduotys, kurias gali atlikti autentifikuotas eKETRIS portalo naudotojas, 

norėdamas pritaikyti eKETRIS portalą savo reikmėm. Jame perskaitysite, kaip atlikti šias užduotis: 

 Pakeisti asmeninius nustatymus; 

 Suteikti atstovavimo teises; 

 Nutraukti suteiktas atstovavimo teises; 

 Pasirinkti ar pakeisti atstovaujamą asmenį; 

 Pakeisti titulinio puslapio nustatymus. 

5.1 Pakeisti naudotojo nustatymus 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Pakeisti naudotojo nustatymus. 

5.1.1 Kodėl reikia Pakeisti naudotojo nustatymus? 

Portalo naudotojas nustatymuose gali apsibrėžti savybes, kuriomis jis naudosis darbo su portalu metu, bei 

aprašyti instrukcijas, į kurias bus atsižvelgiama atliekant tam tikras portalo funkcijas, pvz., nustatymuose 

nurodyti asmens kontaktiniai duomenys naudojami informacinių pranešimų siuntimui, o taip pat paslaugų 

užsakymo pranešimų reikšmių pagal nutylėjimą užpildymui. 

5.1.2 Kada Pakeisti naudotojo nustatymus? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Pirmą kartą prisijungėte prie eKETRIS portalo; 

 Pasikeitė elektroninio pašto adresas; 

 Pasikeitė kontaktinio mobilaus telefono numeris; 

 Pasikeitė kontaktinis adresas; 

 Norite pakeisti informacinių pranešimų gavimo būdą; 

 Norite pakeisti PVM sąskaitų faktūrų už VĮ Regitra paslaugas gavimo dažnį. 

5.1.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: – 

5 



„Autotransporto priemonių registravimo paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ informacinės sistemos sukūrimo 
paslaugos 

 

DO110 eKETRIS išorinio portalo naudotojo vadovas  45 – 54 

 

5.1.4 Kaip Pakeisti naudotojo nustatymus? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

15 lentelė Užduoties Pakeisti naudotojo nustatymus vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Nustatymai->Naudotojo 

nustatymai. 

2.  Pakeisti 

informavimo būdą 

Pagal nutylėjimą visi informaciniai pranešimai talpinami išoriniame portale, 

tačiau kiekvienam informacinio pranešimo tipui atskirai galite nurodyti 

papildomą (alternatyvų) informavimo būdą. Alternatyvų informavimo būdą 

nurodyti ar pakeisti galite atidaryto nustatymų tvarkymo puslapio komponente 

Informavimo būdai. 

 

31 pav. Informavimo būdo keitimo komponento pavyzdys 

Norėdami nurodyti naują ar pakeisti alternatyvų informavimo būdą, 

komponente Informavimo būdai atlikite šiuos veiksmus: 

 Jei norite jums skirtus informacinius pranešimus gauti ne tik portale, bet 
ir el. paštu, tai prie atitinkamo pranešimo tipo pažymėkite žymės langelį 
El. paštu. Laiškas bus siunčiamas kontaktiniuose duomenyse nurodytu 
el. pašto adresu. 
Pastaba: Jei bent vienam pranešimo tipui pasirinktas informavimo būdas 
El. paštu, tai komponente Kontaktiniai duomenys privalo būti nurodyta 
lauko El. pašto adresas reikšmė. 

 Jei norite jums skirtus informacinius pranešimus gauti ne tik portale, bet 
ir SMS žinute, tai prie atitinkamo pranešimo tipo pažymėkite žymės 
langelį SMS. SMS žinutė bus siunčiama kontaktiniuose duomenyse 
nurodytu mobilaus telefono numeriu. 
Pastaba: Jei bent vienam pranešimo tipui pasirinktas informavimo būdas 
SMS žinute, tai komponente Kontaktiniai duomenys privalo būti nurodyta 
lauko Mob. telefonas reikšmė. 

 Paspauskite mygtuką [Išsaugoti] ir išsaugokite atliktus pakeitimus. 

3.  Pakeisti 

kontaktinius 
Savo kontaktinius duomenis nurodyti ar pakeisti galite atidaryto nustatymų 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

duomenis tvarkymo puslapio komponente Kontaktiniai duomenys. 

 

32 pav. Kontaktinių duomenų keitimo komponento pavyzdys 

Norėdami nurodyti ar pakeisti savo kontaktinius duomenis, komponente 

Kontaktiniai duomenys atlikite šiuos veiksmus: 

 Lauke „El. pašto adresas“ įveskite savo elektroninio pašto adresą, kuriuo 
norėsite gauti informacinius pranešimus. Nurodytu adresu bus siunčiami 
Jums skirti informaciniai pranešimai, jei komponente Informavimo būdai 
nurodysite, kad pranešimus norite gauti el. paštu. 

 Lauke „Mob. telefonas“ įveskite savo mobilaus telefono numerį, kuriuo 
norėsite gauti informacinius pranešimus. Nurodytu numeriu bus 
siunčiami Jums skirti informaciniai pranešimai, jei komponente 
Informavimo būdai nurodysite, kad pranešimus norite gauti SMS žinute. 

 Lauke „Kontaktinis adresas“ įveskite savo kontaktinį adresą. Nurodytas 
adresas bus naudojamas paslaugų užsakymo pranešimų formas 
užpildant reikšmėmis pagal nutylėjimą, pvz., nurodant pristatymo adresą. 

 Paspauskite mygtuką [Išsaugoti] ir išsaugokite atliktus pakeitimus. 

4.  Pakeisti PVM 

sąskaitų faktūrų 

teikimo 

periodiškumą 

Pagal nutylėjimą VĮ Regitra sąskaitas išrašo už kiekvieną įvykdytą paslaugos 

užsakymą atskirai, tačiau, esant poreikiui, galite pasikeisti pagal nutylėjimą 

nustatytą reikšmę. Sąskaitos faktūros išrašymo periodiškumą nurodyti ar 

pakeisti galite atidaryto nustatymų tvarkymo puslapio komponente PVM 

sąskaitų faktūrų teikimo periodiškumas. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

 

33 pav. PVM sąskaitų faktūrų teikimo periodiškumo keitimo komponento 
pavyzdys 

Norėdami nurodyti kitą PVM sąskaitų faktūrų teikimo periodiškumą, 

komponente PVM sąskaitų faktūrų teikimo periodiškumas atlikite šiuos 

veiksmus: 

 Lauke „Rodyti archyvinius duomenis“ pasirinkite reikšmę „Taip“, jei 
norite, kad portale kartu su aktualiais duomenimis būtų rodomi ir 
archyviniai duomenys, t.y. duomenys, kurie yra senesni nei nustatyta 
globaliais sistemos parametrais, pvz., senesnius kaip vieneri metai. 

 Paspauskite mygtuką [Išsaugoti] ir išsaugokite atliktus pakeitimus. 

5.1.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: – 

5.2 Tvarkyti atstovavimo teises 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Tvarkyti atstovavimo teises. 

5.2.1 Kodėl reikia Tvarkyti atstovavimo teises? 

Atstovavimo teisės suteikia galimybę prie sistemos prisijungusiam naudotojui dirbti kito asmens vardu. Prie 

sistemos prisijungęs naudotojas gali užregistruoti naują atstovavimo sutartį, kuria kitam asmeniui suteikia 

teisę naudotis portalo paslaugomis savo vardu, nutraukti užregistruotą sutartį ar peržiūrėti kam ir kokias 

atstovavimo teises portale jis yra suteikęs. 

Portalo paslaugomis gali naudotis tiek fiziniai asmenys, tiek ir juridiniai asmenys. Fizinis asmuo portalo 

paslaugomis gali naudotis iškart, kai identifikavęsis per Elektroninių valdžios vartų portalą prisijungia prie 

eKETRIS portalo. Juridinis asmuo portalo paslaugomis naudotis gali tik tuomet, kai juridinio asmens 
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vadovas, prisijungęs prie portalo kaip fizinis asmuo, portale užregistruoja atstovavimo sutartį, kuria kitam 

fiziniam asmeniui suteikia teisę atstovauti juridinį asmenį. Atstovavimo sutartyje nurodytas juridinio asmens 

atstovas, prisijungęs prie portalo, gali pasirinkti kieno vardu – savo ar atstovaujamo asmens – jis naudojasi 

paslaugomis. 

Atstovavimo sutartį taip pat gali užregistruoti ir fizinis asmuo, norėdamas kitam fiziniam asmeniui suteikti 

teisę naudotis portalo paslaugomis savo vardu. Jei atstovavimo prašymą teikia fizinis asmuo, tai papildomai 

privalo nurodyti notariškai patvirtinto įgaliojimo rekvizitus bei pridėti įgaliojimo skaitmeninę kopiją. 

5.2.2 Kada Tvarkyti atstovavimo teises? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Norėdami peržiūrėti kam ir kokas atstovavimo teises esate suteikęs; 

 Norėdami suteikti teisę asmeniui dirbti juridinio asmens vardu; 

 Norėdami kitam asmeniui suteikti teisę tvarkyti Jūsų duomenis ar užsakyti paslaugas jūsų vardu. 

 Norėdami nutraukti suteiktų atstovavimo teisių galiojimą. 

5.2.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: – 

5.2.4 Kaip Suteikti atstovavimo teises? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

16 lentelė Užduoties Tvarkyti atstovavimo teises vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Nustatymai->Atstovavimo 

teisių tvarkymas. 

2.  Peržiūrėti suteiktas 

atstovavimo teises 

Atidarytame suteiktų atstovavimo teisių puslapyje galite peržiūrėti kam, kada 

ir kokias atstovavimo teises esate suteikęs. 

Norėdami susiaurinti puslapyje pateikiamą atstovavimo teisių sąrašą, 

paieškos komponente įveskite pageidaujamus paieškos kriterijus ir spauskite 

mygtuką [Ieškoti]. 

3.  Pateikti prašymą 

suteikti atstovavimo 

teisę 

Norėdami užregistruoti naują atstovavimo sutartį, privalote užpildyti ir pateikti 

paslaugos užsakymo pranešimo formą. Tai galite atlikti dviem būdais: 

 Atidarytoje atstovavimų teisių formoje spustelėję mygtuką [Naujas 

prašymas] atveriama paslaugos užsakymo pranešimo pildymo forma. 

 Taip pat puslapį galite išsikviesti meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos-

>Paslaugų užsakymas->Naujas užsakymas. Atidarytoje formoje 

pateikiamas paslaugų sąrašas, kuriame pasirinkus paslaugą Suteikti 

atstovavimo teises ir spustelėjus paslaugos nuorodą, atveriama 

paslaugos užsakymo pranešimo pildymo forma. 

Bendri paslaugų užsakymo pranešimo formos pildymo ir pateikimo principai 

aprašyti užduotyje Užsisakyti paslaugas (žr. skyrių 3.1 Užsisakyti 

paslaugas). Atstovavimo teisė užregistruojama automatiškai, kai VĮ Regitra 

įvykdo pateiktą paslaugos užsakymo pranešimą suteikti atstovavimo teisę, 

t.y. kai paslaugos užsakymo pranešimui nustatoma būsena „Įvykdytas“. 

Žemiau pateikiamas specifinių formos pildymo veiksmų aprašymas. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

Prie sistemos prisijungęs naudotojas gali teikti atstovavimo prašymą savo 

vardu arba juridinio asmens vardu. Prašymą juridinio asmens vardu gali teikti 

tik juridinio asmens vadovas. 

Norėdami teikti atstovavimo prašymą juridinio asmens vardu, pažymėkite 

žymės langelį Teikiama juridinio asmens vardu. Pažymėjus požymį, 

papildomai reikės užpildyti juridinio asmens, kurio vardu teikiamas 

atstovavimo prašymas, duomenis – kodą, pavadinimą, teisinę formą, vadovo 

pareigas. 

 

34 pav. Žingsnio Leidimo atstovauti pavyzdys, kai prašymas teikiamas 
juridinio asmens vardu 

Norėdami teikti atstovavimo prašymą savo vardu, nepažymėkite žymės 

langelio Teikiama juridinio asmens vardu. Šiuo atveju papildomai reikės 

nurodyti notariškai patvirtinto įgaliojimo numerį ir datą bei žingsnyje 

Pridedami dokumentai įkelti įgaliojimo dokumento skaitmeninę kopiją. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

 

35 pav. Žingsnio Leidimo atstovauti pavyzdys, kai prašymas teikiamas 
fizinio asmens vardu 

Pateikiamoje formoje, nepriklausomai ar prašymą teikiate savo vardu, ar 

juridinio asmens vardu, privalote įvesti atstovo duomenis, suteikiamos 

atstovavimo teisės galiojimo laikotarpį bei nurodyti kokio tipo paslaugos 

užsakymo pranešimus gali teikti ir kokios valdomos transporto priemonės 

registracijos duomenis gali tvarkyti nurodytas atstovas. Atstovavimo teisę 

kitam asmeniui galite suteikti visų tipų paslaugų užsakymų teikimui, jei lauke 

Užsakymo tipas pasirinksite reikšmę „Visi“ arba konkrečiam paslaugų tipui, 

jei lauke Užsakymo tipas pasirinksite konkretų užsakymo pranešimo tipą. 

Taip pat atstovavimo teisę kitam asmeniui galite suteikti visoms savo 

valdomoms transporto priemonėms, jei pažymėsite požymį Visoms 

transporto priemonėms arba konkrečiai transporto priemonei, jei nurodysite 

valdomos transporto priemonės valstybinį numerį. 

Jei prašymą suteikti atstovavimo teises teikiate savo vardu, tai paslaugos 

užsakymo pranešimo formos pildymo žingsnyje Pridedami dokumentai 

privalote įkelti notariškai patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją. 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

36 pav. Žingsnio Pridedami dokumentai pavyzdys 

Dokumentą pridėti galite spustelėję mygtuką [Pridėti naują]. Atidarytame 

puslapyje pasirinkite dokumento tipą „Įgaliojimas asmeniui atlikti registravimo 

operaciją“, įveskite dokumento numerį, išdavimo vietą, įkelkite dokumento 

skaitmeninę kopiją ir paspauskite mygtuką [Išsaugoti]. 

 

37 pav. Dokumento įkėlimo puslapio pavyzdys 

Jei atstovavimo prašymą teikiate juridinio asmens vardu, tai teikiamą 

atstovavimo prašymą privalote pasirašyti elektroniniu parašu, kaip aprašyta 

užduotyje Užsisakyti paslaugas (žr. skyrių 3.1 Užsisakyti paslaugas). Jei 

atstovavimo prašymą teikiate savo vardu, tai prašymo pasirašyti nereikia. 

4.  Peržiūrėti 

paslaugos 

užsakymo vykdymo 

būseną 

Norėdami peržiūrėti atstovavimo teisių suteikimo paslaugos užsakymo 

vykdymo būseną, atlikite veiksmus aprašytus užduotyje Stebėti paslaugų 

užsakymo būsenos pasikeitimus (žr. skyrių 3.2 Stebėti paslaugų 

užsakymo būsenos pasikeitimus). 

Atstovavimo teisės užregistruojamos automatiškai, VĮ Regitra įvykdžius 

pateiktą paslaugos užsakymo pranešimą suteikti atstovavimo teisę, t.y. kai 

paslaugos užsakymo pranešimui nustatoma būsena „Įvykdytas“. 

5.  Nutraukti suteiktą 

atstovavimo teisę 

Norėdami nutraukti suteiktą atstovavimo teisę, privalote užpildyti ir pateikti 

atstovavimo sutarties nutraukimo paslaugos užsakymo pranešimo formą. Tai 

atlikti galite dviem būdais: 

 Atidarytoje atstovavimų teisių formoje spustelėję veiksmo meniu nuorodą 

[Nutraukti], kurios pagalba atveriama pasirinktos atstovavimo tesisės 

paslaugos nutraukimo paslaugos užsakymo pranešimo pildymo forma. 

 Taip pat puslapį galite išsikviesti meniu pasirinkę nuorodą Paslaugos-

>Paslaugų užsakymas->Naujas užsakymas. Atidarytoje formoje 

pateikiamas paslaugų sąrašas, kuriame spustelėjus paslaugos Nutraukti 

atstovavimo teises nuorodą, atveriama paslaugos užsakymo pranešimo 

pildymo forma. 

Bendri paslaugų užsakymo pranešimo formos pildymo ir pateikimo principai 

aprašyti užduotyje Užsisakyti paslaugas (žr. skyrių 3.1 Užsisakyti 

paslaugas). Atstovavimo teisė nutraukiama automatiškai, kai VĮ Regitra 

įvykdo pateiktą paslaugos užsakymo pranešimą nutraukti atstovavimo teisę, 

t.y. kai paslaugos užsakymo pranešimui nustatoma būsena „Įvykdytas“. 
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5.2.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: - 

5.3 Pasirinkti atstovaujamą asmenį 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Pasirinkti atstovaujamą asmenį. 

5.3.1 Kodėl reikia Pasirinkti atstovaujamą asmenį? 

Pagal nutylėjimą prie sistemos prisijungusiam naudotojui suteikiama teisė atstovauti patį save, t.y. matyti ir 

tvarkyti savo valdomų transporto priemonių ir su jomis susijusius registravimo duomenis bei teikti paslaugų 

užsakymo pranešimus. Naudotojas gali persijungti ir su sistema dirbti kito asmens vardu, jei pastarasis 

sistemoje yra užregistravęs atstovavimo sutartį, kuria suteikė teisę prie sistemos prisijungusiam asmeniui 

tvarkyti jo duomenis. Naudotojui persijungus dirbti kito asmens vardu, jam leidžiama vykdyti sistemos 

funkcijas ir tvarkyti registracijos duomenis tokia apimtimi, kokia įgalina jam suteiktos atstovavimo teisės. 

5.3.2 Kada Pasirinkti atstovaujamą asmenį? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Norėdami persijungti dirbti su sistema, atstovaujant fizinį ars juridinį asmenį, suteikusį Jums atstovavimo 

teises; 

 Norėdami persijungti dirbti su sistema savo vardu. 

5.3.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: 

 Prisijunkite prie sistemos savo vardu. 

5.3.4 Kaip Pasirinkti atstovaujamą asmenį? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

17 lentelė Užduoties Pasirinkti atstovaujamą asmenį vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Nustatymai->Atstovaujamo 

asmens pasirinkimas.  

2.  Persijunkite dirbti 

kito asmens vardu 

Prisijungus prie sistemos pagal nutylėjimą Jums bus suteikta teisė atstovauti 

patį save, t.y. matyti ir tvarkyti savo valdomų transporto priemonių ir su jomis 

susijusius registravimo duomenis bei teikti paslaugų užsakymo pranešimus. 

Norėdami persijungti dirbti kito asmens vardu, atidarytame atstovaujamo 

asmens pasirinkimo puslapyje lauke Atstovaujamas asmuo pasirinkite 

asmenį, kurio vardu norite vykdyti sistemos funkcijas ir spauskite mygtuką 

[Pasirinkti]. 

Pastaba: Persijungti dirbti kito asmens vardu galite tik tuomet, jei pastarasis 

yra užregistravęs atstovavimo sutartį, kuria Jums suteikė teises portale 

tvarkyti jo duomenis. Jei jums nėra suteiktos teisės atstovauti kitus asmenis, 

atidarytame atstovaujamo asmens pasirinkimo puslapyje matysite atitinkamą 

informacinį pranešimą. 

3.  Persijunkite dirbti Jei su sistema dirbate kito asmens vardu, bet norite pakeisti prisijungimo 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

savo vardu kontekstą ir toliau tęsti darbą savo vardu, tai atidarytame atstovaujamo 

asmens pasirinkimo puslapyje paspauskite mygtuką [Atstovauti save]. 

5.3.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: - 

5.4 Pakeisti titulinio puslapio nustatymus 

Ši skyriaus dalis aprašo, kodėl ir kada jūs turite atlikti užduotį Pakeisti titulinio puslapio nustatymus. 

5.4.1 Kodėl reikia Pakeisti titulinio puslapio nustatymus? 

Naudotojas gali prisitaikyti portalą savo reikmėms nurodamas tituliniame puslapyje pateikiamų duomenų 

aibę ir susidarydamas savo meniu iš dažniausiai naudojamų meniu punktų. 

5.4.2 Kada Pakeisti titulinio puslapio nustatymus? 

Šią užduotį turėtumėte atlikti įvykus tokiems įvykiams: 

 Norėdami pakeisti tituliniame puslapyje pateikiamą informaciją; 

 Norėdami susidaryti greitą meniu iš dažniausiai naudojamų meniu punktų. 

5.4.3 Prieš pradedant 

Prieš pradedant vykdyti užduotį atlikite tokius veiksmus: – 

5.4.4 Kaip Pakeisti titulinio puslapio nustatymus? 

Užduotį vykdykite tokia tvarka: 

18 lentelė Užduoties Pakeisti titulinio puslapio nustatymus vykdymo tvarka 

Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

1.  Startuoti puslapį Puslapį galite iškviesti meniu pasirinkę nuorodą Nustatymai->Titulinio 

puslapio nustatymai. 

2.  Pakeisti tituliniame 

puslapyje rodomų 

duomenų aibę 

Norėdami pakeisti tituliniame puslapyje rodomų duomenų aibę, atidarytame 

puslapyje atlikite šiuos veiksmus: 

 Jei norite, kad tituliniame puslapyje būtų pateikiamas valdomų transporto 

priemonių sąrašas, tai komponente Transporto priemonių nustatymai, 

pažymėkite žymės langelį "Rodyti transporto priemones"; 

 Jei norite, kad tituliniame puslapyje būtų rodomas jūsų susidarytas 

greitas meniu iš dažniausiai naudojamų meniu punktų, tai komponente 

Mano meniu nustatymai, pažymėkite žymės langelį "Rodyti mano 

meniu"; 

 Jei norite, kad tituliniame puslapyje būtų pateikiamas neperskaitytų 

informacinių pranešimų sąrašas, tai komponente Pranešimų nustatymai, 

pažymėkite žymės langelį "Rodyti pranešimus". 

 Paspauskite mygtuką [Išsaugoti] ir išsaugokite atliktus pakeitimus. 

3.  Susidaryti greitą Norėdami susidaryti greitą meniu iš dažniausiai naudojamų meniu punktų, 
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Eil. 

Nr. 

Veiksmas Veiksmo aprašymas 

meniu atidarytame puslapyje komponente Mano meniu nustatymai atlikite šiuos 

veiksmus: 

 Pažymėkite žymės langelį "Rodyti mano meniu"; 

 Pateiktame sistemos meniu punktų sąraše pasirinkite į greitą meniu 

pageidaujamus įtraukti meniu punktus ir perkelkite juos į mano meniu 

sąrašą. Meniu punktus iš vieno sąrašo į kitą perkelti galite mygtukų [-> 

Pridėti], [->| Pridėti visus], [<- Pašalinti] ir [|<- Pašalinti visus] pagalba. Į 

greitą meniu galite įtraukti ne daugiau kaip 6 meniu punktus. 

 Paspauskite mygtuką [Išsaugoti] ir išsaugokite atliktus pakeitimus. 

5.4.5 Atlikus užduotį 

Atlikus užduotį atlikite tokius veiksmus: - 


