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TVIRTINU
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ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2015 m. spalio 30 d. Nr. APA-155
Biržai

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

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos
apibudinimas

Aprašymo turinys
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio
mašinų ir jų priekabų perregistravimas
(registro duomenų keitimas)
Traktoriaus
savininkas
arba
registruojantis asmuo privalo kreiptis į
savivaldybės administraciją dėl registro
duomenų pakeitimo, kai:
1. pasikeičia traktoriaus savininkas
arba daiktinės teisės į traktorių;
2. pasikeičia traktoriaus savininko
duomenys (fizinio asmens – asmens
kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento tipas arba
numeris arba gyvenamoji vieta (adresas);
juridinio asmens – kodas, pavadinimas,
teisinė forma arba buveinės adresas);
3. pasikeičia traktoriaus techniniai ir
eksploataciniai duomenys;
4. pasibaigia registracijos liudijimo
galiojimo terminas;
5. prarandamas registracijos liudijimas
ir (arba) valstybinio numerio ženklas.
Traktoriaus savininko arba daiktinių
teisių į traktorių pasikeitimo atveju
traktorių
įsigijęs
asmuo
registro
duomenis turi pakeisti iki traktoriaus
eksploatacijos pradžios, bet ne vėliau
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
kaip per mėnesį nuo įsigijimo dienos.

4.

5.

Teisės
aktai,
reguliuojantys 1. Lietuvos Respublikos traktorių,
administracinės paslaugos teikimą
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).
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 aktualiąją
redakciją).
Informacija ir dokumentai, kuriuos
Perregistruojant traktorių (keičiantis
turi pateikti asmuo
savininkui),
kartu
su
prašymu
pateikiama:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis
dokumentas.
2.
Įgaliojimas,
jeigu
registruoja
savininko atstovas. Traktorius registruoti
gali
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.
4. 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
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Eil.
Nr.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

traktoriaus perdavimo-priėmimo aktas,
traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo
sutartis nenustato ko kita.
5. Transporto priemonių valdytojų
civilinės
atsakomybės
privalomojo
draudimo liudijimas.
6. 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.
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
Valstybinė rinkliava – 9,50 €
kaina (jei paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma (Žr. 1 priedas)
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą
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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

