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Vilnius
1. P a k e i č i u Dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašą,
patvirtintą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m.
lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A1-377 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės
tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. 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 sritį, Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vyriausiąjį specialistą (patarėją), Finansų
departamento direktorių, Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus, Augalininkystės produktų
kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus), Veiklos planavimo ir kontrolės skyriaus bei regioninių
skyrių vedėjus;
2.2. Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų
laboratorijos (skyriaus) ir regioninių skyrių vedėjus su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.
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PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
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Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2015 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1-735
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DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS TIEKIMO RINKAI KONTROLĖS TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas (toliau – tvarkos
aprašas) reglamentuoja Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –
Augalininkystės tarnyba) atliekamą dauginamosios medžiagos tiekėjų (toliau – tiekėjas) rizikos
vertinimą, tikrintinų dauginamosios medžiagos tiekėjų atrankos kriterijus, patikrinimų planavimą,
organizavimą ir atlikimą.
2. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos augalų
sėklininkystės įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atliekamos ūkio subjektų veiklos priežiūros
taisyklėse, patvirtintose Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-218 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos atliekamos ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklės) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS
TIEKĖJŲ PATIKRINIMŲ PLANAVIMAS
3. Tiekėjų patikrinimai planuojami atsižvelgiant į Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisykles,
Augalininkystės tarnybos regioniniuose skyriuose turimus žmogiškuosius išteklius, Atestuotų
dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro duomenis,
kitus Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių planuojamus fitosanitarijos ar agrochemijos sričių
patikrinimus, Augalininkystės tarnybos ir kitų institucijų planuojamus bendrus patikrinimus, tiekėjo
rizikos grupę ir kitą turimą informaciją.
4. Tiekėjų rizikos vertinimas atliekamas ir rizikos grupė nustatoma pagal šio tvarkos aprašo 1
lentelę.
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1 lentelė. Tiekėjų vertinimo kriterijai
Vertinimo kriterijai
1. Dauginamosios medžiagos dauginimas

Balai

atliekamas 1
neatliekamas 0
2. Dauginamosios medžiagos aprobavimas, kai aprobavimą atlieka oficialusis aprobuotojas
išbrokuoti daugiau kaip 5 ha sėklinių pasėlių arba 10 000 vienetų ir daugiau sodo augalų 5
išbrokuoti iki 5 ha sėklinių pasėlių arba iki 10 000 vienetų sodo augalų 2
sėkliniai pasėliai ir sodo augalai nebuvo išbrokuoti 0
3. Dauginamosios medžiagos fasavimas
fasuojama skirtingų rūšių ir veislių sėkla 2
fasuojama vienos rūšies skirtingų veislių sėkla 1
nefasuojama 0
4. Dauginamosios medžiagos perfasavimas
atliekamas 1
neatliekamas 0
5. Dauginamosios medžiagos sertifikavimas, kai mėginį paėmė oficialusis ar įgaliotasis bandinių
ėmėjas
11 procentų ir daugiau siuntų, skirtų sertifikavimui, neatitiko privalomųjų kokybės 10
reikalavimų
3–10 procentų siuntų, skirtų sertifikavimui, neatitiko privalomųjų kokybės reikalavimų 5
1–2 procentai siuntų, skirtų sertifikavimui, neatitiko privalomųjų kokybės reikalavimų 2
mažiau kaip 1 procentas siuntų, skirtų sertifikavimui, neatitiko privalomųjų kokybės 1
reikalavimų
visos siuntos, skirtos sertifikavimui, atitiko privalomuosius kokybės reikalavimus 0
6. Dauginamosios medžiagos siuntų tiekimo rinkai apimtys per metus
daugiau kaip 50 siuntų 3
11–50 siuntų 2
iki 10 siuntų 1
7. Dauginamosios medžiagos rinka
tiekiama Lietuvos Respublikoje, į kitas ES šalis ir ne ES šalis 3
tiekiama tik į ne ES šalis 2
tiekiama Lietuvos Respublikoje ir į kitas ES šalis 1
tiekiama tik Lietuvos Respublikoje 0
8. Dauginamosios medžiagos įvežimas iš ne ES šalių
įvežama 1
neįvežama 0
9. Informacija apie galimai daromus teisės aktų pažeidimus, remiantis gautais pranešimais,
skundais ir kita pateikta informacija
gauta ir pasitvirtino 2
gauta, bet nepasitvirtino 1
negauta 0
10. Paskutinio dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai patikrinimo rezultatai
nustatyti pažeidimai 10
nustatyti mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir duotos pastabos 1
nenustatyta pažeidimų 0

5. Išskiriamos tokios tiekėjų rizikos grupės:
Rizikingumo lygis
Didelis
Vidutinis
Mažas

Rizikos grupė
III
II
I

Tiekėjo įvertinimas balais
Pagal 1 lentelę tiekėjas įvertintas 30 ir daugiau balų.
Pagal 1 lentelę tiekėjas įvertintas 16–29 balais.
Pagal 1 lentelę tiekėjas įvertintas iki 15 balų.
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6. Augalininkystės tarnybos regioniniai skyriai kiekvienais metais ruošia ir ne vėliau kaip iki
einamųjų metų lapkričio 10 d. Augalininkystės tarnybos Augalų dauginamosios medžiagos skyriui
(toliau – ADM skyrius) teikia Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos
Metinę dauginamosios medžiagos tiekėjų veiklos rizikos įvertinimo ataskaitą.
7. Augalininkystės tarnybos regioniniai skyriai rengia ir ne vėliau kaip iki lapkričio 25 d.
teikia ADM skyriui Augalininkystės tarnybos regioninio skyriaus tiekėjų patikrinimų planų
projektus, kuriuose nurodoma kiekvieno tiekėjo rizikos grupė, tiekėjo įvertinimas balais (pagal
Metinės dauginamosios medžiagos tiekėjų veiklos rizikos įvertinimo ataskaitos duomenis) ir
planuojama patikrinimo data.
8. Atsižvelgdamas į pateiktus Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių tiekėjų patikrinimų
planų projektus, ADM skyrius Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėse nustatytu terminu, rengia
Augalininkystės tarnybos metinį tiekėjų patikrinimų plano projektą ir teikia jį tvirtinti
Augalininkystės tarnybos direktoriui. Augalininkystės tarnybos metiniame tiekėjų patikrinimų plane
turi būti numatyta patikrinti 100 proc. didelio, 30 proc. vidutinio ir 5 proc. mažo rizikingumo lygio
tiekėjų visos šalies mastu. Vidutinio ir mažo rizikingumo lygio tiekėjai į Augalininkystės tarnybos
metinį tiekėjų patikrinimų planą įtraukiami rotacijos tvarka. Augalininkystės tarnybos metinis
tiekėjų patikrinimų planas keičiamas išimtiniais atvejais Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėse
nustatyta tvarka.
9. Patvirtintas Augalininkystės tarnybos metinis tiekėjų patikrinimų planas ar jo pakeitimas
skelbiamas Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
TIEKĖJŲ PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMAS IR ATLIKIMAS
10. Tiekėjų patikrinimai organizuojami Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėse nustatyta
tvarka.
11. Planinis patikrinimas turi būti atliktas per tiekėjų patikrinimų plane nurodytą laikotarpį.
Neplaniniai patikrinimai atliekami per pavedime nurodytą laikotarpį, esant vienam ar keliems
pagrindams, nurodytiems Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėse.
12. Tiekėjų patikrinimų metu tikrinama tiekėjo, dauginamosios medžiagos kokybės,
ženklinimo, fasavimo, perfasavimo ir laikymo reikalavimų atitiktis teisės aktų nustatytiems
reikalavimams, kiekio apskaitos dokumentai.
13. Patikrinimo metu Augalininkystės tarnybos darbuotojai, paskirti atlikti patikrinimą
(toliau – Augalininkystės tarnybos specialistai), vadovaujasi Ženklinimo reikalavimų nesilaikymo
atvejų pripažinimo mažareikšmiais ženklinimo neatitikimais rekomendacijomis, patvirtintomis
Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu.
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14. Atsižvelgiant į patikrinimo pobūdį, atliekant tiekėjo, kuris užsiima dauginamosios
medžiagos dauginimu, fasavimu, perfasavimu ar pakavimu ir tiekimu rinkai, patikrinimą, tikrinama:
14.1. ar dauginamosios medžiagos tiekėjas yra atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų
sąraše;
14.2. dauginamosios medžiagos kokybę patvirtinantys dokumentai, įsigijimo ir pardavimo
dokumentai (sąskaitos faktūros, kuriose nurodyti parduotos dauginamosios medžiagos kiekiai,
siuntos numeris ar kokybę patvirtinančio dokumento numeris), ženklinimas ir kokybė (kontrolinių
sėklos bandinių ėmimas);
14.3. dauginamosios medžiagos kiekio perfasavimo ir apskaitos dokumentai;
14.4. fasuočių, skirtų sėklai perfasuoti, kiekio apskaitos dokumentai.
15. Atliekant tiekėjo, kuris prekiauja kito tiekėjo paženklinta dauginamąja medžiaga,
patikrinimą, tikrinama dauginamosios medžiagos įsigijimo ir pardavimo dokumentai (sąskaitos
faktūros, kuriose nurodytas parduotos dauginamosios medžiagos kiekiai, siuntos numeris ar kokybę
patvirtinančio dokumento numeris), ženklinimas ir kokybė (kontrolinių bandinių ėmimas).
16. Kai kyla abejonė dėl tiekiamos rinkai dauginamosios medžiagos kokybės, tiekėjas
privalo pateikti dauginamosios medžiagos siuntos kokybę patvirtinančius dokumentus.
17. Pardavimo dokumentai netikrinami, jei dauginamoji medžiaga parduodama galutiniam
vartotojui neišrašant sąskaitos faktūros (turgavietėse, mugėse ir t. t.).
18. Atliekant tiekėjo patikrinimą dviem egzemplioriais pildomos Patikrinimo akto ir jo
priedo formos, patvirtintos Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu.
Patikrinimo akto priedai pildymui pasirenkami priklausomai nuo prekybos vietos ir rinkai
tiekiamos dauginamosios medžiagos bei tikrinimo pobūdžio. Klausimynuose, atsakant į klausimą ar
teiginį, kiekviename punkte pasirenkamas vienas iš trijų atsakymų „taip“, „ne“ ar „neaktualu“.
Vienas Patikrinimo akto egzempliorius lieka Augalininkystės tarnybos specialistui, kitas
pasirašytinai perduodamas tiekėjui.
19. Tikrinimo metu gali būti paimami sėklos kontroliniai bandiniai dėl kokybės patikrinimo.
Sėklos kontrolinį bandinį gali paimti Augalininkystės tarnybos specialistai, kurie Augalininkystės
tarnybos direktoriaus įsakymu yra patvirtinti oficialiaisiais bandinių ėmėjais.
20. Dauginamosios medžiagos kontroliniai bandiniai imami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro privalomuosiuose dauginamosios medžiagos reikalavimų
aprašuose įtvirtintomis bandinių ėmimo nuostatomis. Pristatomojo sėklos bandinio svoris turi būti
ne mažesnis kaip nurodyta atitinkamame teisės akte.
21. Paėmęs kontrolinį bandinį, Augalininkystės tarnybos specialistas dviem egzemplioriais
surašo Sėklos kontrolinio bandinio paėmimo tirti aktą, kurio forma yra patvirtinta Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu (toliau – Bandinio
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aktas). Vienas Bandinio akto egzempliorius lieka Augalininkystės tarnybos specialistui, kitas
perduodamas tiekėjui.
22. Užregistravęs paimtą kontrolinį bandinį Augalininkystės tarnybos specialistas jį skubiai
siunčia į Augalininkystės tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių)
(toliau – laboratorija) kontrolinio bandinio kokybės ištyrimui.
23. Vadovaujantis iš laboratorijos gautais bandinio tyrimų rezultatais, Augalininkystės
tarnybos specialistas dviem egzemplioriais užpildo Sėklos kontrolinio bandinio kokybės rodiklių
tyrimų protokolą, kurio forma yra patvirtinta Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu (toliau
– Tyrimų protokolas). Tiekėjas su Tyrimų protokolu supažindinamas pasirašytinai.
24. Jei patikrinimo metu nebuvo nustatyta pažeidimų ir kontrolinio bandinio kokybė atitiko
teisės aktų reikalavimus, vadovaudamasi Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 1103
„Dėl Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Augalininkystės
tarnyba tiekėjui apmoka išlaidas už paimtą kontrolinį bandinį (dauginamosios medžiagos kaina),
išlaidų suma pervedama į Bandinio akte nurodytą sąskaitą.
Jei kontrolinis bandinys buvo paimtas atliekant tyrimą pagal skundą ar pranešimą, ar tiekėjas
Bandinio paėmimo akte nurodė, kad atsisako apmokėjimo, ar nepateikė informacijos, reikalingos
pavedimui atlikti, išlaidos už paimtą kontrolinį bandinį tiekėjui nekompensuojamos.
25. Augalininkystės tarnybos specialistas, Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu
įgaliotas surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėti administracinių teisių
pažeidimų bylas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso
(toliau – ATP kodeksas) 891 ir (ar) 189 straipsniu ir Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis,
tiekėjui surašo Administracinio teisės pažeidimo protokolą (toliau – ATP protokolas), jei:
25.1. atlikto patikrinimo metu buvo fiksuoti teisės aktų reikalavimų pažeidimai;
25.2. atlikto patikrinimo metu teisės aktų reikalavimų pažeidimai nebuvo fiksuoti, bet
paėmus ir ištyrus kontrolinį bandinį nustatyta, kad kontrolinio bandinio kokybė neatitinka teisės
aktų reikalavimų;
25.3. atlikto patikrinimo metu buvo fiksuoti teisės aktų reikalavimų pažeidimai, o ištyrus
kontrolinį bandinį nustatyta, kad kontrolinio bandinio kokybė neatitinka teisės aktų reikalavimų.
Šiuo atveju ATP protokolas surašomas tik turint bandinio tyrimo rezultatus.
26. Nustačius, kad rinkai tiekiama kokybės reikalavimų neatitinkanti dauginamoji medžiaga
arba ant fasuotės / pakuotės / augalo nurodyta pirkėją klaidinanti informacija, uždraudžiama siuntą
tiekti rinkai.
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Jei tokio pobūdžio pažeidimas fiksuojamas pas atestuotą dauginamosios medžiagos tiekėją,
kuris paruošė ir paženklino siuntą, jis papildomai įpareigojamas visą siuntą surinkti iš didmenine ar
mažmenine prekyba užsiimančių tiekėjų.
27. Bylų nagrinėjimas atliekamas vadovaujantis ATP kodekso ir Ūkio subjektų veiklos
priežiūros taisyklių XI skyriaus nuostatomis.
28. Siekiant įvertinti, ar pašalinti dauginamosios medžiagos ženklinimo, fasavimo ir kokybės
reikalavimų pažeidimai per nurodytą patikrinimo akte terminą, gali būti atliekamas neplaninis
pakartotinis (grįžtamasis) patikrinimas.
29. Nustačius, kad dauginamosios medžiagos siuntos kokybė neatitinka minimalios
kokybinio

rodiklio

reikšmės,

Augalininkystės

tarnybos

specialistas,

atlikęs

patikrinimą

(nurodydamas tiekėją, augalo rūšį, augalo veislę, siuntos numerį ir siuntai išduotą dauginamosios
medžiagos kokybę patvirtinantį dokumentą), informuoja Augalininkystės tarnybos padalinį,
išdavusį dauginamosios medžiagos kokybę patvirtinantį dokumentą, kad reikia panaikinti šį
dokumentą ir apie tai raštu informuoti tiekėją.
30. Augalininkystės tarnybos padalinys, išdavęs dauginamosios medžiagos kokybę
patvirtinantį dokumentą, jį panaikina ir apie tai raštu informuoja tiekėją bei ADM skyrių.
31. ADM skyrius informaciją apie panaikintą dokumentą (dokumento pavadinimas ir
numeris, augalo rūšis, siuntos numeris) skelbia Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.
32. Jeigu patikrintas tiekėjas atsisako pasirašyti Patikrinimo aktą ir (ar) jo priedus, Bandinio
aktą, Tyrimo protokolą ar ATP protokolą, tai fiksuojama dokumentuose (juos pasirašo
Augalininkystės tarnybos specialistas bei, esant galimybei, liudininkai).
33. Dokumentai

registruojami

pagal

Augalininkystės

tarnybos

einamųjų

metų

dokumentacijos planą ir saugomi nustatyta tvarka.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Pasikeitus tvarkos apraše minimiems teisės aktams, taikomos galiojančios tų teisės aktų
nuostatos.
35. Augalininkystės tarnybos darbuotojai, pažeidę šį tvarkos aprašą, atsako teisės aktų
numatyta tvarka.
__________

