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VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
IŠVADA
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO
2016-09-23
Vilnius
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
„Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tvarka) ir atsižvelgiant į
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų
patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), 2016 m. III ketvirtį atliktas korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –
VATŽŪM) veiklos srityse. Analizuotas laikotarpis nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. II ketvirčio
pabaigos.
Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė Kovos su korupcija Valstybinėje augalininkystės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos programos įgyvendinimo koordinavimo komisija (toliau –
Komisija), sudaryta VATŽŪM direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-211 „Dėl kovos
su korupcija Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos organizavimo“.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo vykdomas analizuojant duomenis apie
VATŽŪM veiklos sritis pagal Tvarkoje nustatytus korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijus, taip
pat vertinant veiklos sritis dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės remiantis Rekomendacijomis.
Atlikus analizę galima teigti, kad VATŽŪM korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja,
nes atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje nurodytus kriterijus:
1) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas;
2) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu
ar apribojimu;
3) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo;
4) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
Atsižvelgiant į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490
„Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos
struktūros patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą bei į
minėtus kriterijus, pagrindinės VATŽŪM veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo
tikimybė, yra šios:
I. VATŽŪM specialistams atliekant funkcijas, susijusias su:
1. genetiškai modifikuotų organizmų kontrole;
2. šviežių vaisių ir daržovių kontrole;
3. fitosanitarine kontrole;
4. augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrole;
5. grūdų kontrole;
6. trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrole;
7. augalų apsaugos produktų įvežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai priežiūra;
8. pluoštinių kanapių auginimo priežiūra ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai
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kontrole.
II. Vykdydama veiklą, susijusią su leidimu, papildomų teisių suteikimu, VATŽŪM
išduoda šiuos dokumentus:
1. Fitosanitarinius sertifikatus;
2. Leidimus įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais
susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais;
3. Leidimus augalų pasus išrašyti patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro
objektams;
4. Suteikia teisę naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą;
5. Leidimus prekiauti augalų apsaugos produktais;
6. Vienkartinius leidimus įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos
valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių;
7. Licencijas užsiimti licencijuoto grūdų sandėlio veikla;
8. Licencijas verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla;
9. Registruoja augalų apsaugos produktus;
10. Atestuoja dauginamosios medžiagos tiekėjus;
11. Pažymėjimus (sertifikatus) apie augalo veislės įrašymą į Nacionalinį augalų veislių
sąrašą;
12. Pažymas apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatytą tetrahidrokanabinolio (THC) kiekį;
13. Sėklos, Sėklinių bulvių, Sodo augalų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
sertifikatus;
14. Vienkartinius leidimus, įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse
narėse ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri
nepripažinta lygiaverte dauginamajai medžiagai, išaugintai Europos Sąjungoje;
15. Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažymas;
16. Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje
patvirtinimus;
III Tam tikrose VATŽŪM veikos srityse priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos
valstybės ar savivaldybės institucijos patvirtinimo.
IV. Tam tikrose VATŽŪM veikos srityse naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį
sudaranti informacija.
Atskirų sričių vertinimas:
I. VATŽŪM veiklos, susijusios su kontrolės funkcijų atlikimu, vertinimas
1. Genetiškai modifikuotų organizmų kontrolė
Nuostatų 9.5 papunktyje nustatyta, kad VATŽŪM vykdo genetiškai modifikuotų augalų
dauginamosios medžiagos, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų
augalų ir augalinių produktų kontrolę vidaus rinkoje ir pasienyje, taip pat genetiškai modifikuotų
augalų pasėlių auginimo kontrolę bei augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų
bei pasėlių, kuriuose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėseną.
Genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO) kontrolės vykdymą reglamentuoja
Dokumentų, pagrindžiančių didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę Valstybinėje augalininkystės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, sąrašo (toliau – dokumentų sąrašas) (pridedamas) 1 dalyje
nurodyti teisės aktai.
Remiantis teisės aktų nuostatomis, VATŽŪM pavesta tikrinti pasienyje įvežamus iš trečiųjų
šalių neskirtus žmonių maistui ir gyvūnų pašarams genetiškai modifikuotus augalus ir augalinius
produktus bei genetiškai modifikuotų žemės ūkio, daržo, sodo ir dekoratyvinių augalų dauginamąją
medžiagą; vykdyti genetiškai modifikuotos žemės ūkio, daržo, sodo ir dekoratyvinių augalų
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dauginamosios medžiagos kontrolę vidaus rinkoje; vykdyti genetiškai modifikuotų žemės ūkio, daržo
augalų sėklinių pasėlių, sodo augalų dauginamosios medžiagos medelynų bei dekoratyvinių augalų
dauginamosios medžiagos augynų ir jų naudojimo kontrolę.
Teisės aktuose yra numatyti GMO priežiūros ir kontrolės funkcijas atliekantys subjektai –
VATŽŪM pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių) (toliau – fitosanitarijos postai)
specialistai ir regioninių skyrių specialistai.
Remiantis VATŽŪM direktoriaus nustatyta tvarka, VATŽŪM specialistai tikrina, ar
genetiškai modifikuotų augalų augintojas laikosi jų auginimo, pasėlių priežiūros, derliaus nuėmimo,
laikymo ir transportavimo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro (toliau
– žemės ūkio ministras) įsakymu patvirtintose taisyklėse, kad genetiškai modifikuoti organizmai
nepatektų į tradicinių ir ekologiškų augalų pasėlius.
VATŽŪM specialistų veiksmai atliekant GMO priežiūrą ir kontrolę bei jų teisės ir pareigos
yra tiksliai apibrėžtos minėtuose teisės aktuose, struktūrinio padalinio (regioninio skyriaus,
fitosanitarijos posto) nuostatuose bei specialistų, atliekančių kontrolės funkcijas, pareigybių
aprašymuose.
GMO kontrolės / priežiūros tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose taip pat yra įtvirtinta
konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra: sprendimų priėjimo principai, kriterijai ir terminai.
Tam tikrais atvejais, prieš priimdami sprendimą, VATŽŪM specialistai, vykdydami GMO kontrolę,
paima mėginius ir siunčia juos į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto
laboratoriją laboratoriniams tyrimams atlikti. Šiuo atveju sprendimas priimamas remiantis
laboratorinių tyrimų rezultatais. Todėl galima teigti, kad dažniausiai sprendimai GMO kontrolės
srityje priimami kolegialiai. Mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimo tvarka nustatyta VATŽŪM
direktoriaus patvirtintose metodikose.
2. Šviežių vaisių ir daržovių kontrolė
Nuostatų 9.2 papunktyje nustatyta, kad VATŽŪM užtikrina įvežamų, išvežamų ir tiekiamų
rinkai vaisių ir daržovių rūšiavimo, pakavimo vietose ir didmeninėje prekyboje atitikties prekybos
standartams kontrolę.
Šviežių vaisių ir daržovių kontrolės vykdymą reglamentuoja dokumentų sąrašo 2
dalyje nurodyti teisės aktai.
Remiantis teisės aktų nuostatomis, VATŽŪM atlieka šviežių vaisių ir daržovių atitikties
nustatytiems prekybos standartams patikras jų rūšiavimo ir pakavimo vietose, didmeninėje prekyboje,
taip pat juos eksportuojant, importuojant bei iš kitų Europos Sąjungos šalių narių gabenant vidaus
rinkai.
Šviežių vaisių ir daržovių kontrolę atlieka regioninių skyrių ir fitosanitarijos postų
specialistai.
Teisės aktais kontrolės institucijų specialistams, tikrinantiems šviežių vaisių ir daržovių
atitiktį prekybos standartams, nustatyti papildomi reikalavimai – jie turi būti baigę mokymo kursą
pagal kontrolės institucijų su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio
ministerija) suderintą bendrą mokymo programą bei turėti mokymo kursų baigimo pažymėjimus.
Atitikties nustatytiems prekybos standartams patikrinimai vykdomi taikant VATŽŪM
direktoriaus patvirtintą metodiką.
VATŽŪM specialistų veiksmai, atliekant šviežių vaisių ir daržovių kontrolę bei jų teisės ir
pareigos yra tiksliai apibrėžtos teisės aktuose, struktūrinio padalinio (regioninio skyriaus,
fitosanitarijos posto) nuostatuose bei specialistų, atliekančių kontrolės funkcijas, pareigybių
aprašymuose.
Šviežių vaisių ir daržovių kontrolės tvarką reglamentuojančiuose teisės aktuose taip pat yra
įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra: sprendimų priėmimo principai, kriterijai
ir terminai. Numatyta, kad nustačius šviežių vaisių ir daržovių kokybės neatitiktį prekybos
standartams, specialistai duoda privalomuosius nurodymus dėl jos pašalinimo. Kaip atliekamas
neatitikties standartams šalinimas VATŽŪM specialistai tikrina pakartotino tikrinimo metu.
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Dažniausiai pirminį ir pakartotinį tikrinimą atlieka skirtingi VATŽŪM regioninio skyriaus ar
fitosanitarijos posto specialistai, todėl galima teigti, kad sprendimai šioje kontrolės srityje priimami
kolegialiai.
3. Fitosanitarinė kontrolė
Nuostatų 9.1 papunktyje nustatyta, kad VATŽŪM užtikrina nacionalinę importuojamų,
eksportuojamų, gabenamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų
fitosanitarinės būklės kontrolę (toliau – fitosanitarinė kontrolė).
Fitosanitarinės kontrolės vykdymą reglamentuoja dokumentų sąrašo 3 dalyje nurodyti
teisės aktai.
Remiantis teisės aktų nuostatomis, VATŽŪM specialistai atlieka augalų, augalinių produktų
ir kitų objektų fitosanitarinės būklės kontrolę:
1) kontroliuoja fizinių ir juridinių asmenų auginamus, dauginamus, įvežamus, išvežamus,
vežamus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teritorijoje ir vežamus tranzitu, sandėliuojamus,
superkamus, realizuojamus augalus bei kitus objektus;
2) oficialiai nustato kenksminguosius organizmus;
3) įvertina kenksmingųjų organizmų buvimą ir paplitimą Lietuvos Respublikoje;
4) nustato kenksmingųjų organizmų židinius ir prižiūri šių organizmų naikinimą;
5) naudoja nustatytas priemones fiziniams ir juridiniams asmenims, nesilaikantiems šio
įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų.
Teisės aktuose nustatyti kontrolę atliekantys subjektai – regioninių skyrių ir fitosanitarijos
postų specialistai.
Vykdydami fitosanitarinę kontrolę, VATŽŪM specialistai atlieka fitosanitarinius
tikrinimus. Teisės aktai griežtai nustato priemonių, kurias fitosanitarinio tikrinimo metu gali naudoti
VATŽŪM specialistai, rūšis, jų naudojimo tvarką, specialistų priimamų sprendimų procedūrą,
kriterijus ir terminus. Taip pat nustatyta VATŽŪM specialistų sprendimų dėl fitosanitarijos
priemonių naudojimo į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamiems augalams, augaliniams
produktams ir kitiems objektams, sprendimų dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo augalams,
augaliniams produktams ir kitiems objektams, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje,
apskundimo VATŽŪM direktoriui tvarka ir terminai bei direktoriaus sprendimų apskundimo tvarka
ir terminai.
VATŽŪM direktoriaus patvirtintose metodikose nustatyti specialistų, atliekančių tikrinimą,
teisės ir pareigos, jų veiksmai, veiksmų atlikimo vieta, tvarka ir terminai, kriterijai, kuriais remiantis
specialistai turi imtis konkrečių priemonių, priemonių rūšys ir taikymo tvarka.
4. Augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolė
Nuostatų 9.6 papunktyje nustatyta, kad VATŽŪM užtikrina dauginamosios medžiagos
kokybės kontrolę.
Augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės vykdymo tvarką reglamentuoja
dokumentų sąrašo 4 dalyje nurodyti teisės aktai.
VATŽŪM atlieka teisės aktuose, reglamentuojančiuose žemės ūkio, sodo, daržo ir
dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos tiekimą rinkai, sertifikavimą ir augalų
dauginamosios medžiagos įvežimą iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės
erdvės valstybių, nustatytų reikalavimų vykdymą.
Atsižvelgiant į teisės aktuose išdėstytus įgaliojimus VATŽŪM sertifikuoja dauginamąją
medžiagą, kontroliuoja, kad tiekiama rinkai dauginamoji medžiaga atitiktų teisės aktų nustatytus
reikalavimus, išduoda vienkartinius leidimus įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos
valstybėse narėse ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri
nepripažinta lygiaverte dauginamajai medžiagai, išaugintai Europos Sąjungoje.
Taip pat VATŽŪM atlieka įgaliotųjų aprobuotojų, mėginių ėmėjų ir laboratorijų darbo
kontrolę.
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Dauginamosios medžiagos tiekėjų veiklos kontrolė rinkoje vykdoma vadovaujantis
VATŽŪM direktoriaus nustatyta tvarka, kurioje detaliai reglamentuoti kontrolę atliekantys subjektai,
kontrolės atlikimo procedūros, kriterijai, kuriais remiantis VATŽŪM specialistai priima sprendimus,
sprendimų priėmimo terminai ir tvarka, sprendimų apskundimo tvarka.
5. Grūdų kontrolė
Nuostatų 9.6 papunktyje nustatyta, kad VATŽŪM užtikrina grūdų kontrolę.
Grūdų kontrolės vykdymą reglamentuoja dokumentų sąrašo 5 dalyje nurodyti teisės aktai.
Grūdų kontrolė apima grūdų ir jų produktų kokybės vertinimą, sandėlių licencijavimą ir jų
veiklos priežiūrą.
Grūdų kontrolę atlieka Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus)
specialistai. Teisės aktuose nustatyta grūdų kontrolės atlikimo tvarka, kriterijai ir reikalavimai,
VATŽŪM specialistų, atliekančių grūdų kontrolę, teisės ir pareigos, tikrinimo atlikimo bei sprendimų
priėmimo terminai, numatyta asmenų, pažeidusių minėtų teisės aktų reikalavimus, atsakomybė ir
priemonės, kurias gali taikyti VATŽŪM specialistai ūkio subjektų, nesilaikančių teisės aktų
reikalavimų, atžvilgiu, taip pat VATŽŪM tarnautojų veiksmų ir išvadų dėl licencijuoto grūdų
sandėlio veiklos ginčijimo ir apskundimo tvarka.
6. Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolė
Nuostatų 9.6 papunktyje nustatyta, kad VATŽŪM užtikrina trąšų saugojimo, naudojimo ir
apskaitos kontrolę.
Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, nuo 2015 metų trečio ketvirčio iki 2017
m. gegužės 1 d. VATŽŪM regioninių skyrių specialistai trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos
kontrolės nevykdo.
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3D-354 „Dėl
Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo patvirtinimo“
bus atnaujinta trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolė pirminėje pašarų gamyboje, kuri bus
atliekama nuo 2017 m. gegužės 1 d.
Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje vykdymą
reglamentuoja dokumentų sąrašo 6 dalyje nurodyti teisės aktai.
Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolę pirminėje pašarų gamyboje vykdo bei
ūkio subjektų veiklos tikrinimus šioje srityje atlieka VATŽŪM regioninių skyrių specialistai. Trąšų
laikymo, naudojimo ir apskaitos kontrolės planavimą ir veiksmų koordinavimą vykdo VATŽŪM
Agrochemijos skyriaus specialistai.
Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje reikalavimai
nustatyti teisės aktuose.
7. Augalų apsaugos produktų kontrolė
Nuostatų 9.4 papunktyje nustatyta, kad VATŽŪM vykdo veiklos, susijusios su augalų
apsaugos produktų įvežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūrą.
Veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) saugojimu, naudojimu ir
tiekimu rinkai, priežiūros vykdymą reglamentuoja dokumentų sąrašo 7 dalyje nurodyti teisės aktai.
Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo AAP kenksmingo poveikio, regioninių
skyrių specialistai vykdo teisės aktų nustatytą AAP įvežimo, vežimo, saugojimo, tiekimo rinkai ir
naudojimo priežiūrą. Teisės aktuose nustatytos Agrochemijos skyriaus ir regioninių skyrių specialistų
teisės ir pareigos, jų veiksmai, atliekami nustačius pažeidimus bei sprendimų priėmimo tvarka.
Teisės aktais nustatytos priemonės, kurias galima taikyti ūkio subjektams už teisės aktų
reikalavimų nesilaikymą. Tikrinimus atlieka ir tam tikras priemones taiko (pvz., administracinę
atsakomybę) regioninių skyrių specialistai. Sprendimą dėl griežtesnių priemonių taikymo (pvz.,
veiklos, susijusios su AAP, sustabdymas) priima VATŽŪM direktorius.
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Fiziniai ir juridiniai asmenys įstatymų nustatyta tvarka turi teisę apskųsti AAP įvežimo,
vežimo, tiekimo rinkai, saugojimo ir naudojimo kontrolę vykdančios institucijos bei specialistų
veiksmus (neveikimą).
Specialistai, pažeidžiantys AAP priežiūrą reglamentuojančių teisės aktuose nustatytų
reikalavimų laikymąsi, traukiami atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Pluoštinių kanapių auginimo priežiūra ir pluoštinių kanapių tiekimo rinkai kontrolė
VATŽŪM vykdo pluoštinių kanapių auginimo priežiūrą ir pluoštinių kanapių produktų
tiekimo rinkai kontrolę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo 3
straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio nuostatomis.
Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai
kontrolės vykdymą reglamentuoja dokumento sąrašo 10 dalyje nurodyti teisės aktai.
Teisės aktuose nustatyta pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės
tvarka bei tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo, tiriant pluoštinių kanapių mėginius, metodika,
detaliai reglamentuoti tikrinimo atlikimo terminai. Teisės aktais taip pat nustatytos priemonės, kurias
galima taikyti ūkio subjektams už teisės aktų reikalavimų nesilaikymą.
Išvados
Atlikus minėtų VATŽŪM veiklos sričių, kuriose pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar
priežiūros vykdymas, vertinimą galima teigti, kad labiausiai su kontrolės vykdymu yra susijusi
VATŽŪM regioninių skyrių ir fitosanitarijos postų specialistų (toliau – kontrolės padaliniai) veikla.
Minėtų padalinių specialistai kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų bei tikrina, ar ūkio
veiklos subjektai nepažeidžia teisės aktų.
Išanalizavus bei įvertinus teisės aktus, reglamentuojančius kontrolės padalinių specialistų
veiklą, galima teigti, kad veikla yra išsamiai reglamentuota Europos Sąjungos reglamentų, įstatymų,
įstatymų lydimųjų teisės aktų, VATŽŪM nuostatų, žemės ūkio ministro ir VATŽŪM direktoriaus
įsakymais patvirtintų taisyklių, tvarkos aprašų, nustatytos aiškios sprendimų priėmimo procedūros,
padalinių ir atskirų specialistų funkcijos nustatytos padalinių nuostatuose ir pareigybių aprašymuose.
Teisės aktuose detaliai nustatytos kontrolės vykdymo formos, tvarka, periodiškumas.
Dažniausiai VATŽŪM atliekamą kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose sprendimų
priėmimo ir kontrolės vykdymo funkcijos yra atskirtos. Tiesiogines kontrolės funkcijas atlieka
kontrolės padalinių specialistai, o svarbiausius sprendimus VATŽŪM veiklos srityse priima
direktorius ar jo įgalioti asmenys. Sprendimai įforminami direktoriaus įsakymais. Teisės aktuose
įtvirtintos konkrečios ir tikslios sprendimų priėmimo procedūros (principai, kriterijai, terminai).
Sprendimai priimami remiantis teisės aktų reikalavimais, atsižvelgiant į ūkio subjektų
veiklos kontrolės rezultatus. Tai sumažina galimybę sprendimą priimančiam subjektui veikti savo
nuožiūra.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis,
VATŽŪM direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos ir nuolat tobulinamos Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atliekamos ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklės, kuriose
įtvirtinta VATŽŪM ūkio subjektų veiklos priežiūros vykdymo tvarka (planinių, neplaninių
patikrinimų atlikimo pagrindai ir tvarka, tikrintinų ūkio subjektų atrankos kriterijai ir administracinių
teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarka ir kt.).
Taip pat direktoriaus įsakymais yra patvirtintos kai kurios atskiros VATŽŪM veiklos srityse
vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros atlikimo tvarkos.
Pagrindinė VATŽŪM vykdomos kontrolės forma yra ūkio subjektų veiklos patikrinimų
atlikimas. Visus (tiek planinius, tiek neplaninius) patikrinimus kontrolės padalinių specialistai atlieka
tik turėdami tiesioginio vadovo rašytinį pavedimą. Planinių patikrinimų planai skelbiami VATŽŪM
interneto svetainėje. Tai užkerta kelią savavališkiems patikrinimams atlikti, neturint pakankamo
pagrindo.
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Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis,
VATŽŪM įdiegta rizikos vertinimo sistema, t. y. direktoriaus įsakymais patvirtinti planuojamų
tikrinti ūkio subjektų sąrašų sudarymo kriterijai pagal įvairias VATŽŪM atliekamos kontrolės sritis.
Vertinant riziką, vertinama, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų reikalavimų anksčiau, taip pat
kokio pobūdžio ūkinės veiklos rizikingumas, pavojingumas, kokia žalos ar pavojaus asmenims,
visuomenei, aplinkai atsiradimo tikimybė. Nurodyti kriterijai yra skelbiami VATŽŪM interneto
svetainėje, kad ūkio subjektas žinotų, kas lemia jo rizikingumo lygio nustatymą ir atitinkamai ūkio
subjekto atžvilgiu vykdomos ūkio subjekto priežiūros intensyvumą.
Siekiant suteikti daugiau aiškumo, skaidrumo ir efektyvumo ūkio subjektų kontrolės
procesui, atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus yra naudojami kontroliniai klausimynai,
sudaryti iš kontrolinių klausimų, kurie atspindi svarbiausius teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams
bei yra aiškiai ir suprantamai suformuluoti. Už reikalavimus, neįtrauktus į kontrolinį klausimyną,
priežiūros institucija neskiria poveikio priemonių (visų pirma, baudų), tačiau konsultuoja, išskyrus
išimtinius atvejus, kai poveikio priemonės yra būtinos siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar
pavojaus visuomenei ar aplinkai atsiradimui. Kontroliniai klausimynai skelbiami VATŽŪM interneto
svetainėje ir viešai prieinami, todėl jų taikymas padeda ūkio subjektams žinoti, ką konkrečiai ir kaip
tikrins kontrolę atliekantis specialistas. Taip pat VATŽŪM yra aiškiai apibrėžti ir patvirtinti
kriterijai, kuriais remiantis teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktas
vertinamas kaip mažareikšmis pažeidimas, mažareikšmių pažeidimų sąrašas ir specialistų veiksmai
bei taikomos poveikio priemones, nustačius mažareikšmį pažeidimą.
VATŽŪM užtikrintas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymasis – VATŽŪM direktoriaus įsakymu
patvirtintos bei taikomos Rekomendacijos dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio
ministerijos, taip pat direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už viešųjų ir privačių interesų
deklaravimo kontrolę ir konsultavimą deklaravimo klausimais.
VATŽŪM užtikrintas veiksmingas vidaus kontrolės mechanizmas. Kontrolės padalinių
veiklą bei jų vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūrą kontroliuoja minėtų padalinių vadovai.
VATŽŪM Augalų dauginamosios medžiagos, Fitosanitarijos skyrius ir Agrochemijos skyrius (toliau
– metodiniai skyriai) pagal kompetenciją atlieka metodinį vadovavimą kontrolės padaliniams,
koordinuoja jų veiklą, analizuoja rezultatus bei teikia rekomendacijas.
Kontrolės ir metodinių padalinių veiklą kontroliuoja VATŽŪM direktoriaus pavaduotojai
pagal priskirtas veiklos administravimo sritis.
Atskirų VATŽŪM padalinių ir specialistų veikla susijusi su kitų VATŽŪM struktūrinių
padalinių kontrole ir priežiūra. Veiklos planavimo ir kontrolės skyrius užtikrina VATŽŪM veiklos
planavimo ir valdymo priežiūrą ir pavestų funkcijų įgyvendinimo kontrolę.
VATŽŪM atliekama prevencinė (problemų išankstinis nuspėjimas ir pašalinimas,
specialistų mokymai, rekomendacijų ir išaiškinimų specialistams rengimas, atskirų struktūrinių
padalinių veiklos tikrinimų atlikimas), einamoji (proceso tikrinimas ir reguliavimas, veiklos rezultatai
analizuojami ir palyginami su ankstesniais laikotarpiais), paskesnioji (rezultatų tikrinimas, klaidų
analizė ir aptarimas susirinkimų metu, teisės aktų tobulinimas) kontrolė.
VATŽŪM vidaus kontrolės mechanizmas yra pakankamai veiksmingas, dėl veiklos
tikrinimo metu nustatytų pažeidimų atliekami tarnybiniai tyrimai ir pažeidimus padariusiems
tarnautojams ir darbuotojams taikoma tarnybinė ir drausminė atsakomybė. Siekiant stiprinti vidaus
kontrolės mechanizmą yra pakeista VATŽŪM struktūra įsteigiant naują padalinį – Vidaus audito
skyrių, tiesiogiai pavaldų VATŽŪM direktoriui.
Per analizuojamą laikotarpį VATŽŪM buvo gautas 1 skundas dėl kontrolės padalinio
veiklos teisėtumo, atlikus skundo nagrinėjimą, jame nurodyti faktai nepasitvirtino.
VATŽŪM teisės aktai yra periodiškai peržiūrimi, nuolat vykdomas nustatytų teisinio
reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas.
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II. VATŽŪM veiklos, susijusios su leidimų, papildomų teisių suteikimu, vertinimas
VATŽŪM tiek atskirų padalinių, tiek atskirų specialistų veikla susijusi su tam tikrų teisių
suteikimu. Šią veiklą reglamentuoja dokumentų sąrašo 2–5 ir 7–9 dalyse nurodyti teisės aktai. Tam
tikros teisės dažniausiai suteikiamos ribotam laikotarpiui.
Vykdant Nuostatuose numatytas funkcijas, VATŽŪM yra išduodami šie dokumentai:
1. Fitosanitariniai sertifikatai
Fitosanitarinis sertifikatas – VATŽŪM išduodamas oficialus dokumentas, kuriuo
pažymima, kad fitosanitarinė augalų, augalinių produktų ir kitų objektų būklė atitinka juos įvežančios
šalies nustatytus reikalavimus.
Fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas išvežti iš Lietuvos Respublikos augalus, augalinius
produktus ir su jais susijusius objektus į ne Europos Sąjungos valstybes nares, su prašymu išduoti
fitosanitarinį sertifikatą kreipiasi į VATŽŪM regioninį skyrių, ar Klaipėdos jūrų uosto pasienio
kontrolės punkto fitosanitarijos postą (pridedamos kitų dokumentų, pavyzdžiui, krovinio važtaraščio,
kopijos).
VATŽŪM specialistai, remdamiesi prašyme nurodyta informacija, ne vėliau kaip per 5
darbo dienas atlieka krovinio fitosanitarinį tikrinimą pagal importuojančios šalies fitosanitarinius
reikalavimus. Prireikus atliekama paimtų pavyzdžių laboratorinė ekspertizė.
Fitosanitarinis eksporto sertifikatas ar fitosanitarinis reeksporto sertifikatas galioja 14 dienų
nuo jo išdavimo iki Lietuvos Respublikos sienos kirtimo dienos.
2. Leidimai įvežti į Lietuvos Respublikos teritoriją tam tikrus augalams ir augaliniams
produktams kenksmingus organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius
objektus, kurie skirti moksliniams tyrimams selekcijos tikslams
Kontroliuojamos tiriamosios medžiagos tyrėjas, norintis gauti oficialų leidimą įvežti ir
(arba) vežti mokslo ir veislių selekcijos tikslams tam tikrus augalų ir augalinių produktų kenksmingus
organizmus, augalus, augalinius produktus ir kitus objektus ar oficialų VATŽŪM raštą, skirtą
tiriamajai medžiagai pervežti šalies teritorijoje, turi ne mažiau nei prieš 30 darbo dienų VATŽŪM
pateikti prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.
Prieš išduodami minėtą leidimą, VATŽŪM specialistai atlieka išsamų vertinimą,
atsižvelgdami į žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose taisyklėse nustatytus reikalavimus bei į
kriterijus, kuriais remiantis specialistas priima sprendimą išduoti leidimą.
Jeigu VATŽŪM pritaria tyrėjo prašyme nurodytai veiklai, dėl nurodytos tiriamosios
medžiagos įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų šalių, jos vežimui tarp Europos
Sąjungos valstybių ir pervežimui šalies teritorijoje, per 5 darbo dienas išduodamas vienkartinis
leidimas.
Leidimas galioja 30 dienų, tačiau VATŽŪM bet kuriuo metu gali panaikinti leidimą, jeigu
nustato, kad tyrėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. Apie leidimo panaikinimą
tyrėjas informuojamas raštu.
Sprendimą priima VATŽŪM įgalioti specialistai. Sprendimas priimamas savo nuožiūra.
 Leidimai augalų pasus išrašyti patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro
objektams
Augalo pasas – oficialus dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad laikomasi teisės aktų
nuostatų, susijusių su augalų sveikatos standartais ir specialiais reikalavimais, vienodas visoje
Europos Sąjungoje, nepriklausomai nuo augalinės produkcijos rūšies.
Augalų pasus išduoda VATŽŪM, taip pat išduoti augalo pasą leidžiama fiziniams ir
juridiniams asmenims (toliau – asmenys), turintiems rašytinį VATŽŪM leidimą. VATŽŪM vykdo
asmenų, kurie nori išsirašyti augalo pasus patys, vertinimą, suteikia įgaliojimus išsirašyti augalų pasus
savo užaugintai produkcijai ir vykdo minėtų asmenų kontrolę dėl atitikties fitosanitarijos
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reikalavimams.
4. Teisės naudoti patvirtintą medinės pakavimo medžiagos ženklą suteikimas
Fizinis ir juridinis asmuo (toliau – pareiškėjas), siekdamas ženklinti MPM ir (arba) medieną,
skirtą jai gaminti, pateikia VATŽŪM nustatytos formos prašymą suteikti teisę ženklinti MPM ir
(arba) medieną, skirtą jai gaminti, ir įrašyti į fizinių ir juridinių asmenų, turinčių teisę ženklinti MPM
ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, sąrašą.
Siekdamas patikrinti fizinių ir juridinių asmenų naudojamų medienos džiovinimo kamerų
atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, VATŽŪM direktorius sudaro Džiovinimo kamerų
vertinimo komisiją.
VATŽŪM regioninių skyrių specialistai per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos patikrina
pareiškėjo pateiktus dokumentus bei atlieka patikrinimą pareiškėjo gamybos vietoje. Jei pareiškėjas,
atitinka teisės aktų reikalavimus, VATŽŪM direktorius, remdamasis fitosanitarinio tikrinimo rezultatais
ir Džiovinimo kamerų vertinimo komisijos patikrinimo akto rezultatais, priima sprendimą suteikti
pareiškėjui teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, ir įrašyti į fizinių ir juridinių asmenų,
turinčių teisę ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, sąrašą.
Teisė ženklinti MPM ir (arba) medieną, skirtą jai gaminti, pareiškėjui suteikiama VATŽŪM
direktoriaus įsakymu, o sąrašas skelbiamas VATŽŪM interneto svetainėje.
Teisės aktai detaliai reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų išbraukimo iš sąrašo
pagrindus ir tvarką.
5. Leidimai prekiauti augalų apsaugos produktais
Leidimus išduoda, patikslina, įspėja apie jų galiojimo sustabdymą, sustabdo jų galiojimą,
panaikina jų galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą VATŽŪM. Leidimas išduodamas
neterminuotam laikui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Leidimą išduoda
VATŽŪM direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
Leidimui gauti pareiškėjai pateikia VATŽŪM patvirtintos formos prašymą išduoti leidimą
(toliau – prašymas) ir susijusius dokumentus. Prašymą ir nurodytus dokumentus, taip pat informaciją,
susijusią su leidimo prekiauti AAP išdavimu ir veiklos vykdymu, pareiškėjai pateikia ir gauna per
atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai per VATŽŪM.
Gavus prašymą ir susijusius dokumentus, VATŽŪM regioninio skyriaus specialistas per 7
darbo dienas patikrina pareiškėjų augalų apsaugos produktų saugojimo ir prekybos vietos (-ų) atitiktį
teisės aktų reikalavimams.
VATŽŪM, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir susijusių dokumentų
gavimo, išduoda arba pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą ir apie priimtą sprendimą
praneša pareiškėjui tokiu pat būdu, kokiu buvo gautas pareiškėjo prašymas (jeigu prašyme nenurodyta
kitaip). Leidimas prekiauti AAP išduodamas pareiškėjui VATŽŪM nustatyta elektronine forma.
6. Vienkartiniai leidimai įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos
valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių
Fiziniai ir juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigtos užsienio įmonės ir kitos
organizacijos ar jų filialai (toliau – asmenys), įvežantys į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos
produktus, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) – ex 3808, iš ne Europos Sąjungos
valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, privalo turėti vienkartinį leidimą, kurį
išduoda VATŽŪM. Vienkartinius leidimus Lietuvos Respublikoje registruotiems produktams įvežti
iš ne Europos Sąjungos valstybių VATŽŪM išduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka.
Asmenys, kurie kreipiasi dėl vienkartinio leidimo išdavimo, VATŽŪM nustatytos formos
prašymą bei kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus pateikia ir gauna per atstumą, elektroninėmis
priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai per VATŽŪM.
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Nagrinėdami minėtus prašymus, VATŽŪM regioninių skyrių specialistai tikrina, ar į
Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės
valstybių įvežami augalų apsaugos produktai atitinka teisės aktuose nustatytus saugojimo
reikalavimus. Nustačius atitiktį teisės aktų reikalavimams VATŽŪM direktorius priima sprendimą
išduoti vienkartinį leidimą.
VATŽŪM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išduoda vienkartinį
leidimą arba atsisako jį išduoti ir apie priimtą sprendimą praneša asmeniui. Vienkartinis leidimas
išduodamas asmeniui VATŽŪM nustatyta elektronine forma. Priėmus sprendimą atsisakyti išduoti
vienkartinį leidimą, fiziniam arba juridiniam asmeniui pranešama apie atsisakymo jį išduoti motyvus
ir sprendimo apskundimo tvarką.
7. Licencijos užsiimti licencijuoto grūdų sandėlio veikla
Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurių veikla susijusi su
grūdų saugojimu, apdorojimu ir didmenine prekyba, pageidaujantys verstis licencijuoto grūdų
sandėlio veikla, turi turėti VATŽŪM išduotą licenciją.
VATŽŪM vykdomos licencijų išdavimo, registravimo, licencijos galiojimo sustabdymo,
sustabdymo panaikinimo, licencijų galiojimo panaikinimo, licencijuotų grūdų sandėlių veiklos priežiūros
procedūros yra detaliai reglamentuotos teisės aktuose.
Juridinis ar fizinis asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia VATŽŪM prašymą ir tam tikrus
teisės aktuose nurodytus dokumentus.
VATŽŪM direktoriaus įsakymu sudaroma licencijų išdavimo komisija, kurios darbe gali
būti kviečiami dalyvauti kompetentingi specialistai iš kitų institucijų. Gavusi prašymą ir kitus
reikalingus dokumentus, komisija nagrinėja jų tinkamumą bei teisingumą, atliekamas sandėlio
patikrinimas.
Licencijos išduodamos neterminuotam laikui.
VATŽŪM išduoda licenciją arba motyvuotai atsisako ją išduoti ne vėliau kaip per 30 dienų
nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos.
Teisės aktai detaliai reglamentuoja licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo sąlygas
ir tvarką. Remdamasis komisijos išvadomis, sprendimą dėl licencijos išdavimo priima VATŽŪM
direktorius.
8. Licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla
Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, ūkininkas, kurių veikla susijusi su bulvių,
daržovių ir vaisių saugojimu, apdorojimu ir didmenine prekyba, pageidaujantys verstis licencijuoto
bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veikla, turi turėti VATŽŪM išduotą licenciją.
Licenciją išduoda, atsisako išduoti, pakeičia, sustabdo galiojimą, panaikina galiojimo
sustabdymą ir panaikina galiojimą VATŽŪM, vadovaudamasi teisės aktų nustatytais reikalavimais.
Licencijų bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklai išdavimą, jų galiojimo sustabdymą ir
panaikinimą, kriterijus šalies įmonėms ar užsienio įmonių filialams (toliau – įmonės), ūkininkams,
pageidaujantiems vykdyti licencijuoto bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklą reglamentuoja žemės
ūkio ministro įsakymu patvirtintos taisyklės.
Įmonė ar ūkininkas, norintys gauti licenciją, VATŽŪM pateikia prašymą ir kitus teisės
aktuose nurodytus reikalingus dokumentus. VATŽŪM sudaro Licencijų išdavimo komisiją (toliau –
komisija), kuri nagrinėja pateiktus dokumentus ir teikia išvadas dėl licencijų išdavimo VATŽŪM
direktoriui.
VATŽŪM išduoda licenciją arba motyvuotai atsisako ją išduoti ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos. Apie atsisakymą
išduoti licenciją bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklai pareiškėjui pranešama raštu, nurodant
tokio sprendimo motyvus.
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Teisės aktuose nustatyti konkretūs reikalavimai, kai licencijos galiojimas sustabdomas bei
sąlygos, kurioms esant licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas VATŽŪM direktoriaus
įsakymu. Taip pat nustatytos sąlygos, kai licencijos galiojimas panaikinamas.
VATŽŪM direktoriaus įsakymai dėl licencijos bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklai
išdavimo ir pakartotinio išdavimo, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo panaikinimo
bei licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo skelbiami VATŽŪM svetainėje.
Sprendimas panaikinti licencijos galiojimą gali būti ginčijamas įstatymų nustatyta tvarka.
9. Augalų apsaugos produktų registravimas
AAP registravimas – teisės aktų nustatyta tvarka VATŽŪM atliekamas fizinio ar juridinio
asmens pateiktos paraiškos ir dokumentų apie augalų apsaugos produktą ir jame esančią vieną ar
kelias veikliąsias medžiagas įvertinimas ir sprendimo įregistruoti augalų apsaugos produktą ir suteikti
teisę jį tiekti rinkai bei leisti naudoti priėmimas.
Paraiškas įregistruoti augalų apsaugos produktus pareiškėjai teikia VATŽŪM. Paraiškas
nagrinėja tarnybos AAP registravimo skyrius. Duomenų apie veikliąsias medžiagas, esančias AAP,
teikimo reikalavimai, duomenų apie AAP teikimo reikalavimai bei nurodytu duomenų įvertinimo
tvarka nustatomi Europos Sąjungos teisės aktais.
Žemės ūkio ministro įsakymu, iš mokslo ir kitų institucijų atstovų sudaromas Patariamasis
komitetas, kuris teikia VATŽŪM pasiūlymus ir rekomendacijas dėl augalų apsaugos produktų
įregistravimo. Sprendimą dėl AAP registravimo priima direktorius, sprendimas įforminamas
direktoriaus įsakymu.
10. Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimas
Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimas – procedūra, kuria VATŽŪM įvertina, ar
dauginamosios medžiagos tiekėjai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, ir įrašo juos į atestuotų
dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą.
VATŽŪM direktorius sudaro Augalų dauginamosios medžiagos atestavimo komisiją (toliau
– Komisija), kurios darbe gali būti kviečiami dalyvauti kompetentingi specialistai iš kitų institucijų.
VATŽŪM per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos patikrina pareiškėjo, norinčio tapti
dauginamosios medžiagos tiekėju, dokumentus. Komisija atlieka pareiškėjo veiklos patikrinimą
gamybos vietoje.
Jeigu pareiškėjas atitinka dauginamosios medžiagos tiekėjui keliamus reikalavimus,
Komisija teikia siūlymą VATŽŪM direktoriui atestuoti jį dauginamosios medžiagos tiekėju ir išduoti
jam dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą pagal VATŽŪM direktoriaus patvirtintą formą ir
įtraukti į atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą.
11. Pažymėjimai (sertifikatai) apie augalo veislės įrašymą į Nacionalinį augalų veislių
sąrašą
VATŽŪM sudaro ir tvarko Nacionalinį augalų veislių sąrašą (Žemės ūkio ministerijos
nustatyta tvarka). Augalų veislių tyrimų rezultatams nagrinėti ir vertinti, pasiūlymams dėl augalų
naujų veislių įrašymo į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar dėl išbraukimo iš jo teikti sudaroma
Valstybinė augalų veislių vertinimo komisija (toliau – komisija). Jos sudėtį ir nuostatus tvirtina žemės
ūkio ministras.
Komisija teikia siūlymus dėl augalų naujų veislių įrašymo į Nacionalinį augalų veislių
sąrašą.
Nacionalinis augalų veislių sąrašas tvirtinamas VATŽŪM direktoriaus įsakymu.
12. Pažymos apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatytą tetrahidrokanabinolio (THC)
kiekį
Pažyma apie pluoštinių kanapių mėginyje nustatytą tetrahidrokanabinolio (THC) kiekį –
oficialus VATŽŪM dokumentas, kuris išduodamas pluoštinių kanapių augintojui, vadovaujantis
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Tyrimų protokolo (toliau – protokolas) duomenimis ir augintojui apmokėjus už mėginio paėmimą ir
ištyrimą. Protokolą VATŽŪM išduoda Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto
laboratorija, atlikus mėginio tyrimą THC kiekiui nustatyti.
13. Sėklos, Sėklinių bulvių, Sodo augalų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
sertifikatai
Sėklos sertifikatas – VATŽŪM išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama augalo rūšis,
sertifikuotos sėklos veislė, kategorija ir atitiktis teisės aktų nustatytiems reikalavimams.
Sėklinių bulvių sertifikatas – VATŽŪM išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama
augalo rūšis, sėklinių bulvių veislė, kategorija ir atitiktis teisės aktų nustatytiems reikalavimams.
Sodo augalų sertifikatas – VATŽŪM išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama sodo
augalų dauginamosios medžiagos ar sodo augalų rūšis ar gentis, veislė, kategorija ir atitiktis teisės
aktų nustatytiems reikalavimams.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sertifikatas (toliau – EBPO
sertifikatas) – VATŽŪM išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad sertifikuotos sėklos
siunta, yra padauginta pagal EBPO žolių ir ankštinių augalų, javų ar kryžmažiedžių bei kitų aliejinių
pluoštinių augalų sėklos schemas ir atitinka nustatytus reikalavimus.
Dauginamosios medžiagos tiekėjas, norintis sertifikuoti dauginamąją medžiagą VATŽŪM
pateikia prašymą aprobuoti sėklinius pasėlius, sodo augalų dauginamąją medžiagą ar sodo augalus,
bei paimti mėginius iš sertifikavimui paruoštų siuntų. VATŽŪM įvertinus sėklinius pasėlius ir atlikus
dauginamosios medžiagos siuntų kokybės įvertinimą išduoda:
Sėklos sertifikatą, kai sėklos siunta atitinka Privalomųjų rinkai tiekiamos javų, pašarinių
augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų, daržovių, ar runkelių sėklos kokybės reikalavimus;
Sėklinių bulvių sertifikatą, kai sėklinių bulvių siunta atitinka Privalomųjų rinkai tiekiamų
sėklinių bulvių reikalavimus;
Sodo augalų sertifikatą, kai sodo augalų dauginamosios medžiagos ar sodo augalų siunta
atitinka Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų
reikalavimus;
EBPO sertifikatą, kai sėklos siunta yra skirta tarptautinei prekybai, jai yra išduotas oranžinis
Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos sertifikatas, sertifikuojama veislė įrašyta į EBPO veislių
tinkamų sertifikavimui sąrašą, o siuntos fasuotės paženklintos EBPO etiketėmis, kurios atitinka
procedūros apraše nustatytus reikalavimus.
Sėklos, Sėklinių bulvių ir Sodo augalų sertifikatai išduodami tiekėjui ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo tyrimų pabaigos, jei sumokėta valstybės rinkliava. EBPO sertifikatas išduodamas
per 3 darbo dienas, nuo prašymo gavimo dienos, jei tiekėjas atitinka procedūros apraše nustatytus
reikalavimus.
14. Vienkartiniai leidimai, įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse
narėse ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri
nepripažinta lygiaverte dauginamajai medžiagai, išaugintai Europos Sąjungoje
Dauginamosios medžiagos tiekėjai, norintys įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos
Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, VATŽŪM pateikia prašymą, kurio forma
nustato žemės ūkio ministras, nurodo ne Europos Sąjungos valstybes, iš kurių nori įvežti dauginamąją
medžiagą.
Žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta komisija (toliau – komisija) priima sprendimą, kuriose
ne Europos Sąjungos valstybėse bus nustatoma, ar dauginamosios medžiagos dauginimą ir
sertifikavimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų
dauginamosios medžiagos ir sodo augalų ir Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir
sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklą, reikalavimų aprašus ir Privalomuosius dekoratyvinių augalų
dauginamosios medžiagos reikalavimus (toliau – privalomieji reikalavimai), taikomus Lietuvos
Respublikoje.
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Dauginamosios medžiagos tiekėjai, vadovaudamiesi komisijos sprendimu, VATŽŪM turi
pateikti teisės aktus, reglamentuojančius dauginamosios medžiagos dauginimą ir sertifikavimą
(tiekėjo įsipareigojimai, augalų tapatumo požymiai, sveikatingumas, fasavimas, pakavimas,
ženklinimas, kontrolės priemonės ir kt.) ne Europos Sąjungos valstybėse.
VATŽŪM, vadovaudamasi privalomaisiais reikalavimais, per 6 mėnesius išnagrinėja, ar
reikalavimai, nurodyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose dauginamosios medžiagos dauginimą ir
sertifikavimą ne Europos Sąjungos valstybėse, visais atžvilgiais atitinka privalomuosius
reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikoje.
VATŽŪM, išnagrinėjusi ne Europos Sąjungos valstybių teisės aktus, komisijai pateikia
ataskaitą dėl ne Europos Sąjungos valstybių, kuriose dauginamosios medžiagos dauginimą ir
sertifikavimą reglamentuojantys teisės aktai atitinka privalomuosius reikalavimus, taikomus Lietuvos
Respublikoje.
Komisija, išnagrinėjusi VATŽŪM pateiktą ataskaitą, priima sprendimą dėl vienkartinių
leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją
medžiagą išdavimo. Vienkartinis leidimas išduodamas, jei dauginamoji medžiaga visais atžvilgiais
atitinka privalomuosius reikalavimus.
Dauginamoji medžiaga įvežama tik per tuos pasienio kontrolės punktų muitinės postus,
kuriuose yra fitosanitarijos punktai.
15. Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažyma
Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažyma – VATŽŪM dokumentas,
išduodamas užsakovui, kuriame pateikiami dauginamosios medžiagos mėginio tyrimų rezultatai bei
kita su tiriamuoju mėginiu susijusi informacija ir nurodoma ar mėginio tyrimo rezultatai atitinka (arba
neatitinka) privalomuosius kokybės reikalavimus.
Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažyma išrašoma ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo tyrimų pabaigos ir perduodama užsakovui tik sumokėjus valstybės rinkliavą.
16. Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje
gamyboje patvirtinimai
VATŽŪM išduoda patvirtinimus, kad tam tikro pavadinimo trąšos ir (ar) dirvožemio
gerinimo priemonės, kurios yra leistinos naudoti pagal reglamento (EB) Nr. 889/2008 I priedą, yra
tinkamos naudoti ekologinėje gamyboje.
Patvirtinimui gauti pareiškėjai pateikia VATŽŪM patvirtintos formos prašymą išduoti
patvirtinimą dėl trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje
(toliau – patvirtinimas) ir susijusius dokumentus.
VATŽŪM išduoda patvirtinimą arba motyvuotai atsisako jį išduoti ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų nuo dokumentų, reikalingų patvirtinimui išduoti, gavimo dienos. Apie atsisakymą
išduoti patvirtinimą pareiškėjui pranešama raštu, nurodant tokio sprendimo motyvus.
Išduotas patvirtinimas paskelbiamas VATŽŪM interneto svetainėje.
Jeigu kurios nors Europos Sąjungos valstybės narės sertifikavimo įstaiga, atsakinga už
leidimo išdavimą naudoti trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones ekologinėje gamyboje, yra
patvirtinusi, kad tam tikro pavadinimo trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės leistinos
naudoti ekologinėje gamyboje, VATŽŪM patvirtinimo papildomai nebeišduoda. Ūkio subjektui
pateikus VATŽŪM kitos Europos Sąjungos valstybės narės sertifikavimo įstaigos išduotą
patvirtinimą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, VATŽŪM jį paskelbia interneto tinklalapyje.
Išvados
Atlikus teisės aktų, reglamentuojančių leidimų, licencijų išdavimą ir kitų papildomų teisių
suteikimą galima teigti, kad minėtuose teisės aktuose aiškiai ir tiksliai reglamentuojama
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administracinės procedūros eiga, terminai, nustatyti konkretūs ir objektyvūs reikalavimai procedūroje
dalyvaujantiems asmenims.
Teisės aktuose aiškiai nurodyti leidimus, licencijas ir kitus dokumentus išduodantys
subjektai, išsamiai apibrėžtos jų kompetencijos ribos, todėl galimybė šiems subjektams veikti savo
nuožiūra yra apribota.
Sprendimą dėl daugumos leidimų, licencijų išdavimo ir kitų papildomų teisių suteikimo
priima VATŽŪM direktorius. Kai kuriuos sprendimus priima kiti VATŽŪM direktoriaus įgalioti
specialistai savo nuožiūra.
Daugumai sprendimų yra numatyta kolegiali sprendimo priėmimo procedūra – kolegiali
institucija (komisija) atlieka situacijos ir dokumentų patikrinimą ir įvertinimą bei pateikia sprendimą
priimančiam asmeniui motyvuotą nuomonę dėl leidimo, licencijos išdavimo / neišdavimo ar kitos
papildomos teisės suteikimo / nesuteikimo. Įvertinęs komisijos išvadas, VATŽŪM direktorius priima
galutinį sprendimą.
Komisijos sudaromos remiantis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Bendrojo darbo grupių ir
komisijų darbo reglamento patvirtinimo“, kuriuo nustatoma VATŽŪM sudaromų darbo grupių ir
komisijų darbo tvarka (komisijos darbo organizavimas, sprendimų priėmimo tvarka, komisijos teisės
ir pareigos bei komisijos narių asmeninė atsakomybė už priimtus sprendimus).
Teisės aktuose yra nustatyti aiškūs kriterijai, principai ir sąlygos, kuriais vadovaujantis
priimami sprendimai dėl leidimų, licencijų ar kitų dokumentų išdavimo, numatyti konkretūs
sprendimų priėmimo kriterijai. Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant detaliau reglamentuoti prekybos
tapačiais Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktais ir augalų apsaugos
produktų registravimo neprofesionaliajam naudojimui tvarką šiuo metu VATŽŪM rengiami
atitinkamų teisės aktų projektai.
Teisės aktai numato vienodas sąlygas pareiškėjams gauti minėtus, papildomas teises
suteikiančius, dokumentus. Tuo užtikrinamas veiklos ir sprendimų priėmimo skaidrumas.
Teisės aktuose yra atskirtas sprendimo išduoti papildomas teises suteikiančius dokumentus
priėmimo ir šios veiklos priežiūros / kontrolės funkcijų įgyvendinimas bei tas funkcijas atliekantys
subjektai.
Atliekama sprendimų priėmimo prevencinė (problemų išankstinis nuspėjimas ir
pašalinimas, specialistų, įgaliotų priimti tam tikrus sprendimus, mokymai, kvalifikacijos
tobulinimas), einamoji (proceso tikrinimas ir reguliavimas, veiklos rezultatai analizuojami ir
palyginami su ankstesniais laikotarpiais), paskesnioji (klaidų analizė, teisės aktų tobulinimas)
kontrolė. Sprendimų priėmimo kontrolė atliekama vadovaujantis bendraisiais teisės principais.
Siekiant užtikrinti operatyvumą priimant sprendimus, teikiant informaciją ūkio subjektams
ar kitoms institucijoms dokumentai skirstomi, vizuojami ir tvirtinami elektroniniu parašu.
Vykdant minėtą veiklą, taikomas „vieno langelio“ principas.
Kai kurių leidimų išdavimo paslauga perkelta į elektroninę erdvę.
Per analizuojamą laikotarpį VATŽŪM nebuvo gauta asmenų skundų, pranešimų ar kitokio
pobūdžio informacijos dėl VATŽŪM subjektų, išduodančių leidimus, licencijas ir kitus dokumentus,
veiklos ir priimtų sprendimų teisėtumo, pagrįstumo.
VATŽŪM negauta duomenų, kad būtų pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl VATŽŪM
specialistų, kurių veikla yra susijusi su licencijų bei leidimų išdavimu, korupcinių nusikalstamų veikų,
taip pat negauta duomenų, jog asmenys analizuojamu laikotarpiu skundėsi dėl tokių specialistų
galimų korupcinių veikų, dėl kurių ikiteisminis tyrimas nepradedamas. Informacija dėl galimų
korupcijos apraiškų periodiškai renkama ir analizuojama vykdant ūkio subjektų apklausas. Apklausų
duomenimis minėtu laikotarpiu tokių apraiškų nustatyta nebuvo.
VATŽŪM teisės aktai yra periodiškai peržiūrimi, nuolat vykdomas nustatytų teisinio
reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas.
III.

VATŽŪM priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar

16
savivaldybės institucijos patvirtinimo
VATŽŪM suteikta teisė pagal kompetenciją rengti teisės aktus (įsakymus) ir kontroliuoti jų
vykdymą.
VATŽŪM direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas), kuriame detaliai
reglamentuojama VATŽŪM įsakymų projektų rengimo, derinimo su kitais VATŽŪM padaliniais bei
su kitomis suinteresuotoms valstybės įstaigoms ir tvirtinimo tvarka. VATŽŪM direktoriaus
įsakymais tvirtinamų norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas atliekamas
rengiant teisės aktų projektus – rengėjų, analizuojant su padalinių vadovais ir pagal kompetenciją su
kitų padalinių (taip pat Teisės ir personalo skyriaus) specialistais.
Siekiant optimizuoti VATŽŪM veiklos procesus, įgyvendinti jų nuolatinį tobulinimą bei
užtikrinti efektyvesnę VATŽŪM veiklą ir maksimaliai kokybiškai vykdyti funkcijas bei teikti
paslaugas, VATŽŪM įgyvendino projektą ,,Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos veiklos valdymo procesų gerinimas įdiegiant ir sertifikuojant kokybės vadybos sistemą
pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus“, kurio metu buvo sukurta, įforminta
dokumentais, įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema. 2015 m. sausio 28 d. VATŽŪM
išduotas sertifikatas patvirtino, kad kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008 / LST EN ISO
9001:2008 standarto reikalavimus. 2015 m. pabaigoje atliktas priežiūros auditas nustatė, kad vadybos
sistemos sertifikavimas tęsiamas ir kad kokybės vadybos sistema atitinka minėto standarto
reikalavimus. Kokybės vadybos sistema padeda nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, veiklos
valdymą bei efektyvumą, tobulinti veiklos metodus.
Sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems
nereikia kitos valstybės ir savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo, procedūros atliekamos
Reglamento nustatyta tvarka bei griežtai laikantis įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei žemės ūkio
ministro įsakymų, nustatančių valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo reikalavimus
ir sąlygas, nuostatų.
VATŽŪM yra priimti teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimų įgyvendinimą (dokumentų sąrašo 11 dalis). Dalis pirkimų proceso vykdoma
naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacine sistema ir Dokumentų valdymo sistema
„DocLogix“, kas leidžia užtikrinti pirkimų skaidrumą ir duomenų atsekamumą bei operatyvinę
kontrolę. Tačiau dėl teisės aktų neaiškumo bei didelės apimties išlieka galimybė teisės aktus
interpretuoti bei vykdyti viešuosius pirkimus šališkai. Taip pat siekiant padidinti viešuosius pirkimus
vykdančių specialistų nepriklausomumą, pakeista VATŽŪM struktūra įsteigiant naują padalinį –
Viešųjų pirkimų skyrių, tiesiogiai pavaldų VATŽŪM direktoriui.
Regioninių skyrių ir kai kurių metodinių skyrių bei fitosanitarijos postų specialistai yra
įgalioti nagrinėti administracinius teisės pažeidimus ir skirti nuobaudas. Skiriant administracines
nuobaudas administracinių teisės pažeidimų bylose, nereikalingas kitų valstybės institucijų
tvirtinimas.
IV. Tam tikrose VATŽŪM veikos srityse naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį
sudaranti informacija
Kai kurie VATŽŪM valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turi
teisę susipažinti ir dirbti su įslaptinta informacija. 2016 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 3D-421 „Dėl
darbuotojų, atsakingų už įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę, skyrimo ir
teisės dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma administravimą, apsaugą
ir kontrolę, skyrimo ir teisės dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma
„Riboto naudojimo“, darbuotojams, kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos, žymimos
slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, naudojimo ar tokios informacijos apsauga, suteikimo“
patvirtintas VATŽŪM darbuotojų, turinčių teisę susipažinti su įslaptinta informacija, turinčią žymą
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„Riboto naudojimo“, sąrašas. Darbuotojai, dirbantys su įslaptinta informacija, dažniausiai
sprendimus priima kolegialiai.
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. A1-201 „Dėl konfidencialios informacijos tvarkymo Valstybinėje
augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos“ yra patvirtinti Konfidencialios informacijos
nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas ir Konfidencialumo
pasižadėjimo forma. Konfidencialumo pasižadėjimą pasirašo visi VATŽŪM valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie atlikdami savo tarnybines funkcijas susipažįsta su
konfidencialia informacija.
Siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos tinkamą apsaugą, VATŽŪM naudojamoje
Dokumentų valdymo sistemoje „DocLogix“ yra numatyta galimybė tokius dokumentus registruoti ir
kaupti užtikrinant jų saugumą ir neprieinamumą.
VATŽŪM nebuvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir
kontrolės tvarkos pažeidimų.
Motyvuotos išvados:
Apibendrinant galima teigti, kad nors VATŽŪM veikla yra reglamentuota įstatymų ir kitų
teisės norminių aktų, yra nustatyti sprendimų priėmimo kriterijai ir procedūros, VATŽŪM padalinių
uždaviniai ir funkcijos yra nustatyti padalinių nuostatuose, o valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijos nustatytos pareigybių aprašymuose bei už valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, padarytus teisės normų pažeidimus,
atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, yra numatyta atsakomybė, tačiau remiantis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatyme nustatytais korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijais, korupcijos
pasireiškimo tikimybė egzistuoja.
VATŽŪM padalinių veikla atitinka 4 iš 7 korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijų.
Didžiausia korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja VATŽŪM veiklos srityse, susijusiose su
padalinių atliekamų kontrolės ir priežiūros funkcijų vykdymu. Mažiausia pasireiškimo tikimybė yra
valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimo srityje.
Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti bei korupcijos pasireiškimo
tikimybei VATŽŪM veiklos srityse šalinti numatyta imtis šių priemonių:
1. Organizuoti VATŽŪM specialistų antikorupcinį švietimą.
2. Tobulinti teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą, nuostatas.
3. Tobulinti teisės aktų, reglamentuojančių prekybos tapačiais Lietuvos Respublikoje
registruotiems augalų apsaugos produktais reikalavimus, nuostatas.
4. Tobulinti augalų apsaugos produktų registravimo neprofesionaliajam naudojimui tvarką.
5. Tobulinti teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų procesus ir procedūras,
nuostatas, kelti pirkimus atliekančių VATŽŪM specialistų kvalifikaciją.
PRIDEDAMA. Dokumentų, pagrindžiančių didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę
Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos, sąrašas, 10 lapų.

Direktorius

Sergejus Fedotovas
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DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ DIDELĘ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĘ VALSTYBINĖJE AUGALININKYSTĖS TARNYBOJE PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS, SĄRAŠAS
1. Genetiškai modifikuotų organizmų kontrolė
Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas;
Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 3D-919 „Dėl
genetiškai modifikuotų augalų pasėlių, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai
modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų kontrolės bei pasėlių,
augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų, kuriose galėtų būti genetiškai
modifikuotų organizmų, stebėsenos ir žemės ūkio ministro 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D515 pripažinimo netekusiu galios“;
Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 3D-210 „Dėl
įvežamų į Lietuvos Respubliką, vežamų per ją į kitas Europos Sąjungos šalis, taip pat vežamų tranzitu
žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir
dauginamosios medžiagos bei tokių augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos
krovinių, kuriuose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, kontrolės ir stebėsenos taisyklių
patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“;
Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
lapkričio 16 d įsakymas Nr. 3D-504/D1-608 „Dėl genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio
su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministro 2007 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 3D-1 „Dėl
ketinamų Lietuvoje auginti genetiškai modifikuotų augalų pasėlių deklaravimo ir informacijos apie
juos teikimo taisyklių patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m.
sausio 6 d. įsakymas Nr. A1-6 „Dėl genetiškai modifikuotų augalų pasėlių, žmonių maistui ir gyvūnų
pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos
siuntų bei tų pasėlių ir siuntų, kurie galėjo būti genetiškai modifikuoti, kontrolės ir stebėsenos
Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo
26 d. įsakymas Nr. A1-170 „Dėl genetiškai modifikuotų organizmų atsiradimo rizikos šalių ir kultūrų
sąrašo patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m.
spalio 24 d. įsakymas Nr. A1-325 „Dėl mėginių ėmimo laboratoriniams genetinės modifikacijos
tyrimams metodikos patvirtinimo“.
2. Šviežių vaisių ir daržovių kontrolė
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 3D-488 „Dėl
importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos
standartams patikros taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 3D-521 „Dėl
pripažintų prekiautojų šviežiais vaisiais ir daržovėmis patvirtinimo ir jų tiekiamos rinkai bei
eksportuojamos produkcijos tikrinimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr.3D-524 „Dėl
šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams kontrolės informacinės sistemos
„Vaiskoris“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. 3D-516 „Dėl
šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams kontrolės informacinės sistemos
„Vaiskoris“ nuostatų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 3D-536 „Dėl
bulvių, daržovių ir vaisių sandėlio veiklos licencijavimo taisyklių bei higienos reikalavimų
licencijuotų bulvių, daržovių ir vaisių sandėlių saugykloms ir patalpoms patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 677
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 193 „Dėl
maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystes tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus ir Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A1-123/b1-368 „Dėl
mato dydžiais išreiškiamų šviežių vaisių ir daržovių kokybinių rodiklių vertinimo metodikos
patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystes tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus ir Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A1-123/B1-368 „Dėl
mato dydžiais išreiškiamų šviežių vaisių ir daržovių kokybinių rodiklių vertinimo metodikos
patvirtinimo“; Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
įsakymas Nr. A1-165 „Dėl licencijos verstis licencijuoto bulvių, daržovių ir
vaisių sandėlio veikla blanko privalomosios formos teksto ir rekvizitų patvirtinimo“.
3. Fitosanitarinė kontrolė
Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1111 „Dėl Lietuvos
Respublikos fitosanitarinio registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro
nuostatų patvirtinimo“;
Fitosanitarinio tikrinimo ir fitosanitarijos priemonių naudojimo nuo spyglinių rutulgrybių ir
pušinių rutulgrybių tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m.
rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3D-591 „Dėl Fitosanitarinio tikrinimo ir fitosanitarijos priemonių
naudojimo nuo spyglinių rutulgrybių ir pušinių rutulgrybių tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Plaukuotaspragių fitosanitarinio tikrinimo ir fitosanitarijos priemonių naudojimo tvarkos
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 14 d. įsakymu
Nr. 3D-123 „Dėl Plaukuotaspragių fitosanitarinio tikrinimo ir fitosanitarijos priemonių naudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Fitosanitarijos priemonių nuo tabakinių baltasparnių naudojimo šiltnamių žemės ūkio
ekosistemose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 4 d.
įsakymu Nr. 3D-529 „Dėl Fitosanitarijos priemonių nuo tabakinių baltasparnių naudojimo šiltnamių
žemės ūkio ekosistemose taisyklių patvirtinimo“;
Fitosanitarijos priemonių nuo minamusių naudojimo šiltnamiuose ir (arba) atviro grunto
ekosistemose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo
2 d. įsakymu Nr. 3D-134 „Dėl Fitosanitarijos priemonių nuo minamusių naudojimo šiltnamiuose ir
(arba) atviro grunto ekosistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių
produktų ir kitų objektų, skirtų mokslo ir selekcijos tikslams, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš
trečiųjų šalių, jų vežimo tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimo šalies teritorijoje taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-262
„Dėl Tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių
produktų ir kitų objektų, skirtų mokslo ir selekcijos tikslams, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš
trečiųjų šalių, jų vežimo tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimo šalies teritorijoje taisyklių
patvirtinimo“;
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Fitosanitarijos priemonių nuo bakterinės degligės naudojimo tvarkos aprašas, aptvirtintas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl
Fitosanitarijos priemonių nuo bakterinės degligės naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Bulvių žiedinio puvinio fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 28 d. įsakymu
Nr. 3D-97 „Dėl Bulvių žiedinio puvinio fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo
taisyklių patvirtinimo“;
Fitosanitarijos priemonių kovai su grybu Diaporthe vaccinii Shear taikymo ūkiuose taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-19 „Dėl
Fitosanitarijos priemonių kovai su grybu Diaporthe vaccinii Shear taikymo ūkiuose taisyklių
patvirtinimo“;
Bulvių vėžio fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 89 „Dėl Bulvių vėžio
fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarkos patvirtinimo“;
Fitosanitarijos priemonių kovai su bulvių gumbų verpstiškumo viroido naudojimo tvarkos
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D441 „Dėl Fitosanitarijos priemonių kovai su bulvių gumbų verpstiškumo viroido naudojimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 3D-924 „Dėl
Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro naudojamų dokumentų formų patvirtinimo ir žemės
ūkio ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 382 pripažinimo netekusiu galios“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 3D-224 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 3D-180 „Dėl
fitosanitarijos priemonių kovai su obelų šakų išvešėjimo ir kriaušių nykimo fitoplazmomis naudojimo
taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d.įsakymas Nr. 3D-355 „Dėl
prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 3D-134 „Dėl
Fitosanitarijos priemonių nuo minamusių naudojimo šiltnamiuose ir (arba) atviro grunto
ekosistemose tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 4 d.įsakymas Nr. 3D-529 „Dėl
fitosanitarijos priemonių kovai su tabakiniu baltasparniu Bemisia tabaci (Gennadius) taikymo
šiltnamių agroekosistemose taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 3D-459 „Dėl
fitosanitarijos priemonių kovai su slyvų raupligės virusu taikymo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 3D-458 „Dėl
fitosanitarijos priemonių nuo šakinės fitoftorozės naudojimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 3D-440 „Dėl
fitosanitarijos priemonių kovai su Pepino mozaikos virusu taikymo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 3D-318 „Dėl
fitosanitarijos priemonių kovai su Puccinia horiana p. Henn. taikymo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 28 d.įsakymas Nr. 3D-98 „Dėl
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kenksmingojo organizmo fitosanitarinės kontrolės ir
fitosanitarijos priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 3D-57 „Dėl
augalų, augalinių produktų ir kitų su jais susijusių objektų gamybos, saugojimo, realizavimo ir
išvežimo iš Lietuvos Respublikos bei augalų natūraliose augavietėse fitosanitarinės kontrolės
taisyklių bei reikalavimų fitosanitariniams sertifikatams eksportui ir reeksportui aprašo patvirtinimo“;
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 3D-10 „Dėl
maistinių bulvių augintojų registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre ir jų
kontrolės“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-227
„Dėl išvežamų iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federaciją augalų, augalinių produktų ir kitų objektų
fitosanitarinių sertifikatų ir fitosanitarinių sertifikatų reeksportui formų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.
kovo 25 d. įsakymas Nr. 3D-171/1K-080 „Dėl įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Bendriją
bei gabenamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio patikrinimo
taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m.
birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-338/1K-217 „Dėl augalų, augalinės kilmės produktų ir kitų objektų,
kuriems būtina fitosanitarinė kontrolė, įvežimo punktų sąrašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 3D-88 „Dėl
kompensacijos už nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių taikymo skaičiavimo metodikos
patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-265 „Dėl
minimalių reikalavimų, keliamų augalų, augalinės kilmės produktų ir kitų objektų, kuriems būtina
fitosanitarinė kontrolė, įvežimo punktams, sąrašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-264 „Dėl
kenksmingųjų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-263 ,,Dėl
augalo pasą ir saugomas zonas reglamentuojančių taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-262 „Dėl
tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir
kitų objektų, skirtų mokslo ir selekcijos tikslams, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, jų
vežimo tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimo šalies teritorijoje taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 240 „Dėl kai
kurių kenksmingų augalams ir augaliniams produktams organizmų fitosanitarinės kontrolės ir
fitosanitarijos priemonių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 219 „Dėl
bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo tvarkos
patvirtinimo “;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 3D-408 „Dėl
Medinės pakavimo medžiagos ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 3D-519 „Dėl
į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą įvežamos medinės pakavimo medžiagos tikrinimo taisyklių
patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 3D-574 „Dėl
Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo,
ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. A1138 „Dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams
produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m.
spalio 8 d. įsakymas Nr. A1-349 „Dėl Europos Sąjungos vidinio fitosanitarinio pranešimo išdavimo
ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m.
vasario 15 d. įsakymas Nr. A1-43 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių medinės pakavimo
medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą, ženklinimą ir tiekimą rinkai,
veiklos priežiūros tvarkos aprašo ir džiovinimo kamerų patikrinimo akto patvirtinimo“;
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Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m.
rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. A1-557 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos neatidėliotinų veiksmų pušinių stiebinių nematodų plitimui Lietuvoje ir Europos
Sąjungoje užkirsti plano patvirtinimo";
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo
31 d. įsakymas Nr. A1-186 „Dėl Eksportuojamų ar reeksportuojamų augalų, augalinių produktų ir
kitų objektų krovinių fitosanitarinės rizikos bei ūkio subjektų, vykdančių krovinių eksportą ir
reeksportą, patikimumo rizikos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolė
Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas;
Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 „Dėl Dauginamosios
medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymu
Nr. A1-377 „Dėl dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio
7 d. įsakymas Nr. 105 „Dėl dauginamosios medžiagos tiekėjo atestacijos dokumentų formų
patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m.
gegužės 8 d. įsakymas Nr. A1-307 „Dėl prašymo dėl atestavimo dauginamosios medžiagos tiekėju
ir pareiškėjo atestavimo dauginamosios medžiagos tiekėju patikrinimo akto formų patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m.
gegužės 8 d. įsakymas Nr. A1-308 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1-84 „Dėl dauginamosios
medžiagos tiekėjo atestacijos dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo“;
Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas,
patvirtintas Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 382 „Dėl Privalomųjų
rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Žemės
ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 274„Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos
kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Žemės
ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 275 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių
sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas
Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381„Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių
augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių privalomųjų reikalavimų aprašas, patvirtintas Žemės ūkio
ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 215 „Dėl Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių privalomųjų
reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas
Žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos
daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“;
Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų
reikalavimų aprašas, patvirtintas Žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 383 „Dėl
Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų reikalavimų
aprašo patvirtinimo“;

23
Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus
sėklą, reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo
23 d. įsakymu Nr. 365 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios
medžiagos, išskyrus sėklą, reikalavimų aprašo“;
Privalomieji dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 371 „Dėl Privalomųjų
dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų“;
Privalomųjų rinkai tiekiamos grikių sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 374 „Dėl Privalomųjų rinkai
tiekiamos grikių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų
sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002
m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 218 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos gėlių, kai kurių daržovių bei
prieskonių ir vaistinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
Vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą
dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte Europos Sąjungoje išaugintai dauginamajai
medžiagai, išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m.
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-694 „Dėl Vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką
ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą, kuri nepripažinta lygiaverte
Europos Sąjungoje išaugintai dauginamajai medžiagai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“;
Javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklės,
patvirtintos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m.
birželio 21 d. įsakymu Nr. A1-196 „Dėl Javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių
pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“;
Sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-112 „Dėl
sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“;
Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-170 „Dėl
runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“;
Sodo augalų dauginamosios medžiagos aprobavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės sėklų
ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1A-83
„Dėl Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2005 m. birželio 3
d. įsakymo Nr. 1A-81 „ Dėl sodo augalų dauginamosios medžiagos aprobavimo taisyklių“
pakeitimo“;
Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-171 „Dėl
daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“;
Sėklos sertifikato išdavimo procedūros aprašas, patvirtintas Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymu A1-187 „Dėl
Sėklos sertifikato išdavimo procedūros aprašo patvirtinimo“;
Sėklinių bulvių ir sodo augalų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 10 d. įsakymu A1112 „Dėl Sėklinių bulvių ir Sodo augalų sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažymos išdavimo tvarkos aprašas,
patvirtinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m.
gruodžio 4 d. įsakymu A1-465 „Dėl Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažymos
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sertifikatų išdavimo ir numerių
etiketėms suteikimo procedūros aprašas, patvirtintas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A1-8 ,,Dėl Ekonominio
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bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sertifikatų išdavimo ir numerių etiketėms suteikimo
procedūros aprašo patvirtinimo‘‘.
Etikečių, skirtų sėklos fasuotėms ženklinti, išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 5 d. įsakymas Nr.
A1-2 „Dėl etikečių, skirtų sėklos fasuotėms ženklinti, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Grūdų kontrolė
Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1486 „Dėl įgaliojimų
suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų
įstatymą“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimas Nr. 1523 „Dėl licencijuotų
sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 6 d. nutarimas Nr. 135 „Dėl valstybės
institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir
garantijų fondo garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 987 „Dėl valstybės
institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo
priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 381 „Dėl grūdų
sandėlių veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-245
„Dėl grūdų ir jų produktų kokybės vertinimo tinklo funkcionavimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-180 „Dėl licencijos blanko formos, licencijos teksto ir rekvizitų
patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A1-179 „Dėl licencijų grūdų sandėlio veiklai išdavimo tvarkos
patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-180 „Dėl licencijos blanko formos, licencijos teksto ir rekvizitų
patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A1-179 „Dėl licencijų grūdų sandėlio veiklai išdavimo tvarkos
patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2011 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. A1-207 „Dėl intervencinių grūdų sandėlių atitikties, grūdų
kokybės ir specialiosios kiekio ir kokybės apskaitos tikrinimų procedūros aprašo ir tikrinimo akto dėl
sandėlio tinkamumo supirkti ir saugoti intervencinio pirkimo grūdus tvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-180 „Dėl licencijos blanko formos, licencijos teksto ir rekvizitų
patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A1-179 „Dėl licencijų grūdų sandėlio veiklai išdavimo tvarkos
patvirtinimo“.
6. Trąšų kontrolė
2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl
trąšų;
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2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 kuriuo nustatomos išsamios
Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo
įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės;
Lietuvos Respublikos pašarų įstat ymas;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375 „Dėl
Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m.
liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti
aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 3D-354 „Dėl
Trąšų saugojimo, naudojimo ir apskaitos kontrolės pirminėje pašarų gamyboje aprašo patvirtinimo“.
7. Augalų apsaugos produktų kontrolė
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl
oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir
maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių;
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl
augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir
91/414/EEB;
2011 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 547/2011 kuriuo dėl augalų apsaugos
produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009;
Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1439 „Dėl Leidimų
prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių ir Augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos
Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinių leidimų išdavimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“;
Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564
„Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių
patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3D-227
„Dėl geros augalų apsaugos praktikos taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 3D-535 „Dėl
Augalų apsaugos plano patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m.
gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-438 „Dėl integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės bendrųjų
principų taikymo apklausos anketos patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m.
sausio 22 d. įsakymas Nr. A1-15 „Dėl leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais ir prašymo
išduoti leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais formų patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo
25 d. įsakymas Nr. A1-103 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių
narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo ir Prašymo išduoti augalų
apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės
valstybių vienkartinį leidimą formų patvirtinimo“;
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Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m.
lapkričio 20 d. įsakymas Nr. A1-379 „Dėl ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimo aprašų
patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m.
rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. A1-268 „Dėl išimtų iš apyvartos neregistruotų ir falsifikuotų augalų
apsaugos produktų registro formos patvirtinimo“.
Ūkio subjektų veiklos saugant, naudojant ir tiekiant rinkai augalų apsaugos produktus
priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A1-675 „Dėl Ūkio subjektų veiklos
saugant, naudojant ir tiekiant rinkai augalų apsaugos produktus priežiūros tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
8. Augalų apsaugos produktų registravimas
Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas;
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl
augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir
91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1);
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo remiantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr.1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi
duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo remiantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr.1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką,
nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų
vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB)
Nr.1107/2009.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 3D-935 „Dėl
Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos taisyklių
patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 3D-436 „Dėl
Augalų apsaugos produktų registracijos patariamojo komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 3D-162
„Dėl Konsultavimo komisijos sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.
Prekybos analogiškais augalų apsaugos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-118 „Dėl Prekybos
analogiškais augalų apsaugos produktais taisyklių patvirtinimo“
9. Veislių įrašymas į Nacionalinį augalų veislių sąrašą
Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-692 ,,Dėl
Nacionalinio augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“.
10. Pluoštinių kanapių auginimo priežiūra ir pluoštinių kanapių tiekimo rinkai
kontrolė
Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-867 „Dėl
Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-914 „Dėl
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Tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo, tiriant pluoštinių kanapių mėginius, metodikos
patvirtinimo“.
11. Kiti teisės aktai
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas;
Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 3D-421 „Dėl
darbuotojų, atsakingų už įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę, skyrimo ir
teisės dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma administravimą, apsaugą
ir kontrolę, skyrimo ir teisės dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma
„Riboto naudojimo“, darbuotojams, kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos, žymimos
slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, naudojimo ar tokios informacijos apsauga, suteikimo“.
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m.
rugsėjo13 d. įsakymas Nr. A1-313 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų
protokolus ir nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos supaprastintų viešųjų
pirkimų taisyklės, patvirtintos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-6 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viešojo pirkimo komisijos
darbo reglamentas, patvirtintas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. A1-75 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m.
sausio 27 d. įsakymas Nr. A1-26 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos nuolatinės viešojo pirkimo komisijos sudarymo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatai, patvirtinti
2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodžio 22 d. įsakymas Nr. A1-181 „Dėl Bendrojo darbo grupių ir komisijų darbo reglamento
patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m.
liepos 9 d. įsakymas Nr. A1-201 „Dėl konfidencialios informacijos tvarkymo Valstybinėje
augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos“;
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m.
gegužės 14 d. įsakymas Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos
patikrinimus, formų patvirtinimo“;
Valstybinės augalininkystes tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m.
liepos 12 d. įsakymas Nr. A1-249 „Dėl Ženklinimo reikalavimų nesilaikymo atvejų pripažinimo
mažareikšmiais ženklinimo neatitikimais rekomendacijų patvirtinimo“.

