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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas
2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos
apibudinimas

4.

Teisės aktai,
reguliuojantys

administracinės

Aprašymo turinys
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų ir jų priekabų įregistravimas
Lietuvos traktorių registre
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų ir jų priekabų registravimo
taisyklės (toliau – taisyklės) nustato
traktorių, savaeigių žemės ūkio ir kitų
savaeigių mašinų, kurių variklio galia
viršija 8 kW, taip pat jų priekabų ir
puspriekabių registravimo Lietuvos
Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės
ūkio mašinų ir jų priekabų registre (toliau
– registras), kurio nuostatai patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 (Žin.,
2006, Nr. 31-1080), tvarką ir sąlygas.
Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio
mašinos ir jų priekabos registruojami
vadovaujantis registro nuostatais ir
šiomis taisyklėmis.
Ūkinėje veikloje naudojami ir kelių
eisme
dalyvaujantys
traktoriai,
neatsižvelgiant į techninę būklę, turi būti
įregistruoti
pagal
šias
taisykles.
Traktoriai, eksploatuojami uždarose
teritorijose ir nedalyvaujantys kelių
eisme, gali būti neregistruojami.
1.

Lietuvos

Respublikos

traktorių,
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Eil.
Nr.

Pavadinimas
paslaugos teikimą

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

Aprašymo turinys
savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų
priekabų registro nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006
m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 (Žr.
aktualiąją redakciją).
2. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų ir jų priekabų registravimo
taisyklės,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2006
m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 (Žr.
aktualiąją redakciją)
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas
Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės
rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos
mokėjimo
ir
grąžinimo
taisyklių
patvirtinimo“ (Žr. galiojančią redakciją)
4. Lietuvos Respublikos žemės ir miškų
ūkio ministro 1997 m. spalio 7 d.
įsakymas Nr. 582 „Dėl techninių
reikalavimų patvirtinimo“. (Žr. aktualią
redakciją).
5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2004 m. gruodžio 29 d.
įsakymas Nr. 3D-685 „Dėl Žemės ir
miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir
prikabinamų mašinų atitikties įvertinimo
taisyklių patvirtinimo“ (Žr. aktualią
redakciją).
6. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymas
Nr. 5 „Dėl Ne keliais judančių
mechanizmų vidaus degimo variklių tipo
patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo
tvarkos patvirtinimo“ (Žr. aktualią
redakciją).
Dokumentai,
kurių
pagrindu
registruojami
traktoriai,
pateikiami
lietuvių kalba. Kitomis kalbomis išduoti
dokumentai turi būti išversti į lietuvių
kalbą ir patvirtinti vertimų biuro.
Įregistruojant
traktorių,
kartu
su
registravimo prašymu pateikiami:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis
dokumentas.
2. Įgaliojimas, jeigu registruoja savininko
atstovas. Traktorius registruoti gali
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
savininkų atstovai, turintys atstovavimą
patvirtinančius
dokumentus
(įgaliojimus). Fizinio asmens įgaliojimas
turi būti patvirtintas notaro, o juridinio
asmens – vadovo parašu.
3. Ankstesnę traktoriaus registraciją
patvirtinantis
dokumentas,
išduotas
užsienyje, kai registruojamas naudotas
traktorius.
4. Kai registruojamas iš užsienio įvežtas
naudotas traktorius, kuris užsienyje
nebuvo registruotas ir nepateikiamas
užsienyje
išduotas
registravimo
dokumentas,
pateikiami
traktoriaus
įsigijimo užsienyje dokumentai arba
šalies, kurioje įsigytas traktorius,
kompetentingų institucijų patvirtinimas,
kad traktorius nebuvo registruotas.
5. Dokumentai, patvirtinantys traktoriaus
nuosavybės faktą (pvz.: pirkimopardavimo sutartis arba pardavėjo
išduota sąskaita faktūra arba PVM
sąskaita
faktūra
ir
mokėjimo
dokumentas: banko pavedimas, kasos
pajamų orderio kvitas, kasos aparato
čekis). Tuo atveju, kai už traktorių
nesumokėta visa pirkimo sutartyje,
sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje
faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas
traktoriaus perdavimo-priėmimo aktas,
traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo
sutartis nenustato ko kita.
6. Transporto priemonių valdytojų
civilinės
atsakomybės
privalomojo
draudimo liudijimas.
7. Įregistruojant traktorių, buvusį
registruotą
užsienyje,
pateikiamas
užsienyje išduotas valstybinio numerio
ženklas, jeigu jis negrąžintas traktorių
įregistravusiai tarnybai.
8.
Įregistruojant
ratinį
traktorių,
pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų
techninių duomenų patvirtinantis, kad
ratinio traktoriaus variklis atitinka
išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus.
9. Įregistruojant naują savaeigę žemės
ūkio, ar kitą savaeigę mašiną ar priekabą,
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Eil.
Nr.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

pateikiama
atitikties
deklaracija,
patvirtinanti, kad savaeigė žemės ūkio,
kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka
esminius
sveikatos
ir
saugos
reikalavimus. 10. Dokumentas apie
sumokėtą valstybės rinkliavą.
Savivaldybės
administracijos
darbuotojas,
patikrinęs
pateiktus
dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje
sutikrina traktoriaus techninius ir
eksploatacinius duomenis.
Įregistruojant kitos savivaldybės
teritorijoje esantį traktorių, traktoriaus
duomenis Savivaldybės administracijos
darbuotojas patikrina pagal traktoriaus
buvimo vietą. Šiuo atveju išduodama
pažyma apie traktoriaus techninių ir
eksploatacinių
duomenų
tikrinimą.
Pažyma galioja vieną mėnesį.
Informacija ir dokumentai, kuriuos 1. Prašymas. (Žr. 1 priedą)
turi
gauti
institucija
(prašymą 2. Anksčiau išduoti registravimo
nagrinėjantis tarnautojas)
dokumentai.
3. Dokumentas, patvirtinantis apie
sumokėtą valstybės rinkliavą.
4. Kitų dokumentų kopijos.
Administracinės paslaugos teikėjas
Žemės
ūkio
skyriaus
vyresnysis
specialistas Jonas Kutra,
tel. (8 450) 43 152,
el. p. jonas.kutra@birzai.lt
Administracinės paslaugos vadovas
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas
Staškevičius,
tel. (8 450) 43 138,
el. p. steponas.staskevicius@birzai.lt
Administracinės paslaugos suteikimo
3 darbo dienos
trukmė
Administracinės paslaugos suteikimo
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio
kaina (jei paslauga teikiama
mašinos ir priekabos įregistravimas –
atlygintinai)
13,00 €
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio
mašinos ir priekabos valstybinio numerio
ženklo išdavimas – 10,00 €
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

Prašymo forma (Žr. 1 priedą)

5

Eil.
Pavadinimas
Nr.
13. Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
14. Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą
Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Aprašymo turinys

Steponas Staškevičius

