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Informacija ketinantiems auginti, dauginti,
įvežti, išvežti, vežti, sandėliuoti, supirkti ir tiekti
rinkai augalus, augalinius produktus ir kitus
objektus, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina

vykdoma ūkinė veikla, ir elektroninėmis ryšio
priemonėmis ar atvykus į regioninį skyrių pateikti
prašymą įregistruoti į Fitosanitarinį registrą, kurio
forma rasite Tarnybos tinklalapyje. Taip pat

Ūkio subjektai, ketinantys auginti, dauginti,

privaloma paskirti asmenį, atsakingą už ryšius

įvežti, išvežti, vežti, sandėliuoti, supirkti ir tiekti

su Tarnyba, kurio kontaktinius duomenis privalu

rinkai augalus, augalinius produktus ir kitus

nurodyti prašyme. Kartu su prašymu turi būti

objektus, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina, bei

pateikta

ketinantys termiškai apdoroti, ženklinti ir tiekti

sandėliavimo, realizavimo, supirkimo, taip pat

rinkai medinę pakavimo medžiagą ir / arba

augalinių produktų ir kitų objektų gaminimo,

medieną, skirtą jai gaminti, pagal Tarptautinio

sandėliavimo, tiekimo rinkai, supirkimo vietų

fitosanitarinių

priemonių

15

planas arba schema bei sumokėta 28 Eur

„Reikalavimai

medinei

medžiagai

valstybės rinkliava. Jei prašymą pateikia ūkio

tarptautinėje prekyboje“ reikalavimus, įvežti ir

subjekto įgaliotas asmuo, kartu su prašymu

(arba) vežti mokslo ir veislių selekcijos tikslais tam

privaloma

tikrus

įgaliojimą.

augalų

ir

standarto
pakavimo

augalinių

Nr.

produktų

augalų

pateikti

auginimo,

ir

tai

dauginimo,

patvirtinantį

kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius

Neterminuotas registracijos Fitosanitariniame

produktus ir kitus objektus, gauti leidimą išsirašyti

registre pažymėjimas išduodamas, jeigu visi

augalų

prašyme nurodyti duomenys ir pateikti papildomi

pasus

patiems,

privalo

registruotis

Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre
(toliau

–

Fitosanitarinis

dokumentai

atitinka

Lietuvos

Respublikos

registras).

fitosanitarinio registro reorganizavimo ir Lietuvos

Fitosanitariniame registre neregistruojami smulkūs

Respublikos fitosanitarinio registro nuostatuose

augintojai ir gamintojai, kurie augina, gamina ir

nurodytus reikalavimus.

tiekia rinkai augalus, augalinius produktus ir kitus
objektus, skirtus tik galutiniams vietinės rinkos
vartotojams, ir kuriems augalų auginimas ar
augalinių produktų objektų gaminimas nėra
profesinė veikla.
Dėl

registracijos

Informacija ketinantiems prekių saugojimo ir
muitinio tikrinimo vietoje laikyti augalus,
augalinius produktus ir kitus susijusius objektus
Ūkio subjektai, siekiantys prekių saugojimo

Fitosanitariniame

ir muitinio tikrinimo vietoje laikyti augalus,

registre pažymėjimo išdavimo reikia kreiptis į

augalinius produktus ir kitus susijusius objektus,

Augalininkystės tarnybos (toliau – Tarnyba)

privalo turėti prekių saugojimo ir muitinio

regioninį skyrių (kontaktai), kurio teritorijoje

tikrinimo

vietos

pripažinimo

tinkama
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augalams, augaliniams produktams ir kitiems
susijusiems objektams

laikyti pažymėjimą

(toliau – pažymėjimas).

Informacija dėl patikrinimo vietos pripažinimo
tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą
Ūkio subjektai, siekiantys turėti Lietuvos

Pažymėjimui gauti reikia pateikti prašymą
apie ketinimą prekių saugojimo ir muitinio

Respublikoje,

bet

ne

pasienio

kontrolės

fitosanitarijos punkte ar šalia jo patikrinimo vietą,

tikrinimo vietoje laikyti augalus, augalinius

kuri būtų pripažinta tinkama atlikti fitosanitarinį

produktus ir kitus susijusius objektus, kurio forma

tikrinimą įvežamiems į Lietuvos Respubliką ir

nurodyta Tarnybos tinklalapyje. Kartu su prašymu
turi būti pateiktas prekių saugojimo ir muitinio
tikrinimo vietos teritorijos planas (schema).
Pridėtame plane (schemoje) turi būti pažymėtos
augalų, augalinių produktų ir kitų susijusių objektų

Europos

Sąjungą

augalams,

augaliniams

produktams ir kitiems objektams, privalo turėti
patikrinimo

vietos

tinkamumo

atlikti

fitosanitarinį tikrinimą pažymą (toliau

–

pažyma).

saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos bei

Pažymai gauti reikia pateikti prašymą dėl

Tarnybos regioninio skyriaus specialisto darbo

patikrinimo vietos vertinimo ir pripažinimo

vieta. Taip pat privaloma paskirti asmenį,
atsakingą už ryšius su Tarnyba, ir kartu su
prašymu pateikti tai pavirtinantį įgaliojimą bei
sumokėti valstybės 17 Eur rinkliavą.
Prašymai pateikiami elektroninėmis ryšio
priemonėmis arba atvykus į Tarnybos regioninį
skyrių.
Jeigu ūkio

tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą, kurio formą
galima rasti Patikrinimo vietos pripažinimo
tinkama atlikti fitosanitarinį tikrinimą įvežamiems
į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą
augalams, augaliniams produktams ir kitiems
objektams taisyklių 1 priede.
Prašymai pateikiami elektroninėmis ryšio

subjekto

prašyme pateikta

informacija yra teisinga ir prekių saugojimo ir
muitinio tikrinimo vieta atitinka prekių saugojimo
ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama
augalams, augaliniams produktams ir kitiems
susijusiems objektams laikyti tvarkos apraše

priemonėmis arba atvykus į Tarnybos regioninį
skyrių. Ūkio subjektas turi pateikti prašymą
Tarnybos regioniniam skyriui ne vėliau kaip per
14 kalendorinių dienų iki numatomo augalų,
augalinių produktų ir kitų objektų įvežimo į
Lietuvos Respubliką.

nustatytus minimalius reikalavimus ir yra tinkama

Patikrinimo vietos turi atitikti Įvežamų į

laikyti augalus, augalinius produktus ir kitus

Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei

susijusius objektus, Tarnyba ne vėliau kaip per 5
darbo dienas išduoda pažymėjimą.

gabenamų per ją tranzitu augalų, augalinių
produktų ir kitų objektų fitosanitarinio tikrinimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės
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ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos), iš kurios eksportuojamos prekės,

ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3D-

išduodamas dokumentas, kuriuo užtikrinama, kad

171/1K-080, IV ir V skyriuose bei Minimaliuose

augalai, augaliniai produktai ir kiti susiję objektai

reikalavimuose prekių saugojimo ir muitinio

atitinka juos įvežančios valstybės nustatytus

tikrinimo vietoms, kuriose numatoma laikyti

fitosanitarinius reikalavimus.

augalus, augalinius produktus ir kitus susijusius

Kai augalų, augalinių produktų arba kitų su

Valstybinės

jais susijusių objektų krovinio kilmės šalis yra

objektus,

patvirtintuose

augalininkystės

ūkio

trečioji valstybė ir jei į Lietuvos Respublikos ir

ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 17 d.

Europos Sąjungos teritoriją buvo jie buvo įvežti iš

įsakymu Nr. A1-138 „Dėl Prekių saugojimo ir

trečiosios valstybės, reeksporto atveju vietoj

muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama

fitosanitarinio eksporto sertifikato išduodamas

augalams, augaliniams produktams ir kitiems

fitosanitarinis reeksporto sertifikatas.

tarnybos

prie

Žemės

susijusiems objektams laikyti tvarkos aprašo
patvirtinimo“, išdėstytus reikalavimus.

Dėl fitosanitarinio eksporto ar fitosanitarinio
reeksporto sertifikato išdavimo reikia kreiptis į

Jeigu patikrinimo vieta atitinka išvardytų

Tarnybos regioninį skyrių, kurio teritorijoje yra

teisės aktų reikalavimus, Tarnyba išduoda pažymą.

eksportuojamas krovinys, arba Kauno oro uosto,
Klaipėdos jūrų uosto pasienio kontrolės punkto

Informacija ketinantiems išvežti iš Lietuvos
Respublikos augalus, augalinius produktus ir
kitus su susijusius objektus į ne Europos
Sąjungos valstybes nares

fitosanitarijos postus (skyrius) (kontaktai), ir
elektroninėmis ryšio priemonėmis ar atvykus į
vieną iš nurodytų Tarnybos regioninių skyrių
pateikti prašymą išduoti fitosanitarinį sertifikatą,

Kai ketinama išvežti augalus, augalinius
produktus ir kitus su jais susijusius objektus į ne
Europos Sąjungos valstybes nares, augalai,
augaliniai produktai ir kiti su jais susiję objektai
turi

atitikti

įvežančios

fitosanitarinius

šalies

nustatytus

reikalavimus,

o

importuojančiai šaliai turi būti pateikiamas
fitosanitarinis
sertifikatas

–

sertifikatas.
oficialus

Fitosanitarinis

augalų

apsaugos

organizacijos (Lietuvos atveju – Valstybinės
augalininkystės

tarnybos

prie

Žemės

ūkio

kurio forma nurodyta Tarnybos tinklalapyje.
Kartu su prašymu turi būti pateikti ir kiti

krovinį lydintys dokumentai (pavyzdžiui, krovinio
važtaraščiai, apdorojimą liudijantys dokumentai
(fumigacijos sertifikatas ir pan.).
Tarnyba, remdamasi prašyme nurodyta
informacija bei atlikusi krovinio rizikos vertinimą,
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas atlieka
krovinio

fitosanitarinį

importuojančios

šalies

tikrinimą

pagal

fitosanitarinius

reikalavimus ir, jei tikrinimo metu krovinio
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fitosanitarinė būklė atitinka importuojančios šalies
fitosanitarinius
fitosanitarinį

reikalavimus,
eksporto

ar

išduoda
reeksporto

sertifikatą. Už eksportuojamo ar reeksportuojamo
krovinio fitosanitarinį tikrinimą bei sertifikatų
išdavimą yra nustatyta valstybės rinkliava.
Fitosanitarinis eksporto sertifikatas ar
fitosanitarinis reeksporto sertifikatas galioja 14
dienų nuo jo išdavimo, todėl per šį laikotarpį
krovinys turi būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos
teritorijos.
Tarnyba konsultuoja telefonu, el. paštu,
interneto svetainėje, rengia viešąsias konsultacijas,
organizuoja seminarus.
Šią informaciją parengė Fitosanitarijos
skyrius (kontaktai) 2019 m. rugpjūčio mėnesį.

El. paštas: info@vatzum.lt
Ūkio subjektų priežiūra:
http://www.vatzum.lt/lt/administracineinformacija/ukio-subjektu-prieziura/
www.vatzum.lt

