BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TVIRTINU
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktorius
Rimantas Pauža
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2015 m. rugsėjo 28 d. Nr. APA-72
Biržai
Eil. Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
1.
Administracinės Leidimų važiuoti Biržų rajono vietinės reikšmės keliais ir
paslaugos
gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto
pavadinimas
priemonėmis (jų junginiais) išdavimas.
2.

3.

4.

Administracinės
paslaugos
versija
Administracinės
paslaugos
apibūdinimas

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos
teikimą

2
Pareiškėjas pateikia nustatytos formos prašymą. Kompetentinga
institucija priima sprendimą išduoti leidimą. Pareiškėjas
sumoka nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Kompetentinga
institucija išduoda leidimą. Leidimas suteikia teisę važiuoti
Biržų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis
didžiagabaritėmis
ir
(ar)
sunkiasvorėmis
transporto
priemonėmis (jų junginiais).
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d.
įsakymas Nr. 1-93 „Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių
tvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4BD029BD17D/cUxmLIpTJr
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio
23 d. įsakymas Nr. 3-289 „Dėl leidimų važiuoti Valstybinės
reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis
transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą
valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis
mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo
patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D03A3AF2515/yfvfKMaHZc
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d.
nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.479B13E87700/yVXnEvefge

Eil.
Nr.

5.

6.

7.

8.

9.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi
pateikti asmuo
Informacija ir
dokumentai,
kuriuos turi
gauti institucija
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)
Administracinės
paslaugos
teikėjas
Administracinės
paslaugos
vadovas
Administracinės
paslaugos
suteikimo
trukmė

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18
d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto
priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos
bendrosios
masės
patvirtinimo“.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3618189BEF5/kvYwwxluBz
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d.
nutarimas Nr. 1950 &amp;quot;Dėl kelių eismo taisyklių
patvirtinimo“.
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416/RoTwFgQNTg
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo įstatymas 2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2032
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7D82E8EDC6B/TQuEssJirO
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d.
Nr.
I-891
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/PQtxHWLIFL
Biržų rajono savivaldybes tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.
sprendimas Nr. T-278, sprendimas 2015-08-27 Nr. T-162 „Dėl
mokesčio už naudojimąsi Biržų rajono savivaldybės vietinės
reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritinėmis ir (ar)
sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių
nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir
leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/379bb0f050ae11e5b0f2b883009b2d06
Nustatytos formos prašymas.

Prašymas.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Laimutis Braždžionis, tel. (8 450) 43 136, el. p.
laimutis.brazdzionis@birzai.lt.
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Giedrius Neviera,
tel. (8 450) 43 153, el. p. giedrius.neviera@birzai.lt.
5 darbo dienas.

Eil. Pavadinimas
Nr.
10. Administracinės
paslaugos
suteikimo kaina
(jei paslauga
teikiama
atlygintinai)
11.

12.

13.

14.

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

Aprašymo turinys
Paslauga apmokestinta. Mokesčio už važiavimą Biržų rajono
savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis
didžiagabaritėmis
ir
(ar)
sunkiasvorėmis
transporto
priemonėmis (jų junginiais) dydis apskaičiuojamas pagal
nustatytą metodiką. Mokesčio dydis priklauso nuo leidžiamo
viršyti transporto priemonės matmenis ar ašies (ašių) apkrovas
dydžio ir leidimo galiojimo trukmės.
Pridedama.

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis –
informacinis. Teikiant administracinę paslaugą gali būti
naudojamas elektroninis paštas ar kitos duomenų perdavimo
informacinės sistemos.

Administracinė paslauga galutinė. Prašymai teikiami
elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje byloje
pagal dokumentacijos planą.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Giedrius Neviera

Mokesčio už naudojimąsi Biržų rajono
savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais
didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis
transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių
nustatymo
ir
mokesčio
mokėjimo,
administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo
tvarkos aprašo
2 priedas
__________________________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas)
___________________________________________________________________________________________________
(adresas, telefonas, faksas)

Biržų rajono savivaldybės administracijai
PRAŠYMAS
DĖL LEIDIMO IŠDAVIMO
20___m.___________ mėn. ___ d.
Biržai
Prašome išduoti leidimą važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone
maršrutu_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1. Transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas________________________
________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, į. k., adresas, telefonas)
________________________________________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________
(automobilio (traktoriaus), priekabos (puspriekabės) markė, modelis, valstybinis numeris)

________________________________________________________________________________
3. Duomenys apie transporto priemonę (jų junginį):
ilgis
m,
plotis
m,
aukštis
m,
posūkio spindulys
,
krovinio pavadinimas ir matmenys
,
krovinio svoris
t,
faktinė pakrautos transporto priemonės masė
t,
transporto priemonės gamyklos gamintojo nustatytas leidžiamas svoris _______________.
4. Važiavimo data ____________________________________________________.
5. Pakrautos transporto priemonės (jų junginio) vaizdas iš šono ir galo, ašių išsidėstymo
schema, apkrovų dydžiai bei atstumai tarp ašių.

_____________________________
(vardas, pavardė)

A. V. 20_ m.

_______________
(parašas)

d.
Suderinta:

___________________
(pareigos)

