PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. A1-18
SĖKLOS MIŠINIŲ RUOŠIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sėklos mišinių ruošimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato reikalavimus
atestuotiems dauginamosios medžiagos tiekėjams (toliau – tiekėjai), ketinantiems ruošti javų, pašarinių
augalų bei daržovių sėklos mišinius (toliau – sėklos mišiniai), Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) atliekamo tiekėjų, ketinančių ruošti sėklos
mišinius, vertinimo kriterijus ir tvarką, tiekėjų veiklos ir sėklos mišinių siuntų priežiūros vykdymo
tvarką.
2. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos
Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas, Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės
reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d.
įsakymu Nr. 274 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašo
patvirtinimo“, Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 „Dėl
Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“,
Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai
tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“ (toliau – privalomųjų reikalavimų aprašai) ir kiti
teisės aktai.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS, KETINANTIEMS RUOŠTI SĖKLOS MIŠINIUS
3. Tiekėjai, ketinantys ruošti sėklos mišinius, Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui pagal
priskirtą teritoriją turi pateikti:
3.1. prašymą leisti ruošti sėklos mišinius (toliau – prašymas) (1 priedas);
3.2. sėklos mišinio ruošimo įrangos techninį aprašymą (brėžinį ar nuotrauką, kurioje nurodytos
mišinio ruošimo įrangos sudedamosios dalys (sunumeruotos ir išvardytos) bei techninius duomenis) ir
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duomenis, įrodančius, kad turima įranga tolygiai paskirsto sėklos komponentus mišinyje (pvz., paimtų
mėginių tyrimo duomenys);
3.3. sėklos mišinio ruošimo procedūros aprašą, kuriame turi būti aprašyta sėklos mišinio ruošimo
eiga, mišinio ruošimo trukmė, kuri užtikrina tolygų sėklos komponentų paskirstymą mišinyje, atsakingų
asmenų paskyrimas, sėklos komponentų dokumentinio patikrinimo atlikimas, panaudotos sėklos
apskaitos vykdymas, fasuočių ženklinimas;
3.4. aprašytą sėklos mišinio komponentų sudėtį;
3.5. informaciją apie asmenį, tiesiogiai atsakingą už sėklos mišinio ruošimą.
III SKYRIUS
TIEKĖJŲ, KETINANČIŲ RUOŠTI SĖKLOS MIŠINIUS, VERTINIMAS
4. Regioninio skyriaus specialistas, gavęs tiekėjo, ketinančio ruošti sėklos mišinius, informaciją,
įvertina, ar pateikta visa 3 punkte nurodyta informacija.
5. Nuvykęs pas tiekėją regioninio skyriaus specialistas ima mėginį iš paruošto mišinio.
6. Mėginiai imami vadovaujantis Sėklų mėginių ėmimo metodika, patvirtinta Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymu
Nr. A1-366 „Dėl Sėklų mėginių ėmimo metodikos patvirtinimo“.
7. Paėmęs mėginį regioninio skyriaus specialistas dviem egzemplioriais surašo Kontrolinio sėklos
mėginio paėmimo tirti aktą, kurio forma patvirtinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-191 „Dėl Kontrolinio sėklos
mėginio paėmimo tirti akto ir Kontrolinio sėklos mėginio kokybės rodiklių tyrimų protokolo formų
patvirtinimo“ (toliau – Kontrolinio sėklos mėginio paėmimo aktas). Vienas akto egzempliorius
perduodamas Tiekėjui, antras egzempliorius lieka regioninio skyriaus specialistui, paėmusiam mėginį.
8. Regioninio skyriaus specialistas informaciją iš Kontrolinio sėklos mėginio paėmimo akto suveda
į Dauginamosios medžiagos informacinę sistemą, paimtą mėginį išsiunčia į Augalininkystės produktų
kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių) sėklos mišinio komponentų ir jų kiekiui (procentais) nustatyti.
9. Regioninio skyriaus specialistas, vadovaudamasis Augalininkystės produktų kokybės tyrimų
laboratorijos (skyriaus) surašyto tyrimo protokolo rezultatais, išrašo Kontrolinio sėklos mėginio kokybės
rodiklių tyrimų protokolą, kurio forma patvirtinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A1-191 „Dėl Kontrolinio sėklos mėginio
paėmimo tirti akto ir Kontrolinio sėklos mėginio kokybės rodiklių tyrimų protokolo formų patvirtinimo“,
padaro jo kopiją ir informuoja apie tai regioninio skyriaus vedėją. Regioninio skyriaus vedėjas raštu
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informuoja tiekėją apie tinkamą / netinkamą pasiruošimą gaminti sėklos mišinius ir su išsiųsta
informacija supažindina Augalų dauginamosios medžiagos skyrių (toliau – ADM skyrius).
10. Tiekėjas, neatitinkantis tiekėjams keliamų sėklų mišinių ruošimo reikalavimų, pašalinęs
trūkumus pakartotinai gali pateikti prašymą po 1 mėnesio.
11. ADM skyriaus specialistas informaciją apie tiekėjus, kurie pripažinti tinkamais ruošti sėklos
mišinius, skelbia Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąraše prie tiekėjo pavadinimo ar fizinio
asmens vardo ir pavardės pažymėdamas, kad yra sėklos mišinių ruošėjas.
IV SKYRIUS
SĖKLOS MIŠINIŲ RUOŠIMO REIKALAVIMAI
12. Sėklos mišiniai turi būti sufasuoti ir paženklinti pagal privalomųjų reikalavimų aprašų
nuostatas.
13. Kiekvienas sėklos mišinio komponentas turi atitikti privalomųjų reikalavimų aprašų nuostatas.
14. Daržovių standartinės sėklos mišiniai ruošiami iš tos pačios rūšies skirtingų veislių daržovių
standartinės sėklos. Skirtingų standartinės sėklos daržovių rūšių maišymas neleidžiamas.
15. Tiekėjas prieš sumaišydamas sėklas tikrina maišomų komponentų įsigijimo, sėklos kokybę
įrodančius dokumentus, etiketes.
16. Maišymo įranga po kiekvieno mišinio paruošimo turi būti kruopščiai išvalyta.
17. Standartinės daržovių sėklos mišinių Europos Bendrijos mažosiose fasuotėse esanti daržovių
sėkla turi sverti ne daugiau, nei nurodyta Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės
reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d.
įsakymu Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“.
18. Maksimalus sėklos mišinių siuntos svoris nustatomas pagal pagrindinio mišinio komponento
leistiną siuntos svorį, nurodytą privalomųjų reikalavimų aprašuose.
19. Tiekėjas, ruošiantis sėklos mišinių siuntas, Augalininkystės tarnybai ne vėliau kaip prieš 5
darbo dienas teikia informaciją apie sėklos mišinio ruošimo pradžią ir pabaigą bei ruošiamos sėklos
siuntos numerį ir svorį.
20. Kad būtų užtikrintas kiekvienos paruoštos sėklos mišinio siuntos atsekamumas, tiekėjas turi
pildyti Informacijos apie sėklos mišinius formą.
21. Informacija apie sėklos mišinius turi būti saugoma ne trumpiau nei trejus metus.

V SKYRIUS
SĖKLOS MIŠINIŲ SIUNTŲ PRIEŽIŪRA
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22. Tiekėjas, pripažintas tinkamu ruošti sėklos mišinių siuntas, paruošęs sėklos mišinių siuntas,
teikia Informaciją apie sėklos mišinius (2 priedas) Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui (toliau –
regioninis skyrius) pagal priskirtą teritoriją.
23. Tiekėjas kiekvienai sėklos mišinio siuntai suteikia numerį, kuriame žymimi:
23.1. siuntos suformavimo metai (dviženklis skaičius);
23.2. apskrities pavadinimas (santrumpa) (Alytaus regioninis skyrius – A; Kauno regioninis
skyrius – K; Klaipėdos regioninis skyrius – KL; Tauragės regioninis skyrius – T; Telšių regioninis
skyrius – TEL; Šiaulių regioninis skyrius – Š; Panevėžio regioninis skyrius – P; Utenos regioninis
skyrius – U; Marijampolės regioninis skyrius – M; Vilniaus regioninis skyrius – V);
23.3. tiekėjo pažymėjimo numeris (triženklis skaičius);
23.4. mišinio siuntos eilės numeris;
23.5. šalies kodas (LT). Sėklos mišinio siuntos numerio užrašymo pavyzdys: 16/Š/801/1/LT.
24. Pašarinių augalų sėklos mišiniai, sufasuoti į Europos Bendrijos mažąsias A fasuotes ir Europos
Bendrijos mažąsias B fasuotes, ženklinami tiekėjo etiketėmis. Pašarinių augalų sėklos mišiniai, kurie
sufasuoti į didesnes kaip 10 kg fasuotes, ženklinami Augalininkystės tarnybos oficialiosiomis etiketėmis.
25. Javų ir pašarinių augalų sėklos mišiniai ženklinami žalios spalvos oficialiosiomis etiketėmis.
26. Javų augalų sėklos ir pašarinių augalų sėklos mišinys gali būti fasuojamas į Europos Bendrijos
mažąsias A fasuotes ir Europos Bendrijos mažąsias B fasuotes tik tuo atveju, kai mišinio sudėtį sudaro
daugiau kaip 50 proc. pašarinių augalų sėklos. Europos Bendrijos mažųjų A fasuočių ir Europos
Bendrijos mažųjų B fasuočių etiketės turi būti žalios spalvos.
27. Javų sėklos mišinių fasuotės ženklinamos Augalininkystės tarnybos oficialiosiomis etiketėmis.
Fasuotės oficialiosios etiketės turi būti žalios spalvos.
28. Regioninių skyrių specialistai vykdo sėklos mišinių priežiūrą, kontroliuoja dauginamosios
medžiagos rinką, vadovaudamiesi Dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašu,
patvirtintu 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“.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Tiekėjai, pažeidę šio tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
________________________

