Augalų apsaugos produktų ir trąšų įvežimo, saugojimo, prekybos, pakavimo, ženklinimo ir naudojimo klausimais, galima kreiptis į Tarnybos regioninius skyrius:

Tauragės regioninis skyrius –
Bažnyčių g. 14, 72001 Tauragė, tel. (8 446) 61 220,
faks. (8 446) 61 068 taurage@vatzum.lt

Alytaus regioninis skyrius –
Vilniaus g. 21, 62112 Alytus, tel. (8 315) 56 112,
faks. (8 315) 56 113 alytus@vatzum.lt

Telšių regioninis skyrius –
Žalioji g. 10, Telšiai, tel. (8 444)31 082, faks. (8 444)
31 084 telsiai@vatzum.lt

Kauno regioninis skyrius –
Vilniaus g. 58-3, 44289 Kaunas, tel. (8 37) 32 0632,
faks. (8 37) 32 0631, kaunas@vatzum.lt

Utenos regioninis skyrius –
Maironio g. 1, Utena, tel. (8 389) 61 465, faks. (8
389) 52 233 utena@vatzum.lt

Klaipėdos regioninis skyrius –
Rambyno g. 20, 93183 Klaipėda, tel. (8 46) 36
5453, faks. (8 46) 34 1782, klaipeda@vatzum.lt

Vilniaus regioninis skyrius –
Smėlio g. 8, 10324 Vilnius, tel. (8 5) 238 3970, 238
3832, faks. (8 5) 238 3971, vilnius@vatzum.lt, prasymai@vatzum.lt
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Marijampolės regioninis skyrius –
Kauno g. 142-2, 68108 Marijampolė, tel. (8 343)
97 094, tel./faks. (8 343) 97 450 marijampole@
vatzum.lt

Agrochemijos skyrius
Panevėžio regioninis skyrius –
Marijonų g. 45-26, 35125 Panevėžys, tel./faks. (8
45) 46 2375 panevezys@vatzum.lt

Šiaulių regioninis skyrius –
Mickevičiaus g. 34, 77168 Šiauliai, tel./faks. (8 41)
52 5722, siauliai@vatzum.lt

Kalvarijų g. 62, LT-09304, Vilnius
Tel. (8 5) 275 1865, 8618 66409
Interneto svetainė http:/www.vatzum.lt
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Siekiant užtikrinti saugaus ir sveiko maisto
gamybos grandinę ir apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau
– Tarnyba) Agrochemijos skyrius įgyvendina
valstybės politiką augalų apsaugos produktų
ir trąšų bei tręšiamųjų produktų (toliau – trąšos) priežiūros srityje:
 užtikrina augalų apsaugos produktų ir trąšų įvežimo, saugojimo, prekybos, pakavimo,
ženklinimo, naudojimo, apskaitos priežiūrą;
 įgyvendina valstybinę registruotų augalų apsaugos produktų kontrolės strategiją;

 organizuoja augalų apsaugos produktų ir trą-

 teikia pasiūlymus dėl mokslo tiriamųjų dar-

šų pavyzdžių paėmimą bei pristatymą įgaliotai

bų atlikimo aktualiomis produktų temomis;

laboratorijai jų atitikties ir kokybės nustatymui;
 renka, analizuoja ir apibendrina informaciją
 rengia augalų apsaugos produktų ir trąšų kontrolės planus;

bei rengia ataskaitas apie vykdomą augalų
apsaugos produktų ir trąšų priežiūrą;

 rengia ir teikia teisės aktų

projektų pasiūly-

 bendradarbiauja su šalies ir tarptautinėmis

apsaugos produktų priežiūros,

organizacijomis, mokslo institucijomis ir ki-

purkštuvų tikrinimo ir tiekiamų rinkai trąšų re-

tomis įstaigomis augalų apsaugos produk-

glamentavimo srityse;

tų ir trąšų priežiūros srityje;

mus augalų

 atlieka žemės ūkio veiklos subjektų valdų ati-

 dalyvauja įvairiuose šalies ir užsienio moky-

tikties Geros ūkininkavimo praktikos reikala-

mo, kvalifikacijos kėlimo renginiuose, eks-

vimams augalų apsaugos produktų ir trąšų

pertų darbo grupėse, susitikimuose, semi-

naudojimo srityse įvertinimus ir kontroliuoja

naruose, konferencijose ir kt.

 išduoda prekybos leidimus, įspėja apie šių lei-

Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimų

dimų galiojimo sustabdymą, sustabdo jų ga-

laikymąsi trąšų naudojimo srityje bei Geros

Agrochemijos skyrius metodiškai vadovau-

liojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą,

augalų apsaugos praktikos taisyklių laikymąsi

ja, rengia mokymus Tarnybos regioninių skyrių

panaikina jų galiojimą;

augalų apsaugos produktų naudojimo srityje;

specialistams, kurie vykdo augalų apsaugos

 išduoda įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės
valstybių vienkartinius leidimus, sustabdo jų
galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą;

produktų ir trąšų įvežimo, saugojimo, prekybos,
pakavimo, ženklinimo, naudojimo, apskaitos
kontrolę. Regioninių skyrių specialistai nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus ir skundus dėl netinkamo augalų apsaugos produktų
naudojimo, saugojimo, pakavimo, ženklinimo

 planuoja ir įgyvendina priemones registruo-

ir prekybos kokybės nustatymo, dalyvauja mo-

jant trąšų importuotojus, gamintojus, tiekėjus

kymo renginiuose, seminaruose ir vykdo kitus

bei rinkai tiekiamas trąšas;

jiems pavestus darbus.

