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Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s paslaugos kodas

8.1.6.

2.

Administracin÷s paslaugos
versija

1 versija

3.

Administracin÷s paslaugos
pavadinimas

Traktorių, savaeigių ir žem÷s ūkio mašinų ir jų priekabų
registravimas.

4.

Administracin÷s paslaugos
apibūdinimas

Lietuvoje registruojami traktoriai, savaeig÷s žem÷s ūkio ir
kitos savaeig÷s mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW,
taip pat jų priekabos ir puspriekab÷s:
1. Traktoriai, apibr÷žti Žem÷s ir miškų ūkio traktorių, jų
priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo
taisykl÷se, patvirtintose Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio
ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685 (Žin.,
2005, Nr. 4-84) (toliau – Atitikties įvertinimo taisykl÷s).
2. Savaeig÷s žem÷s ūkio mašinos – savaeigiai javų,
cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai,
taip pat šienapjov÷s, smulkintuvai ir augalų purkštuvai.
3. Savaeig÷s mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai,
krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai
buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto
klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai,
poliakal÷s, kelių ženklinimo mašinos, medvež÷s, miško
kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorin÷s
rog÷s, sunkieji keturračiai motociklai ir kitos savaeig÷s
mašinos.
4. Priekabos ir puspriekab÷s – traktorių priekabos,
apibr÷žtos Atitikties įvertinimo taisykl÷se, savadarb÷s
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Eil.
Nr.

5.

Pavadinimas

Teis÷s aktai, reguliuojantys
administracin÷s paslaugos
teikimą

Aprašymo turinys
priekabos ir puspriekab÷s, medvež÷s priekabos, cisternin÷s
priekabos, savikrov÷s priekabos, srutvežiai,
prikabinamosios platformos ir krovininių transporto
priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais.
Traktoriai, savaeig÷s žem÷s ūkio mašinos, savaeig÷s
mašinos, priekabos ir puspriekab÷s, toliau vadinami
traktoriais.
1. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 27
straipsnio 4 dalis.
2. 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).
3. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žem÷s ūkio
mašinų ir jų priekabų registro nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. kovo 14 d.
nutarimu Nr. 247 (Žin., 2006, Nr. 31-1080).
4. Konkretūs valstyb÷s rinkliavos dydžiai, patvirtinti
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).
5. Traktorių, savaeigių ir žem÷s ūkio mašinų ir jų priekabų
registravimo taisykl÷s, patvirtintos Lietuvos Respublikos
žem÷s ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D384 (Žin., 2006, Nr. 109-4138).
6. Traktorių, savaeigių ir žem÷s ūkio mašinų ir jų priekabų
registro duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos žem÷s ūkio ministro 2007 m. vasario 1 d.
įsakymu Nr. 3D-40 (Žin., 2007, Nr. 18-682).

6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

1. Registravimo prašymas.
2. Asmens tapatyb÷s patvirtinimo dokumentas.
3. Atstovavimo patvirtinimo dokumentas, kai traktorių
registruoja savininko atstovas.
4. Ankstesn÷s traktoriaus registracijos patvirtinimo
dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas
naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius,
kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas
užsienyje išduotas registravimo dokumentas (šių taisyklių
10 punkte numatytu atveju), pateikiami traktoriaus
įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas
traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad
traktorius nebuvo registruotas.
5. Dokumentai, kuriais patvirtinamas traktoriaus
nuosavyb÷s faktas.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
6. Techninių duomenų ir technin÷s atitikties patvirtinimo
dokumentai, įregistruojant naują traktorių:
6.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas
atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, kuriuo
patvirtinama, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka
išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus
Atitikties įvertinimo taisykl÷se;
6.2. įregistruojant naują savaeigę žem÷s ūkio, kitą savaeigę
mašiną arba priekabą:
6.2.1. dokumentas, kuriuo patvirtinami techniniai
duomenys;
6.2.2. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad savaeig÷
žem÷s ūkio, kita savaeig÷ mašina ar priekaba atitinka
esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties
deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų
tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
6.2.3. įregistruojant naują savaeigę žem÷s ūkio arba kitą
savaeigę mašiną – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad ji
atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus
Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių
tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.5 (Žin., 2003, Nr.
86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento,
atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams
nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu.
7. Transporto priemonių valdytojų civilin÷s atsakomyb÷s
privalomojo draudimo liudijimas.
8. Dokumentai apie sumok÷tą valstyb÷s rinkliavą.

7.

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

Informacija:
Savivaldyb÷s administracija, įregistruodama traktorių,
gauna informaciją iš Traktorių, savaeigių ir žem÷s ūkio
mašinų ir jų priekabų registro (toliau – registras)
informacin÷s sistemos.
Dokumentai:
1. Prašymas
2. Asmens tapatyb÷s patvirtinimo dokumentas.
3. Atstovavimo patvirtinimo dokumentas, kai traktorių
registruoja savininko atstovas.
4. Ankstesn÷s traktoriaus registracijos patvirtinimo
dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas
naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius,
kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas
užsienyje išduotas registravimo dokumentas (šių taisyklių
10 punkte numatytu atveju), pateikiami traktoriaus
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas
traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad
traktorius nebuvo registruotas.
5. Dokumentai, kuriais patvirtinamas traktoriaus
nuosavyb÷s faktas.
6. Techninių duomenų ir technin÷s atitikties patvirtinimo
dokumentai, įregistruojant naują traktorių:
6.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas
atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, kuriuo
patvirtinama, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka
išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus
Atitikties įvertinimo taisykl÷se;
6.2. įregistruojant naują savaeigę žem÷s ūkio, kitą savaeigę
mašiną arba priekabą:
6.2.1. dokumentas, kuriuo patvirtinami techniniai
duomenys;
6.2.2. dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad savaeig÷
žem÷s ūkio, kita savaeig÷ mašina ar priekaba atitinka
esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties
deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų
tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
6.2.3. įregistruojant naują savaeigę žem÷s ūkio arba kitą
savaeigę mašiną – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad ji
atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus
Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių
tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos
apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.5 (Žin., 2003, Nr.
86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento,
atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams
nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu.
7. Transporto priemonių valdytojų civilin÷s atsakomyb÷s
privalomojo draudimo liudijimas.
8. Dokumentai apie sumok÷tą valstyb÷s rinkliavą.

8.

Administracin÷s paslaugos
teik÷jas

9.

Administracin÷s paslaugos
vadovas

10.

Administracin÷s paslaugos
suteikimo trukm÷

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
Savivaldyb÷s administracija turi įregistruoti traktorių ne
v÷liau kaip per 3 darbo dienas nuo registravimo prašymo ir
traktoriui registruoti reikalingų dokumentų pateikimo.
Jeigu nustatoma, kad registruoti pateikti duomenys
netikslūs arba dokumentai neatitinka teis÷s aktų nustatytų
reikalavimų, registro duomenų teik÷jas turi juos patikslinti
per m÷nesį.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

11.

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

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), 4.314, 4.3141,
4.315 ir 4.3151 punktuose.
- Traktoriaus, savaeig÷s ar žem÷s ūkio mašinos ir priekabos
valstybinio numerio ženklo išdavimas – 35 Lt;
- traktoriaus, savaeig÷s ar žem÷s ūkio mašinos ir priekabos
įregistravimas – 48 Lt;
- traktoriaus, savaeig÷s ar žem÷s ūkio mašinos ir priekabos
registracijos liudijimo dublikato išdavimas – 15 Lt;
- traktoriaus, savaeig÷s ar žem÷s ūkio mašinos ir priekabos
registracijos duomenų keitimas – 33 Lt.
Įmokos gav÷jas Valstybin÷ mokesčių inspekcija prie LR
FM, sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas
53074.

12.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

Registravimo prašymo forma pateikta Traktorių, savaeigių
ir žem÷s ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro 2006
m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 (Žin., 2006, Nr. 1094138), 1 priede. Registravimo prašymą pildo savivaldyb÷s
administracijos darbuotojas registro informacin÷je
sistemoje.

13.

Informacin÷s ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę paslaugą

Registruojant traktorius naudojama registro informacin÷
sistema.

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 17.20

16.

Administracin÷s paslaugos
teikimo schema

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

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

Savininkas

Jei savininkas
nepateik÷ visų
reikalaujamų
dokumentų,
traktorius
neregistruojamas

Žem÷s ūkio skyriaus ved÷jas (toliau
specialistas) priima traktoriaus įsigijimo
dokumentus

Specialistas, pri÷męs iš savininko
dokumentus, atlieka pirminę dokumentų
patikrinimą.

Jeigu klaidų nerandama, sutikrinami
traktoriaus identifikavimo duomenys
Specialistas registracijos liudijimą,
valstybinio numerio ženklą registruoja ir
išduoda savininkui

Specialistas programin÷mis
priemon÷mis suformuoja, išspausdina ir
pasirašo traktoriaus registracijos
liudijimą

Programin÷mis priemon÷mis
suformuojamas ir išspausdinamas
užpildytas pateiktais duomenimis
prašymas įregistruoti traktorių

Jeigu identifikavimo duomenys atitinka
nurodytus dokumentuose specialistas
įregistruoja traktorių suvesdamas
registracijos duomenis į registro
duomenų bazę

VĮ Žem÷s ūkio informacijos ir kaimo
verslo centras suteikia
registruojamam traktoriui
identifikavimo kodą

