ATMINTINĖ NORINTIEMS PATEIKTI TECHNIKĄ TECHNINEI APŽIŪRAI
TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖ
APŽIŪRA
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra vykdoma pagal
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Traktorių,
savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ patvirtintą tvarką ir
techninius reikalavimus.
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros atliekamos kas
dveji metai. Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą.
Traktorius į techninę apžiūrą pateikiamas švarus, be prikabintų mašinų. Sukabinimas
galimas tik su priekaba ar puspriekabe, kuriai taip pat atliekama techninė apžiūra.
Įmonėse ir organizacijose techninė apžiūra vyksta pagal išankstinį susitarimą.
Visos kelių eisme dalyvaujančios savaeigės mašinos ir traktoriai turi būti aprūpinti (tvirtinami
lengvai pasiekiamose vietose) naujais arba su galiojančiais patikros lipdukais gesintuvais, pirmosios
pagalbos vaistinėlėmis ir avarinio sustojimo ženklais, mašinų vairuotojai – šviesą atspindinčiomis
liemenėmis. Savivartės priekabos turi turėti atramą pakeltam kėbului fiksuoti.
Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:
1. galiojantį, atitinkantį traktoriaus kategoriją, traktorininko arba vairuotojo pažymėjimą;
2. traktoriaus (priekabos) registracijos dokumentą;
3. galiojantį transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą;
4. vaistinėlę (sukomplektuotą pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus);
5.gesintuvą;
6.avarinį sustojimo ženklą;
7. dokumentą, kad sumokėta valstybės rinkliava.
 Techninės apžiūros metu tikrinama, ar:
 registravimo dokumente nurodyti duomenys atitinka faktinius duomenis;
 traktoriaus techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka Techninius
reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų
priekaboms , Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus.
Jeigu traktorius atitinka numatytus reikalavimus, atlikus techninę apžiūra išduodamas techninės
apžiūros talonas, kuriame nurodoma techninės apžiūros atlikimo ir kitos techninės apžiūros data.
Pakartotinai atliekamos techninės apžiūros metu tikrinami tik tie reikalavimai, kurių
traktorius neatitiko.
Traktoriaus savininkas ar valdytojas gali pateikti jį techninei apžiūrai savivaldybei nepriklausomai
nuo traktoriaus registracijos vietos.

RINKLIAVA
Rinkliava mokama Valstybinės mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Gavėjo kodas – 188659752, įmokos kodas – 53091
Surenkamosios

sąskaitos

čia:

https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

 Už traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą mokamas -6,80

EUR mokestis.
 Už traktoriaus priekabos techninę apžiūrą - 5,50 EUR
 . Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą

ne pagal grafiką papildomai imamas 9,90 EUR mokestis
 Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą

- 4,20 EUR.
Sumokėti galima bet kuriame banke, pašto skyriuje, „Perlo“ terminale ar kredito unijoje, taip pat
pavedimu per savo el. bankininkystę.
Dėl detalesnės informacijos ir registracijos atlikti techninę apžiūrą, prašome kreiptis (registruotis) į
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistą Artūrą Žilinską –
Vilniaus g. 324, Vijolių kaimas, Šiaulių r., 205 kabinetas, tel. (8 41) 547058, mob. tel. 868792206.
el. paštas : arturas.zilinskas@siauliuraj.lt

