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VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL SĖKLOS IR SĖKLINIŲ BULVIŲ SIUNTŲ PERFASAVIMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO
2016 m. spalio 7 d. Nr. A1-574
Vilnius
Vadovaudamasis Privalomųjų rinkai tiekiamos javų sėklos kokybės reikalavimų aprašu,
patvirtintu 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 aprašu, patvirtintu 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 aliejinių
ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių
augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių
privalomųjų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. 215 „Dėl Rinkai tiekiamų sėklinių bulvių privalomųjų reikalavimų
aprašo patvirtinimo“, Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 „Dėl
Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“, Privalomųjų rinkai
tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 275 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos
kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Privalomųjų rinkai tiekiamos grikių sėklos kokybės
reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. 374 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos grikių sėklos kokybės reikalavimų aprašo
patvirtinimo“, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sertifikatų išdavimo ir
numerių etiketėms suteikimo procedūros aprašu, patvirtintu Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A1-8 „Dėl Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sertifikatų išdavimo ir numerių etiketėms suteikimo
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procedūros aprašo patvirtinimo“, Dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės tvarkos
aprašu, patvirtintu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2013 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-377 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės
tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir siekdamas užtikrinti javų, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų,
runkelių, daržovių, grikių sėklos ir sėklinių bulvių siuntų perfasuojamos sėklos kokybę:
1. T v i r t i n u Sėklos ir sėklinių bulvių siuntų perfasavimo tvarkos aprašą.
2. Į p a r e i g o j u 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 administravimo sritį, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
vyriausiąjį specialistą (patarėją), Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus ir regioninių skyrių
vedėjus.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Arvydas Basiulis
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PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-574

prie

SĖKLOS IR SĖKLINIŲ BULVIŲ SIUNTŲ PERFASAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sėklos ir sėklinių bulvių siuntų perfasavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas)
nustato javų, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų, runkelių, daržovių, grikių sėklos ir sėklinių
bulvių siuntų perfasavimo ir perženklinimo tvarką.
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Sėklos perfasavimas – sėklos perpylimas į kitos talpos fasuotę.
2.2. Kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia
Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas ir kiti teisės aktai.
II SKYRIUS
SĖKLOS IR SĖKLINIŲ BULVIŲ SIUNTŲ PERFASAVIMO IR PERŽENKLINIMO
REIKALAVIMAI
3. Atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas (toliau – Tiekėjas) Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba)
regioniniam skyriui teikia Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinto tvarkos aprašo
Sėklos ir sėklinių bulvių siuntų perfasavimo ataskaitoje nurodytą informaciją apie planuojamą:
3.1. sertifikuotos pašarinių augalų sėklos mišinių, neskirtų sėklai ruošti, perfasavimą į
Europos Bendrijos mažąsias A fasuotes;
3.2. elitinės arba sertifikuotos ir komercinės pašarinių augalų sėklos arba jos mišinių
perfasavimą į Europos Bendrijos mažąsias B fasuotes;
3.3. runkelių ar daržovių sėklos perfasavimą į Europos Bendrijos mažąsias fasuotes;
3.4. sėklos ar sėklinių bulvių siuntų, kurioms Augalininkystės tarnyba išdavė sertifikatus,
perfasavimą į kitos talpos fasuotes;
3.5. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) etiketėmis
paženklintų sėklos siuntų perfasavimą į kitos talpos fasuotes.
4. Kai perfasuojama kito Tiekėjo ar iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, ar iš Europos
ekonominės erdvės valstybės įvežta sėklos (išskyrus sėklines bulves) siunta, jai suteikiamas naujas
siuntos numeris, kuris sudaromas iš:
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4.1. perfasavimo metų (du paskutiniai skaitmenys);
4.2. Tiekėjo registracijos numerio (trys paskutiniai skaitmenys);
4.3. atitinkamo Augalininkystės tarnybos regioninio skyriaus, vykdančio oficialią priežiūrą,
sutrumpinto pavadinimo (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);
4.4. eilės numerio;
4.5. pirminio sėklos siuntos numerio.
Sėklos siuntos numerio užrašymo pavyzdžiai: 16/901/M/1-16/K/099/25/LT, 16/901/M/1DK-14ND514.
5. Kai perfasuojama to paties Tiekėjo sėklos ar sėklinių bulvių siunta, naujoje etiketėje
keičiama tik ženklinimo data, svoris, eilutėje „Kita informacija“ įrašomas žodis „perfasavimas“ ir
beico pavadinimas, jei perfasuojant siunta buvo beicuota.
51. Kai sėklos siunta perfasuojama į skirtingo svorio Europos Bendrijos mažąsias A fasuotes,
ar Europos Bendrijos mažąsias B fasuotes, ar Europos Bendrijos mažąsias fasuotes, jai suteiktas
naujas siuntos numeris išlieka toks pat per visą tos siuntos perfasavimo į skirtingo svorio fasuotes
procesą.
Papildymai:
2017 m. kovo 7 d., Nr. A1-129
6. Kai perfasuotai sėklos siuntai yra suteiktas naujas siuntos numeris (išskyrus Europos
Bendrijos mažąsias A fasuotes, Europos Bendrijos mažąsias B fasuotes, Europos Bendrijos
mažąsias fasuotes), Tiekėjas turi pateikti Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui
Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintą nustatytos formos prašymą paimti sėklos
mėginį iš sėklos siuntos. Įvertinus sėklos siuntos kokybę, yra išduodamas sėklos kokybę
patvirtinantis dokumentas.
7. Jei Tiekėjas nori perfasuoti sėklos siuntą, kuri yra paženklinta EBPO etiketėmis, į kitos
talpos fasuotes, mėginys iš sėklos siuntos neatrenkamas.
8. EBPO etikečių nuėmimas ir siuntos perfasavimas vykdomas mėginių ėmėjui prižiūrint.
Naujos EBPO etiketės eilutėje „Kita informacija“ turi būti užrašas „perfasavimas“.
9. Perfasuotai siuntai suteikiamas naujas siuntos numeris, susidedantis iš sėklos siuntos
numerio, nurodyto originaliame EBPO sertifikate, ir naujai suteikto siuntos numerio. Pavyzdžiui,
DK-11ND514-16/K/901/25/LT.
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10. Jei pašarinių augalų sėklos mišinio siuntos sudėtyje nėra augalų rūšių, išvardytų
Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 „Dėl
Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“,
šias siuntas galima perfasuoti tik į Europos Bendrijos mažąsias A fasuotes.
11. Perfasuotai standartinės daržovių sėklos siuntai Tiekėjas suteikia numerį, pagal kurį būtų
galima atpažinti standartinės sėklos siuntą.
12. Sertifikuotos pluoštinių kanapių sėklos siuntos perfasuojamos vadovaujantis Pluoštinių
kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867 „Dėl pluoštinių
kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintomis
VIII skyriaus nuostatomis.

III SKYRIUS
PERFASUOTŲ SĖKLOS SIUNTŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI
13. Augalininkystės tarnybos regioninis skyrius turi tikrinti Tiekėjo perfasuotas siuntas ir, esant
poreikiui, paimti kontrolinį sėklos mėginį (išskyrus sėklos siuntas, paženklintas EBPO etiketėmis, ir
daržovių standartinės sėklos siuntas) ir užpildyti 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“. Vienas Kontrolinio
sėklos mėginio paėmimo tirti akto egzempliorius lieka Augalininkystės tarnybos regioninio skyriaus
specialistui, kitas perduodamas Tiekėjui.

Pakeitimai:
2017 m. kovo 7 d., Nr. A1-129
14. Sprendimas dėl patikrinimo vietoje ir mėginio atrinkimo priimamas atsižvelgiant į šiuos
kriterijus:
14.1. ūkio subjektas, vadovaujantis Dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės
tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. A1-735 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekimo
rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, priskiriamas didelio rizikingumo lygio tiekėjams;
14.2. gauta neigiama informacija;
14.3. dauginamosios medžiagos siuntos ženklinimas, apskaitos dokumentai kelia pagrįstų
įtarimų.
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15. Kontrolinių mėginių ėmimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro įsakymais patvirtintuose privalomuosiuose dauginamosios medžiagos reikalavimuose
įtvirtintomis mėginių ėmimo nuostatomis. Pristatomojo sėklos mėginio svoris turi būti ne mažesnis,
negu nurodyta atitinkamuose privalomuosiuose dauginamosios medžiagos reikalavimuose.
16. Augalininkystės tarnybos regioninio skyriaus specialistas, atlikęs sėklos siuntos
perfasavimo patikrinimą vietoje, dviem egzemplioriais užpildo Patikrinimo akto ir Tiekėjų,
perfasuojančių sėklos ir sėklinių bulvių siuntas, dokumentinio patikrinimo išvados formas,
patvirtintas Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu, bei pasirašo Tiekėjo vedamame
apskaitos žurnale.
17. Standartinės daržovių sėklos siuntos perfasavimo į Europos Bendrijos mažąsias fasuotes
tikrinimą Augalininkystės tarnybos regioniniai skyriai atlieka vykdydami dauginamosios medžiagos
rinkos kontrolę, vadovaudamiesi Dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės tvarkos
aprašu, patvirtintu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2013 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-377 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolės
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
18. Tiekėjas turi vesti sėklos siuntos perfasavimo į kitos talpos fasuotes ar į Europos
Bendrijos mažąsias fasuotes, Europos Bendrijos mažąsias A fasuotes ir Europos Bendrijos mažąsias
B fasuotes apskaitą taip, kad būtų galima atsekti kiekvienos siuntos perfasavimo eigą.
______________

Sėklos ir sėklinių bulvių siuntų perfasavimo
tvarkos aprašo
priedas
(Sėklos ir sėklinių bulvių siuntų perfasavimo ataskaitos forma)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(augalų dauginamosios medžiagos tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė,

________________________________________________________________________________
telefono numeris ir (ar) el. pašto adresas)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas1____________________________

Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
___________________________
(regioninio skyriaus pavadinimas)

SĖKLOS IR SĖKLINIŲ BULVIŲ SIUNTŲ PERFASAVIMO ATASKAITA
_______________Nr.1
(data)

1

2

3

4

___________________________________
(pareigų pavadinimas)

5

6

7

Fasuočių
skaičius

Fasuočių
svoris

vnt.

kg

kg

vnt.

8

9

10

11

12

________________________
(parašas)

siuntos

Perfasavimui
skirtas sėklos
kiekis

Fasuočių
skaičius

Svoris
kg

Perfasavimo

Numeris
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Pradžia

Pabaiga

14

15

Fasuotės rūšis2

Veislė

Po perfasavimo siuntos

Perfasuotos
etikečių Nr.

Rūšis

Iki perfasavimo siuntos

Numeris

Lydimojo Kilmės
dokument šalis
o
pavadini
mas,
numeris,
data

Augalo

Kategorija

Eil.
Nr.
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___________________________________
(vardas ir pavardė)

Paaiškinimai:
1. Pildo tik juridiniai asmenys. 2. Pažymėti perfasuojamos fasuotės rūšį skaičiumi: 2.1. Europos Bendrijos mažoji fasuotė; 2.2. Europos Bendrijos mažoji A fasuotė; 2.3.
Europos Bendrijos mažoji B fasuotė; 2.4. Kitos talpos fasuotė.
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Pakeitimai:
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 7 d.
įsakymas Nr. A1-129 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl sėklos ir sėklinių bulvių siuntų
perfasavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

