VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LICENCINIŲ SUTARČIŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2019 m. balandžio 8 d. Nr. A1-222
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi:
1. T v i r t i n u Licencinių sutarčių registravimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotoją, atsakingą už šio įsakymo registravimą,
supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos administravimo sritį, Augalų veislių skyriaus ir Augalų
dauginamosios medžiagos skyriaus bei regioninių skyrių vedėjus.

Direktorius

Sergejus Fedotovas
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PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 222
LICENCINIŲ SUTARČIŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Licencinių sutarčių registravimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato licencinių
sutarčių dėl augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos
teritorijoje, pateikimo registruoti Saugomų veislių sąrašo tvarkytojui – Valstybinei augalininkystės
tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) – ir jų registravimo
reikalavimus.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 275 „Dėl Privalomųjų
rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
2.2. Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 274 „Dėl Privalomųjų rinkai
tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
2.3. Privalomųjų rinkai tiekiamos grikių sėklos kokybės reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 374 „Dėl Privalomųjų rinkai
tiekiamos grikių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
2.4. Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 „Dėl Privalomųjų
rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
2.5. Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381 „Dėl Privalomųjų
aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
2.6. Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 „Dėl Privalomųjų
rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimo aprašo“.
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3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos augalų veislių apsaugos
įstatyme (toliau – Įstatymas) vartojamas sąvokas.
4. Tvarkos aprašo nuostatos privalomos selekcininkui, sukūrusiam ar atradusiam ir išskyrusiam
naują augalo veislę, kuriai suteikta teisinė apsauga Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos
teritorijoje, arba jo įgaliotajam atstovui, jeigu selekcininkas yra davęs rašytinį įgaliojimą įgaliotajam
atstovui sudaryti licencinę sutartį (toliau – licenciaras), sudariusiam licencinę sutartį su kitu asmeniu
(toliau – licenciatas), taip pat Augalininkystės tarnybos Augalų veislių, Augalų dauginamosios
medžiagos ir regioniniams skyriams.

II SKYRIUS
LICENCINĖS SUTARTIES PATEIKIMO REGISTRUOTI IR LICENCINĖS SUTARTIES
REGISTRAVIMO REIKALAVIMAI
5. Licencinėje sutartyje turi būti pateikta Įstatymo 34 straipsnyje nurodyta informacija.
6. Licenciaras, sudaręs licencinę sutartį su licenciatu, arba licenciatas, jei licenciaras įgalioja jį
pateikti prašymą užregistruoti licencinę sutartį, (toliau – pareiškėjas) pateikia Augalininkystės tarnybai
laisvos formos prašymą užregistruoti licencinę sutartį ir šios sutarties originalą arba kopiją (paštu,
elektroniniu paštu ar tiesiogiai atvykus į Augalininkystės tarnybą). Prašymas užregistruoti licencinę
sutartį turi būti parašytas lietuvių ar anglų kalba. Jeigu prašymas užregistruoti licencinę sutartį parašytas
kita kalba, turi būti pateikiamas jo vertimas į lietuvių kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas notaro.
7. Jeigu pareiškėjas pateikia registruoti licencinės sutarties originalą, jo kopiją padaro
Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu įgaliotas tvirtinti dokumentų kopijas Augalininkystės
tarnybos Augalų veislių ar kito skyriaus darbuotojas ir patvirtina ją Dokumentų rengimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų
rengimo taisyklių patvirtinimo“, 35, 53–55 punktų nustatyta tvarka.
8. Jeigu pareiškėjas pateikia registruoti licencinės sutarties kopiją, ji turi būti patvirtinta
pareiškėjo parašu, kartu nurodant pareigų pavadinimą (jei pareiškėjas yra juridinis asmuo), vardą,
pavardę, datą, ir antspaudu (jei jį turi).
9. Licencinė sutartis gali būti sudaryta lietuvių ar anglų kalba. Jeigu ji sudaryta kita kalba, turi
būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas notaro.
10. Augalininkystės tarnybos Augalų veislių skyriaus darbuotojas, prieš registruojant licencinę
sutartį, peržiūri Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
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duomenų bazę ir nustato, ar sumokėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d.
nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo
taisyklių patvirtinimo“ nustatyta valstybės rinkliava už licencinės sutarties registravimą.
11. Jei licencinę sutartį su licenciatu sudarė selekcininko įgaliotasis atstovas, įgaliotasis atstovas
kartu su prašymu užregistruoti licencinę sutartį pateikia selekcininko įgaliojimo ar kito dokumento,
kuriuo selekcininkas suteikia teisę įgaliotajam atstovui sudaryti licencinę sutartį, (toliau – įgaliojimas
sudaryti licencinę sutartį) originalą arba jo kopiją. Jei selekcininko įgaliotasis atstovas pateikia įgaliojimo
sudaryti licencinę sutartį originalą, jo kopija tvirtinama tvarkos aprašo 7 punkto nustatyta tvarka. Jei
selekcininko įgaliotasis atstovas pateikia įgaliojimo sudaryti licencinę sutartį kopiją, įgaliojimo sudaryti
licencinę sutartį kopija turi būti patvirtinta selekcininko ar jo įgaliotojo atstovo parašu, kartu nurodant
pareigų pavadinimą (jei selekcininkas ar jo įgaliotasis atstovas yra juridinis asmuo), vardą, pavardę, datą,
ir selekcininko ar jo įgaliotojo atstovo antspaudu (jei jį turi). Įgaliojimas sudaryti licencinę sutartį gali
būti sudarytas lietuvių ar anglų kalba. Jeigu jis sudarytas kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių
kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas notaro.
12. Jei licenciaras įgalioja licenciatą pateikti prašymą užregistruoti licencinę sutartį, licenciatas
kartu su prašymu užregistruoti licencinę sutartį pateikia licenciaro įgaliojimo ar kito dokumento, kuriuo
licenciaras suteikia teisę licenciatui pateikti prašymą užregistruoti licencinę sutartį, (toliau – įgaliojimas
pateikti prašymą) originalą arba jo kopiją. Jei licenciatas pateikia įgaliojimo pateikti prašymą kopiją, jo
kopija tvirtinama tvarkos aprašo 7 punkto nustatyta tvarka. Jei licenciatas pateikia įgaliojimo pateikti
prašymą kopiją, kopija turi būti patvirtinta licenciaro ar licenciato parašu, kartu nurodant pareigų
pavadinimą (jei licenciaras ar licenciatas yra juridinis asmuo), vardą, pavardę, datą, ir licenciaro ar
licenciato antspaudu (jei jį turi). Įgaliojimas pateikti prašymą gali būti sudarytas lietuvių ar anglų kalba.
Jeigu jis sudarytas kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas
notariškai.
13. Augalininkystės tarnybos Augalų veislių skyriaus darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo licencinės sutarties gavimo Augalininkystės tarnyboje dienos registruoja licencinę sutartį
Licencinių sutarčių registravimo žurnale, kurio formos pavyzdys pateiktas tvarkos aprašo priede, jei
nustato, kad pareiškėjo licencinei sutarčiai registruoti pateikti dokumentai atitinka tvarkos aprašo 5, 6, 8,
9, 11 ar 12 punktų reikalavimus ir yra sumokėta valstybės rinkliava už licencinės sutarties registravimą.
14. Jei pareiškėjas licencinei sutarčiai registruoti pateikė ne visus dokumentus ar dokumentus,
neatitinkančius tvarkos aprašo 5, 6, 8, 9, 11 ar 12 punktų reikalavimų, arba jei licencinėje sutartyje
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nustatomi trūkumai (joje nurodytos augalų veislės, kurioms nėra suteikta teisinė apsauga Lietuvos
Respublikoje arba Europos Sąjungos teritorijoje, ar pasibaigęs licencinės sutarties galiojimo terminas
arba licencinė sutartis neatitinka kitų Įstatymo 34 straipsnyje nurodytų reikalavimų), arba jei pareiškėjas
nesumokėjo valstybės rinkliavos, Augalininkystės tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
licencinės sutarties gavimo Augalininkystės tarnyboje dienos elektroniniu paštu informuoja pareiškėją
apie nustatytus trūkumus ir nurodo ne trumpesnį nei 20 darbo dienų terminą nurodytiems trūkumams
pašalinti. Tokiu atveju terminas licencinei sutarčiai registruoti skaičiuojamas nuo visų patikslintų
dokumentų pateikimo.
15. Apie licencinės sutarties įregistravimą Augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu informuoja
pareiškėją ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo licencinės sutarties įregistravimo Licencinių sutarčių
registravimo žurnale.
16. Nutraukus licencinę sutartį arba pratęsus jos galiojimo terminą, pareiškėjas privalo
elektroniniu paštu apie tai nedelsiant informuoti Augalininkystės tarnybos Augalų veislių skyrių.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Licencinių sutarčių registravimo žurnalas skelbiamas Augalininkystės tarnybos intraneto
svetainėje. Licencinės sutartys neviešinamos.
18. Pareiškėjas, teikdamas prašymą užregistruoti licencinę sutartį, gali jame nurodyti, kad tam
tikra licencinėje sutartyje nurodyta informacija yra konfidenciali.
19. Augalininkystės tarnyba privalo užtikrinti informacijos, kuri pareiškėjo nurodyta kaip
konfidenciali, apsaugą ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio pareiškėjo
sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos atskleidimas yra privalomas pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus.
––––––––––––––––––––––
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Licencinių sutarčių registravimo
tvarkos aprašo
priedas
(Licencinių sutarčių registravimo žurnalo formos pavyzdys)

LICENCINIŲ SUTARČIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Eil.
Nr.

Licencinės
sutarties
įregistravimo
data

Licencinės
sutarties
objektas

Licenciaras

Licenciatas

Pateiktas
licencinės
sutarties
originalas /
kopija

Valstybės
rinkliavos
sumokėjimo
data

––––––––––––––––––––––

Terminas,
iki kurio
galioja
licencinė
sutartis

Pastabos

