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RIETAVO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACINöS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s
paslaugos kodas

2.

Administracin÷s
paslaugos versija

1

Administracin÷s
paslaugos
pavadinimas
Administracin÷s
paslaugos
apibūdinimas

Leidimų išdavimas važiuoti Rietavo savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s
viešaisiais keliais didžiagabarit÷mis ir (ar) sunkiasvor÷mis transporto
priemon÷mis
Leidimų reikia transporto priemon÷ms (jų junginiams), kurių
matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, kai viršijama
leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemon÷s (jų
junginio) leidžiama bendroji mas÷.

Teis÷s aktai,
reguliuojantys
administracin÷s
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.
55-1049, 2000, Nr. 91-2832, 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 49
punktu.
2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymo pakeitimo (Žin., 2002, Nr.
101-4492) 20 straipsniu.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

Transporto priemon÷s savininkas ar valdytojas (vairuotojas),
norintys gauti leidimą, pateikia:
1. prašymą,
2. kvitą, patvirtinantį sumok÷tą mokestį.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi gauti institucija
(prašymą
nagrin÷jantis
tarnautojas)
Administracin÷s
paslaugos teik÷jas

1.Važiavimo maršrutas.
2.Transporto priemon÷s mark÷, modelis, valstybinis Nr.
3.Transporto priemon÷s ilgis, plotis, aukštis, faktiška mas÷.
4.Ašių apkrovų dydžiai.
5.Krovinio dalių skaičius ir svoris.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Juozas Auryla
Rietavo savivaldyb÷s administracijos Vietos ūkio skyriaus vyr.
specialistas
Tel. 8 (448) 73 225, el. p. vietos.ukis@rietavas.lt
Faksas: 8 (448) 73 222
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Nr.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracin÷s
paslaugos vadovas

Juozas Albauskas
Savivaldyb÷s administracijos Vietos ūkio skyriaus ved÷jas
tel. 8 (448) 73 207, el. p. j.albauskas@rietavas.lt
Faksas: 8 (448) 73 22
Administracin÷s
Leidimas išduodamas ne v÷liau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo
paslaugos suteikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai transporto priemon÷ (jų jungtys)
trukm÷
tampa ypač pavojinga saugiam eismui, t.y. kai viršijami didžiausi
leidžiami matmenys, leidimas išduodamas ne v÷liau kaip per 20
dienų.
Administracin÷s
Gav÷jas: VALSTYBINö MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM
paslaugos suteikimo Paslaugos kaina: apskaičiuojama individualiai
kaina (jeigu paslauga (vadovaujantis LR kelių priežiūros ir pl÷tros programos finansavimo
teikiama atlygintinai) įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2001, Nr. 1124089; 2004, Nr. 171-6302) .
Įmokos kodas: 7840
Gav÷jo bankas: Swedbank AB
Sąskaitos Nr. : LT247300010112394300
Prašymo
forma, Prašymo forma
pildymo
pavyzdys,
prašymo turinys
Administracin÷s
13.1. Leidimas išduodamas važiuoti tik su ta transporto priemone (jų
paslaugos
teikimo junginiu), už kurią sumok÷tas mokestis.
ypatumai
Informacin÷s ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinių
paslaugų teikimo
dokumentų
įtraukimas į apskaitą
pagal institucijoje
patvirtintą dokumentų
valdymo tvarką
Administracin÷s
paslaugos teikimo
schema

Informacin÷s technologijos nenaudojamos

Leidimų išdavimo važiuoti Rietavo savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s
viešaisiais keliais didžiagabarit÷mis ir (ar) sunkiasvor÷mis transporto
priemon÷mis paslaugos teikimo sekos schema

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymo rengimo
rekomendacijų priedas
LEIDIMO IŠDAVIMŲ VAŽIUOTI RIETAVO SAVIVALDYBöS VIETINöS REIKŠMöS VIEŠIAISIAIS KELIAIS
DIDŽIAGABARITINöMIS IR (AR) SUNKIASVORöMIS TRANSPORTO PRIEMONöMIS SCHEMA

Rietavo
savivaldyb÷s
administracijos
direktorius

Asmuo

„Vieno langelio“
asmenų
aptarnavimo
skyrius

Vietos ūkio skyriaus
darbuotojas, paskirtas
Rietavo savivaldyb÷s
administracijos
direktoriaus

Apie išduotą leidimą
informuojama
Rietavo policijos
nuovada

