PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 turite būti sumokėjęs už atestavimą

Informacija apie dauginamosios medžiagos
tiekėjo pažymėjimo išdavimą

45,6 Eur mokestį. Sąskaitą faktūrą mokėjimui

Jei ketinate dauginti, įvežti, perfasuoti ir
tiekti rinkai javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių
augalų, runkelių, daržovių sėklą, sėklines bulves ir
sodo augalus (išskyrus CAC medžiagą) ar jų
dauginamąją / sodinamąją medžiagą, privalote
turėti

dauginamosios

medžiagos

tiekėjo

pažymėjimą. Jei tik platinsite (t. y. parduosite
jau supakuotą dauginamąją medžiagą) – jums
pažymėjimo nereikia.

Pažymėjimas išduodamas per 30 darbo
dienų nuo prašymo pateikimo dienos, jeigu visi
prašyme nurodyti duomenys ir pateikti papildomi
dokumentai bei jūsų veikla, komisijos nuomone,
atitinka

Dauginamosios

medžiagos

tiekėjų

atestavimo tvarkos apraše nurodytus reikalavimus.
Plačiau su reikalavimais skirtingų augalų
grupių dauginamajai medžiagai, kurią tieksite
rinkai, galite susipažinti Tarnybos svetainėje.

Kad gautumėte pažymėjimą:
 turite būti įregistravęs savo ūkį Ūkininkų
ūkių registre, arba įmonę – Juridinių asmenų
registre;
 turėti

jums pateiks komisijos atstovas.

Informacija apie įregistravimą pluoštinių
kanapių produktų tiekėjų sąraše
Jei ketinate tiekti rinkai pluoštinių kanapių

atitinkamą

įrangą,

techniką,

patalpas;

produktus – žaliavines ar mirkytas kanapes,
šiaudelius, sėjai neskirtas pluoštinių kanapių sėklas

 Augalininkystės

tarnybai

–

ir sėjai skirtas pluoštinių kanapių sėklas (toliau –

Tarnyba) turite pateikti prašymą dėl atestavimo.

PKP), Tarnybai Pluoštinių kanapių produktų

Prašymo formą galite užpildyti el. paslaugų portale

tiekimo rinkai kontrolės tvarkos apraše nustatyta

„Elektroniniai

tvarka turite pateikti Prašymą įtraukti į pluoštinių

valdžios

vartai“,

(toliau

adresu

www.epaslaugos.lt, ar rasti Tarnybos interneto

kanapių

svetainėje:

atestavimo

pateikiamas el. p. info@vatzum.lt arba adresu

Prašymą

Ozo g. 4A, 08200 Vilnius. Paslauga suteikiama

„Prašymas

dėl

dauginamosios medžiagos tiekėju“.

reikia pateikti atitinkamam Tarnybos regioniniam
skyriui pagal jūsų veiklos vietą;
 atestavimą

atlikusi

produktų

tiekėjų

sąrašą.

Prašymas

nemokamai.
PKP tiekėjas pagal Pluoštinių kanapių

Augalų

auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų

dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo

tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo (toliau –

komisija (toliau – komisija) Tarnybos direktoriui

aprašas) reikalavimus privalo:

turi pateikti siūlymą Jus atestuoti;
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 tiekiamų rinkai PKP etiketėje arba

adresą apie ketinamus įsivežti PKP, nurodyti

lydimuosiuose dokumentuose nurodyti produkto

pluoštinių kanapių produktų pavadinimą ir tiekimo

pavadinimą, kiekį ir tiekėjo rekvizitus;

rinkai paskirtį.

 pildyti įsigytos pluoštinių kanapių sėklos,

Tarnyba konsultuoja telefonu, el. paštu,

užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų bei

interneto svetainėje, rengia viešąsias konsultacijas,

sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos

organizuoja seminarus.

žurnalą (aprašo 3 priedas);
 saugoti PKP įsigijimo dokumentus;
 kontrolės metu Tarnybos specialistams

Šią informaciją parengė Augalų
dauginamosios medžiagos skyrius (kontaktai)
2019 m. rugpjūčio mėnesį.

pateikti atsakingos institucijos išduotą pažymą,
kuria patvirtinama, kad PKP gauti iš Lietuvoje
išaugintų ar importuotų iš trečiųjų šalių kanapių,
kuriose THC kiekis neviršija 0,2 proc.;
 tiekti rinkai tik sertifikuotą sėjai skirtą
pluoštinių

kanapių

sėklą,

kurios

fasuotės

paženklintos oficialiomis etiketėmis.
 teikti Tarnybos regioniniams skyriams
informaciją

apie

planuojamą

sertifikuotos

pluoštinių kanapių sėklos siuntos perfasavimą į
mažesnes fasuotes;
 įvežti iš trečiųjų šalių sėjai skirtą
pluoštinių kanapių sėklą tik tada, jei ji yra
sertifikuota ir Tarnybos sprendimu pripažinta
lygiaverte išaugintai Europos Sąjungoje;
 turėti

importuotos

sėklos

siuntos

sertifikatą;
 įvežti iš trečiųjų šalių pluoštinių kanapių
produktus tik tada, jei Kaimo verslo ir rinkų plėtros
agentūros

yra

pripažintas

patvirtintuoju

importuotoju ir turi kanapių importo licenciją;
 prieš

tiekdamas

rinkai,

informuoti

Tarnybos regioninį skyrių pagal vykdomos veiklos

El. paštas: info@vatzum.lt
Ūkio subjektų priežiūra:
http://www.vatzum.lt/lt/administracineinformacija/ukio-subjektu-prieziura/
www.vatzum.lt

