VALSTYBINĖS GYVULIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKO
ĮSAKYMAS
DĖL ARKLIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ
2002 m. kovo 13 d. Nr. 9
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 14226; 1998, Nr. 110-3023) 2, 3 straipsniais:
1. T v i r t i n u pridedamas:
1.1. arklių veislininkystės pirminės apskaitos vykdymo tvarką;
1.2. kumeliuko atvedimo liudijimo formą;
1.3. veislinio arklio registravimo liudijimo formą;
1.4. veislinio arklio kilmės sertifikato formą;
1.5. kumelių kergimo (sėklinimo) žiniaraščio formą;
1.6. arklių judėjimo (būklės) ir kumeliavimosi žiniaraščio formą;
1.7. kergimo eržilu suvestinės formą;
1.8. veislinės kumelės panaudojimo lapo formą.
2. P a v e d u:
2.1. pripažintoms arklių veislininkystės institucijoms vykdyti arklių apskaitą vadovaujantis
patvirtintomis apskaitos formomis;
2.2. vyriausiajam specialistui E. Jeninui vykdyti 1 punktu patvirtintos apskaitos vykdymo
priežiūrą.
VIRŠININKAS

KĘSTUTIS JUOZAS SAIKEVIČIUS
______________
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PATVIRTINTA
Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros
tarnybos prie ŽŪM viršininko
2002 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 9
ARKLIŲ VEISLININKYSTĖS PIRMINĖS APSKAITOS VYKDYMO TVARKA
1. Veislinio eržilo laikytojas po kumelės kergimo pildo gyvulio sėklinimo pažymėjimą.
Pažymėjime nurodomos visos vienos rujos kergimo (sėklinimo) datos. Jei kumelė neapsivaisino,
kitam kergimui pildomas kitas sėklinimo pažymėjimas. Sėklinimo pažymėjimo baltą kopiją
pasilieka eržilo savininkas, pirmoji mėlyna kopija atiduodama kumelės savininkui, kita mėlyna
kopija siunčiama vyresniajam arklininkystės specialistui regione, geltona kopija – pripažintai
veislininkystės institucijai. Iki kito mėnesio 5 d. pripažinta veislininkystės institucija siunčia
kumelių kergimo (sėklinimo) žiniaraštį valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centrui (toliau – VĮ ŽŪIKVC).
2. Jei kumelė apvaisinama dirbtiniu būdu, sėklinimo pažymėjimą pildo sėklintojas.
3. Per 10 dienų po apsikumeliavimo kumelės savininkas siunčia užpildyto kumeliuko
atvedimo liudijimo geltoną kopiją pripažintai veislininkystės institucijai. Pripažinta veislininkystės
institucija patikrina, ar siūlomas arklio vardas nesidubliuoja su VĮ ŽŪIKVC duomenų bazėje
įtrauktais arklių vardais. Jei toks vardas jau yra, kumeliuko atvedimo liudijimas grąžinamas
kumeliuko savininkui vardui pakeisti.
4. Po vardo pakeitimo ir suderinimo su pripažinta veislininkystės institucija kumeliuko
savininkas, įrašęs visus siūlytus vardus, siunčia kumeliuko atvedimo liudijimo geltoną kopiją į
pripažintą veislininkystės instituciją, mėlyną kopiją – vyresniajam arklininkystės specialistui
regione, baltą kopiją pasilieka sau. Pripažinta veislininkystės institucija patikrina gautų dokumentų
užpildymo teisingumą, gyvulio sėklinimo pažymėjimo numerio atitikimą su numeriu, įrašytu
kumeliuko atvedimo liudijime, ir iki kito mėnesio 5 d. išsiunčia arklių judėjimo (būklės) ir
kumeliavimosi žiniaraštį į VĮ ŽŪIKVC.
5. Kumeliukas atvedimo metu priklauso kumelės (kumeliuko motinos) savininkui.
6. Įvežus veislinį arklį iš kitos šalies ar atjunkant kumeliuką, ne vėliau kaip per 10 dienų jį
identifikuoja pripažintos veislininkystės institucijos atstovas ir paima geltoną veislinio arklio
registravimo liudijimo kopiją. Identifikuojant būtinas Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros
tarnybos prie ŽŪM vyresniojo arklininkystės specialisto regione dalyvavimas. Jis paima veislinio
arklio registravimo liudijimo mėlyną kopiją. Balta kopija paliekama arklio savininkui. Pripažinta
veislininkystės institucija iki kito mėnesio 5 d. išsiunčia arklių judėjimo (būklės) ir kumeliavimosi
žiniaraštį į VĮ ŽŪIKVC.
7. Veisliniai arkliai įrašomi į Arklių veislininkystės informavimo sistemą (AVIS) tik tuo
atveju, jei abudu tėvai turi VĮ ŽŪIKVC suteiktą numerį. Jei nors vienas iš tėvų šio numerio neturi,
pripažinta veislininkystės institucija į VĮ ŽŪIKVC pristato veislinio arklio abiejų tėvų kilmės
dokumentų kopijas, kurias patvirtina pripažinta veislininkystės institucija.
8. Identifikuojant veislinius arklius, jų registravimo liudijime būtina užpildyti visas grafas.
Jeigu arkliai neturi žymių, grafoje „žymės“ rašoma „be žymių“.
9. Visiems įvertintiems ir į AVIS sistemą įrašytiems veisliniams arkliams pripažinta
veislininkystės institucija turi teisę išduoti veislinio arklio kilmės sertifikatą. Kilmės sertifikate
pripažinta veislininkystės institucija įrašo savo pavadinimą, išdavimo vietą ir numerį.
10. Veislinio arklio kilmės sertifikato numerį suteikia Valstybinės gyvulių veislininkystės
priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vyriausiasis specialistas – valstybinis
veislininkystės inspektorius. Dėl numeracijos gali kreiptis tik asmenys, atsakingi už sertifikato
išdavimą (asmenų sąrašas iš anksto turi būti pateiktas Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros
tarnybai prie ŽŪM).

3
11. Kilmės sertifikatą pasirašo pripažintos arklių veislininkystės institucijos veisimo
vadovas (asmenų sąrašas bei jų parašų ir antspaudų pavyzdžiai iš anksto turi būti pateikti
Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie ŽŪM).
12. Arklio grafinis žymių aprašymas atliekamas raudona spalva. Už grafinio žymių
aprašymo teisingumą atsako Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM
vyresnysis arklininkystės specialistas regione.
13. Pasikeitus veislinio arklio savininkui, naujasis savininkas su užpildyta veislinio arklio
kilmės sertifikato antrąja dalimi kreipiasi į pripažintą veislininkystės instituciją dėl naujo sertifikato
išdavimo. Naujam sertifikatui numeris suteikiamas 10 punkte nurodyta tvarka.
14. Apie savininkų pasikeitimą bei arklių judėjimo (būklės) pasikeitimus pripažinta
veislininkystės institucija iki kito mėnesio 5 d. informuoja VĮ ŽŪIKVC.
15. Kilus būtinybei patikrinti veislinio arklio kilmę, pripažintos veislininkystės institucijos
sudaryta komisija paima šio arklio kraujo ir, surašiusi lydraštį, kuriame nurodomi galimi veislinio
arklio tėvai, pristato jį į kilmės patikrinimo laboratoriją. Jei kilmės patikrinimo laboratorijos
duomenų bazėje nėra duomenų apie tiriamojo arklio tėvų kilmę, tyrimui pristatomas ir tėvų kraujas.
Kilmės patikrinimo laboratorijos vedėjas veislinio arklio kilmės sertifikate padaro žymas apie
kilmės patikrinimo rezultatą.
16. Veislinių arklių kilmės sertifikatų spalvos priklauso nuo jų veislės:
16.2. melsvos spalvos – Lietuvos sunkiųjų, stambiųjų žemaitukų, žemaitukų, New Forest
poni, Šetlendo poni, Islandijos poni, Švedijos ardėnų, Norvegijos šaltakraujų veislių arkliams;
16.3. rausvos spalvos – trakėnų, arabų, grynakraujų jojamųjų, holšteino, hanoverio, rusų
ristūnų, Amerikos ristūnų, budiono, achaltekinų veislių arkliams.
16.4. baltos spalvos – arkliams, neatitinkantiems išvardytoms veislėms keliamų reikalavimų.
17. Veislinio arklio kilmės sertifikatai spausdinami lazeriniu spausdintuvu ant popieriaus,
kurio tankis 160 g/cm3.
18. Veislinio arklio kilmės sertifikatai nelaminuojami.
19. Veislinių eržilų savininkai privalo pildyti kergimo eržilų suvestinę ir pasibaigus kergimo
sezonui pristatyti ją į pripažintą veislininkystės instituciją.
20. Veislinių kumelių savininkai privalo pildyti veislinės kumelės panaudojimo lapus.
21. Visų arklininkystės apskaitos dokumentų pildymo kontrolę atlieka Valstybinės gyvulių
veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM specialistai.
______________

Forma patvirtinta
Valstybinės gyvulių veislininkystės

KUMELIUKO ATVEDIMO LIUDIJIMAS

priežiūros tarnybos prie ŽŪM viršininko
2002 03 13 įsakymu Nr. 9

Nr. 0 0 0 0 0 0 
_________________________ 200__ m. _______________ mėn. ____ d.
(Rajonas)

Gyvulio sėklinimo pažymėjimo Nr.
Vardas
Veislė
Spalva
Atvedimo data
m.
Tėvas
Motina
Savininkas
Adresas, telefonas, el. paštas

A. V.

(Pareigos)

Veisliškumas
Žymės

Lytis

mėn.

d.

Reg. Nr.
Reg. Nr.

(Parašas)

Paskutinio kergimo data
Kilmės sertifikato Nr.
Kilmės sertifikato Nr.
Ūkio kodas

(Vardas, pavardė)

KUMELIUKO SAVININKAS ne vėliau kaip per 10 dienų nuo kumeliuko atvedimo siunčia GELTONĄ kopiją į pripažintą veislininkystės
instituciją, MĖLYNĄ kopiją – regiono vyresniajam arklininkystės specialistui. Savininkas sau pasilieka BALTĄ kopiją.
VISUS ĮRAŠUS ATLIKTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS
3
______________
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Forma patvirtinta
Valstybinės gyvulių veislininkystės
priežiūros tarnybos prie ŽŪM
viršininko
2002 03 13 įsakymu Nr. 9

VEISLINIO ARKLIO REGISTRAVIMO LIUDIJIMAS

Nr.

200__ m. ______________ mėn. ___ d.

____________________
Vardas
Veislė
Spalva
Atvedimo data
m.
Tėvas
Registro numeris
Motina
Registro numeris
Savininkas
Adresas, telefonas, el. paštas

000000 

Reg. Nr.
Veisliškumas

Lytis

Žymės
mėn.
Atvedimo data
Atvedimo data

d. Paskutinio kergimo data
Spalva
Kilmės sertifikato numeris
Spalva
Kilmės sertifikato numeris
Ūkio kodas

GRAFINIS ŽYMIŲ APRAŠYMAS
Raudona spalva pažymėti baltas arklio kūno žymes ir rausvos odos lopinėlius. Verpetus žymėti ženklu „X“

______________

VEISLINIO ARKLIO KILMĖS

Nr.

Vilnius

Forma patvirtinta
Valstybinės gyvulių veislininkystės

SERTIFIKATAS

Sertifikatą išdavusios institucijos pavadinimas

000000

priežiūros tarnybos prie ŽŪM viršininko

2002 m.

2002 03 13 įsakymu Nr. 9

Apsėklinimo (kergimo) pažymėjimo Nr.

Vardas:
Veislė

Lytis
Atvedimo data

Veisliškumas

m.

d.

Paskutinio sukergimo data

Žymės

Spalva

Micro-chip Nr.

KKNr.:

Reg. Nr.:

Licencijavimas

KILMĖ

Matavimai

Klasė

Vertinimai

Vertinta

Gimimo vieta:
Savininkas:

A. V.

Atsakingo už informacijos teisingumą asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė

 Savininko pasikeitimo atveju ši sertifikato dalis siunčiama į pripažintą veislininkystės
instituciją

Nr. 000000

Reg. Nr.

Naujo savininko (pirkėjo): vardas,
pavardė
Adresas:
Tel
.:

Faksas:

El.
paštas:

d.
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(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

(Pardavimo data)

VEISLINIO ARKLIO KILMĖS SERTIFIKATAS NR.

KILMĖS PATIKRINIMO LABORATORIJOS IŠVADOS
Tėvas

Registro Nr.

Motina

Registro Nr.

(Kilmės tikrinimo data ir išvada)

A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

INFORMACIJA APIE SAVININKO PASIKEITIMĄ

______________

000000
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Eil.
Nr.

Kumelės

Eržilo

Savininko
Vardas Nr.
Veislė Vardas Nr.
kodas

Kergimo kodas - 1
Sėklinimo kodas - 2
Kergta laisvu kergimu - 3

KergtaSavininko
sėklinta
Veislė
kodas

Kumelinga
Bergždžia
Abejotina
______________

-1
-2
-3

Paskutinė Reakta- Sėklinimo
kergimolinio
kergimo
sėklinimo
tyrimo
pažymėjidata
rezulta-tas mo Nr.

Arklių judėjimo (būklės) ir kumeliavimosi žiniaraštis
Būklės
Lytis Arklio vardas, Nr.

kodas

Data

Rezultatas

Veislė

Prieauglio
Vardas, Nr. Savininkas
Spalva
Žymės

Tėvo vardas, Nr.

Lytis: 1 – eržilas, 2 – kumelė.
Būklės (judėjimo kodai):1 – kumeliavimasis; 2 – pirkimas; 3 – savininko pasikeitimas; 4 – kritimas; 5 –
brokavimas (naikinimas);
6 – susirgimas; 7 – išsimetimas (abortas); 8 – paveldimos ligos; 9 – pasveikimas; kastravimas – 10.
Kumeliavimasis – rezultatas: 1 – eržiliukas; 2 – kumelaitė; 3 – atsivedė negyvą; 4 – neišsivystęs; 5 – krito
per 24 val.
Pirkimas, savininko pasikeitimas – rezultatas – laikytojų klasifikatoriai ir kitų valstybių kodai.
Kritimas, brokavimas (naikinimas) – rezultatas: 04 – kvėpavimo organų ligos; 05 – širdies ir kraujagyslių
ligos; 11 – lyties organų ligos;
14 – kanopų ligos; 15 – virškinamojo trakto ligos; 20 – chirurginės ligos; 21 – senatvė; 22 – arklių
infekcinė anemija; 24 – užkrečiamos arklių ligos; 26 – įvairios ligos; 29 – kitos priežastys. Spalva –pagal
klasifikatoriaus kodus.
______________
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Kergimo eržilu suvestinė
Eil.
Savininkas
Nr. Vardas, pavardė Adresas

Visos kergimo datos
Gimimo
data

Kergtų kumelių apibūdinimas
Spalva Kumelės Vardas
Nr.

Aš garantuoju, kad įrašai sutampa su visais kergimo duomenimis
eržilo savininko (laikytojo) pavardė, parašas

Veislė

Kergimo
kaina, Lt

Pildo tik
asociacija
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Plaštakos apimtis

Krūtinės apimtis

Ūgis

Amžius

Kergimas
Kumeliavimas
Kūno matai
Eržilo KK Nr. Metai ir Metai Kumeliuko
vardas,
visų ir data vardas,
rekordas, spalva, kergimų
įdagas,
gimimo metai, datos
spalva ir
kilmė (tėvas –
žymės)
motina)

Liemens ilgis

Veislinės kumelės panaudojimas
Rekordas

1 m.
2 m.

Charakteristika pervedant (parduodant)
Įvertinimo
Eksterjero
Paskirties
duomenys
aprašymas ir
vieta, data,
darbingumas
kilmės
pažymėjimo
Nr., kaina
Tipas
Korpusas
Kojos
Žingsnis
Risčia
Šuoliais
Šuolis
Bendras įspūdis
Tipas
Korpusas
Kojos
Žingsnis
Risčia
Šuoliais
Šuolis
Bendras įspūdis
Tipas
Korpusas
Kojos
Žingsnis
Risčia
Šuoliais
Šuolis
Bendras įspūdis
Tipas
Korpusas
Kojos
Žingsnis
Risčia
Šuoliais
Šuolis
Bendras įspūdis

______________

