VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL FITOSANITARINIO IR (AR) ATITIKTIES PREKYBOS STANDARTAMS
TIKRINIMO IR TAIKOMŲ PRIEMONIŲ AKTO SURAŠYMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2015 m. spalio 6 d. Nr. A1- 646
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamų per ją tranzitu augalų, augalinių
produktų ir kitų objektų fitosanitarinio tikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 3D171/1K-080 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamų per ją tranzitu
augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio tikrinimo taisyklių patvirtinimo“, 6
punktu:
1.

T v i r t i n u Fitosanitarinio ir (ar) atitikties prekybos standartams tikrinimo ir taikomų

priemonių akto surašymo tvarkos aprašą (pridedamas).
2.

Į p a r e i g o j u:

2.1.

Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus darbuotoją, atsakingą

už šio įsakymo registravimą, su šiuo įsakymu supažindinti Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotoją, pagal priskirtą veiklos sritį, Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vyriausiąjį specialistą (patarėją),
Fitosanitarijos skyriaus ir Fitosanitarijos skyriaus pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų
(poskyrių) vedėjus;
2.2.

Fitosanitarijos skyriaus ir Fitosanitarijos skyriaus pasienio kontrolės punktų

fitosanitarijos postų (poskyrių) vedėjus su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius valstybės
tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

Direktorius

Sergejus Fedotovas

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2015 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. A1- 646

FITOSANITARINIO IR (AR) ATITIKTIES PREKYBOS STANDARTAMS TIKRINIMO IR
TAIKOMŲ PRIEMONIŲ AKTO SURAŠYMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Fitosanitarinio ir (ar) atitikties prekybos standartams tikrinimo ir taikomų priemonių akto

surašymo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Fitosanitarinio ir (ar) atitikties prekybos
standartams tikrinimo ir taikomų priemonių akto formą (toliau – Tikrinimo aktas) ir šio dokumento
formos pildymo, pasirašymo, išdavimo ir saugojimo tvarką.
2.

Šiuo tvarkos aprašu privalo vadovautis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio

ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) Fitosanitarijos skyriaus pasienio kontrolės punktų
fitosanitarijos postų (poskyrių) (toliau – Fitosanitarijos postai) specialistai, įformindami įvežamų į
Lietuvos Respubliką ir vežamų per ją į kitas Europos Sąjungos šalis augalų, augalinių produktų ir kitų
susijusių objektų krovinio fitosanitarinio ir (ar) šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams
tikrinimo rezultatus.

II SKYRIUS
TIKRINIMO AKTO SURAŠYMAS
3.

Tikrinimo aktas, kurio forma nustatyta priede, yra surašomas Fitosanitarijos poste atliekant

įvežamų į Lietuvos Respubliką ir vežamų per ją į kitas Europos Sąjungos šalis augalų, augalinių produktų
ir kitų susijusių objektų krovinio (toliau – krovinys) fitosanitarinį ir (ar) šviežių vaisių ir daržovių
atitikties prekybos standartams tikrinimą.
4.

Tikrinimo akte pateikiama informacija:

4.1. „fitosanitarijos skyriaus pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (poskyris)“ –
Fitosanitarijos posto, kuriame atliekamas tikrinimas, pavadinimas;
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4.2. Tikrinimo akto surašymo data (rašoma mišriuoju būdu, pvz., 2015 m. rugsėjo 5 d.), numeris
(Tikrinimo akto registravimo Fitosanitarinėje informacinėje sistemoje metu šios sistemos suteiktas
unikalus numeris) ir vieta (miesto, miestelio, kaimo ar kitos vietovės pavadinimas, kuriame surašytas
Tikrinimo aktas);
4.3. pažymima, koks buvo atliktas tikrinimas: fitosanitarinis ir (ar) atitikties prekybos standartams
tikrinimas;
4.4. „pareigos, vardas, pavardė“ – Fitosanitarijos posto specialisto, surašiusio Tikrinimo aktą,
pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė;
4.5. „fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas“ – tikrinamo ūkio subjekto
vardas ir pavardė (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas (kai ūkio
subjektas juridinis asmuo), pagal krovinį lydinčius dokumentus;
4.6. „fizinio asmens / įmonės kodas, adresas“ – fizinio asmens kodas arba juridinio asmens
registravimo Juridinių asmenų registre kodas pagal krovinį lydinčius dokumentus. Ūkio subjekto
buveinės adresas pagal krovinį lydinčius dokumentus;
4.7 „fitosanitarinio registro pažymėjimo Nr.“ – ūkio subjekto registracijos Lietuvos Respublikos
fitosanitariniame registre pažymėjimo numeris;
4.8. „transporto priemonės rūšis, valstybinis Nr.“ – transporto priemonės, kuria vežamas krovinys
rūšis (pvz., autotransportas, vagonas, laivas ir pan.), ir jos valstybinis numeris pagal krovinį lydinčius
dokumentus;
4.9. „produkcijos pavadinimas“ – pilnas tikrinamo krovinio dalies pavadinimas;
4.10. „šalis siuntėja“ – tikrinamą krovinį sudariusios ir (ar) išsiuntusios valstybės pavadinimo
visuotinai pripažįstamas trumpinys (ISO raidinis kodas), pagal krovinį lydinčius dokumentus;
4.11. „kilmės šalis“ – tikrinamos krovinio dalies kilmės valstybės pavadinimo visuotinai
pripažįstamas trumpinys (ISO raidinis kodas), pagal krovinį lydinčius dokumentus;
4.12. „fitosanitarinio sertifikato Nr.“ – nurodomas Fitosanitarinio sertifikato, išduoto krovinį
eksportuojančioje ar reeksportuojančioje šalyje, numeris. Kai Fitosanitarinis sertifikatas nepateikiamas,
nurodomas kito krovinį lydinčio dokumento (pvz., Tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio
(CMR), sąskaitos, pakavimo lapo ar laisvo gabenimo dokumento) numeris;
4.13. „kiekis“ – tikrinamos krovinio dalies kiekis pagal krovinį lydinčius dokumentus;
4.14. „mat. vnt.“ – mato vienetų, kuriais nurodytas tikrinamos krovinio dalies kiekis, visuotinai
pripažįstamas trumpinys (pvz., kilogramai – kg, metrai – m ir pan.);
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4.15. skilties „Informacija apie kokybę“ grafoje „Sertifikato Nr.“ – produkcijai šalies siuntėjos
išduoto Atitikties Europos Sąjungos prekybos šviežiais vaisiais ir daržovėmis standartams sertifikato,
atitinkančio 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011, kuriuo
nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų
vaisių ir daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L 157, p. 1), III priede pateikiamą formą, numeris;
4.16. skilties „Informacija apie kokybę“ grafoje „Klasė“ – kokybės klasė (kai taikomas specialusis
šviežių vaisių ir daržovių prekybos standartas) arba žyma „BS“, kad produkcija atitinka bendrąjį šviežių
vaisių ir daržovių prekybos standartą (kai taikomas bendrasis šviežių vaisių ir daržovių prekybos
standartas);
4.17. skilties „Atlikti veiksmai“ grafoje „Tikrinimo pobūdis“ – jei atliktas vizualus krovinio
tikrinimas – įrašoma „V“, jei paimti mėginiai tyrimams Fitosanitarijos poste – įrašoma „P“, jei paimti
mėginiai laboratorinei ekspertizei (tyrimams) Augalininkystės tarnybos Fitosanitarinių tyrimų
laboratorijoje (skyriuje) – įrašoma „L“;
4.18. skilties „Atlikti veiksmai“ grafoje „Kiekis“ – kiekis, iš kurio Fitosanitarijos posto specialistas
paėmė mėginius, atspindintis (reprezentuojantis) visą tikrinamą kiekį;
4.19. skilties „Atlikti veiksmai“ grafoje „Mėginių skaičius“ – iš krovinio paimtų mėginių skaičius,
atspindintis (reprezentuojantis) visą tikrinamą kiekį;
4.20. skilties „Atlikti veiksmai“ grafoje „Mėginio dydis“ – vieną mėginį sudarantis tikrinamos
krovinio dalies kiekis;
4.21. skilties „Atlikti veiksmai“ grafoje „Mat. vnt.“ – mato vienetų, kuriais pateikiami šio aprašo
4.18 ir 4.20 papunkčiuose nurodyti kiekiai, visuotinai pripažįstamas trumpinys (pvz., kilogramai – kg,
metrai – m ir pan.);
4.22. „pastabos“ – jei reikia, nurodoma papildoma informacija, susijusi su krovinio dalies
tikrinimu, pavyzdžiui, mėginių, paimtų tyrimams Augalininkystės tarnybos Fitosanitarinių tyrimų
laboratorijoje (skyriuje), numeriai;
4.23. „mėginiai grąžinti į krovinį“ – pažymima, kai po atlikto tikrinimo dėl šviežių vaisių ir
daržovių atitikties prekybos standartams, visi paimti mėginiai buvo grąžinti į krovinį;
4.24. „grąžinamus mėginius atsisakyta priimti“ – pažymima, kai paimtus mėginius po atlikto
tikrinimo ūkio subjektas ar jo atstovas atsisako priimti;
4.25. „išvados ir nurodymai“ – apibendrintos patikrinimo išvados ir nurodymai (pvz., nustatyti
pažeidimai, nurodymai ūkio subjektui, kokius trūkumus turi ištaisyti, ką daryti su produkcija, jei
neatitinka reikalavimų);
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4.26. „pareigų pavadinimas“ – tikrinimą atlikusio Fitosanitarijos posto specialisto pareigos;
4.27. „A.V.“ – vieta Fitosanitarijos posto anspaudui;
4.28. „parašas“ – vieta tikrinimą atlikusio Fitosanitarijos posto specialisto parašui;
4.29. „vardas, pavardė“ – tikrinimą atlikusio Fitosanitarijos posto specialisto vardas ir pavardė;
4.30. skiltį „Susipažinau, vieną egzempliorių gavau“ užpildo ūkio subjektas ar jo atstovas:
4.30.1. „parašas“ – vieta Tikrinimo akto egzempliorių gavusio ūkio subjekto ar jo atstovo parašui;
4.30.2. „vardas ir pavardė“ – Tikrinimo akto egzempliorių gavusio ūkio subjekto ar jo atstovo
vardas ir pavardė;
4.30.3. „data“ – Tikrinimo akto egzemplioriaus gavimo data.
5. Tikrinimą atlikęs Fitosanitarijos posto specialistas iš Fitosanitarinės informacinės sistemos
atspausdina du Tikrinimo akto egzempliorius, juos pasirašo ir uždeda Fitosanitarijos posto antspaudą.
Vienas egzempliorius perduodamas ūkio subjektui ar jo atstovui, kitas duodamas ūkio subjektui ar jo
atstovui pasirašyti, kad susipažino ir vieną egzempliorių gavo, kuris saugomas Fitosanitarijos poste.
6. Ūkio subjektui ar jo atstovui atsisakius pasirašyti, kad susipažino ir gavo vieną Tikrinimo akto
egzempliorių, ir (arba) Tikrinimo aktą paimti, tai pažymima Fitosanitarijos poste liekančiame Tikrinimo
akto egzemplioriuje.
7. Jei užpildžius Tikrinimo akto formą lieka tuščių skilčių, per visą jų plotį rašomas „Z“ ženklas.
8. Eilutėse, kuriose būtina įrašyti Fitosanitarijos posto specialisto, surašiusio Tikrinimo aktą,
pareigas, vardą ir pavardę, galima naudoti ir Fitosanitarijos posto specialisto spaudą.
9. Tikrinimo aktas turi būti surašomas aiškiai, įskaitomai, jei minimi teisės aktai – jie nurodomi
vadovaujantis Teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų
patvirtinimo“. Tikrinimo aktą galima taisyti tik išimtiniais atvejais. Taisymai turi būti patvirtinti
Fitosanitarijos posto specialisto, surašiusio dokumentą, parašu ir įrašu „Taisymu tikėti“.
10. Tikrinimo aktas saugomas pagal Augalininkystės tarnybos Dokumentacijos plane nustatytą
terminą.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Fitosanitarijos postų specialistai, atsakingi už Tikrinimo aktų išdavimą, saugo konfidencialią
informaciją, už jos atskleidimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
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12. Fitosanitarijos postų specialistų, atsakingų už Tikrinimo aktų išdavimą, veiksmai dėl krovinio
tikrinimo ir (ar) Tikrinimo akto išdavimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
________________________________

Fitosanitarinio ir (ar) atitikties prekybos
standartams tikrinimo ir taikomų priemonių akto
surašymo tvarkos aprašo
priedas

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
_______________________________________________________________________________________
(Fitosanitarijos skyriaus pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas (poskyris))

FITOSANITARINIO IR (AR) ATITIKTIES PREKYBOS STANDARTAMS TIKRINIMO IR TAIKOMŲ PRIEMONIŲ AKTAS
20___ m. ______________________ d. Nr. ________
___________
(vieta)

Augalinės kilmės produkcijos □ fitosanitarinį ir (arba) □ atitikties prekybos standartams patikrinimą atliko ________________________________________________________________,
(pareigos, vardas, pavardė)

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymo 3 straipsniu, tikrinamas ūkio subjektas__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas)
(fizinio asmens / įmonės kodas, adresas)

Fitosanitarinio registro pažymėjimo Nr. _____________________________________ Transporto priemonės rūšis, valstybinis Nr. ____________________________________
Šalis
siuntėja

Produkcijos pavadinimas

□ Mėginiai grąžinti į krovinį

Kilmės
šalis

Fitosanitarinio
sertifikato Nr.

Kiekis

Mat.
vnt.

Informacija apie kokybę
sertifikato Nr.

klasė

Atlikti veiksmai
tikrinimo
pobūdis

kiekis

mėginių
skaičius

mėginio
dydis

mat.
vnt.

Pastabos

□ Grąžinamus mėginius atsisakyta priimti

Išvados ir nurodymai
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
(pareigų pavadinimas)

A.V.

_____________
(parašas)

_______________________________
(vardas, pavardė)

Susipažinau, vieną egzempliorių gavau
____________________
(parašas)

_________________________
(vardas ir pavardė)

____________
(data)
Skundą dėl tikrinimą atlikusio (-ių) pareigūno (-ų) veiksmų galite pateikti adresu Ozo g. 4A, 08200 Vilnius
* Jei juridinio asmens atstovas ar fizinis asmuo atsisako pasirašyti patikrinimo aktą, apie tai pažymima akte.

