______________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė)

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20__ m._____________ d.
______________
(sudarymo vieta)

1. Būdamas įgaliotuoju aprobuotoju pasižadu:
1.1. saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti
konfidencialią (viešai neskelbtiną) informaciją, kuri man taps žinoma vykdant įgaliotojo aprobuotojo
funkcijas, – tiek, kiek to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai;
1.2. neatskleisti konfidencialios informacijos be Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) išankstinio raštiško sutikimo;
1.3. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios (viešai neskelbtinos)
informacijos (įskaitant informaciją, esančią informacinėse sistemose), saugoti taip, kad tretieji
asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.
2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:
2.1. bet kokios formos informacija (įskaitant ir informaciją, esančią informacinėse sistemose),
susijusi su įgaliotajam aprobuotojui pavestomis funkcijomis, kurios praradimas gali kelti pavojų
Augalininkystės tarnybai ar informacijos saugumui;
2.2. komercinė (gamybinė) paslaptis, t. y. yra žinios, susijusios su Augalininkystės tarnybos
ar jos klientų ūkine ir finansine veikla, kurių paskelbimas gali padaryti materialinę žalą, pakenkti
prestižui ar turėti kitų neigiamų pasekmių Augalininkystės tarnybai ar jos klientams.
3. Esu perspėtas, kad pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Augalininkystės tarnybos
patirtus nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________
parašas)

________________________
(vardas, pav ardė)

Aprobuotojų mokymo ir veiklos
tikrinimo tvarkos aprašo
3 priedas
(Nešališkumo deklaracijos forma)

______________________________________________________
(asmens vardas ir pavardė)

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
20__ m. _____________d.
______________
(sudarymo vieta)

Būdamas įgaliotuoju aprobuotoju pasižadu:
1. Neturėti asmeninės naudos, susijusios su sėklinių pasėlių aprobavimo rezultatais ir
aprobavimą atlikti objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo.
2. Paaiškėjus bent vienai iš toliau išvardytų aplinkybių, nedelsdamas apie tai pranešti
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemė ūkio ministerijos direktoriui ir nusišalinti nuo
aprobavimo proceso:
2.1. sėklinių pasėlių aprobavimo procese kaip dauginamosios medžiagos tiekėjas, užsiimantis
sėklų dauginimu, ar augintojas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar
svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;
2.2. aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:
2.2.1. esu (yra) sėklinių pasėlių aprobavimo procese dalyvaujančio juridinio asmens valdymo
organų narys;
2.2.2. turiu (-i), sėklinių pasėlių aprobavimo procese dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio
kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;
2.2.3. gaunu (-a) iš sėklinių pasėlių aprobavimo procese dalyvaujančio asmens bet kokios
rūšies pajamų;
2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų reikalavimų;
3. Man išaiškinta, kad:
3.1. asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra:
sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys
(įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;
3.2. kilus šališkumo grėsmei, galiu būti nušalintas nuo aprobavimo proceso.
_____________________
(parašas)

________________________
(vardas, pavardė)

Aprobuotojų mokymo ir veiklos
tikrinimo tvarkos aprašo
4 priedas
(Aprobuotojų pirminio mokymo programos forma)
VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
___________________________________________________
(struktūrinio padalinio pavadinimas)

APROBUOTOJŲ PIRMINIO MOKYMO PROGRAMA
__________ Nr.______
(data)

____________________
(sudarymo vieta)

1. Naujai rengiamo aprobuotojo – mokinio
vardas, pavardė ________________________________________________________________
2. Mokymus vedančio patyrusio aprobuotojo – mokymų vadovo
vardas, pavardė _____________________________________________ aprobuotojo Nr. _____
3. Mokymų vieta _________________________________________________________________
4. Mokymų data: nuo _____________________iki________________________
Eil.
Nr.

Dalyko pavadinimas

1.

Sąvokos

2.

Veislių sąrašai

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Teorinis mokymas
atliktas (parašas)
Mokymų Mokinys
vadovas
I SKYRIUS
ĮVADAS

II SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Duomenų apie pasėtą sėklą tikrinimas
Vegetacinai tyrimai
Apsauginis atstumas
Veislės tapatumas (kryžmadulkių augalų)
Veislinis grynis
Kontroliniai laukeliai
Tuščiosios avižos
Išbrokuoti pasėliai
III SKYRIUS
SĖKLINIŲ PASĖLIŲ APROBAVIMAS
Javų veislinio grynio vertinimas, naudojant
neleistinų kiekių metodą

Praktinis mokymas
atliktas (parašas)
Mokymų Mokinys
vadovas
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12.
13.

14.
15.
16.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

Pašarinių augalų (pupinių – pupų, žirnių,
lubinų, vikių) aprobavimas
Pašarinių augalų (miglinių (varpinių),
pupinių (ankštinių žolių)) veislinio grynio
vertinimas, naudojant kontrolinių laukelių
metodą
Aliejinių ir pluoštinių augalų aprobavimas
Mažai paplitusių žemės ūkio augalų
sėklinių pasėlių aprobavimas
Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimas
Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimas:
šakniavaisinių
kopūstinių
svogūninių
vaisinių
ankštinių
Sėklinių bulvių pasėlių aprobavimas
IV SKYRIUS
APROBAVIMO AKTAS
Sėklinio pasėlio aprobavimo akto pildymas
Pasodų aprobavimo akto pildymas
Sėklojų aprobavimo akto pildymas
Sėklinių bulvių pasėlio aprobavimo akto
pildymas
Gauto derliaus kontrolė (gauto derliaus
užrašymas akte)
V SKYRIUS
DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS INFORMACINĖ SISTEMA
Duomenų įvedimas į sistemą

Pastabos.
Aprobuotojas – mokinys:

Mokymus vedęs aprobuotojas –
mokymų vadovas:

_______________

____________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

________________

____________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

Aprobuotojų mokymo ir veiklos
tikrinimo tvarkos aprašo
5 priedas
(Aprobuotojų žinių patikrinimo klausimyno forma)

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
___________________________________________________
(struktūrinio padalinio pavadinimas)

APROBUOTOJŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS
________ Nr. _______
(data)

____________________
(sudarymo vieta)

□ Aprobuotojas – mokinys:

Data: _________________

_____________________________________________________
(vardas, pavardė)

□ Aprobuotojas
_____________________________________________________
(vardas, pavardė, aprobuotojo Nr.)

Eil.
Nr.

Vertintojų (įrašyti v., pavardę)
atsakymo įvertinimas balais
(1–10)

Klausimai

Atsakymo
įvertinimo
vidurkis

Bendras įvertinimas
Išvada.

Egzamino rezultatus vertina:

______________
(parašas)

______________
(parašas)

_______________________
(vardas, pavardė)

_______________________
(vardas, pavardė)

Aprobuotojų mokymo ir veiklos
tikrinimo tvarkos aprašo
6 priedas
(Aprobuotojo pažymėjimo forma)

APROBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS
Reg. Nr. _____ Išdavimo data __________________

(logotipas) VALSTYBINĖ

AUGALININKYSTĖS
TARNYBA PRIE ŽEMĖS
ŪKIO MINISTERIJOS
_____________________________________
(vardas, pavardė)

suteikta teisė aprobuoti sėklinius pasėlius
Galioja iki ____________________________
____________ _________ _______________
(pareigos)

(parašas)
A. V.

(vardas, pavardė)

APROBUOTOJO NR.

Aprobuotojų mokymo ir veiklos
tikrinimo tvarkos aprašo
7 priedas
(Aprobuotojo veiklos patikrinimo akto forma)
VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
___________________________________________________
(struktūrinio padalinio pavadinimas)

APROBUOTOJO VEIKLOS PATIKRINIMO AKTAS
___________ Nr. ____
(data)

____________________
(sudarymo vieta)

Tikrinamo aprobuotojo vardas, pavardė:
Aprobuotojo Nr._______
Aprobavimo laikotarpis: nuo ________ iki ____________,
aprobuota ha _______ , išrašyta aprobavimo aktų: _______.
□ Tikrinamo aprobavimo akto Nr.____________.
□ Stebima veikla vietoje:
augalo rūšis _______________, veislė _______________, kategorija ______, plotas, ha ____

APROBAVIMO PROCESO AR JO DALIES ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMAS
1. Ar tinkamas vegetacijos laikotarpis aprobavimui atlikti?

Taip □

Ne □

Taip □

Ne □

Taip □

Ne □

Taip □

Ne □

Pastabos, komentarai (jeigu reikia):
2. Ar buvo tikrinti sėklos įsigijimo dokumentai?
Pastabos, komentarai (jeigu reikia):
3. Ar teisingai buvo parinktas priešsėlis?
Pastabos, komentarai (jeigu reikia):
4. Ar buvo vertintas apsauginis atstumas?
Pastabos, komentarai (jeigu reikia):
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5. Ar teisingai parinktas kontrolinių laukelių skaičius?

Taip □

Ne □

6. Ar rasta tuščiųjų avižų?
Pastabos, komentarai (jeigu reikia):

Taip □

Ne □

7. Ar teisingai vertintas veislinis grynis?
Pastabos, komentarai (jeigu reikia):

Taip □

Ne □

8. Ar teisingai pripažinta sėklinio pasėlio kategorija?
Pastabos, komentarai (jeigu reikia):

Taip □

Ne □

9. Ar stebint veiklą buvo fiksuota neatitikimų?
Pastabos, komentarai (jeigu reikia):

Taip □

Ne □

Pastabos, komentarai (jeigu reikia):

Rekomendacijos:

Išvada dėl aprobuotojo kvalifikacijos patvirtinimo:

Tikrintojas:

_______________
(parašas)

___________________________
(vardas, pavardė)

Su aktu susipažinau:
Aprobuotojas

_______________
(parašas)

________________________
(vardas, pavardė)

Aprobuotojų mokymo ir veiklos
tikrinimo tvarkos aprašo
8 priedas
(Aprobuotojo veiklos patikrinimo rezultatų ataskaitos forma)
VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
___________________________________________________
(struktūrinio padalinio pavadinimas)

APROBUOTOJŲ VEIKLOS PATIKRINIMO REZULTATŲ ATASKAITA
______ Nr. _____
(data)

________________
(sudarymo vieta)

Laikotarpis: __________________
Eil.
Nr.

Aprobuotojo vardas,
pavardė

Aprobuotojo Nr.

Struktūrinio
padalinio
pavadinimas

Aprobuota žemės ūkio augalų (išskyrus
bulves) sėklinių pasėlių iš viso:
iš viso ha, iš jų:
iš viso surašytų aktų
pagal augalų
sk., iš jų:
rūšių grupes*, ha pagal augalų rūšių
grupes*, sk.

Aprobuota sėklinių bulvių
pasėlių
ha
Surašytų aktų
sk.

Aprobuotojo veiklos patikrinimo
data, Nr.

išvada dėl
aprobuotojo
kvalifikacijos
patvirtinimo

Aprobuotojo
pažymėjimo
galiojimo
laikas

Pastabos

* Oficialusis aprobuotojas, kontroliuojantis įgaliotąjį aprobuotoją, teikia Augalų dauginamosios medžiagos skyriui ataskaitą apie įgaliotojo aprobuotojo aprobuotos augalų rūšies grupę
(augalų rūšių grupės: javai, pašariniai, aliejiniai ir pluoštiniai, runkeliai, grikiai, daržovės).
________________________________

(pareigų pavadinimas)

_____________________

(parašas)

_____________________________

(vardas ir pavardė)

