VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI GEROSIOS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ
VEIKSMINGUMO BANDYMŲ PRAKTIKOS SERTIFIKATĄ FORMOS IR PRAŠYMO
FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2018 m. gegužės 9 d. Nr. A1-248
Vilnius
Vadovaudamasi Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos
sertifikatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo
panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d.
įsakymu Nr. 3D-510 „Dėl Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos
sertifikatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo
panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktu:
1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. Prašymo išduoti gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos
sertifikatą formą;
1.2. Prašymo išduoti gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos
sertifikatą formos pildymo taisykles.
2. P a v e d u Augalų apsaugos produktų registravimo skyriui paskelbti šį įsakymą
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Rasa Rimkutė
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Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-248
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas / telefonas, el. paštas)

Valstybinei augalininkystės tarnybai
prie Žemės ūkio ministerijos

PRAŠYMAS
IŠDUOTI GEROSIOS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ VEIKSMINGUMO BANDYMŲ
PRAKTIKOS SERTIFIKATĄ
_____________________
(data)

____________________________________
(vieta)

1. Prašome išduoti gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo praktikos
sertifikatą (toliau – GBP sertifikatas) šiems bandymams vykdyti (reikiamą pažymėti x):
Augalų apsaugos produkto tipas: F1
H
Lauko augalai:
Migliniai javai
Kukurūzai
Rapsai
Bulvės
Cukriniai runkeliai
Pupiniai javai
Miglinės žolės
Daržovės
Kiti2
Sodo augalai:
Vaismedžiai
Uogakrūmiai
Uoginiai augalai
Kiti
Šiltnamio augalai:
Vaisinės daržovės
Lapinės daržovės
Prieskoninės žolės
Dekoratyviniai augalai
Kiti
Miško augalai:
Medynai
Negyva mediena
Medelynai

I

AR

B

Kiti2

2

Kiti
Sandėliai:
Sandėliuojami augalai
Sandėliuojami augaliniai produktai
Tušti sandėliai
Kiti
1

F – fungicidai, H – herbicidai, I – insekticidai, AR – augimo reguliatoriai, B – beicai, kiti – augimo inhibitoriai,
defoliantai, repelentai, fumigantai, moliuskocidai, dezinfekcijos priemonės.
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Kiti (nurodyti):_________________________________________________________________

2. Juridinio arba fizinio asmens paskirtas už gerąją bandymų praktiką atsakingas
asmuo:
Vardas, pavardė:__________________________________________________________________
Telefonas:_______________________________________________________________________
El. pašto adresas:__________________________________________________________________
3. Prašome apie priimtą sprendimą dėl GBP sertifikato išdavimo pranešti (reikiamą
pažymėti x):
raštu

⬜

elektroniniu paštu

⬜

elektroninėmis priemonėmis per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt

⬜

⬜

4. Valstybės rinkliava sumokėta
PRIDEDAMA (reikiamą pažymėti x):
1. informacija apie organizacinę struktūrą, ___ lapas / lapai
2. informacija apie mokslinį ir techninį personalą, ___ lapas / lapai
3. informacija apie patalpas, laboratorijas, šiltnamius, sandėlius ir kitą, ___ lapas / lapai
4. informacija apie bandymų laukus, ___ lapas / lapai
5. informacija apie techniką ir įrangą, ___ lapas / lapai
6. standartinės darbo metodikos, ___ lapas / lapai
7. augalų apsaugos ar kitų jam prilyginamų Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotų pažymėjimų kopijos, ___ lapas / lapai
_________________________
(jei pareiškėjas yra juridinis
asmuo, nurodomas jo pareigų
pavadinimas)

____________________
(parašas)

⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜
⬜

__________________________
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-248
PRAŠYMO IŠDUOTI GEROSIOS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ VEIKSMINGUMO
BANDYMŲ PRAKTIKOS SERTIFIKATĄ FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS
1. Prašymo išduoti gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos
sertifikatą (toliau  prašymas) formos pildymo taisyklės nustato pagrindinius gerosios augalų
apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos prašymo išduoti sertifikatą formos pildymo
reikalavimus.
2. Prašymas pildomas aiškiai ir įskaitomai.
3. Prašymą išduoti gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos
sertifikatą (toliau  GBP sertifikatas) pildo ir pasirašo fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas.
4. Jei juridinis asmuo turi kelis padalinius, jų darbas nėra bendrai koordinuojamas ir
vykdomas ne pagal tas pačias standartines darbo metodikas, tokiu atveju kiekvienas filialas turi
teikti atskirą prašymą GBP sertifikatui gauti.
5. GBP sertifikatas išduodamas bandymų sričiai (-ims): lauko augalai, sodo augalai,
šiltnamio augalai, miško augalai ir sandėliai, neišskiriant augalų ar augalų apsaugos produktų tipų.
6. Pildant prašymą išduoti GBP sertifikatą:
6.1. 1 punkte pažymimi augalai ir augalų apsaugos produktų (toliau  AAP) tipai, tų sričių,
kurioms siekiama gauti GBP sertifikatą. Atsižvelgus į pažymėtus augalus ir AAP tipus, bus
vertinamas pasirengimas vykdyti nurodytus bandymus. Už kiekvieną pažymėtą papildomą bandymų
sritį bus imama valstybės rinkliava;
6.2. 2 punkte nurodomas juridinio arba fizinio asmens paskirtas, už gerąją bandymų praktiką
atsakingas, asmuo;
6.3. 3 punkte nurodomas būdas, kuriuo pareiškėjas pageidauja gauti informaciją apie
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) priimtus
sprendimus.
6.4. 4 punkte pažymėjus langelį (), patvirtinama, kad valstybės rinkliava sumokėta.
Prašymas pradedamas nagrinėti tik tuomet, kai įsitikinama, kad valstybės rinkliava sumokėta.
Valstybės rinkliavų dydžiai yra nurodyti Tarnybos tinklalapyje: www.vatzum.lt.
7. Prie prašymo turi būti pridėti septyni priedai:
7.1. 1 priede diagramos forma pateikiama informacija apie juridinio arba fizinio asmens
organizacinę struktūrą, ryšius tarp atskirų atsakingų asmenų / padalinių;
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7.2. 2 priede lentelės forma pateikiama informacija apie mokslinį ir techninį personalą:
Nr.
1.

Darbuotojas
Vardenis Pavardenis

Pareigos
1

Funkcijos
1, 2, 3

Kvalifikacija
1, 2, 3

Pareigos: 1 – direktorius, 2 – bandymų vadovas, 3 – bandymų vykdytojas, 4 – techninis
lauko darbuotojas, 5 – techninis laboratorijos darbuotojas, 6 – kiti.
Funkcijos: darbuotojas atsakingas už: 1  visos veiklos, susijusios su veiksmingumo
bandymais, organizavimą, 2  veiksmingumo bandymo planų rengimą ir tvirtinimą, 3  leidimų
atlikti veiksmingumo bandymus su neįregistruotais augalų apsaugos produktais mokslinių tyrimų ar
technologinės plėtros tikslais kontrolę, 4  derliaus sunaikinimą, 5  veiksmingumo bandymo
planavimą ir vykdymą, 6  veiksmingumo bandymų laukelių įrengimą, 7  apskaitų atlikimą ir
duomenų užrašymą ar įvedimą į kompiuterinę duomenų bazę, 8  gautų augalų apsaugos produktų
apskaitos tvarkymą, 9  įrangos kalibravimą, 10  augalų apsaugos produktų purškimą, barstymą,
beicavimą, įterpimą, 11  standartinių darbo metodikų rengimą, atnaujinimą ir saugojimą, 12 
veiksmingumo bandymų metu gautų duomenų (ilgalaikį) saugojimą, 13  veiksmingumo bandymų
ataskaitų rengimą, 14  laboratorinių analizių vykdymą, 15  tuščių augalų apsaugos produktų
pakuočių ir (ar) nepanaudotų augalų apsaugos produktų sunaikinimą, 16  darbuotojų saugą
naudojant augalų apsaugos produktus.
Kvalifikacija: 1  turi žemės ūkio, miškininkystės arba biologijos srities išsilavinimą, 2 –
turi augalų apsaugos pažymėjimą, 3 – turi bandymų vykdymo darbo patirties.
7.3. 3 priede lentelės forma pateikiama informacija apie turimas patalpas, laboratorijas,
šiltnamius ir sandėlius:
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Patalpa Nr. <...>

Dydis
(m2)

Paskirtis

Įrengimas

Bandymų

Stalai,

planavimas,

lentynos

Įranga

Kompiuteriai

duomenų
suvedimas,
ataskaitų
rašymas
2.

Patalpa Nr. <...>

Laboratorija

Laboratoriniai Svarstyklės
stalai, traukos
spinta
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3.

Patalpa Nr. <...>

Archyvas

Stalas,

-

lentynos
4.

5.

Saugojimo patalpa

Purkštuvų

Nr. <...>

laikymas

AAP svėrimo patalpa

AAP svėrimas

Lentynos

-

Stalas, traukos Svarstyklės
spinta

6.

AAP saugojimo

AAP laikymas

Lentynos

patalpa

Lentynos,
ventiliavimo
įranga

7.

Šiltnamis

Bandymų

Stelažai

vykdymas

Automatinė
klimato
reguliavimo
sistema

8.

Ūkinė patalpa Nr.

Ūkinio

<...>

inventoriaus

-

Inventorius

laikymas
7.4. 4 priede pateikiamas laukų sąrašas, nurodant jų vietą ir dydį (ha);
7.5. 5 priede lentelės forma pateikiama informacija apie turimą techniką ir įrangą:
Pavadinimas
Purškimo, barstymo, įterpimo įranga
Motorinis purkštuvas <modelis>
Sėklų beicavimo mašinos
Beicavimo mašina <modelis>
Sėjimo / sodinimo, derliaus nuėmimo technika
Kukurūzų sėjamoji <modelis>
Javų kombainas <modelis>
Svėrimo ir matavimo įranga
Svarstyklės <modelis> (0.01–4.500 g)
Svarstyklės <modelis> (20 g–150 kg)
Gaudyklės
Vabzdžių gaudyklė <modelis>
Kiti instrumentai
Lankeliai piktžolių apskaitai

Unikalus Nr.

SDM* Nr.
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Grūdų drėgmėmatis <modelis>
Kalibravimo rinkinys
Nužievinimo peilis
Klimato matuokliai
Meteorologinė stotelė <modelis>
Termometras (oro ir sant. drėgmės) <modelis>
Dirvožemio termometras <modelis>
Vėjo matuoklis <modelis>
Laboratorinė įranga
1000 grūdų skaičiuotuvas <modelis>
Džiovinimo krosnelė <modelis>
Inkubatorius <modelis>
Mikroskopas <modelis>
Binokuliaras <modelis>
Grūdų analizatorius <modelis>
*SDM – standartinė darbo metodika

7.6. 6 priedas – skaitmeninė laikmena, kurioje pateikiamos standartinės darbo metodikos.
Reikalavimai standartinėms darbo metodikoms yra nurodyti Gerosios augalų apsaugos produktų
veiksmingumo bandymų praktikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2000 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 259 „Dėl Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo
bandymų praktikos taisyklių patvirtinimo“ V skyriuje „Reikalavimai standartinėms darbo
metodikoms“.
7.7. 7 priede pateikiamos fiziniam asmeniui arba juridinio asmens darbuotojams, tiesiogiai
vykdantiems veiklą, susijusią su veiksmingumo bandymais, išduotų augalų apsaugos ar kitų jam
prilyginamų Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje
pažymėjimų kopijos. Jei augalų apsaugos pažymėjimui prilyginamas dokumentas yra išduotas ne
Lietuvos Respublikoje, kartu reikia pateikti šio pažymėjimo vertimą į lietuvių kalbą.
8. Prašymą galima pateikti: per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt,
tiesiogiai Tarnybai el. paštu info@vatzum.lt arba siunčiant paštu adresu: Ozo g. 4A, 08200 Vilnius.
Dėl informacijos apie GBP sertifikato išdavimą, prašymo pildymą ir kitais klausimais kreiptis
el. paštu migle.stonciene@vatzum.lt arba tel. (8 5) 262 49 40.
_____________________

