GRŪDŲ IR JŲ PRODUKTŲ KOKYBĖS SERTIFIKATAI
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo
Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio subjektas, eksportuojantis, importuojantis,
Lietuvos
Respublikoje
transportuojantis
paprastuosius ir kietuosius kviečius, kitus maistinius
(miglinių, pupinių javų ir kt.) grūdus, dantinius
(titnaginius) kukurūzus ir jų produktus, aliejinių
augalų sėklas, gali gauti kokybės sertifikatą.
1. 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų
organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio
produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro
žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL
2007 L 299, p. 1);
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1666 „Dėl pasirengimo
administruoti Europos Sąjungos žemės ūkio ir
žuvininkystės prekybos sistemos priemones“;
3. 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“;
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008
m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 3D-314 „Dėl
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų
dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų
kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų
patvirtinimo“;
5. Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos viršininko 2003 m. spalio 27 d.
įsakymas Nr. 1A-336 „Dėl grūdų ir jų produktų
kokybės sertifikatų ir Grūdų kokybės būklės
tikrinimo akto formų patvirtinimo“;
6. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 13
d. įsakymas Nr. A1-91 „Dėl Ėminių ėmimo
procedūros aprašo patvirtinimo“;
7. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 19
d. įsakymas Nr. A1-99 „Dėl Grūdų ir jų produktų
kokybės dokumentų išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Prašymas ir asmens duomenys reikalingi sudaryti
sutartį.
Augalininkystės
produktų
kokybės
tyrimų
laboratorijos (skyriaus) vyriausioji specialistė
Deimantė Gedvilaitė, tel. (8 5) 237 5571,
el. p. deimante.gedvilaite@vatzum.lt;
Kauno regioninio skyriaus vyresnioji specialistė
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Alma Paltarokaitė,
tel. (8 37) 208 718,
el. p. alma.paltarokaite@vatzum.lt;
Šiaulių regioninio skyriaus darbuotojai:
- vyresnioji specialistė Renata Balčiūnienė,
tel. (8 426) 52 489,
el. p. renata.balciuniene@vatzum.lt;
- Stanislovas Mankevičius,
tel. (8 41) 432 812,
el. p. stanislovas.mankevicius@vatzum.lt;
Alytaus regioninio skyriaus specialistas Antanas
Urbanavičius, tel. (8 315) 71 616,
el. p. a.urbanavicius@vatzum.lt;
Klaipėdos regioninio skyriaus vyresnysis specialistas
Kazys Reichenbachas,
tel. (8 46) 303 400,
el. p. kazys.reichenbachas@vatzum.lt;
Panevėžio regioninio skyriaus vedėjas
Špokavičius, tel. (8 45) 462 375,
el. p. vaidas.spokavicius@vatzum.lt;

Vaidas

Marijampolės regioninio skyriaus vedėja
Lilija Pacevičienė, tel. (8 343) 97 094,
el. p. lilija.paceviciene@vatzum.lt;

Administracinės paslaugos vadovas

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė
Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Tauragės
regioninio
skyriaus
specialistė
Sigita Bružienė, tel. (8 446) 61 220,
el. p. sigita.bruziene@vatzum.lt
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų
laboratorijos (skyriaus) vedėja Vida Timinskienė, tel.
(8 5) 276 0342,
el. p. vida.timinskiene@vatzum.lt
Nedelsiant po atlikto grūdų ar jų produktų kokybės
patikrinimo.
Paslauga apmokestinama:
1. Eksportuojamų ir importuojamų varpinių bei
ankštinių javų grūdų bei jų produktų, aliejingųjų
augalų sėklų bei grūdinės kilmės žaliavų
inspektavimas ir kokybės sertifikatų išdavimas –
0,25 Eur už toną;
2. Eksportuojamų ir importuojamų varpinių bei
ankštinių javų grūdų, aliejingųjų augalų sėklų ir kitų
grūdinės kilmės krovinių inspektavimas, įvertinant
užkrėstumą aruodiniais kenkėjais bei juslinius
kokybės rodiklius, ir sertifikatų, skirtų pateikti
muitinei, išdavimas – 0,12 Eur už toną;
3. Importuojamų, eksportuojamų ir tranzitu per
Klaipėdos jūrų uostą siunčiamų varpinių bei
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Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

ankštinių javų grūdų ir jų produktų, aliejingųjų
augalų sėklų bei grūdinės kilmės žaliavų
inspektavimas ir kokybės sertifikatų išdavimas –
0,15 Eur už toną;
4. Autotransportu siunčiamų varpinių bei ankštinių
javų grūdų bei jų produktų, aliejingųjų sėklų
inspektavimas ir kokybės sertifikatų išdavimas –
12,62 Eur už vieną autotransporto priemonę.
Ūkio subjektas pateikia Prašymą išduoti grūdų kokybės
sertifikatus ir Prašymą išduoti grūdų produktų kokybės
sertifikatus pagal nustatytas formas arba laisvos
formos prašymą.

