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 įsakymo Nr. A1-513
redakcija)
TIEKIAMOS RINKAI JAVŲ IR GRIKIŲ SĖKLOS KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
20___ m. ____________ d. patikrinimo akto Nr. ______ priedas Nr. 4
Patikrinimo rūšis:

Planinis
Neplaninis pirminis
Neplaninis (pagal ūkio subjekto prašymą)

Paskutinio patikrinimo data 20_____ m. ____________ d. ir patikrinimo akto Nr. __________
Patikrinimo metu nustatyta, kad:
Rinkai tiekiamos augalų grupės _____________________________________________________
Tiekėjas javų sėklą:
daugina ir tiekia
rinkai

tik perfasuoja ir tiekia rinkai

tiekia rinkai kito tiekėjo paruoštą

Tiekėjas grikių sėklą:
daugina ir tiekia
rinkai

tik perfasuoja ir tiekia rinkai

tiekia rinkai kito tiekėjo paruoštą

Eilės
Nr.
1.

2.

Reikalavimai / Klausimai
Ar tiekėjas turi javų ir grikių sėklos kokybę
patvirtinančius
dokumentus
(sertifikatai,
pažymos, etiketės)?
[1] 7 str. [2] 65 p., 80.2 p., 87 p., [3] 28 p., 29 p.,
32 p., 36 p.
Ar tiekėjas turi įsigytų ir / ar parduotų javų ir
grikių sėklos siuntų kokybės ir apskaitos
dokumentus ir juos saugo ne mažiau kaip 5
metus?
[2] 95.5 p., [3] 42.5 p., [4] 23.2 p.

Atsakymai
(tinkamą pažymėti )
Taip Ne Neaktualu

Pastabos
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Rinkai tiekiamos javų sėklos tik tų veislių, kurios
yra įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar
Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą.
[2] 9.1 p.
4. Rinkai tiekiamos grikių sėklos tik tų veislių,
kurios yra įrašytos į Nacionalinį augalų veislių
sąrašą ar Ekonominio bendradarbiavimo plėtros
organizacijos (OECD) tinkamų sertifikuoti
veislių sąrašą.
[3] 28 p.
5. Javų ir grikių etikečių spalvos atitinka kategoriją.
[2] 89 p., [3] 40 p.
6. Javų ir grikių sėkla parduodama sandariose ir
nepažeistose (neįplyšusiose, neatsiklijavusiose)
fasuotėse.
[2] 79 p., [3] 37 p.
7. Javų ir grikių fasuotės / konteineriai paženklinti
taip, kad nebūtų galima atidaryti nepažeidus
ženklinimo sistemos.
[2] 79 p., [3] 37 p.
8. Javų ir grikių sėkla laikoma surūšiuota pagal
siuntas.
[2] 125 p., [3] 36 p.
9. Užtikrinamas tinkamas javų ir grikių sėklos siuntų sandėliavimas (pildoma tik tikrinimą atliekant
gamybos vietoje):
9.1. tarp rietuvių ir sienos yra tarpai praeiti;
[2] 125, 126 p., [3] 61 p., 62 p.
9.2. sėkla laikoma uždarose, kenkėjais ir jų lervomis
neužkrėstose patalpose (patikrinama vizualiai ir
pagal įrašus apie patalpų dezinsekcijai ir
dezinfekcijai naudotus augalų apsaugos
produktus, nurodytus Profesionaliajam
naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų
apskaitos žurnale), (aktualu tikrinant tuos
tiekėjus, kurie patys daugina ir fasuoja sėklą).
[2] 123 p., [3] 59 p.
3.
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INFORMACIJA APIE PATIKRINTAS SĖKLOS SIUNTAS
Eil.
Augalo rūšis
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Veislė

Kategorija

Nr.

Siuntos
Kokybės dokumento
faktinis svoris, kg data pavadinimas
Nr.

Pastabos
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Papildoma informacija:
(nurodoma informacija apie paimtus mėginius, paėmimo akto data, 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)

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 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“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.96EAC0A42751/aOHZSixMPv
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3. Privalomųjų rinkai tiekiamos grikių sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 374 „Dėl Privalomųjų rinkai
tiekiamos grikių sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.93DB41A88754/WyKydQtjpT
4. Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 „Dėl Dauginamosios medžiagos tiekėjų
atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E581EB12F0B/xxijsZbCaz

