VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VIENKARTINIO LEIDIMO ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ AUGALŲ
APSAUGOS PRODUKTUS IŠ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR NE
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBIŲ IR DEKLARACIJOS APIE
KETINIMĄ VYKDYTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO IŠ NE EUROPOS
SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR NE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS
VALSTYBIŲ VEIKLĄ FORMŲ PATVIRTINIMO
2018 m. vasario 22 d. Nr. A1-85
Vilnius

Vadovaudamasis Vienkartinių leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos
produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių
išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 1 d. įsakymu
Nr. 3D-52 „Dėl Vienkartinių leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne
Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių išdavimo, galiojimo
sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 7, 9
ir 10 punktais:
1.

T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne
Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių formą;
1.2. Deklaracijos apie ketinimą vykdyti augalų apsaugos produktų įvežimo į Lietuvos
Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių
veiklą formą.
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2

2.1. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013
m. kovo 25 d. įsakymą Nr. A1-103 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos
Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinio leidimo ir
Prašymo išduoti augalų apsaugos produktų įvežimo iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne
Europos ekonominės erdvės valstybių vienkartinį leidimą formų patvirtinimo“;
2.2. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013
m. spalio 29 d. įsakymą Nr. A1-358 „Dėl Augalų apsaugos produktų pakavimo, klasifikavimo ir
ženklinimo atitikties deklaracijos formos patvirtinimo“.
3.

Įpareigo ju

Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus

darbuotoją, atsakingą už šio įsakymo registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą
veiklos administravimo sritį, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
vyriausiąjį specialistą (patarėją), Agrochemijos skyriaus vedėją.

Direktorius

Sergejus Fedotovas

Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2018 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. A1-85
(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas)

(fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens buveinės adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

Valstybinei augalininkystės tarnybai
prie Žemės ūkio ministerijos
DEKLARACIJA
APIE KETINIMĄ VYKDYTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS
RESPUBLIKĄ IŠ NE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR NE EUROPOS
EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBIŲ VEIKLĄ

(data)

Prašome išduoti vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktą iš ne
Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių.
Įvežamas augalų apsaugos produktas yra (pažymėti tinkamą X):
 registruotas Lietuvos Respublikoje;
 skirtas naudoti mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais;
 skirtas naudoti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar ne Europos ekonominės
erdvės valstybėje registruoto augalų apsaugos produkto gamybai, saugojimui ar pervežimui;
 skirtas naudoti ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ar ne Europos ekonominės
valstybėje registruoto augalų apsaugos produkto gamybai, saugojimui ar pervežimui;
 skirtas tiekti rinkai ir naudoti ne ilgesniam nei 120 dienų laikotarpiui.
Valstybė, į kurią augalų apsaugos produktas bus išvežtas,
jei skirtas naudoti ne Lietuvos Respublikoje
(valstybės pavadinimas)

Augalų
apsaugos
produkto
veikimo grupė
(fungicidas,
herbicidas ir
t. t.)

Augalų apsaugos
produkto
pavadinimas,
veikliosios (-ųjų)
medžiagos (-ų)
pavadinimas (-ai) ir
koncentracija (-os)
(proc.; g/l; g/kg),
forma,

Kiekis
(l arba
kg)

Pakuotės
talpa
(l arba
kg)

Gamintojo
pavadinimas ir
valstybės, iš
kurios įvežamas
augalų apsaugos
produktas,
pavadinimas

Pagaminimo
metai,
galiojimo
laikas
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KN kodas
Augalų apsaugos produktas bus įvežamas per
(pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas arba muitinės
priežiūroje esančios laikinojo saugojimo vietos (importo ir eksporto terminalo) ar muitinės sandėlio adresas, kai
augalų
apsaugos produktas įvežamas per kitos Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės teritoriją)

Nurodome, kad įvežtas augalų apsaugos produktas bus saugomas šiuo (-ais) adresu (-ais):
(augalų
apsaugos produkto saugojimo vietos adresas (-ai), unikalus pastato (-ų), kur planuojama saugoti augalų apsaugos
produktą, numeris, sutarties, kurios pagrindu fizinis ar juridinis asmuo naudoja saugojimo vietą (-as), registracijos
numeris ir data, jeigu augalų apsaugos produktas bus saugomas ne deklaraciją pateikusio fizinio ar juridinio asmens

nuosavybės teise priklausančioje saugojimo vietoje)

Patvirtiname, kad įvežamo registruoto Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos produkto pakavimas,
klasifikavimas ir ženklinimas atitinka Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų
įstatymo reikalavimus.
Patvirtiname, kad mums žinoma, kad vienkartinis leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką augalų
apsaugos produktą iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės
valstybių išduodamas įvežti vieno augalų apsaugos produkto pavadinimo kroviniui į Lietuvos
Respubliką vieną kartą. Vienkartinis leidimas išduodamas 45 kalendorinėms dienoms arba iki
augalų apsaugos produkto registracijos galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip 45 kalendorinėms
dienoms nuo vienkartinio leidimo išdavimo dienos.
Prašome apie priimtus sprendimus, susijusius su vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką
augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės
erdvės valstybių išdavimu, pranešti (tinkamą pažymėti X):
 raštu;
 el. priemonėmis;
 elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą;
 tiesiogiai.

(jei pareiškėjas yra juridinis asmuo,
nurodomos pasirašančiojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 22 d.
įsakymu Nr. A1-85
VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
VIENKARTINIS LEIDIMAS
ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ NE
EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR NE EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS
VALSTYBIŲ
Nr.
(išdavimo data)

Vilnius
Išduotas
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas)

(fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens buveinės adresas)

Įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktą, kuris yra
(registruotas Lietuvos Respublikoje, skirtas mokslinių tyrimų ar technologinės plėtros tikslais atlikti eksperimentus ar
bandymus, registruotas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje (nurodyti
valstybę), registruotas ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėje (nurodyti
valstybę) arba skirtas tiekti rinkai ir naudoti ne ilgesniam nei 120 dienų laikotarpiui)
(augalų apsaugos produkto pavadinimas, KN kodas, forma, kiekis, pakuočių skaičius, pakuotės talpa)
(augalų apsaugos produkto gamintojas ir valstybės, iš kurios įvežamas augalų apsaugos produktas, pavadinimas)
(transporto rūšis)
(pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas, per kurį į Lietuvos Respubliką bus įvežamas augalų apsaugos
produktas, kai augalų apsaugos produktas įvežamas per pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postą arba muitinės
priežiūroje esančios laikinojo saugojimo vietos (importo ir eksporto terminalo) ar muitinės sandėlio adresas, kai augalų
apsaugos produktas įvežamas per kitos Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės teritoriją)
(augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) adresas (-ai))
Leidimas patikslintas _________ m.
______________ d.
Leidimas galioja iki
______________ d.

(vadovo ar jo įgalioto

_________ m.

(vardas, pavardė)
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asmens pareigų
pavadinimas)

