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VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
LEIDIMAS
PLATINTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS
Nr.
(išdavimo data)

Vilnius

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

(gyvenamosios vietos adresas, buveinės adresas)

(augalų apsaugos produktų platinimo vietos adresas)

(augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) adresas (-ai))

Leidimas patikslintas

(vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

m.

d.

(vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
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(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas)

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

Valstybinei augalininkystės tarnybai
prie Žemės ūkio ministerijos

DEKLARACIJA
APIE KETINIMĄ VYKDYTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ PLATINIMO VEIKLĄ

(data)

Deklaruojame, kad ketiname vykdyti augalų apsaugos produktų platinimo veiklą šiuo adresu:
(adresas, unikalus pastato ar statinio Nr., kur ketinama platinti augalų apsaugos produktus)

Nurodome, kad augalų apsaugos produktai, skirti platinti, bus saugomi šiuo (-šiais) adresu (-ais):
(adresas (-ai), unikalus (-ūs) pastato (-ų) ar statinio (-ių) Nr.)
(kur ketinama saugoti augalų apsaugos produktus)

Asmens, tiesiogiai vykdysiančio veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų platinimu, augalų
apsaugos ar kito jam prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės
erdvės
valstybėje išduoto:
(pažymėjimo numeris (-iai), išdavimo data (-os))

2

Numatoma veiklos vykdymo pradžia
(pildoma, kai veiklą ketinama vykdyti vėliau nei kitą dieną nuo
deklaracijos pateikimo dienos)

Prašome apie priimtą sprendimą, susijusį su leidimo platinti augalų apsaugos produktus išdavimu,
pranešti (žymėjimo pavyzdys X):
 raštu;
 el. priemonėmis;
 elektroninėmis priemonėmis per Kontaktinį centrą;
 tiesiogiai.
Patvirtiname, kad deklaracijoje pateikti duomenys yra teisingi.
PRIDEDAMA (žymėjimo pavyzdys X):
 fizinio asmens arba juridinio asmens darbuotojo (-ų), tiesiogiai vykdančio (-ių) veiklą,
susijusią su augalų apsaugos produktų platinimu, Augalų apsaugos ar kito jam
prilyginamo Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės
valstybėje išduoto (-ų) pažymėjimo (-ų) kopija (-os), patvirtinta (-os) teisės aktų
nustatyta tvarka,
lapai;
 jeigu augalų apsaugos produktai bus saugomi ne deklaraciją pateikusiam fiziniam ar
juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausančioje (-čiose) saugojimo vietoje (-ose),
pateikiama sutarties (-čių), kurios (-ų) pagrindu fizinis ar juridinis asmuo naudoja
saugojimo vietą (-as), kopija (-os), patvirtinta (-os) teisės aktų nustatyta tvarka,
lapai.

(jei pareiškėjas yra juridinis asmuo,
nurodomos pasirašančiojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

