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 PAŠARINIŲ, ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ* AUGALŲ, RUNKELIŲ
SĖKLOS KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
20___ m. ____________ d. patikrinimo akto Nr. ______ priedas Nr. 6
Patikrinimo rūšis:

Planinis
Neplaninis pirminis
Neplaninis (pagal ūkio subjekto prašymą)

Paskutinio patikrinimo data ________ m. ____________ d. ir patikrinimo akto Nr. __________
* Išskyrus pluoštinių kanapių sėklą.
Patikrinimo metu nustatyta, kad:
Rinkai tiekiamos augalų grupės: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Tiekėjas pašarinių augalų sėklą:
daugina ir tiekia
tik perfasuoja ir tiekia
rinkai
rinkai

tiekia rinkai kito tiekėjo
paruoštą

Tiekėjas aliejinių ir pluoštinių augalų sėklą:
daugina ir tiekia
tik perfasuoja ir tiekia
rinkai
rinkai

tiekia rinkai kito tiekėjo
paruoštą

Tiekėjas runkelių sėklą:
daugina ir tiekia
rinkai

tiekia rinkai kito tiekėjo
paruoštą

Eilės
Nr.
1.

tik perfasuoja ir tiekia
rinkai

Reikalavimai / Klausimai
Ar tiekėjas turi pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų,
runkelių sėklos kokybę patvirtinančius dokumentus
(sertifikatai, pažymos, etiketės)?
[1] 7 str., [2] 56 p., 57 p., 71 p. [3] 48 p., 57 p., 58 p., [4]
45 p., 47 p., 48 p., 52 p.

Atsakymai
(tinkamą pažymėti )
Taip Ne Neaktualu

Pastabos
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Ar tiekėjas turi įsigytų ir / ar parduotų pašarinių, aliejinių
ir pluoštinių augalų, runkelių sėklos siuntų kokybės ir
apskaitos dokumentus ir juos saugo ne mažiau kaip 5
metus?
[5] 23.2 p.
3. Rinkai tiekiama pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų,
runkelių sėkla tik tų veislių, kurios yra įrašytos į
Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį žemės ūkio
augalų rūšių veislių katalogą (reikalavimas netaikomas
pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų komercinės
kategorijos sėklai).
[2] 9.1 p., [3] 48 p., [4] 8.1 p., 45 p.
4. Pašarinių augalų ir runkelių tiekėjo etiketėje1, 2 pateikta
visa privaloma informacija.
[2] 78 p., 82 p., [4] 70 p.
5. Ar atskiri pašarinių augalų sėklos mišinio komponentai
turi galiojančius sertifikatus ir / ar pažymas?
[2] 47 p.
6. Pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių etikečių
spalvos atitinka kategoriją.
[2] 83 p., 86 p. [3] 4 priedo 2 p., [4] 71 p., 74 p.
7. Pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių fasuotės
/ konteineriai paženklinti taip, kad nebūtų galima
atidaryti nepažeidus ženklinimo sistemos.
[2] 73 p., [3] 53 p., [4] 64 p., 67 p.
8. Pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių sėkla
parduodama sandariose ir nepažeistose (neįplyšusiose,
neatsiklijavusiose) fasuotėse.
[2] 73 p., [3] 53 p., [4] 64 p., 67 p.
9. Pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių sėkla
laikoma surūšiuota pagal siuntas.
[2] 125 p., [3] 96 p., [4] 61 p.
10. Užtikrinamas tinkamas pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių sėklos siuntų
sandėliavimas (pildoma, jei tikrinimas atliekamas gamybos vietoje):
10.1. tarp rietuvių ir sienos yra tarpai praeiti;
[2] 125 p., [3] 96 p., 97 p., [4] 103 p.
10.2. 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 pašarinių,
aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių sėklą).
[2] 123 p., [3] 93 p., [4] 101 p.
2.
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INFORMACIJA APIE PATIKRINTAS SĖKLOS SIUNTAS
Eil.
Augalo rūšis
Nr.
1.

Veislė

Kategorija

Nr.

2.

3.

4.

5.

Pašarinių augalų sėklų mišinio pavadinimas:
1.

2.

3.

4.

5.

Siuntos
faktinis svoris, kg

data

Kokybės dokumento
pavadinimas

Nr.

Pastabos
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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)

augalų tiekėjo etiketėje ant EB mažųjų fasuočių nurodyta:
1. sertifikuotos sėklos:
1.1. nuoroda „Europos Bendrijos (toliau – EB) mažoji B fasuotė“;
1.2. tiekėjo, atsakingo už ženklinimą, pavadinimas ir adresas arba tiekėjo pažymėjimo numeris;
1.3. nuoroda „VAT-LT“;
1.4. sėklos siuntos numeris;
1.5. augalo rūšis;
1.6. augalo veislė;
1 Pašarinių
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1.7. kategorija;
1.8. deklaruojamas svoris (neto) arba sėklų skaičius;
1.9. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga bei apytikris grynojo sėklos svorio ir
bendrojo svorio santykis;
1.10. jeigu yra priimtas Tarybos sprendimas dėl žolių veislių, kurioms nereikia atlikti sėklos ūkinio naudingumo
ir vertingumo tyrimų, žodžiai „Neskirta pašariniams augalams auginti“;
2. komercinės sėklos:
2.1. nuoroda „EB mažoji B fasuotė“;
2.2. tiekėjo, atsakingo už etikečių pritvirtinimą, pavadinimas ir adresas arba jo atpažinties ženklas;
2.3. nuoroda „VAT-LT“;
2.5. sėklos siuntos numeris;
2.6. augalo rūšis;
2.7. „komercinė sėkla“;
2.8. deklaruojamas svoris (neto) arba sėklų skaičius;
2.9. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir
bendrojo svorio santykis;
3. sėklų mišinių:
3.1. nuoroda „EB mažoji A fasuotė“ arba „EB mažoji B fasuotė“;
3.2. asmens, atsakingo už etikečių pritvirtinimą, vardas, pavardė ir adresas arba jo atpažinties ženklas;
3.3. EB mažoji A fasuotė:
3.3.1. siuntos numeris, pagal kurį atpažįstama naudotos sėklos siunta;
3.3.2. šalies kodas (LT);
3.4. EB mažoji B fasuotė:
3.4.1. nuoroda „VAT-LT“;
3.4.2. sėklos siuntos numeris;
3.5. sėklos mišinio paskirtis;
3.6. deklaruojamas svoris (neto) arba sėklų skaičius;
3.7. jei sėklos yra chemiškai apdorotos, nurodoma apdorojimo medžiaga ir apytikris grynojo sėklos svorio ir
bendrojo svorio santykis;
3.8. įvairių sudėtinių individų, nurodytų pagal rūšį ir tam tikrais atvejais pagal veislę, svorio dalis procentais.
Pakanka nurodyti mišinio pavadinimą, rūšių ir veislių pavadinimai nurodomi bent lotyniškomis raidėmis, jeigu
svorio dalis procentais buvo raštu pranešta pirkėjui ir oficialiai įregistruota.
Runkelių EB mažųjų fasuočių etiketėse nurodoma:
1. nuoroda „EB mažoji fasuotė“;
2. tiekėjo, atsakingo už ženklinimą, pavadinimas ir adresas arba tiekėjo pažymėjimo numeris;
3. sėklos siuntos numeris;
4. nuoroda „VAT-LT“;
5. augalo rūšis;
6. augalo veislė;
7. kategorija;
8. deklaruojama neto ar bruto masė, kamuolėlių arba sėklų skaičius;
9. tais atvejais, kai yra nurodoma sėklos masė ir sėklos yra chemiškai apdorotos (granuliuotos pesticidais,
dražuotos ar apdorotos kitais priedais), nurodoma apdorojimo medžiaga ar priedas bei apytikris grynojo sėklos
svorio ir bendrojo svorio santykis;
10. jei sėkla vienadaigė, rašomas žodis „vienadaigė“;
12. jei sėkla skirta tiksliajam sėjimui, rašoma „tiksliajam sėjimui“.
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Teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:
1.
Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A09C2B9A60F3/TAIS_365161
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2.
Privalomųjų rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 „Dėl Privalomųjų
rinkai tiekiamos pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B1DA341023F2/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.
Privalomųjų rinkai tiekiamos runkelių sėklos kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 275 „Dėl Privalomųjų runkelių
sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0177843637FA/mXVmwytEZj
5.
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

