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Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprašymo turinys
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos apibudinimas

Techninės 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 techninė apžiūra, draudžiama.
Techninė
apžiūra
atliekama
teritoriniu principu, išvykstant į
traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje
vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių
kiekį. Tuo tikslu savivaldybės sudaro ir
viešai paskelbia techninių apžiūrų
grafikus, rekomenduodamos techninės
apžiūros laiką ir vietą, numatant
galimybę panaudoti žemės ūkio
bendrovių, įmonių technikos kiemus ir
kitas priemones.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2002 m. gegužės 30 d.
įsakymas Nr. 207 „Dėl Traktorių,
savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir
priekabų techninės apžiūros tvarkos“
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą nagrinėjantis

Aprašymo turinys
(Žr. aktualiąją redakciją).
2. Lietuvos Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatymas. (Žr.
aktualią redakciją).
3. Lietuvos Respublikos traktorių,
savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų
priekabų registro nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 .
(Žr. aktualią redakciją).
4. 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
aktualiąją redakciją)
5. Lietuvos Respublikos žemės ir
miškų ūkio ministro 1997 m. spalio
7 d. įsakymas Nr.582 „Dėl techninių
reikalavimų
patvirtinimo“.
(Žr.
aktualią redakciją)
6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymas
Nr. 3D-498 „Dėl Traktorių ir savaeigių
mašinų vairuotojų (traktorininkų)
rengimo ir teisės vairuoti šias
transporto priemones įgijimo taisyklių
bei Traktorių ir savaeigių mašinų
vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų
išdavimo
ir
keitimo
taisyklių
patvirtinimo“. (Žr. aktualią redakciją).
Pateikiami šie dokumentai:
1. Traktorininko pažymėjimas ar kitas
dokumentas, suteikiantis teisę vairuoti
traktorių.
2.
Traktoriaus
registracijos
dokumentas.
3. Dokumentas, patvirtinantis apie
sumokėtą valstybės rinkliavą.
Traktoriaus savininkas ar valdytojas
gali pateikti jį techninei apžiūrai,
nepriklausomai
nuo
traktoriaus
registracijos vietos.
Dokumentas,
patvirtinantis
apie
sumokėtą valstybės rinkliavą.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

7.

tarnautojas)
Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

12.

13.
14.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Aprašymo turinys
Žemės ūkio skyriaus vyresnysis
specialistas Jonas Kutra,
tel. (8 450) 43 152,
el. p. jonas.kutra@birzai.lt
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas
Staškevičius,
tel. (8 450) 43 138,
el. p. steponas.staskevicius@birzai.lt
Techninės apžiūros atliekamos pagal
patvirtintą ir Savivaldybės tinklalapyje
bei spaudoje paskelbtą grafiką.
Traktoriaus ar kitos savaeigės mašinos
techninė apžiūra – 5,00 €
Priekabų ir kitų nesavaeigių mašinų
techninė apžiūra – 3,00 €
Valstybinė rinkliava už pirmąją
vietinės gamybos priekabos techninę
apžiūrą didinama 2 kartus.
Už traktoriaus, savaeigės ar žemės
ūkio mašinos ir priekabos techninės
apžiūros atlikimą ne pagal grafiką,
papildomai imama 5,7 € valstybinė
rinkliava.
Prašymas nerašomas

Steponas Staškevičius

