VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO NUOTOLINIU BŪDU
2021 m. gegužės 6 d. Nr. A1-231
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir atsižvelgdamas į
Priežiūros institucijų pažangumo vertinimo (švieslentės) metodiką:
1. N u s t a t a u ,

kad šie patikrinimai gali būti organizuojami ir atliekami nuotoliniu būdu,

ūkio subjektui (toliau – ŪS) ar jo atstovui sutikus, kai jis gali techniškai dalyvauti patikrinime ir kai
galima įvertinti atitiktį teisės aktų reikalavimams pagal ŪS pateiktus duomenis (nuotraukas, garso ir
vaizdo įrašus, veiklos vykdymo ir kitus dokumentus):
1.1. Visų veiklos sričių neplaninis pakartotinis (grįžtamasis) patikrinimas;
1.2. Visų veiklos sričių dokumentinis patikrinimas;
1.3. Neplaninis patikrinimas dėl augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) saugojimo ir (ar)
platinimo vietos atitikties teisės aktų reikalavimams nustatymo, kai fiziniam ar juridiniam asmeniui
yra išduodamas ir (ar) patikslinamas (kai pasikeičia saugojimo vietos adresas), leidimas platinti AAP.
Atlikus šį patikrinimą nuotoliniu būdu, fizinio ar juridinio asmens veikla įtraukiama į kitų
kalendorinių metų planinių patikrinimų planą dėl AAP saugojimo veiklos atitikties teisės aktų
reikalavimams;
1.4. Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objekto (toliau – registro objektas) veiklos
fitosanitarinis patikrinimas, kai būtina atlikti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo
įregistruoti į registrą gavimo dienos, kai:
1.4.1. registro objektas vykdo augalų,

augalinių produktų arba kitų objektų, kurių

fitosanitarinė kontrolė būtina, įvežimą iš ne Europos Sąjungos valstybių;
1.4.2. registro objektas planuoja vykdyti Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1111
„Dėl Lietuvos

Respublikos fitosanitarinio

registro reorganizavimo

ir Lietuvos

Respublikos

fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo“, 17.1–17.3 papunkčiuose nurodytas kitas veiklas ir iki
numatyto veiklos patikrinimo dienos raštu informuoja regioninį skyrių, kad neturi augalų, augalinių
produktų arba kitų objektų, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina;
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1.5. Planinis mažo rizikingumo grupei priskirto registro objekto, kuris vykdo augalų,
augalinių produktų arba kitų objektų, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina, įvežimą iš ne Europos
Sąjungos valstybių, patikrinimas;
1.6. Planinis patikrinimas dėl vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimą;
1.7. Planinis prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos, pripažintos tinkama laikyti
augalus, augalinius produktus ir kitus objektus, patikrinimas;
1.8. Neplaninis registro objekto fitosanitarinis patikrinimas gavus registro objekto prašymą
išduoti pakaitinius augalo pasus, kai šie augalai yra ramybės būsenos;
1.9. Neplaninis iš trečiosios šalies į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą įvežamų šviežių
vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimas dėl atlikto krovinio ar jo dalies
suženklinimo, kai siuntos savininkas arba jo įgaliotas asmuo regioniniam skyriui pateikia vaizdinę
medžiagą apie krovinio ar jo dalies suženklinimą;
1.10. Neplaninis patikrinimas dėl prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo
tinkama laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus objektus pagal gautą ŪS prašymą Prekių
saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir
kitiems susijusiems objektams laikyti tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės augalininkys tės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-138 „Dėl
Prekių saugojimo

ir muitinio

tikrinimo

vietos pripažinimo

tinkama augalams,

augalinia ms

produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti tvarkos aprašo patvirtinimo “, nustatyta tvarka;
1.11. Neplaninis patikrinimas dėl medinės pakavimo medžiagos, neatitikusios Tarptautinio
fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 (toliau – ISPM 15) nustatytų apdorojimo ir (arba)
ženklinimo reikalavimų, naikinimo, kai medinės pakavimo medžiagos savininkas arba jo įgalio tas
asmuo regioniniam skyriui pateikia vaizdinę medžiagą apie savarankiškai vykdytą šios pakavimo
medžiagos naikinimą;
1.12. Neplaninis iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką įvežamų augalinių produktų ir kitų
objektų siuntų patikrinimas dėl medinės pakavimo medžiagos atitikties ISPM 15 reikalavimams, kai
siuntos savininkas arba jo įgaliotas asmuo regioniniam skyriui pateikia vaizdinę medžiagą apie šios
pakavimo medžiagos suženklinimą.
2. N u s t a t a u , kad išimtiniais atvejais, patikrinimą atliekančio skyriaus vedėjo motyvuotu
prašymu, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius gali leisti
nuotoliniu būdu atlikti ir kitus, šio įsakymo 1.1–1.12 papunkčiuose nenumatytus, patikrinimus.
3. N u r o d a u , kad:
3.1. Prieš atliekant patikrinimą nuotoliniu būdu su ŪS ar jo atstovu suderinama bendravimo
ir duomenų (nuotraukų, garso ir vaizdo įrašų, veiklos vykdymo ir kitų dokumentų) apsikeitimo
internetinė platforma;
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3.2. Patikrinimo dokumento „Pavedimas dėl patikrinimo atlikimo“ lauke „Priežiūros
veiksmus atliks“ eilutėje „(tarnybinio (-ų) automobilio (-ių), kuriuo (-iais) vykstama atlikti priežiūros
veiksmus, markė, modelis, valstybinis Nr.)“ nurodoma, kad patikrinimas bus atliktas nuotoliniu būdu.
Pavedimo atlikti priežiūros veiksmus kopija ŪS ar jo atstovui pateikiama el. būdu;
3.3.

Atlikus

patikrinimą

nuotoliniu

būdu,

Valstybinės

augalininkystės

tarnybos

informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) formuojamo patikrinimo akto priedo eilutėje „Papildo ma
informacija“

nurodoma,

kad patikrinimas

atliktas nuotoliniu

būdu, ŪS pateikti duomenys

(nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai, veiklos vykdymo ir kiti dokumentai) įkeliami į VATIS.
4. Į p a r e i g o j u

Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotoją, atsakingą už šio įsakymo

registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Fitosanitarijos, Augalų apsaugos produktų registravimo,
Agrochemijos, Pasienio kontrolės koordinavimo, Augalų dauginamosios medžiagos, Augalų veislių,
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus), regioninių ir bendrųjų skyrių
vedėjus ir darbuotojus, nepriklausančius jokiam skyriui.

Direktorius

Sergejus Fedotovas

