Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. A1-483
(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-302
redakcija)
PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINTOJO, AUGINUSIO PLUOŠTINES KANAPES
SODININKYSTĖS TIKSLAIS, DOKUMENTINIO PATIKRINIMO IŠVADA
20___ m. _______________ d. patikrinimo akto Nr. ______ priedas Nr. 30
Paskutinio patikrinimo data 20______ m. ____________ d. ir patikrinimo akto Nr. __________
Bendrieji duomenys apie augintoją (pildo specialistas prieš ūkio subjekto patikrinimą):
Eilės
Nr.

Reikalavimai / Klausimai

Atsakymai
(tinkamą pažymėti )
Taip
Ne

1. Pluoštinių kanapių (toliau – kanapės) augintojas:
1.1. Pateikė Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio
ministerijos Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir
derliaus, įsigytų, parduotų bei sunaudotų savo reikmėms produktų
registracijos žurnalo (toliau – Žurnalas) kopiją iki balandžio 1 d.?
[1] 3 str. 6 d., [2] 35.6 p.
1.2. Turi galiojančių administracinių nuobaudų, paskirtų Valstybinės
augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl teisės aktų
pažeidimų, susijusių su pluoštinių kanapių auginimu ir tiekimu
rinkai? (Nurodyti administracinės nuobaudos paskyrimo datą)
Neplaninio patikrinimo metu nustatyta:
Pluoštinių kanapių augintojas (tinkamą pažymėti ):
tvarkingai pildo Žurnalą
tiekia rinkai pluoštinių kanapių produktus
kita (nurodyti)

Patikrinimo rezultatai:
(išsamiai aprašyti nustatytus faktus, atlikus dokumentinį tyrimą, nurodant analizuotus dokumentus,
duomenis ir kt.)

2

3
Papildoma informacija:
(nurodoma informacija apie pridedamas dokumentų kopijas ir kt.)

Išvados:
Ūkio subjekto vykdoma veikla

atitinka teisės aktų reikalavimus
neatitinka teisės aktų reikalavimų:

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

Pastabos, nurodymai:

Tikrino
(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Dalyvavo

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/GxaZIHAoaH
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/fTLyJOCrHI

