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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s paslaugos kodas

8.1.8

2.

Administracin÷s paslaugos
versija

1 versija.

3.

Administracin÷s paslaugos
pavadinimas

Traktorių, savaeigių ir žem÷s ūkio mašinų ir jų priekabų
(toliau – traktoriai) technin÷s apžiūros teikimas.

4.

Administracin÷s paslaugos
apibūdinimas

5.

Teis÷s aktai, reguliuojantys
administracin÷s paslaugos
teikimą

Technin÷s apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti
traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami
traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos
aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.
Eksploatuoti traktorius, kuriems neatlikta technin÷ apžiūra,
draudžiama.
Technin÷ apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant
į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti
kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldyb÷s sudaro
ir viešai paskelbia techninių apžiūrų grafikus,
rekomenduodamos technin÷s apžiūros laiką ir vietą,
numatant galimybę panaudoti žem÷s ūkio bendrovių,
įmonių technikos kiemus ir kitas priemones.
Traktorių technin÷s apžiūros atliekamos kas dveji metai,
išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos
traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami
be technin÷s apžiūros.
1. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. balandžio 5
d. nutarimas Nr. 483 „D÷l traktorių, savaeigių ir žem÷s
ūkio mašinų bei jų priekabų valstybin÷s priežiūros“ (Žin.,
2002, Nr. 38-1397).
2. Konkretūs valstyb÷s rinkliavos dydžiai bei Valstyb÷s
rinkliavos mok÷jimo ir grąžinimo taisykl÷s, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2000 m. gruodžio 15 d.
nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr.
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Aprašymo turinys
107-3989; 2008, Nr. 36-1285).
3. Traktorių, savaeigių ir žem÷s ūkio mašinų ir jų priekabų
technin÷s apžiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
žem÷s ūkio ministro 2002 m. geguž÷s 30 d. įsakymu Nr.
207 (Žin. 2002, Nr. 56-2273; 2005, Nr. 124-4424; 2009,
Nr. 35-1341).

6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

7.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrin÷jantis
tarnautojas)

8.

Administracin÷s paslaugos
teik÷jas

9.

Administracin÷s paslaugos
vadovas

10.

Administracin÷s paslaugos
suteikimo trukm÷

11.

Administracin÷s paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

1. Traktorininko pažym÷jimą ar kitą dokumentą, suteikiantį
teisę vairuoti traktorių.
2. Traktoriaus registracijos dokumentą.
3. Dokumentą apie sumok÷tą valstyb÷s rinkliavą.
Savivaldyb÷s administracija, atlikdama techninę apžiūrą,
gauna informaciją iš Traktorių, savaeigių ir žem÷s ūkio
mašinų ir jų priekabų registro (toliau – registras)
informacin÷s sistemos.
Dokumentai:
1. Traktorininko pažym÷jimas ar kitas dokumentas,
suteikiantis teisę vairuoti traktorių;
2. Traktoriaus registracijos dokumentas;
3. Dokumentas apie sumok÷tą valstyb÷s rinkliavą.
Alfonsas Stabingis
Savivaldyb÷s administracijos Žem÷s ūkio skyriaus ved÷jas
tel. 8 (448) 73 218, el. paštas a.stabingis@rietavas.lt
Vytautas Dičiūnas
Savivaldyb÷s administracijos direktorius
tel. 8 (448) 73 202, el. p. a.direktorius@rietavas.lt
Paslaugos suteikimo trukm÷ nenustatyta. Paslaugos trukmę
sudaro laikas, reikalingas patikrinti asmens pateiktus
dokumentus ir įvertinti tai, kaip technika atitinka
Techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams,
savaeig÷ms ir žem÷s ūkio mašinoms bei jų priekaboms.
Valstyb÷s rinkliava už paslaugą nustatyta Konkrečių
valstyb÷s rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu
Nr. 1458 „D÷l konkrečių valstyb÷s rinkliavos dydžių ir šios
rinkliavos mok÷jimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
(Žin., 2000, Nr. 108-3463), 4.312 ir 4.313 punktuose.
- Traktoriaus, savaeig÷s ar žem÷s ūkio mašinos technin÷s
apžiūros atlikimas pagal grafiką – 15 Lt;
- traktoriaus, savaeig÷s ar žem÷s ūkio mašinos technin÷s
apžiūros atlikimas ne grafike numatytu laiku – 35 Lt;
- traktoriaus priekabos ir puspriekab÷s technin÷s apžiūros
atlikimas pagal grafiką – 8 Lt;
- traktoriaus priekabos ir puspriekab÷s technin÷s apžiūros
atlikimas ne grafike numatytu laiku – 28 Lt.
Įmokos gav÷jas Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie LR
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FM, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas
53074.
Prašymas nepildomas.

12.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacin÷s ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę paslaugą

Technin÷s apžiūros duomenys įtraukiami į Traktorių,
savaeigių ir žem÷s ūkio mašinų ir jų priekabų registro
informacinę sistemą.

14.

Administracin÷s paslaugos
teikimo ypatumai

-

15.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą

Rietavo savivaldyb÷s institucijų ir įstaigų dokumentacijos
planas bylos indeksas 17.19

16.

Administracin÷s paslaugos
teikimo schema

Traktorių, savaeigių ir žem÷s ūkio mašinų ir jų priekabų
technin÷s apžiūros paslaugos teikimo sekos schema

______________________

4
Traktorių, savaeigių ir žem÷s ūkio mašinų ir jų priekabų (toliau
traktorių) technin÷s apžiūros paslaugos teikimo aprašymo priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

Savininkas

Jeigu traktorius
neatitinka
reikalavimų,
technin÷ apžiūra
atliekama
pakartotinai.

Žem÷s ūkio skyriaus ved÷jui
(toliau specialistui) teikiamas
traktorius ir dokumentai techninei
apžiūrai atlikti

Specialistas tikrina ar
registravimo dokumente nurodyti
duomenys atitinka faktinius
duomenis, traktoriaus techninę
būklę, ar traktorius atitinka
eksploatuojamų traktorių
techninius reikalavimus, Kelių
eismo taisyklių bei traktoriaus
gamintojo nurodytus
reikalavimus.

Jeigu traktorius atitinka technin÷s
apžiūros reikalavimus,
specialistas išduoda technin÷s
apžiūros taloną

Specialistas informaciją apie
technin÷s apžiūros talono
išdavimą suveda į Traktorių
registro duomenų bazę

