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žovių, sėklinių bulvių superelitinės, elitinės, ser-
tifikuotos ar komercinės kategorijos, galutinai 
nesertifikuotos sėklos, sertifikuotos aliejinių ir 
pluoštinių augalų veislių derinio sėklos, ar sėklos, 
dėl kurios įtraukimo į Nacionalinį augalų veis-
lių sąrašą buvo pateikta ir įregistruota paraiška, 
etiketes ar etikečių šablonus turi kreiptis į savo 
apskrities Tarnybos regioninį skyrių arba pats už-
pildyti prašymą atspausdinti etiketes ar sėklinių 
bulvių etiketes-augalo pasus, kurių formos pa-
tvirtintos Tarnybos direktoriaus 2011 m. sausio 5 
d. įsakymu Nr. A1-2.

Mėginių ėmimas iš sertifikuoti 
skirtų siuntų

Mėginius iš sertifikuoti paruoštų sėklos siun-
tų ima Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinti 
regioninių skyrių specialistai – mėginių ėmėjai. 
Tiekėjas prašymą dėl mėginių ėmimo pateikia į 
savo apskrities Tarnybos regioninį skyrių. Prašy-
mo formą rasite Tarnybos internetiniame pusla-
pyje (Paslaugos, Prašymai).

Sėklos siunta turi būti paruošta ir saugoma 
taip, kad mėginių ėmėjui būtų patogu pasiekti 
kiekvieną fasuotę ar siuntos dalį. Priešingu atve-
ju mėginiai neimami ir turi būti ieškoma tinkamų 
siuntos pateikimo būdų.

Derliaus kontrolė

Prieš paimant mėginį, regioninio skyriaus 
specialistas patikrina gauto derliaus ir prašomų 
sertifikuoti sėklos siuntų kiekius.

Patikrinus duomenis, regioninio skyriaus spe-
cialistas Aprobavimo akto egzemplioriuje, kuris 
išduotas dauginamosios medžiagos tiekėjui, už-
pildo mėginių ėmėjui skirtą skiltį, remdamasis 
Sėklos apskaitos žurnalo duomenimis.

Kur kreiptis dėl dauginamosios 
medžiagos sertifikavimo?

Tarnybos regioniniai skyriai:
 � Alytaus – Vilniaus g. 21, Alytus.  

Tel. (8~315) 56 112, 71 616);

 � Kauno – Vilniaus g. 58-3, Kaunas. 
Tel. (8~37) 32 0632, mob. (8~677) 58 948);

 � Klaipėdos – Rambyno g. 20, Klaipėda.  
Tel. (8~46) 36 5453, 34 1782);

 � Marijampolės – Kauno g. 142, Marijampolė.
Tel. (8~343) 97 094, (8~342) 53 206);

 � Panevėžio – Marijonų g. 45-26, Panevėžys.  
Tel. (8~45) 46 2375, 46 2887);

 � Šiaulių – A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai. 
 Tel. (8~41) 52 5722, 43 2812);

 � Tauragės – Bažnyčių g. 14, Tauragė.  
Tel. (8~446) 61 068, 61 220);

 � Telšių – S. Daukanto g. 38-13, Telšiai. 
Tel. (8~444) 31 082, 31 084);

 � Utenos – Aušros g. 79, Utena. 
Tel. (8~389) 61 465, 52 233);

 � Vilniaus – Smėlio g. 8, Vilnius. 
Tel. (8~5) 238 3832, 238 3970).
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Augalų dauginamosios medžiagos skyrius

Ozo g. 4A, LT 08200, Vilnius
Tel. (8~5) 237 5640, faks. (8~5) 273 0233

Interneto svetainė http://www.vatzum.lt.



Kas yra dauginamosios 
medžiagos sertifikavimas?

Tai teisės aktais nustatyta procedūra, kuria 
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės 
ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) patvirtina au-
galo botaninę rūšį, dauginamosios medžiagos 
veislę, kategoriją ir atitiktį teisės aktų nustaty-
tiems reikalavimams.

Dauginamoios medžiagos sertifikavimo pro-
cesas prasideda nuo atestuoto dauginamosios 
medžiagos tiekėjo įtraukimo į Atestuotų daugina-
mosios medžiagos tiekėjų sąrašą, dauginamosios 
medžiagos (sėklinio pasėlio ar sodo augalų) apro-
bavimo, mėginių ėmimo iš sertifikuoti paruoštų 
dauginamoios medžiagos siuntų, paženklintų 
oficialiomis etiketėmis, sertifikuotos sėklos siun-
tos tikrinimo vegetaciniuose bandymuose dėl 
veislės tapatumo ir veislinio grynio nustatymo, 
sėklos kokybės tyrimų laboratorijoje ir baigiasi 
– dauginamosios medžiagos sertifikatų (Sėklos 
sertifikatas, Sėklinių bulvių sertifikatas ar Sodo 
augalų sertifikatas) išdavimu. 

Kas gali dauginti dauginamąją 
medžiagą?

Dauginti dauginamąją medžiagą (sertifikuotą 
sėklą, sodo augalus) gali fiziniai ar juridiniai as-
menys, atitinkantys dauginamosios medžiagos 
tiekėjui keliamus reikalavimus, turintys Daugina-
mosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą, ir įtrauk-
ti į Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų 
sąrašą.

Prašymo atestuoti dauginamosios 
medžiagos tiekėju pateikimas

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dauginti 
dauginamąją medžiagą patys arba pagal daugi-
nimo sutartis ir tiekti ją rinkai, Tarnybos regioni-
niams skyriams pateikia: 

 � prašymą atestuoti dauginamosios medžiagos 
tiekėju, kurio forma patvirtinta Tarnybos direk-
toriaus 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-
84 (Žin., 2010, Nr. 109-5625).
Tarnyba vykdo dauginamosios medžiagos tie-

kėjų, dauginančių ir tiekiančių rinkai dauginamąją 
medžiagą, atestavimą ir išduoda Dauginamosios 
medžiagos tiekėjų pažymėjimus.

Aprobavimas – viena iš 
sertifikavimo proceso dalių

Aprobavimo tikslas – nustatyti ar sėklinis pa-
sėlis ar sodo augalų dauginamoji medžiaga tinka 
tam tikros veislės numatytos kategorijos daugina-
majai medžiagai išauginti.

Aprobavimą atlieka Tarnybos direktoriaus įsa-
kymu patvirtinti regioninių skyrių specialistai – 
aprobuotojai.

Prašymo aprobuoti dauginamąją 
medžiagą pateikimas

Dauginamosios medžiagos tiekėjas, norintis 
aprobuoti sėklinį pasėlį ar sodo augalų daugina-
mąją medžiagą, pateikia regioniniam skyriui:

 � prašymus, kurių formos patvirtintos Tarnybos 
direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 
A1-9 (Žin., 2010, Nr. 85-4507).
Tiekėjai prašymus aprobuoti pašarinių augalų, 

aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinius pasėlius 
pateikia kasmet iki gegužės 1 d.; javų, bulvių ir 
kt. augalų – iki birželio 1 d.

Jei veislė yra saugotina, dauginamosios me-
džiagos tiekėjas prieš kiekvieno auginimo sezo-
no pradžią raštu pateikia regioniniam skyriui:

 � informaciją apie saugotinos veislės pasėlio 
plotą (ha) ir jo vietą.

Kas yra dauginamosios 
medžiagos siunta?

Tai žemės ūkio ministro patvirtintais teisės 
aktais nustatytas vienos veislės ir kategorijos 
dauginamosios medžiagos kiekis.

Dauginamosios medžiagos siuntoms, ku-
rių kokybė atitinka minimalius kokybės reika-
lavimus, atsižvelgiant į augalų rūšis, išduodami 
Sėklos sertifikatai, Sėklinių bulvių sertifikatai ar 
Sodo augalų sertifikatai.

Etikečių, skirtų sertifikuotos 
sėklos siuntų fasuotėms 

ženklinti, išdavimas

Tarnyba, siekdama užtikrinti sertifikuotos sė-
klos kontrolę ir atsekamumą, spausdina etiketes, 
sėklinių bulvių etiketes-augalo pasus, etikečių 
šablonus arba suteikia teisę tiekėjams patiems 
spausdinti etiketes, suteikdama numerius etike-
tėms pagal jų pateiktus prašymus.

Ką turi pateikti tiekėjas, norintis 
įsigyti etiketes?

Tiekėjas, norintis įsigyti javų, pašarinių, alie-
jinių ir pluoštinių augalų, runkelių, grikių, dar-


