KAS YRA AUGALO PASAS?

KAS REIKALINGA, NORINT GAUTI
AUGALO PASĄ?
Augintojai, gamintojai, supirkėjai bei vežėjai,
norintys gauti augalo pasą, turi:
• būti registruoti LR fitosanitariniame registre
(registro tvarkytojas – Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –
Tarnyba) Fitosanitarijos skyrius);
• užtikrinti, jog jų realizuojami augalai
bei augaliniai produktai būtų neužkrėsti
kenksmingaisiais organizmais ir atitiktų kokybės
reikalavimus;
• saugoti pirkimo–pardavimo dokumentus,
vesti augalų, augalinių produktų ir augalų pasų
apskaitą;
• bendradarbiauti su Tarnybos regioninių
skyrių specialistais.
AUGALO PASO INFORMACIJA

Augalo pasas – tai dokumentas, kuris užtikrina,
jog augalams bei augaliniams produktams
reguliariai atliekama fitosanitarinė kontrolė.
KAM REIKALINGI AUGALŲ PASAI?
Augalų pasai reikalingi sodinamajai medžiagai
(sodinukams, daržovių bei gėlių daigams,
sėklinėms bulvėms), žiedadulkėms, įskiepiams,
poskiepiams ir kitiems augaliniams produktams,
kuriems reikalinga fitosanitarinė kontrolė bei
kurie yra:
• parduodami tolesniam dauginimui;
• skirti sėklininkystės ūkiams,
komerciniams sodams ar medelynams;
• parduodami supirkėjams;
• vieno supirkėjo parduodami kitam
supirkėjui;
• skirti vežti ir realizuoti Europos ąjungoje.

Augalo pase pateikiama ši informacija:
1. „EB – augalo pasas“;
2. Lietuvos Respublikos kodas „LT“;
3. atsakinga oficiali institucija arba jos
skiriamasis kodas „VAT“;
4. registracijos Fitosanitariniame registre
numeris;
5. serijinis, atskiras siuntos ir produkcijos
paruošimo savaitės numeris;
6. augalinės
produkcijos
botaninis
pavadinimas;
7. augalinės produkcijos kiekis;
8. skiriamasis ženklas „ZP“ (lot. zona
protecta);
9. skiriamasis ženklas „RP“ (angl. replacement
passport);
10. jeigu augalo pasas išduodamas ne iš
Europos Sąjungos kilusiai augalinei produkcijai,
nurodomas kilmės šalies pavadinimas.

Sėklinių bulvių etiketė – augalo pasas

AUGALO PASO IŠDAVIMAS
• Augalų pasus išduoda Tarnyba arba
ūkio subjektai, gavę Tarnybos leidimą;
• Ūkio subjektai turi pildyti augalo
pasą kompiuteriu arba ranka – didžiosiomis
spausdintomis raidėmis. Taisymai neleistini;
• Siunčiant augalus ar augalinius
produktus į saugomas zonas (ZP) ir išrašant
pakaitinius augalo pasus (RP), augalų pasus
išduoda tik Tarnyba;
• Augalo pasas galioja vienerius metus.
Po metų jis turi būti perrašomas.

AUGALO PASO IŠDAVIMO ETAPAI

Registracija Fitosanitariniame registre

Fitosanitariniai tikrinimai vegetacijos
metu
Numatoma realizacija

Kur reikia kreiptis dėl registracijos
Fitosanitariniame registre?
AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
REGIONINIAI SKYRIAI:

Alytaus – Vilniaus g. 21, Alytus,
tel.(8~315) 561 12;

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Kauno – Donelaičio g. 33, 504 kab., Kaunas,
tel. (8~37) 32 06 32;
Klaipėdos – Sankryžos g. 7, Klaipėda,
tel. (8~46) 36 54 53;

Europos Sąjungoje
(Lietuvos
Respublikoje)

Saugomoje zonoje
(ZP)

Paruoštos realizacijai
produkcijos
fitosanitarinė patikra
Augalo paso paraiškos užpildymas

Augalo paso išdavimas
Jei pastebėjote neįprastų bei nepažįstamų
kenkėjų ar ligų požymių, nedelsiant informuokite
arčiausiai Jūsų esantį Augalininkystės tarnybos
regioninį skyrių.
VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS
TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
FITOSANITARIJOS SKYRIUS

Kalvarijų g. 62, 09304 Vilnius
tel. (8~5) 273 44 11, faks. (8~5) 272 46 75.
Interneto svetainė http://www.vatzum.lt.

Marijampolės – Kauno g. 142-2, Marijampolė,
tel. (8~343) 974 50, 970 94;
Panevėžio – Anykščių g. 4, Panevėžys,
tel. (8~45) 46 23 75;
Šiaulių – A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai,
tel. (8~41) 430 743;
Tauragės – Bažnyčių g. 14, Tauragė,
tel. (8~446) 610 68, 612 20;
Telšių – Žalioji g. 10, Telšiai,
tel. (8~444) 31 082, 31 084;

AUGALO PASAS

Utenos – Maironio g. 1, Utena,
tel. (8~398)614 65, 522 33;
Vilniaus – Smėlio g. 8, Vilnius,
tel. (8~5) 238 39 70, 238 39 71.
VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Ozo g. 4A, 08200 Vilnius
tel. (8 5) 237 5631
Pasitikėjimo linija (8 5) 270 80 80
Interneto svetainė http://www.vatzum.lt
el. paštas info@vatzum.lt
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