TARPTAUTINĖS SĖKLŲ TYRIMO ASOCIACIJOS (ISTA) SERTIFIKATAI
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Sėklos tiekėjas, norintis gauti ISTA tarptautinį
oranžinį sėklos siuntos sertifikatą, pateikia tarnybos
regioniniam skyriui Prašymą paimti mėginį iš sėklos
siuntos. Sėklų rūšis turi būti įrašyta ISTA taisyklių 2
A lentelėje ir įtraukta į Augalininkystės produktų
tyrimų laboratorijos (skyriaus) (toliau – APKTLS)
akreditavimo apimtį. Oficialiajam mėginių ėmėjui
paėmus sėklos mėginį (-ius) iš sėklos siuntos ir
APKTLS atlikus sėklos kokybės tyrimus pagal ISTA
taisyklių tyrimų metodikas, išduodamas ISTA
Tarptautinis oranžinis sėklos siuntos sertifikatas. Jei
sėklos tiekėjas pageidauja gauti ISTA Tarptautinį
mėlyną sėklos mėginio sertifikatą, jis, atvykęs į
APKTLS ar atsiuntęs mėginį paštu ar per pasiuntinį,
pateikia sėklos mėginį kartu su Prašymu dėl sėklų
kokybės tyrimų atlikimo. Atlikus akredituotų augalų
rūšių sėklos kokybės tyrimus, išduodamas ISTA
Tarptautinis mėlynas sėklos mėginio sertifikatas.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

1. Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA)
taisyklės;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių
valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo“;
3. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 2 d.
įsakymas Nr. A1-237 „Dėl Sėklų mėginių ėmėjų
sąrašo patvirtinimo“ (kartu su 2017 m. vasario 1 d.
įsakymo Nr. A1-65 redakcija ir 2017 m. gegužės 5 d.
įsakymu Nr. A1-251 keitimu);
4. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d.
įsakymas Nr. A1-366 „Dėl Sėklų mėginių ėmimo
metodikos patvirtinimo“ (kartu su 2017 m. kovo 14 d.
įsakymu Nr. A1-143 keitimu).
Sėklos tiekėjas pateikia regioniniams skyriams
Prašymą paimti mėginį iš sėklos siuntos (ISTA
Tarptautiniam oranžiniam sertifikatui gauti), o
kreipiantis į Augalininkystės produktų kokybės tyrimų
laboratoriją (skyrių) – Prašymą dėl sėklų kokybės
tyrimų atlikimo arba laisvos formos prašymą (tik
ISTA Tarptautiniam mėlynam sertifikatui gauti).
Pateikiama informacija apie sėklos siuntą ir / arba
sėklos mėginį.
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų
laboratorijos (skyriaus) vyriausiosios specialistės:
- Regina Los, tel. (8 5) 276 0341,
el. p. regina.los@vatzum.lt;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo
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- Virginija Meilutė, tel. (8 5) 276 0341,
el. p. virginija.meilute@vatzum.lt;
Kauno regioninio skyriaus vyresnioji specialistė
Gailutė Ramanauskienė, tel. (8 37) 320 632,
el. p. gailute.ramanauskiene@vatzum.lt;
Panevėžio regioninio skyriaus vyriausioji specialistė
Regina Meilutytė, tel. (8 45) 462 887,
el. p. regina.meilutyte@vatzum.lt;
Šiaulių regioninio skyriaus:
- vyriausioji specialistė Vitalija Astrauskienė, tel. (8
41) 432 812,
el. p. vitalija.astrauskiene@vatzum.lt;
- specialistė Lina Stripeikienė, tel. (841) 430 743,
el. p. lina.stripeikiene@vatzum.lt;
Tauragės regioninio skyriaus vyresnioji specialistė
Birutė Tenikienė, tel. (8 446) 61 220,
el. p. birute.tenikiene@vatzum.lt;
Klaipėdos regioninio skyriaus specialistė
Albina Gumuliauskienė, tel. (8 46) 471 844,
el. p. albina.gumuliauskiene@vatzum.lt;

Administracinės paslaugos vadovas

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

Vilniaus regioninio skyriaus vyriausiasis specialistas
Saulius Pranckūnas, tel. (8 5) 238 3970,
el. p. saulius.pranckunas@vatzum.lt
Augalininkystės
produktų
kokybės
tyrimų
laboratorijos (skyriaus) vedėjo pavaduotoja
Rasita Kybartienė, tel. (8 5) 276 0341,
el. p. rasita.kybartiene@vatzum.lt
Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo ISTA
taisyklėse nustatytos tyrimo atlikimo trukmės ir
pageidaujamų tyrimų skaičiaus.
Paslauga
apmokestinama
valstybės
rinkliava.
Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai patvirtinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio
15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės
rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

