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Vilnius

P a k e i č i u

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2013 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. A1-194 „Dėl dokumentų formų patvirtinimo“ ir
išdėstau jį nauja redakcija:
„VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 113-3285;
2010, Nr. 12-559) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės
24 d. įsakymu Nr. 3D-490 (Žin., 2010, Nr. 61-3012; 2011, Nr. 101-4755), 10.1 punktu:
1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. Mėginio kenksmingiesiems organizmams nustatyti paėmimo akto formą;
1.2. Taikomų fitosanitarijos priemonių akto formą.
2.

N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punktu patvirtinta Mėginio kenksmingiesiems organizmams nustatyti
paėmimo akto forma naudojama Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) specialistams atliekant augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinės
būklės valstybinę kontrolę;
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2.2. Mėginio kenksmingiesiems organizmams nustatyti paėmimo aktą pildo Tarnybos
regioninių skyrių arba Tarnybos pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių)
specialistai;
2.3. Mėginio kenksmingiesiems organizmams nustatyti paėmimo akto dalį „Mėginio
tinkamumo tirti įvertinimas“ pildo Tarnybos Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos specialistai prieš
atliekant laboratorinę ekspertizę;
2.4. šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintas Taikomų fitosanitarijos priemonių aktas naudojamas
informuoti ūkio subjektus apie atliktos laboratorinės ekspertizės rezultatus ir taikomas
fitosanitarijos priemones.
3.

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio

ministerijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl dokumentų formų
patvirtinimo“.

Direktorius

Parengė

Evaldas Zigmas Čijauskas

Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 3 d. įsakymu
Nr. A1-194
(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemė ūkio
ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 19 d. įsakymo
Nr. A1-220 redakcija)
VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
____________________________________________________________________
(struktūrinio padalinio pavadinimas, adresas)

MĖGINIO KENKSMINGIESIEMS ORGANIZMAMS NUSTATYTI PAĖMIMO AKTAS
20___ m. ______________________ d. Nr.____

II. Informacija apie
mėginį

I. Mėginio paėmimo vieta ir
paskirtis

____________________
(vieta)
Mėginio paėmimo vieta: □__________________pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas □ transporto
priemonė □ sandėlis □ šiltnamis □ sėjomainos laukas □ durpynas □ sodas □ medelynas □ parkas arba miesto
želdynai □ natūrali ekosistema □ kita (nurodyti):
□ Patikrinimo akto data ir numeris:
□ Bendrojo įvežimo dokumento augalams ir
augaliniams produktams data ir numeris:
□ Įvežamo krovinio mėginys

□ Išvežamo krovinio mėginys

□ Fitosanitarinės stebėsenos mėginys
□ Įtariamų kenksmingųjų organizmų EPPO kodai:
□ visas augalas □ augalų dalys □ augaliniai produktai □ dirvožemis □ durpės □ sapropelis □ substratas □ vanduo
□ gaudyklė □ gyvūnai □ kita (nurodyti):
Augalo rūšis ir veislė:
Tiriamo objekto mėginys: □ bulvių gumbai □ mediena
□ su požymiais
□ be požymių
□ vaisiai □ sėklos □ šakos □ lapai
Mėginio dydis (vnt., kg, l):
Mėginio plombos Nr.:
Mėginį sudarančių pakuočių kiekis (vnt.)
Lydintis dokumentas (importo/įvežimo atveju):

Papildoma informacija, pastabos:

III. Duomenys

Kilmės šalis:
Tikrinamas kiekis (ha, t, vnt., m3):
Mėginio temperatūra (esant būtinybei):
Mėginio paėmimo laikas:
Mėginio paėmimą procedūrą reglamentuojantis teisės
aktas:

Laboratorinius tyrimus apmoka:

□ Valstybinė augalininkystės
tarnyba

___________________________________
(mėginį paėmusio asmens pareigos)

___________________
(parašas)

Susipažinau, vieną egzempliorių gavau
_________________________
______________________
(vardas, pavardė)
(parašas)

□ Ūkio subjektas

_____________________________________
(vardas, pavardė)
____________
(data)
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Tyrimo informacija
(pildoma laboratorijoje)

Mėginio tinkamumo tirti įvertinimas

Mėginio tyrimo pradžios data:
Mėginio registracijos Nr.:
Mėginio kiekis (kg, l, vnt.) priėmimo metu:

Mėginį įvertino: ___________________________
(pareigos)

tinkamas
netinkamas (priežastis):
Neatitikties ir korekcinių veiksmų įrašo Nr.

____________
(parašas)

______________________________
(vardas, pavardė)

Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 3 d. įsakymu
Nr. A1-194
(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 19 d. įsakymo
Nr. A1- 220 redakcija)

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
_______________________________________ REGIONINIS SKYRIUS

TAIKOMŲ FITOSANITARIJOS PRIEMONIŲ AKTAS
20___ m. ______________________ d. Nr. ________

______________
(vieta )
Aš,
Valstybinės
augalininkystės
tarnybos
prie
Žemės
ūkio
ministerijos
specialistas
______________________________________, 20___ m. ___________ d. atlikau augalinės kilmės produkcijos
fitosanitarinį tikrinimą, kurio metu paėmiau mėginį laboratorinei ekspertizei, Patikrinimo akto __________________
data

Nr.________. Mėginio kenksmingiesiems organizmams nustatyti paėmimo akto __________ Nr. _______________
data

Tikrintas ūkio subjektas ______________________________________________________ įmonės / asmens kodas
______________________ Fitosanitarinio registro pažymėjimo Nr. ________________________________________
adresas _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Produkcijos
pavadinimas

Kilmė

Veislė

Lauko Nr.

Kateg.

Plotas
(ha)

Mato
vnt.

Kiekis

Karant.
ekspert.
liud. Nr.

Taikomos
priemonės

Laboratorinės ekspertizės rezultatai:_________________________________________________________________
Specialisto išvados ir nurodymai:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(pareigos)

Susipažinau, vieną egzempliorių gavau
___________________
(parašas)

_________________________
(vardas, pavardė)

____________
(data)

(parašas)

(vardas, pavardė)

