Viena
iš
Valstybinės
augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau
– Augalininkystės tarnyba) veiklos sričių
yra kova su kenksmingaisiais organizmais.
Siekdama užtikrinti augalų sveikatingumą ir
užkirsti kelią kenksmingiems organizmams
plisti, Augalininkystės tarnyba vadovaujasi
Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymu.
Šiame įstatyme nurodyta, kad Augalininkystės
tarnyba įgyvendina Fitosanitarinio registro
nuostatas, atlikdama augalų, augalinių produktų
ir kitų objektų fitosanitarinės būklės valstybinę
kontrolę. Lietuvos Respublikai įstojus į Europos
Sąjungą (toliau – ES), augalinė produkcija yra
kontroliuojama pagal Tarybos direktyvą 2000/29/
EB, patvirtintą 2000 m. gegužės 8 d. Pagal šią
direktyvą yra parengtas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas
Nr. 3D-264 „Dėl kenksmingųjų organizmų,
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sąrašų
patvirtinimo“ (su paskutiniais pakeitimais). Šio
įsakymo IV ir V prieduose yra išvardyti augalai,
augaliniai produktai ir kiti objektai, kuriems
turi būti atliekami fitosanitariniai tikrinimai tiek
auginimo vietose, tiek ir įvežant juos į ES.
Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro
teisinį statusą 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 registre tvarkomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymu,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010
m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-924 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos fitosanitarinio registro naudojamų
dokumentų formų patvirtinimo ir žemės ūkio
ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 382
pripažinimo netekusiu galios“, taip pat Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio

11 d. įsakymu Nr. 3D-10 „Dėl maistinių bulvių
augintojų registravimo Lietuvos Respublikos
fitosanitariniame registre ir jų kontrolės“ (aktuali
redakcija) 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?

Vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
fitosanitarijos įstatymu, registre privalo registruotis:
fiziniai ir juridiniai asmenys, auginantys,
dauginantys, įvežantys, išvežantys, vežantys,
sandėliuojantys, superkantys ir realizuojantys
augalus, taip pat gaminantys, įvežantys, išvežantys,
vežantys,
sandėliuojantys,
superkantys
ir
realizuojantys augalinius produktus ir kitus
objektus, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina (pagal
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m.
birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-264 IV ir V priedą).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 3D-10,
maistinių bulvių augintojai, kurie savo reikmėms

augina 5 ir daugiau hektarų maistinių bulvių, privalo
registruotis Fitosanitariniame registre, taip pat ir
visi tie asmenys, kurie maistines bulves augina
pardavimui, 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 šiuos dokumentus:
• žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos
formos prašymą įregistruoti į LR fitosanitarinį
registrą;
• fizinio arba juridinio asmens dokumentą;
• Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
patvirtintą įgaliojimą, jeigu prašymą įregistruoti
registro objektą pateikia registro duomenų teikėjo
įgaliotas asmuo;
• augalų auginimo, dauginimo, sandėliavimo,
realizavimo, supirkimo, taip pat augalinių produktų
ir kitų objektų gaminimo, sandėliavimo, realizavimo,
supirkimo vietų planus arba schemas.
Registracija Fitosanitariniame registre galioja
tol, kol ūkio subjektas vykdo veiklą, susijusią su
kontroliuojamais augalais ir augaliniais produktais.
Ne rečiau kaip kartą per metus yra atliekama registro
duomenų teikėjo turimų dokumentų patikra bei,
atsižvelgiant į ūkio subjekto vykdomą veiklą, ne
rečiau kaip kartą per metus atliekamas augalų ir
augalinių produktų fitosanitarinis tikrinimas.
Pasikeitus vykdomai veiklai, įsteigus naują
gamybos vietą (-as), pasikeitus produkcijos rūšiai ir
(ar) registro duomenims, registro duomenų teikėjas
ar jo įgaliotas asmuo privalo per 10 darbo dienų
kreiptis į Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių
ir pateikti prašymą patikslinti duomenis.

FITOSANITARINIO REGISTRO
PAŽYMĖJIMO NUMERĮ SUDARO:

Kauno – Donelaičio g. 33, 504 kab., Kaunas,
tel. (8~37) 32 06 32;

• Unikalus
identifikavimo
kodas
(šešiaženklis skaičius) (111111);
• Regiono, kuriame vykdoma veikla,
numeris (dviženklis skaičius) (01);
• Vykdoma
veikla
(žymima
dviem
didžiosiomis
spausdintinėmis
raidėmis)
(pavyzdžiui, AA-IA).
Registro pažymėjimo numerio pavyzdys –
Nr. 111111-01-AA-IA

Klaipėdos – Sankryžos g. 7, Klaipėda,
tel. (8~46) 36 54 53;

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 tikslai.
Fitosanitarinio registro numeris 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 bei 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;

Marijampolės – Kauno g. 142-2, 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;
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;
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.
VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
FITOSANITARIJOS SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS
FITOSANITARINIS REGISTRAS

Kalvarijų g. 62, 09304, Vilnius
tel. (8~5) 273 44 11, faks. (8~5) 272 46 75.
el. paštas: info@vatzum.lt
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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