(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas)
(fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas, telefono Nr., el. paštas)

Valstybinei augalininkystės tarnybai
prie Žemės ūkio ministerijos
PRAŠYMAS PAIMTI ĖMINĮ
(data)

Prašau paimti ėminį (-ius)
 augalų apsaugos produkto (-ų):
(pavadinimas)

(partijos Nr.)

(pavadinimas)

(partijos Nr.)

 augalų ir (ar) jų dalių:
(pavadinimas)
(pavadinimas)

 dirvožemio:
 tręšiamojo (-ųjų) produkto (-ų):
(pavadinimas)

(partijos Nr.)

(pavadinimas)

(partijos Nr.)

Ėminio paėmimo priežastis:
 pasibaigęs augalų apsaugos produkto (toliau – AAP) galiojimo terminas;
 pasibaigęs tręšiamojo produkto (toliau – TP) galiojimo terminas;
 įtariamas netinkamos kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties AAP saugojimas, tiekimas
rinkai ar naudojimas;
 įtariamas netinkamos kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties TP pateikimas ir (ar) tiekimas
rinkai ar naudojimas;
 įtariamas netinkamas AAP naudojimas (pažeidimo data, oro sąlygos, įtariamo pažeidimo
aplinkybės ir kt.);
 kita__________________________________________________________________
Su įtariamu pažeidimu susijusi informacija____________________________________________
______________________________________________________________________________
Ėminio (-ių) paėmimo vieta (nurodoma):
AAP ar TP platinimo ar saugojimo vietos adresas ________________________________________
________________________________________________________________________________
Įtariamos AAP ar TP panaudojimo vietos adresas_________________________________________
________________________________________________________________________________
Kontrolinio žemės sklypo ir lauko numeris (-iai) (jei žinoma) ______________________________
________________________________________________________________________________

2
 Sutinku dalyvauti imant ėminį
 Atsisakau dalyvauti imant ėminį
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su ėminio (-ių) apmokėjimo tvarka susipažinau ir sutinku apmokėti tyrimo išlaidas
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pastaba. Vadovaujantis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo,
tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 51, 53 ir 97 punktuose nustatyta tvarka:
1. Pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktų kiekybinės ir (ar) kokybinės sudėties tyrimų išlaidas
apmoka augalų apsaugos produktų turėtojas.
2. Augalų apsaugos produktų, augalų ir (ar) jų dalių ir (ar) dirvožemio ėminių laboratorinių tyrimų išlaidas
apmoka:
2.1. augalų apsaugos produktų turėtojas, kai yra atlikti laboratoriniai tyrimai ir gauti rezultatai, kad augalų
apsaugos produkto kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikos registruoto augalų apsaugos
produkto sudėties ar augalų apsaugos produktas nėra tapatus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos
produktui;
2.2. augalų apsaugos produktų naudotojas, kai yra atlikti laboratoriniai tyrimai ir gauti rezultatai, patvirtinantys
augalų apsaugos produktų naudojimo pažeidimą;
2.3. fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau
– tarnyba) prašymą atlikti augalų apsaugos produktų, augalų, jų dalių ar dirvožemio tyrimą, kai yra atlikti laboratoriniai
tyrimai ir gauti rezultatai, kad augalų apsaugos produkto kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis atitinka Lietuvos Respublikos
registruoto augalų apsaugos produkto sudėtį ar augalų apsaugos produktas yra tapatus Lietuvos Respublikoje registruotam
augalų apsaugos produktui, ar nenustatytas augalų apsaugos produktų naudojimo pažeidimas.
Vadovaujantis Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“,
23, 24 ir 25 punktuose nustatyta tvarka tręšiamojo produkto kiekybinės ir (ar) kokybinės sudėties tyrimų išlaidas apmoka:
1. žemės ūkio veiklos subjektas, kai atlikus tyrimus nustatoma, kad tręšiamojo produkto kokybinė ir (ar)
kiekybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme ir (arba) Tręšiamųjų produktų
identifikavimo sąraše nustatytos produkto sudėties.
2. žemės ūkio veiklos subjektas, pateikęs Tarnybai prašymą atlikti kokybinį ir (ar) kiekybinį tręšiamojo produkto
tyrimą, kai, atlikus tyrimus, nustatoma, kad tręšiamojo produkto kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis atitinka Lietuvos
Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme ir (arba) Tręšiamųjų produktų identifikavimo sąraše nustatytą produkto sudėtį.

