
 
TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJAMS PAPILDOMAI TEIKIAMŲ  

DOKUMENTŲ ĮFORMINIMO PASLAUGŲ KAINOS SU PVM 
 

Paslaugos pavadinimas Kaina  
EUR  

1. Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitos 
išdavimas naujai transporto priemonei: 
 
1.1.O1 ir O2 klasės transporto priemonės priekabai, L kategorijos motociklui / 

mopedui; 
 
1.2.M1 ir N1 klasės transporto priemonei; 
 
 

1.3.M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 klasės transporto priemonei. 

 
 
 

4,00 
 
 

6,00 
 
 

8,00 
2. Apžiūros atlikimą patvirtinančios Privalomosios transporto priemonių techninės 
apžiūros rezultatų ataskaitos su įrašu „Dublikatas“ išdavimas: 
 
2.1.O1 ir O2 klasės transporto priemonės priekabai, L kategorijos motociklui / 

mopedui; 
 
2.2.M1 M2, M3, N1, N2, N3, O3 ir O4  klasės transporto priemonei; 

 
 
 

3,00 
 
 

5,00 

3. Techninės apžiūros sertifikato išdavimas (keitimas). 7,50 

4. Priekabos (puspriekabės) saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato išdavimas. 11,50 

5. Pažymos išdavimas apie transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros 
atlikimą. 
 
PASTABA: išduodama administracijoje (Lentvario g. 7A, Vilnius). Nurodyta kaina – 1-ai 
transporto priemonei. 

9,50 

6. Pažymos išdavimas apie „Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas 
krovinines transporto priemones“ permokėjimą (sumokėjimą). 
 
PASTABA: išduodama administracijoje (Lentvario g. 7A, Vilnius). Nurodyta kaina – 1 transporto 
priemonei. 

12,50 

7. Leidimo, suteikiančio teisę nuvykti į techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios 
techninės apžiūros, išdavimas 4,50 

8. Leidimo, suteikiančio teisę nuvykti į transporto priemonės įmonę atlikti 
privalomosios techninės apžiūros, išdavimas (e-paslaugos) 3,40 

 

PASTABOS: 
1. Transporto priemonei įvardintų dokumentų keitimas / dublikatų išdavimas atliekamas tik esant 

galiojančiai transporto priemonės privalomajai techninei apžiūrai (toliau - TA). 
Transporto priemonės TA laikoma negaliojančia: 
• kai įrašai Centralizuotoje techninės apžiūros duomenų bazėje (toliau – CTADB) parodo, kad 

transporto priemonės TA galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas (sustabdytas); 
• kai pasikeičia transporto priemonės klasė, kodas, degalų rūšis arba galios šaltinis; 
• kai transporto priemonės eksploatacija baigta ir transporto priemonė išregistruota; 
• kai paaiškėja, kad privalomajai apžiūrai pateikti transporto priemonės dokumentai buvo suklastoti 

arba juose pateikta informacija yra klaidinga; 
• kitais Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytais atvejais. 

2. Transporto priemonei įvardintų dokumentų keitimas / dublikatų išdavimas neatliekamas, kai dėl 
transporto priemonės paskirties pakeitimo keičiasi transporto priemonės periodiškumas ilgesniu nei buvo 
nurodyta CTADB.  
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