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
2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. A1-513
redakcija)
TIEKIAMOS RINKAI DARŽOVIŲ, DEKORATYVINIŲ IR SODO AUGALŲ
DAUGINAMOSIOS IR SODINAMOSIOS MEDŽIAGOS
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
20___ m. ____________ d. patikrinimo akto Nr. ______ priedas Nr. 2
Patikrinimo rūšis:

Planinis
Neplaninis pirminis
Neplaninis (pagal ūkio subjekto prašymą)

Paskutinio patikrinimo data 20_____ m. ____________ d. ir patikrinimo akto Nr. __________
Patikrinimo metu nustatyta, kad:
▪ Tiekėjas daržovių dauginamąją ir sodinamąją, išskyrus sėklą, medžiagą (svogūnus ir daigus*) (toliau
– daržovės) tiekia rinkai ir ją (tinkamą pažymėti ):
daugina
fasuoja
perfasuoja
įveža į Lietuvos Respubliką
▪ Tiekėjas sodo augalų dauginamąją medžiagą ir sodo augalus (toliau – sodo augalai) tiekia rinkai ir juos
(tinkamą pažymėti ):
daugina
fasuoja
perfasuoja
įveža į Lietuvos Respubliką
▪ Tiekėjas dekoratyvinių augalų dauginamąją medžiagą (augalus, daigus*, gumbus** ir svogūnus)
(toliau – dekoratyviniai augalai) tiekia rinkai ir ją (tinkamą pažymėti ):
daugina
fasuoja
perfasuoja
įveža į Lietuvos Respubliką
Eilės
Nr.
1.

2.

Reikalavimai / Klausimai
Ar tiekėjas turi daržovių, dekoratyvinių ar sodo augalų
kokybę patvirtinančius dokumentus (sertifikatus, augalo
pasus, tiekėjo dokumentus, etiketes)?
[1] 7 str., [2] 28.5 p., 29 p., [3] 19 p., [4] 154.1 p.,
160.2 p., 162 p.
Ar tiekėjas turi ir saugo įsigytų ir / ar parduotų daržovių
bei sodo augalų siuntų kokybės ir apskaitos dokumentus
ne mažiau kaip 3 metus, o dekoratyvinių augalų –
12 mėn.?
[2] 12 p., [3] 18.9 p., [4] 138 p.

Atsakymai
(tinkamą pažymėti )
Taip Ne Neaktualu

Pastabos

2
Daržovės:
tiekiamos rinkai tik tos daržovių veislės, kurios yra įrašytos į
Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį daržovių
rūšių veislių katalogą;
[2] 28.1 p.
3.2. daržovės tiekiamos rinkai su tiekėjo dokumentu1,
kuriame nurodyta visa privaloma informacija (jei ji
ženklinama augalo pasu, tiekėjo dokumentas nėra
būtinas).
[2] 28.6 p.
4.
Dekoratyviniai augalai:
4.1. dekoratyviniai augalai tiekiami rinkai su tiekėjo
dokumentu1, kuriame nurodyta visa privaloma
informacija;
[3] 20 p.
4.2. tiekėjo etiketėje2 pateikta visa privaloma informacija.
[3] 23 p.
5.
Sodo augalai:
5.1. sodo augalai (ir jų siuntos) tiekiami rinkai tik tų veislių, kurios: [4] 143 p.
5.1.1. įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą;
5.1.2. įrašytos į nacionalinius kitų ES valstybių veislių sąrašus;
5.2. CAC3 medžiaga tiekiama rinkai su tiekėjo dokumentu1 ir
etikete, kuriuose nurodyta visa privaloma informacija
(jei sodo augalai ženklinami augalo pasu, tiekėjo
dokumentas nėra būtinas);
[4] 160.2 p.
5.3. vizualiai apžiūrėjus sodo augalus, jie yra sveiki; [4]
35.5 p., 35.6 p., 63.6 p., 63.7 p., 94.6 p., 94.7 p., 124.4 p.
5.4. sodo augalai yra paženklinti etiketėmis (augalų pasais),
kurios anksčiau nebuvo naudotos.
[4] 154.3 p.
6.
Ar tiekėjas užtikrina tinkamą daržovių, dekoratyvinių ar sodo augalų siuntų
ruošimą ir laikymą (pildoma, jei tikrinimas atliekamas gamybos vietoje):
6.1. sertifikuotos sodo augalų siuntos saugykloje laikomos
atskirai nuo CAC medžiagos;
[4] 176 p.
6.2. sodo augalų siuntos laikomos atskirai pagal kategorijas
ir rūšis;
[4] 153.4 p.
6.3. daržovių ir dekoratyvinių augalų siuntos laikomos
atskirai pagal rūšis;
[2] 28.4 p., [3] 18.7 p.
6.4. daržovių daigyne ar sodo augalų medelyne raštiškai yra
paskirtas asmuo, atsakingas už dauginamosios ir
sodinamosios medžiagos bei sodo augalų kokybę
(pastabose nurodyti dokumento, kuriuo asmuo yra
3.
3.1.

3

6.5.

7.

paskirtas, pavadinimą (darbo sutartis, įgaliojimas ar kt.),
datą ir Nr.);
[2] 13 p., [4] 139 p.
sodo augalų saugykla yra apsaugota nuo vabzdžių
(pastabose nurodyti naudojamas priemones).
[4] 174 p.
Tiekėjo turimose daržovių, dekoratyvinių ar sodo
augalų etiketėse / augalo pasuose nurodyta auginimo /
kilmės šalis sutampa su kokybę patvirtinančiuose
dokumentuose (sertifikatuose, tiekėjo dokumentuose)
ar pirkimo dokumentuose nurodyta auginimo / kilmės
šalimi.
[2] 12 p., 121 p., 28.6.11 p., [3] 18.5 p., 23.10 p., [4] 138
p., 154.3.12 p., 160.2.11 p.
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INFORMACIJA APIE PATIKRINTAS DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTAS
Eil. Augalo rūšis
Nr.

1.

2.

3.

4.

Veislė

Sodo augalų
kategorija

Siuntos
Nr.

faktinis
svoris (kg)
ar kiekis
(vnt.)

data

Kokybės dokumento
pavadinimas
Nr.

Pastabos

5
Papildoma informacija:
(nurodoma informacija apie paimtus mėginius / ėminius, paėmimo akto data ir 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
Dėl konsultacijos prašome kreiptis
(nurodyti adresą, telefono Nr., el. pašto adresą)

* Daigas – jaunas, ką tik išdygęs augalas, skirtas sodinti. Išskiriami: sėjinukas (išaugintas iš sėklos,
nepersodintas jaunas augalas) ir sodinukas (sodmuo, išaugintas vieną ar kelis kartus persodinus sėjinuką arba
įsišaknijusią sodmeninę augalo dalį).
** Gumbui priskirti: šakniagumbis (požeminis mėsingas augalo šaknies sustorėjimas), stiebagumbis (į
gumbą sustorėjęs požeminis augalo stiebas), gumbasvogūnis (pakitęs požeminis augalo stiebas, išore panašus
į svogūną, o vidine sandara – į gumbą), šakniastiebis (požeminis, paprastai gulsčias stiebas, kuriuo augalas
dauginasi, leisdamas pridėtines šaknis).
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Sodo ir dekoratyvinių augalų bei daržovių tiekėjo dokumente yra ši informacija:
1. tiekėjo pavadinimas arba jo registracijos numeris;
2. siuntos numeris;
3. botaninis augalo pavadinimas;
4. veislė
5. kiekis;
6. dokumento išdavimo data.
Dekoratyvinių augalų tiekėjo dokumente papildomai nurodoma: tiekėjo adresas bei nuoroda, kad nėra
kenksmingųjų organizmų padarytų pažeidimų.
Daržovių tiekėjo dokumente papildomai nurodoma:
1. „EB kokybė“;
2. valstybės narės kodas (LT);
3. „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos“;
4. jeigu tai įskiepis – veislės pavadinimas arba jos apibūdinimas;
5. jeigu medžiaga importuojama iš ne ES valstybių, nurodomas šalies, kurioje ji buvo paruošta, pavadinimas.
Sodo augalų tiekėjo dokumente papildomai nurodoma:
1. „ES taisyklės ir standartai“;
2. valstybės narės kodas (LT);
3. „Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos“;
4. savaitės numeris, jei nėra nurodytas siuntos numeris;
5. CAC medžiaga;
6. augalo klonas, jei nėra nurodyta veislė;
7. poskiepis, jo veislės pavadinimas arba jos apibūdinimas arba tarprūšinis hibridas. Jei augalai skiepyti, tokia
informacija pateikiama apie poskiepius ir į viršūnę skiepytus augalus. Jeigu tai veislės, kurių oficialios
registracijos arba augalo veislės teisinės apsaugos paraiškos nagrinėjamos, nurodoma tokia informacija: „siūlomas
pavadinimas“ ir „paraiška nagrinėjama“;
8. auginimo šalis ir atitinkamas kodas (jei tai kita valstybė narė nei ta, kurioje parengtas tiekėjo dokumentas).
2 Daržovių ir dekoratyvinių augalų tiekėjo etiketėje turi būti nurodyta augalo rūšis, veislės pavadinimas, tiekėjo
pavadinimas / vardas, pavardė ir siuntos Nr.
3
CAC (Conformitas Agraria Communitatis) – dauginamoji medžiaga ir sodo augalai, kurie atitinka šiai kategorijai
keliamus reikalavimus, nustatytus Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo
augalų kokybės reikalavimų apraše [4].
1

Teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:
1.
Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A09C2B9A60F3/TAIS_365161
2.
Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklą,
reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. 365 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių dauginamosios ir sodinamosios
medžiagos, išskyrus sėklą, reikalavimų aprašo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5030D494BEB1/OSrpjYTNnU
3.
Privalomieji dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 371 „Dėl Privalomųjų
dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF7DB9073E1A/xkMurjznQD
4.
Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų kokybės
reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu
Nr. 383 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų
kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D7B3AC553D7A/asr

