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Pavadinimas
2
Administracinės paslaugos kodas
Administracinės paslaugos versija
Administracinės paslaugos
pavadinimas
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Teisės aktai, reglamentuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Aprašymo turinys
3
07
01/2013/12/04; 02/2014/08/22; 03/2015/02/11;
04/2015/09/17
Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais
išdavimas
Fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis
prekiauti augalų apsaugos produktais, privalo gauti
Leidimą prekiauti augalų apsaugos produktais
(toliau – prekybos leidimas). Prekybos leidime
nurodoma konkreti prekybos vieta.
Prašymą ir dokumentus, taip pat informaciją,
susijusią su prekybos leidimo išdavimu ir veiklos
vykdymu, fiziniai arba juridiniai asmenys pateikia
ir gauna per atstumą, elektroninėmis priemonėmis
per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai per Tarnybą.
Lietuvos Respublikos Augalų apsaugos įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1439 „Dėl Leidimų
prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių ir
Augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos
Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės
erdvės valstybių vienkartinių leidimų išdavimo,
galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių
patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių
valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių
patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1442
redakcija)
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6.

7.

8.

9.
10.

1. patvirtintos formos prašymą;
2. papildomi dokumentai:
2.1. jeigu prašymą pateikia fizinis asmuo, –
augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam
prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje
ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto
pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų
nustatyta tvarka;
2.2. jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo, –
juridinio asmens darbuotojo, tiesiogiai vykdančio
veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų
tiekimu rinkai, dirbančio pagal darbo sutartį, arba
asmens, su kuriuo sudaryta civilinė sutartis,
augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam
prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje
ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto
pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų
nustatyta tvarka.
Informacija ir dokumentai, kuriuos 1. Patvirtintos formos prašymą;
turi gauti institucija (prašymą
2. papildomi dokumentai:
nagrinėjantis tarnautojas)
2.1. jeigu prašymą pateikia fizinis asmuo, –
augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam
prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje
ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto
pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų
nustatyta tvarka;
2.2. jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo, –
juridinio asmens darbuotojo, tiesiogiai vykdančio
veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų
tiekimu rinkai, dirbančio pagal darbo sutartį, arba
asmens, su kuriuo sudaryta civilinė sutartis,
augalų apsaugos kursų baigimo ar kito jam
prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje
ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduoto
pažymėjimo kopija, patvirtinta teisės aktų
nustatyta tvarka.
3. augalų apsaugos produktų saugojimo vietos
patikrinimo akto kopija;
4. Lietuvos Respublikos gyventojų registro
duomenis;
5. kita informacija ir dokumentai pagal poreikį.
Administracinės paslaugos teikėjas Agrochemijos skyriaus vyriausioji specialistė
Jurgita Žiemienė, tel. (8 5) 275 4182,
jurgita.ziemiene@vatzum.lt;
Administracinės paslaugos
Agrochemijos skyriaus vedėjas Darius Baškys, tel.
vadovas
(8 5) 275 4159, darius.baskys@vatzum.lt
Administracinės paslaugos
Sprendimas dėl Leidimo prekiauti augalų apsaugos
suteikimo trukmė
produktais išdavimo arba atsisakymo jį išduoti
priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų
nuo visų dokumentų gauti prekybos leidimą
pateikimo dienos.
Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo
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11.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys

13.

Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

14.

Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę paslaugą

15.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl
Konkrečių valstybės rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d.
nutarimo Nr. 1442 redakcija) už Leidimo prekiauti
augalų apsaugos produktais išdavimą nustatyta 157
Eur dydžio valstybės rinkliava.
Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės
mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją
sąskaitą. Mokėjimo informacija pridedama.
Prašymo
forma
patvirtinta
Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 22 d.
įsakymu Nr. A1-15 „Dėl leidimo prekiauti augalų
apsaugos produktais ir prašymo išduoti leidimą
prekiauti augalų apsaugos produktais formų
patvirtinimo“.
Prašymo forma pridedama.
Galutinė administracinė paslauga.
Pareiškėjo nurodytoje (-ose) augalų apsaugos
produktų saugojimo ir prekybos vietoje (-ose)
regioninių skyrių specialistai tikrina sandėliavimo ir
prekybos reikalavimų atitiktį nustatytiems teisės
aktų reikalavimams.
Vienpusės sąveikos lygis (kai asmeniui suteikiama
galimybė atsisiųsti paraiškos formą iš Tarnybos
tinklalapio, siekiant pradėti administracinės
paslaugos gavimo procedūrą).
Tarnybos tinklalapyje adresu www.vatzum.lt
pateikiama:
 patvirtintos formos prašymas, kurį suinteresuotas
asmuo gali atsisiųsti ir užpildyti;
 fizinių ir juridinių asmenų, kuriems išduoti
leidimai prekiauti augalų apsaugos produktais,
sąrašas.
Administracinių paslaugų teikimo aprašymai
saugomi byloje 4.168.

Administracinė procedūra Tarnyboje atliekama vadovaujantis Būtinų veiksmų, atliekamų
teikiant administracinę paslaugą „Leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais išdavimas“, sekos
schema (priedas).

Agrochemijos skyriaus vedėjas

Darius Baškys

Administracinės paslaugos
teikimo aprašymo priedas
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ “
LEIDIMO PREKIAUTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAIS IŠDAVIMAS“, SEKOS
SCHEMA

Paslaugos vadovas

Asmuo

„Vieno
langelio“
asmenų
aptarnavimo
padalinys

Paslaugos teikėjas

Paslaugos vadovas

Alytaus regioninis skyrius
Kauno regioninis skyrius
Klaipėdos regioninis skyrius
Tauragės regioninis skyrius
Telšių regioninis skyrius
Šiaulių regioninis skyrius
Panevėžio regioninis skyrius
Utenos regioninis skyrius
Marijampolės regioninis
skyrius
Vilniaus regioninis skyrius
Tarnybai nepavaldžios
įstaigos, iš kurių gaunama
informacija ir (ar)
dokumentai.
Tarnybos administracijos
padaliniai, su kuriais
derinamas atsakymo
asmeniui projektas

