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PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-166 „DĖL
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PATIKRINIMUS, FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. gegužės 8 d. Nr. A1-306
Vilnius
1.

P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio
subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ ir papildau jį 1.26 papunkčiu:
„1.26. Atestuoto dauginamosios medžiagos tiekėjo priežiūros kontrolinį klausimyną
(Patikrinimo akto 25 priedas).“
2.

P a v e d u:

2.1. Bendrųjų reikalų departamento Ūkio skyriui įsakymo 1 punktu patvirtintą Atestuoto
dauginamosios

medžiagos

tiekėjo

priežiūros

kontrolinį

klausimyną

skelbti

Valstybinės

augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje.
2.2. Tarnybos struktūrinių padalinių, susijusių su atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų
veiklos priežiūros atlikimu, vadovams pasirašytinai susipažinti su šiuo įsakymu ir supažindinti savo
vadovaujamų padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.
3.

N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 10 d.

Direktorius

Sergejus Fedotovas

Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus
2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A1-306

ATESTUOTO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKĖJO PRIEŽIŪROS
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
20___ m.__________________ d. patikrinimo akto Nr. ______ priedas Nr. 25
Patikrinimo rūšis:

Planinis
Neplaninis pirminis
Neplaninis (pagal ūkio subjekto prašymą)

Paskutinio patikrinimo data 20______ m. ____________ d. ir patikrinimo akto Nr. __________
Bendrieji duomenys apie ūkio subjektą (pildo specialistas prieš ūkio subjekto patikrinimą)
Eilės
Nr.

Reikalavimai / Klausimai

Atsakymai
(tinkamą pažymėti )
Taip Ne
Neaktualu

Pastabos

Atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas (toliau –
tiekėjas) informaciją apie augintojus, su kuriais
pasirašęs
sutartis,
yra
pateikęs
Valstybinei
augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos
(toliau – Tarnyba) [1] 20.5 p.
Tiekėjas turi galiojantį Lietuvos Respublikos
fitosanitarinio registro pažymėjimą
(pastabose nurodyti jo numerį) [1] 6.2 p.

1.

2.

Tiekėjas yra atestuotas šių augalų grupių dauginamosios medžiagos tiekėju:
 žemės ūkio:  pašarinių,  aliejinių ir pluoštinių,  javų,  runkelių,  grikių,  sėklinių bulvių,
 daržo:  daržovių,  daržovių, išskyrus sėklą,
 dekoratyvinių,
 sodo,
 gėlių,
 prieskoninių ir vaistinių augalų.
Patikrinimo metu nustatyta:
Eilės
Nr.

Reikalavimai / Klausimai

1

2
Vedama dauginamosios medžiagos kiekio ir kokybės
dokumentų apskaita [1] 20.1 p.
Dauginamosios medžiagos įsigijimo, sertifikavimo,
siuntų fasavimo ir tiekimo rinkai dokumentai saugomi ne
trumpiau kaip 5 metus [1] 20.2 p.
Tiekimo rinkai metu užtikrinamas dauginamosios
medžiagos siuntų atsekamumas [1] 20.3 p.
(pastabose nurodyti dauginamosios medžiagos siuntų,
kurių atsekamumas buvo tikrintas, numerius)

1.
2.

3.

Atsakymai
(tinkamą pažymėti )
Taip Ne Neaktualu
3
4
5

Pastabos

6

2

1
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.6.
5.7.

5.8.

5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.

5.8.5.
5.8.6.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
11.1.

11.2.

2
3
4
5
Sudarytos tinkamos sąlygos dauginamosios medžiagos mėginiams imti [1] 20.3 p.:
yra kopėčios ar kėlimo įrenginys (aktualu, jei sėklos
siuntos fasuotės / pakuotės yra 1,5 m aukštyje ir aukščiau)
patogus priėjimas prie dauginamosios medžiagos siuntų
Dauginamosios medžiagos sandėlis:
švarus ir tvarkingas [1] 12.1 p.
be kenksmingųjų organizmų [1] 12.4 p.
su sandariais langais, durimis ir stogo danga [1] 12.1 p.
sausomis, lygiomis grindimis [1] 12.2 p.
jame įrengta:
ventiliacijos sistema [1] 12.1 p.
vieta mėginių ėmimui [1] 12.3 p.
apšvietimo sistema [1] 15 p.
jame nelaikomi augalų apsaugos produktai [1] 14 p.
jei sandėlyje yra dalis, kurioje laikoma technika ir jos
atsarginės dalys, ši dalis pažymėta skiriamąja juosta [1]
13 p.
sandėlyje yra dalis, kurioje laikomos trąšos

ši dalis pažymėta skiriamąja juosta [1] 13 p.
jos grindys atsparios smūgiams ir neužsidegančios bei
apsaugotos nuo drėgmės [1] 13.1 p.
apie sandėlį yra išbetonuoti latakai [1] 13.1 p.
fasuotos trąšos laikomos ant padėklų, nuo drėgmės
apsaugotose, nedegiose, originaliose gamyklinėse
pakuotėse [1] 13.4 p.
birios (palaidos) trąšos laikomos atskirose, nuo drėgmės
apsaugotose, nedegiose, sandariose talpyklose [1] 13.3 p.
sandėlys pastatytas iš nedegių medžiagų [1] 13.1 p.
Dauginamosios medžiagos gamybinės patalpos švarios
[1] 16 p.
Tiekėjo turimų svarstyklių patikros dokumentai yra
galiojantys (pastabose nurodyti svarstyklių modelį,
patikros dokumento pavadinimus ir galiojimo laiką)
[1] 18 p.
Technika ir įrenginiai naudojami dauginamosios
medžiagos auginimui, ruošimui, fasavimui, pakavimui
yra techniškai tvarkingi ir švarūs [1] 16 p.
Tiekėjas turi įrangą tinkamą sėklos mišiniams ruošti
(reikalavimas aktualus tik ruošiantiems sėklos mišinius)
[1] 19 p.
Transportavimo įrenginiai švarūs, dengti ir sandarūs
[1] 17 p.
Tiekėjas laikosi fitosanitarijos reikalavimų:
tiekėjo patalpų dezinsekcijai ir dezinfekcijai naudoti
sandėlių priežiūrai skirti augalų apsaugos produktai yra
Tarnybos interneto svetainėje skelbiamame registruotų
augalų apsaugos produktų sąraše [1] 20.6 p.
informaciją apie augalų apsaugos produktų naudojimą
registruoja žurnale [1] 20.6 p.

6

5.8.1–5.8.5 p.
pildomi, jei
laikomos
trąšos

3

1
12.

2
Tiekėjas turi naujų fasuočių ir (ar) pakuočių dauginamajai
medžiagai pakuoti ir (ar) fasuoti
[1] 20.7 p.

3

4

5

6

Papildoma informacija:
(nurodomi pridedami dokumentai ir kt.)

Išvada: Atestuoto dauginamosios medžiagos tiekėjo vykdoma veikla
atitinka teisės aktų reikalavimus;
neatitinka teisės aktų reikalavimų:
(teisės akto (-ų) pavadinimas, punktas, reikalavimo nesilaikymo esmė)

Nurodymai
(nurodomas terminas, per kurį turi būti pašalinti teisės aktų reikalavimų neatitikimai ir kt.)

Tikrino
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Dalyvavo
(parašas)

(vardas, pavardė)

Dėl konsultacijos prašome kreiptis ____________________________________________________
(nurodyti adresą, telefono Nr., el. pašto adresą)

Teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:
1. Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=380755

