Viena iš Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –
Augalininkystės tarnyba) veiklos sričių yra kova
su kenkėjais. Siekdama užtikrinti augalų
sveikatingumą ir užkirsti kelią kenkėjams plisti,
Augalininkystės tarnyba vadovaujasi Lietuvos
Respublikos fitosanitarijos įstatymu. Šiuo
įstatymu Augalininkystės tarnyba įpareigota
vykdyti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų
fitosanitarinės būklės valstybinę kontrolę.
Prižiūrimiems ūkio subjektams grupuoti ir
informacijai apie jų vykdomą veiklą kaupti
sukurtas Lietuvos Respublikos fitosanitarinis
registras (toliau – Fitosanitarinis registras). Šiuos
duomenų registrus taip pat turi ir kitos Europos
Sąjungos valstybės narės.
Fitosanitarinio registro steigimą reglamentuoja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1111 „Dėl Lietuvos
Respublikos
fitosanitarinio
registro
reorganizavimo
ir
Lietuvos
Respublikos
fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo“.
Asmens duomenys šiame registre tvarkomi
vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu, Lietuvos Respublikos fitosanitarijos
įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu ir kitais susijusiais
teisės aktais.
KODĖL REIKIA REGISTRUOTIS
FITOSANITARINIAME REGISTRE?
Fitosanitarinis registras yra garantas, kad
reguliariai atliekama auginamos, dauginamos,
įvežamos, sandėliuojamos, superkamos bei
realizuojamos
augalinės
produkcijos
fitosanitarinė kontrolė.

KAS TURI REGISTRUOTIS
FITOSANITARINIAME REGISTRE?

Fitosanitariniame
registre
registruojami
profesionalūs veiklos vykdytojai, vykdantys augalų,
kurių fitosanitarinė kontrolė būtina, sodinimą ir
auginimą,
dauginimą
(veisimą),
augalinių
produktų arba kitų objektų gaminimą. Taip pat
vykdantys šių objektų įvežimą iš ne Europos
Sąjungos valstybių, vežimą Europos Sąjungos
teritorija ir išvežimą iš jos teritorijos, sandėliavimą,
pakavimą, perdirbimą, rinkimą, supirkimą bei
tiekimą Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba)
ne Europos Sąjungos valstybių rinkoms, įskaitant ir
tiekimą rinkoms pagal nuotolinės prekybos sutartis.
Pažymėtina, jog turi registruotis ir ketinantieji
naudoti oficialius patvirtinimus dėl augalų, augalinių
produktų arba kitų objektų sveikatos (pvz., surašyti
augalų pasus, ženklinti medinę pakavimo medžiagą
ir (arba) medieną).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3D-10,
bulvių augintojai, kurie augina 1 ir daugiau hektarų
bulvių (nepriklausomai nuo bulvių pasėlių
paskirties), privalo registruotis Fitosanitariniame
registre, taip pat ir visi tie asmenys, kurie bulves
augina pardavimui (nepriklausomai nuo bulvių
pasėlių ploto), superka, rūšiuoja, pakuoja bei
prekiauja jomis.

KAS REIKALINGA,
NORINT REGISTRUOTIS?
Asmenys, norintys registruotis Fitosanitariniame
registre, turi kreiptis į Augalininkystės tarnybos
regioninį skyrių.
Registracijai reikia pateikti:
• prašymą įregistruoti į Fitosanitarinį registrą.
Jis gali būti rengiamas naudojantis Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos informacine sistema VATIS (nuoroda
https://vatis.vatzum.lt/) arba surašytas naudojant
nustatytą
prašymo
formą
(nuoroda
http://www.vatzum.lt/lt/paslaugos/prasymai/);
• Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą, jeigu prašymą
įregistruoti registro objektą pateikia registro
duomenų teikėjo įgaliotas asmuo.
Pareiškėjas laikomas įregistruotu, kai registro
duomenys įrašomi į Fitosanitarinio registro
duomenų bazę ir pareiškėjui suteikiamas registro
objekto atpažinties kodas.
Pareiškėjas apie jam suteiktą Fitosanitarinio
registro objekto atpažinties kodą gali sužinoti
Licencijų informacinėje sistemoje (nuoroda
https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public).
Registracija Fitosanitariniame registre galioja tol,
kol ūkio subjektas vykdo veiklą, susijusią su
kontroliuojamais augalais ir augaliniais produktais.
Pasikeitus vykdomai veiklai, įsteigus naują
gamybos vietą (-as), pasikeitus produkcijos rūšiai ir
(ar) registro duomenims, registro duomenų teikėjas
ar jo įgaliotas asmuo privalo per 30 darbo dienų
kreiptis į Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių
ir pateikti prašymą patikslinti duomenis.

FITOSANITARINIO REGISTRO
ATPAŽINTIES KODĄ SUDARO:
• Unikalus
identifikavimo
kodas
(šešiaženklis skaičius) (111111);
• Regiono, kuriame vykdoma veikla,
numeris (dviženklis skaičius) (01);
• Vykdoma
veikla
(žymima
dviem
didžiosiomis
spausdintinėmis
raidėmis)
(pavyzdžiui, AA-IA).
Fitosanitariniame registre registruojama pagal
veiklos rūšis:
• AA – augintojai atvirame grunte;
• AS – augintojai šiltnamiuose;
• MP – medinės pakavimo medžiagos
gamintojai;
• IA – importuotojai;
• SA
–
sandėliuotojai
(supirkėjai,
perdirbėjai, pakuotojai);
• IM – importuotojai mokslo tikslais;
• LM – laikantys mokslo tikslais ar
selekciniam darbui.
Fitosanitarinio registro atpažinties kodas yra
rašomas augalų pasuose, maistinių bulvių
etiketėse bei sėklinių bulvių etiketėse (augalų
pasuose), taip pat gali būti rašomas
dokumentuose, naudojamuose prekybos tikslais.
Jei pastebėjote neįprastų ar nepažįstamų
kenkėjų ar ligų požymių, nedelsiant informuokite
arčiausiai Jūsų esantį Augalininkystės tarnybos
regioninį skyrių.
Kur reikia kreiptis dėl registracijos
Fitosanitariniame registre?
AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
REGIONINIAI SKYRIAI:
Alytaus – Vilniaus g. 21, Alytus
Tel.: (8 315) 561 12, 561 13;

Kauno – K. Donelaičio g. 33, Kaunas
Tel.: (8 37) 32 06 31, 32 06 32;
Klaipėdos – Sankryžos g. 7, Klaipėda
Tel.: (8 46) 36 54 53, 34 17 82;
Marijampolės – Kauno g. 142-1, Marijampolė
Tel.: (8 343) 974 50, 970 94;

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Panevėžio – Anykščių g. 4, Panevėžys
Tel.: (8 45) 46 23 75, 58 18 09;
Šiaulių – A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai
Tel.: (8 41) 43 07 43, 52 63 64;
Tauragės – Bažnyčių g. 14, Tauragė
Tel.: (8 446) 610 68, 612 20;
Telšių – Žalioji g. 10, Telšiai
Tel.: (8 444) 31 082, 31 084;
Utenos – Maironio g. 1, Utena
Tel.: (8 389) 614 65, 522 33;
Vilniaus – Ozo g. 4A, Vilnius
Tel.: (8 5) 238 39 70, 238 39 71
FITOSANITARIJOS SKYRIUS

Ozo g. 4A, 08200 Vilnius
Tel. (8 5) 273 44 11, faks. (8 5) 272 46 75
VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Ozo g. 4A, 08200 Vilnius
Tel.: (8 5) 237 563,
pasitikėjimo linija (8 5) 270 80 80,
el. paštas info@vatzum.lt
http://www.vatzum.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS
FITOSANITARINIS REGISTRAS

