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MAŽAREIKŠMIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO
REKOMENDACIJOS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatymo rekomendacijos (toliau –
rekomendacijos) reglamentuoja Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Augalininkystės tarnyba) specialistų atliekamų patikrinimų metu nustatytų teisės aktų
reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktų vertinimo kaip mažareikšmiais teisės aktų
reikalavimų pažeidimais kriterijus, mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų sąrašą ir
Augalininkystės tarnybos specialistų veiksmus bei taikomas poveikio priemones, nustačius
mažareikšmį teisės aktų reikalavimo pažeidimą.
2. Šiomis rekomendacijomis vadovaujasi Augalininkystės tarnybos specialistai, vykdantys
ūkio subjektų veiklos priežiūrą.
3. Rekomendacijose vartojama mažareikšmio teisės akto pažeidimo sąvoka suprantama taip,
kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.
4. Rekomendacijose vartojama ženklinimo sąvoka suprantama kaip žodžių, duomenų, prekių
ženklų, prekių rūšių pavadinimų, iliustruojamosios medžiagos arba simbolių pateikimas ant bet
kokios rūšies pakuotės ir (arba) fasuotės, taip pat dokumentuose, pranešimuose, etiketėse, lentelėse
ar apvaduose.

II SKYRIUS
AUGALININKYSTĖS TARNYBOS SPECIALISTO VEIKSMAI, NUSTAČIUS
MAŽAREIKŠMĮ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMĄ
5. Augalininkystės tarnybos specialistų vykdant ūkio subjekto veiklos priežiūrą atliekamų
patikrinimų metu nustatyti teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktai
vertinami kaip mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kai jie yra nurodyti šių
rekomendacijų priede (sąrašas nebaigtinis) ir jais padaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms
vertybėms yra labai nedidelė.
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6. Augalininkystės tarnybos specialistas, nustatęs, kad teisės aktų reikalavimų pažeidimas
yra mažareikšmis, jį pažymi patikrinimo akte.
7. Augalininkystės tarnybos specialistas, nustatęs mažareikšmį teisės aktų reikalavimų
pažeidimą, pareiškia ūkio subjektui žodinę pastabą arba pateikia rašytinį nurodymą ir nustato
protingą terminą dėl teisės aktų reikalavimų pažeidimo pašalinimo. Nustačius mažareikšmį teisės
aktų reikalavimų pažeidimo atvejį, administracinė atsakomybė nėra taikoma. Jeigu ūkio subjektas
nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimo pažeidimo per nustatytą terminą, pakartotinai
žodinė pastaba arba rašytinis nurodymas negali būti pateikti, ir ūkio subjektui taikoma
administracinė atsakomybė.
8. Žodinė pastaba reiškiama tais atvejais, kai ūkio subjektas nepriskiriamas didžiausios
rizikos ūkio subjektų kategorijai ir mažareikšmius teisės aktų reikalavimų pažeidimus (išskyrus
ženklinimo reikalavimų pažeidimus augalų apsaugos produktų etiketėje) ūkio subjektas gali ištaisyti
priežiūrą atliekančio Augalininkystės tarnybos specialisto akivaizdoje.
9. Pareikšta žodinė pastaba fiksuojama ir trumpai apibūdinama Augalininkystės tarnybos
specialisto surašomo Patikrinimo akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A1-166 „Dėl
dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ (toliau –
Patikrinimo aktas) priedo (klausimyno ar išvados) skiltyje „Papildoma informacija“. Kai surašomas
kitos formos patikrinimo aktas, pareikšta žodinė pastaba nurodoma šio akto pabaigoje.
10. Rašytinis nurodymas teikiamas tais atvejais, kai ūkio subjektas priskiriamas didžiausios
rizikos ūkio subjektų kategorijai arba mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ūkio
subjektas negali ištaisyti priežiūrą atliekančio Augalininkystės tarnybos specialisto akivaizdoje.
11. Rašytinis nurodymas fiksuojamas ir trumpai apibūdinamas Patikrinimo akto priedo
(klausimyno ar išvados) skiltyje „Nurodymai“. Kai surašomas kitos formos patikrinimo aktas,
rašytinis nurodymas surašomas šio akto pabaigoje.
12. Rašytiniame nurodyme turi būti nurodomas su ūkio subjektu suderintas (kai priimant
sprendimą dalyvauja ūkio subjektas) protingas terminas dėl mažareikšmio teisės aktų reikalavimų
pažeidimo pašalinimo. Maksimali termino trukmė – 6 mėnesiai nuo mažareikšmio teisės aktų
reikalavimų pažeidimo nustatymo. Ūkio subjektui, kuris veiklą vykdo pirmus metus, nustačius
mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą, nustatomas ne trumpesnis kaip 1 mėnesio terminas
pažeidimui ištaisyti.
13. Rašytiniame nurodyme nurodytas terminas, esant motyvuotam ūkio subjekto raštiškam
prašymui dėl mažareikšmio teisės aktų reikalavimų pažeidimo pašalinimo termino pratęsimo, gali
būti pratęstas vieną kartą. Sprendimą dėl termino pratęsimo priima Augalininkystės tarnybos
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regioninio skyriaus vedėjas ar jį pavaduojantis asmuo ir apie priimtą sprendimą informuoja ūkio
subjektą raštu.
14. Jeigu ūkio subjektas nepašalino mažareikšmio teisės aktų reikalavimo pažeidimo per
nustatytą terminą, taikoma administracinė atsakomybė.
15. Nustatęs mažareikšmį teisės aktų reikalavimų pažeidimą, administracines poveikio
priemones Augalininkystės tarnybos specialistas taiko tik išskirtinais atvejais, kaip paskutinę
priemonę, visuomet prieš tai įvertinęs, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas
kitais būdais (pavyzdžiui, taikant nurodymus, konsultuojant), ir tik tada, kai jos yra būtinos ir
neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar
aplinkai atsiradimui (t. y. kai tam tikras nurodytas teisės aktų reikalavimų pažeidimo atvejis tam
tikromis aplinkybėmis nėra mažareikšmis), taip pat siekiant užkirsti kelią ūkio subjekto elgesiui
tyčia nesilaikyti teisės aktų reikalavimų, kai ūkio subjektas jau buvo įpareigotas ištaisyti
mažareikšmius teisės aktų reikalavimų pažeidimus.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Sprendimą dėl teisės aktų reikalavimų pažeidimo atvejų pripažinimo mažareikšmiais
teisės aktų reikalavimų pažeidimais bei skiriamų nurodymų priima Augalininkystės tarnybos
specialistas, tikrinantis ūkio subjektą.
17. Augalininkystės tarnybos specialistų sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
__________

Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų
pažeidimų nustatymo rekomendacijų
priedas
MAŽAREIKŠMIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMŲ SĄRAŠAS
I SKYRIUS
BENDRIEJI MAŽAREIKŠMIAI TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAI
1. Augalų, dauginamosios medžiagos, augalinių produktų ir kitų Lietuvos Respublikos ar kitų
valstybių rinkoms tiekiamų produktų (toliau – produkcija), kuriuos kontroliuoja Valstybinė
augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba),
paženklinta gamintojo kalba ir (arba) pavaizduoti sutartiniai ženklai, iliustruojamoji medžiaga ar
simboliai yra nepateikti valstybine kalba, tačiau ši informacija yra suprantama.
2. Ženklinant produkciją padaryta gramatinių klaidų ir (ar) vertimo (iš užsienio kalbos į
lietuvių kalbą) klaidų, netikslumų.
3. Ženklinant produkciją valstybine kalba vartojami žodžių trumpiniai.
4. Privalomųjų gaminio ženklinimo raidžių simbolių dydis neatitinka privalomųjų
reikalavimų, bet visi ženklai, raidės ir simboliai lengvai įskaitomi.
5. Ant produkcijos pakuotės nenurodyta visa privaloma ženklinimo informacija, bet tai
pateikta produkcijos įsigijimą patvirtinančiuose dokumentuose.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI MAŽAREIKŠMIAI TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAI
6. Šviežių vaisių ir daržovių mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai:
6.1. Specialiųjų prekybos standartų, išdėstytų 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), I priedo B dalyje (toliau – specialieji standartai) žymėjimo nuostatų
reikalaujamos informacijos dėstymas ant šoninių pakuotės sienelių išorinėje pusėje ar ant fasuočių
juostelių abejose pusėse;
6.2. šviežių vaisių ir daržovių kilmės šalies ISO kodas vartojamas vietoj šalies pavadinimo;
6.3. šviežių vaisių ir daržovių pirmos ir antros kokybės klasės rašomos žodžiais ar arabiškais
skaičiais;
6.4. šviežių vaisių ir daržovių dydžio nuoroda pateikiama kita mato dimensija, nei
reglamentuoja specialieji standartai;
6.5. nenurodytas antros kokybės klasės obuolių ir kriaušių dydis;
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6.6. nenurodyta informacija apie klementinuose esančių sėklų gausą;
6.7. nenurodyta persikų ir nektarinų minkštimo spalva;
6.8. nenurodyta, ar rinkai tiekiami apvalieji ar pailgieji pomidorai;
6.9. nenurodyta, ar rinkai tiekiami pomidorai yra skinti ar kekėmis;
6.10. nenurodyta kita, neturinti įtakos atitikties standartams patikrinimo eigai, informacija.
7. Augalų apsaugos produktų mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai:
7.1. pakuotėje, etiketėje ir (ar) informaciniame lapelyje praleisti žodžiai, sakiniai arba frazės,
jeigu tai nesukelia pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai;
7.2. ženklinant produkciją padaryta gramatinių klaidų ir (ar) vertimo (iš užsienio kalbos į
lietuvių kalbą) klaidų, netikslumų;
7.3. pakuotėje, etiketėje ir (ar) informaciniame lapelyje pavojingumo simbolio dydis yra
mažesnis nei 1 cm2;
7.4. vietoje informacinio lapelio į pakuotę yra įdėta Augalininkystės tarnybos patvirtinta
augalų apsaugos produkto etiketė;
7.5. jei augalų apsaugos produktų saugojimo vieta turi užrakinimo galimybes, bet patikrinimo
metu dėl atsakingų asmenų aplaidumo nebuvo užrakinta;
7.6. tuščios augalų apsaugos produktų ir (ar) beicuotos sėklos pakuotės laikomos nesilaikant
nustatytų reikalavimų, jeigu tai nesukėlė pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai.
8. Auginamų, dauginamų, įvežamų, išvežamų, vežamų, sandėliuojamų, superkamų ir
realizuojamų augalų ir (ar) gaminamų, įvežamų, išvežamų, vežamų, sandėliuojamų, superkamų
augalinių produktų bei kitų objektų, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina, mažareikšmiai teisės aktų
reikalavimų pažeidimai:
8.1. ūkio subjektas, kuriam augalų auginimas, dauginimas, įvežimas, išvežimas, vežimas,
sandėliavimas, supirkimas ir realizavimas, ir (ar) augalinių produktų ir kitų objektų gaminimas,
įvežimas, išvežimas, vežimas, sandėliavimas, supirkimas yra profesinė veikla, nėra registruotas
Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre (toliau – Registras);
8.2. ūkio subjektas, kuris yra registruotas Registre, nustatytu terminu neteikia informacijos
Augalininkystės tarnybai apie pasikeitusią vykdomą veiklą, įsteigtą naują gamybos vietą,
pasikeitusią produkcijos rūšį ir (ar) kitus Registro duomenų pokyčius;
8.3. ūkio subjektas, turintis Augalininkystės tarnybos išduotą Prekių saugojimo ir muitinio
tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems
objektams laikyti pažymėjimą, nustatytais terminais neteikia informacijos Augalininkystės tarnybai
apie laikomus augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius objektus;
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8.4. maistinių bulvių supirkėjas ar realizuotojas, kuris yra registruotas Registre, turi surašytas
maistinių bulvių etiketes, tačiau jų nepritvirtino prie tiekiamų rinkai maistinių bulvių pakuočių arba
etiketėje nenurodyta ar nurodyta klaidingai maistinių bulvių veislė, siuntos numeris ir (ar) svoris;
8.5. ūkio subjektas, turintis rašytinį Augalininkystės tarnybos leidimą išduoti augalų pasus,
surašo kitos formos augalų pasus, nei nurodė pavyzdyje, pateiktame kartu su prašymu išduoti
leidimą;
8.6. ūkio subjektas turi surašytus augalų pasus, tačiau jų nepridėjo prie augalų, augalinių
produktų ir su jais susijusių objektų ar jų pakuočių.
______________

