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TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS 

APŽIŪROS ATLIKIMO GRAFIKAS 

                                          

2021 metai  

 

                          

Žemės ūkio bendrovės, įmonės, 

gyventojai, ūkininkai 

Data Laikas 

 

Apžiūros vieta 

 

Griškabūdžio seniūnijos ūkininkai ir kiti 

gyventojai  

Griškabūdžio ŽŪB 

2021-03-15 10:00 Griškabūdžio ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Patašinės k. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-03-15 12:00 Buv. Novos ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Plokščių ŽŪB, seniūnijos ūkininkai ir kiti 

gyventojai 

2021-03-16 10:00 Plokščių ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Voniškių ŽŪB, ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-03-17 10:00 Voniškių ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Buv.  „Aušros” ŽŪB ūkininkai ir kiti 

gyventojai 

2021-03-19 10:00 Buv. ,,Aušros” ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Bunikių k. gyventojai ir ūkininkai 2021-03-19 11:00 Buv. Bunikių ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Gelgaudiškio įmonės bei organizacijos, 

Skaistakaimio, Daukantiškių, Pajotijų kaimų 

ūkininkai ir  kiti gyventojai 

2021-03-22 10:00 Buv. UAB ,,Gelgaudiškio 

melioracija” mechaninės dirbtuvės 

Marijampolės profesinio rengimo centro 

Kudirkos Naumiesčio skyrius,  

UAB  „Šaka”, Bajoraičių k. ūkininkai 

2021-03-23 10:00 Marijampolės profesinio rengimo 

centro Kudirkos Naumiesčio 

skyriaus mechaninės dirbtuvės 

Panovių, Braškių, Jundilų, Turčinų kaimų 

gyventojai 

2021-03-24 10:00 Buv. ŽŪB „Raktas” mechaninės 

dirbtuvės 

Žvirgždaičių  ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-03-26 10:00 Prie buv. Žvirgždaičių ŽŪB 

mechaninių dirbtuvių teritorijos 

Janukiškių k. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-03-26 13:00  Buv. Janukiškių ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Rociškių k. gyventojai ir ūkininkai 2021-03-29 10:00 Prie parduotuvės 

Grinaičių, Sudargo,  Pervazninkų kaimų  

ūkininkai ir kiti gyventojai 

2021-03-29 12:00 Grinaičių ŽŪB kiemas 

 

Šakių rajono Grinaičių ŽŪB 

2021-03-30 10:00 Grinaičių ŽŪB kiemas 

UAB „Noragra”, Paluobių k.  ūkininkai ir kiti 

gyventojai 

2021-03-31 10:00 Buv. Paluobių ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Lukšių ŽŪB, ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-04-02 10:00 Lukšių ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Duobiškių k. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-04-07 10:00 Pušų gatvėje 

 

UAB „AUGA Grūduva”, Gotlybiškių 

ūkininkai ir kiti gyventojai 

2021-04-09 10:00 UAB „AUGA Grūduva” dirbtuvės 

Veršių k. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-04-12 10:00 Buv. ŽŪB „Laisvės” mechaninės 

dirbtuvės 



Degutinės  ūkininkai ir gyventojai 2021-04-12 13:00 Degutinės mechaninės dirbtuvės 

Bliuviškių k. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-04-13 10:00 Prie Bliuviškių bendruomenės 

centro 

Barzdų, Baltrušių k. ūkininkai ir kiti 

gyventojai 

2021-04-14 10:00 UAB  „Barzdų agroservisas” 

mechaninės dirbtuvės 

Valenčiūnų k. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-04-16 10:00 Prie parduotuvės 

Žygėnų k. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-04-16 12:00 Prie parduotuvės 

Kidulių k. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-04-19 10:00 Buv. ŽŪB „Sodyba” mechaninės 

dirbtuvės 

Ilguvos pensionato, Gerdžiūnų, Morkų kaimų   

ūkininkai ir kiti gyventojai 

2021-04-20 10:00 Buv. Gerdžiūnų mechaninės 

dirbtuvės 

UAB  „Agrolina”, 

Kriūkų sen. ūkininkai ir kiti gyventojai 

2021-04-21 10:00 ŽŪB „Agrolina” mechaninės 

dirbtuvės 

Kubilių ŽŪB, ūkininkai bei  kiti gyventojai 2021-04-23 10:00 Kubilių ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

AB „Energijos skirstymo operatorius”, UAB 

„Scandagra”, UAB „Šakių vandenys”,  

Giedručių k. ūkininkai ir gyventojai 

2021-04-26 10:00 Ūkininkų g., Šakiai 

Girėnų k.  ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-04-26 13:00 Buv. Girėnų ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra’’ 

 

2021-04-27 10:00 Įmonės dirbtuvės 

Būdviečių, Briedžių, Prancų, Ritinių kaimų 

ūkininkai ir kiti gyventojai 

2021-04-28 10:00 Buv. Būdviečių ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Išdagų k.  ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-04-30 10:00 Išdagų mechaninės dirbtuvės 

 

Sintautų  sen. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-04-30 12:00 Buv. Sintautų ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Keturnaujienos k. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-05-03 10:00 Buv. Keturnaujienos ŽŪB 

mechaninės dirbtuvės 

Slavikų  sen. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-05-04 10:00 Buv. Slavikų ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Šilgalių k. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-05-04 12:00 Buv. Šilgalių ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

Liepalotų k. ūkininkai ir kiti gyventojai 2021-05-05 10:00 Buv. Liepalotų ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

VĮ „Valstybinių miškų urėdija” Šakių 

regioninis padalinys 

Lekėčių sen. ūkininkai ir kiti gyventojai 

2021-05-07 10:00 Miškų urėdijos mechaninės 

dirbtuvės 

Mikytų ir Pavilkijo k. ūkininkai ir kiti 

gyventojai 

2021-05-07 12:00 Buv. Mikytų ŽŪB mechaninės 

dirbtuvės 

    

P.S. Žemės ūkio technikos apžiūroje prašome dalyvauti  sąraše nepaminėtas įmones ir gyventojus 

pagal artimiausią apžiūros atlikimo vietą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mokėjimo rekvizitai: 

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM 

 Įmonės kodas 188659752 

 Įmokos kodas 53084 

• Traktoriaus techninė apžiūra – 6,80 Eur 

• Priekabos techninė apžiūra – 5,50 Eur 

• Kombaino techninė apžiūra - 6,80 Eur 

      Technikos savininkams, neturintiems banko kvitų ar pavedimų apie įmokas,  techninė apžiūra 

nebus atliekama. 

             Apžiūros metu traktorininkas pateikia traktorininko teisių pažymėjimą arba jį atitinkantį  

dokumentą, traktoriaus, traktorinės priekabos techninį pasą,  pavedimą ar kvitą apie sumokėtą mokestį  

už apžiūros atlikimą, civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą. Žemės ūkio bendrovės pateikia 

turimų traktorių ir traktorinių priekabų dokumentus ir  sąrašus bei pavedimą apie sumokėtą  įmoką už 

apžiūros atlikimą. 

            Traktoriuose ir savaeigėse žemės ūkio mašinose turi būti numatyta lengvai pasiekiama vieta 

ugnies gesintuvui, vaistinėlei ir avarijos ženklui laikyti. Priemonės į techninę apžiūrą turi būti 

pristatomos švarios. 

            Už atvykimą ne pagal grafiką   į  traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos, priekabos 

buvimo vietą atlikti papildomą  techninę  apžiūrą  imama 9,90 Eur  valstybinė rinkliava. 

            Jeigu traktorius, savaeigė mašina ar kita įregistruota žemės ūkio mašina yra dislokuota ir  

nuolat su ja dirbama Šakių rajono savivaldybės teritorijoje, tokiu atveju  priemonės techninė  apžiūra 

atliekama  Šakių r. savivaldybėje (nepriklausomai nuo traktoriaus registracijos vietos). 

            Žemės ūkio technikai neatitikus nurodytų reikalavimų, išduodama techninės apžiūros rezultatų 

kortelė. Pakartotinė techninė apžiūra turi būti atlikta per 30 kalendorinių dienų. 

            

Techninės apžiūros akto pildyti nereikia. 

      

 

Žemės ūkio ir kaimo reikalų  skyriaus 

vyriausiasis specialistas                                                             Deividas Romikaitis 

                                                                                                           Tel. (8 625) 98574 

                                                                                                           el. p. deividas.romikaitis@sakiai.lt 


