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Vilnius
1.

Pakeičiu

Tiekiamų rinkai pluoštinių kanapių produktų kontrolinį klausimyną

(Patikrinimo akto 24 priedas), patvirtintą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų
atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ 1.25 papunkčiu, ir jį išdėstau nauja
redakcija (pridedama).
2.

Į p a r e i g o j u Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotoją, atsakingą už šio dokumento

registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus

pavaduotoją pagal priskirtą veiklos administravimo sritį, Augalų

dauginamosios medžiagos bei regioninių skyrių vedėjus.

Direktorius

Sergejus Fedotovas

Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A1-166
(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2020 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A1-72
redakcija)
TIEKIAMŲ RINKAI PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PRODUKTŲ KONTROLINIS
KLAUSIMYNAS
20___ m.__________________ d. patikrinimo akto Nr. ______ priedas Nr. 24
Patikrinimo rūšis:

Planinis
Neplaninis pirminis
Neplaninis (pagal ūkio subjekto prašymą)

Paskutinio patikrinimo data ________ m. ____________ d. ir patikrinimo akto Nr. __________
Bendrieji duomenys apie ūkio subjektą (pildo specialistas prieš ūkio subjekto patikrinimą):
Eilės
Nr.
1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.

Atsakymai
(tinkamą pažymėti )
Pastabos
Taip Ne Neaktualu
Pluoštinių kanapių (toliau – kanapės) produktų (žaliavinių ar mirkytų kanapių, šiaudelių, sėjai
neskirtos ir sėjai skirtos kanapių sėklos) tiekėjas yra:
Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše
[2] 27 p.
Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų
Aktualu tikrinant kanapių
sąraše [2] 5 p.
tiekėją,
kuris
daugina
kanapes
raštu pateikęs informaciją Valstybinei
augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio
ministerijos:
apie ketinamus įsivežti kanapių produktus
[2] 29.1 p.
apie planuojamą kanapių sėklos siuntos
Aktualu tikrinant kanapių
perfasavimą į mažesnes fasuotes [2] 39, 40 p.
sėklos, skirtos sėjai, tiekėją
deklaravęs iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.:
kanapių šiaudelių klojėjimo ar laikymo
Aktualu tikrinant kanapių
vietovės per žiemą lauke adresą [2] 4.9 p.;
tiekėją,
kuris
palieka
kanapes klojėti ar laiko
nenuimtas laukuose
Reikalavimai / Klausimai

2
1.4.2. sandėlius, kuriuose laikomi
produktai [2] 4.7 p., 29.4 p.

kanapių

Aktualu tikrinant kanapių
tiekėją, kuris pats ruošia ir
fasuoja kanapių produktus

1.5. iki liepos 30 d. pateikęs Įsigytos pluoštinių
kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus,
įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo
reikmėms produktų registracijos žurnalo
(toliau – Žurnalas) kopiją [2] 6 p.
2. Atliktų kanapių pasėlių auginimo priežiūros
vizitų metu buvo nustatyta, kad kanapių
augintojas pildo Žurnalą ir jame buvo
nurodyta privaloma informacija [2] 4.10 p.

Aktualu tikrinant kanapių
augintoją

Patikrinimo metu nustatyta:
Tiekėjas kanapes:

daugina

Rinkai tiekiami kanapių
produktai:

Eilės
Nr.

augina

tiekia rinkai:

paties paruoštus kanapių produktus
kito tiekėjo paruoštus kanapių produktus

Žaliavinės dalys (neperdirbta ir neapdorota antžeminė dalis)
Mirkytos kanapės (stiebeliai, plaušas, pakulos, šiaudeliai (spaliai)
Sėjai neskirtos kanapių sėklos (perdirbimui)
Sėjai skirtos kanapių sėklos

Reikalavimai / Klausimai

Importuojamos sėjai neskirtos pluoštinių kanapių sėklos
ir jų produktai, žaliavinės ar mirkytos kanapės ir jų
šiaudeliai turi pažymą, kurioje nurodyta, kad THC kiekis
kanapėse, iš kurių šie produktai gauti, neviršija
0,2 procento [1] 4 str. 3 d., [2] 29.3 p.
2. Ar tiekėjas turi sėjai skirtos kanapių sėklos kokybę
patvirtinančius dokumentus (sertifikatus, etiketes),
galiojančius Europos Sąjungoje? [1] 4 str. 2 d., [4] 2 str.
3. Ženklinimas:
3.1. sėklos fasuotės etiketėje ir (arba) sertifikate yra nurodyta
veislė, kuri yra įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą
ar Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą
[3] 11.1 p.;
3.2. kanapių sėklos siuntos yra paženklintos etiketėmis,
kurių spalvos atitinka kategoriją [3] 4 priedo 2 p.;
3.3. kanapių sėklos fasuotės paženklintos taip, kad nebūtų
galima atidaryti nepažeidus ženklinimo sistemos
[3] 53 p.;
1.

Atsakymai
(tinkamą pažymėti )
Taip Ne Neaktualu

Pastabos

3
3.4. produktų, išskyrus skirtą sėjai sėklą, etiketėje arba
lydimuosiuose
dokumentuose
(važtaraščiuose,
sąskaitose faktūrose) yra nurodytas pluoštinių kanapių
produkto pavadinimas, kiekis, pluoštinių kanapių
produktų tiekėjo rekvizitai [2] 28 p.
4. Pildomame Žurnale yra nurodyta privaloma informacija
[2] 4.10, 29.2 p.
5. Ar tiekėjas atlieka sėjai neskirtos sėklos perfasavimą?
[2] 32 p.
6. Ar tiekėjas tinkamai atlieka sėjai skirtos sėklos
perfasavimą? [2] 32, 39, 40 p.
Papildoma informacija:
(nurodomi pridedami dokumentai, importuotojo turimos kanapių importo licencijos numeris ir kt.)

Išvados:
Ūkio subjekto vykdoma veikla

atitinka teisės aktų reikalavimus;
neatitinka teisės aktų reikalavimų:

(teisės akto (-ų) pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, reikalavimo nesilaikymo esmė)

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

Tikrino
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Dalyvavo

4
Dėl konsultacijos prašome kreiptis ___________________________________________________
(nurodyti adresą, telefono Nr., el. pašto adresą)

Teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:
1. Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4334D941D3DC/asr
2. Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas
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“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be8b1730723011e3bd0ecaffd80c672a/asr
3. Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir
pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C6347BEB480F/UpZDnAkUMz
4. 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo
trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (OL 2004
specialusis leidimas, 3 skyrius, 38 tomas, p. 82), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. spalio
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2018/1674 (OL 2018 L 284, p. 31).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1547126077669&uri=CELEX:02003D001720181202

