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
2016 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. A1-311
redakcija)

GRŪDUS* SUPERKANČIO ŪKIO SUBJEKTO PATIKRINIMO KONTROLINIS
KLAUSIMYNAS
20___ m. ___________ d. patikrinimo akto Nr. ______ priedas Nr. 10
Patikrinimo rūšis:

Planinis
Neplaninis pirminis
Neplaninis (pagal ūkio subjekto prašymą)

Paskutinio patikrinimo data 20 _____ m. ____________ d. ir patikrinimo akto Nr. _____________
Bendrieji duomenys apie ūkio subjektą (pildo specialistas prieš ūkio subjekto patikrinimą)
Eilės
Reikalavimai / Klausimai
Atsakymai
Pastabos
(tinkamą pažymėti × )
Nr.
Taip
Ne
Neaktualu
1.
Ūkio subjekto laboratorija yra atestuota pagal
Pažymėji
Grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų kokybės
mo Nr.
tyrimo laboratorijų atestavimo tvarką ir turi
________,
galiojantį Atestavimo pažymėjimą [2] 9.1 p.
išdavimo
(jeigu taip, pastabose nurodyti pažymėjimo Nr., išdavimo
data
datą)
________
Grūdų* rūšis
superka

Ūkio subjekto veikla
(tinkamą pažymėti )
saugo
tiekia rinkai

Kviečiai
Miežiai
Salykliniai miežiai
Rugiai
Kvietrugiai
Avižos
Žirniai
Pupos
Kukurūzai
Grikiai
Rapsai
kita (įrašyti)
* Grūdai ‒ varpinių ir ankštinių javų grūdai, kukurūzai, grikiai, aliejingosios sėklos.

perdirba
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Patikrinimo metu nustatyta:
Eilės
Reikalavimai / Klausimai
Nr.
1.

Grūdų ėminiai imami teisingai [3] 3, 5.2 p.,
[4] 4.2, 7 p.:
(vertinama, jeigu tikrinimo metu imami grūdų ėminiai)

1.1.
1.2.
1.3.
2.

3.

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.

10.

ėmiklis smeigiamas per visą grūdų sampilo
paviršių ir gylį;
pakankamas pavienių ėminių ėmimo taškų kiekis
pagal atvežtų grūdų kiekį;
ėminiai apsaugoti nuo atsitiktinio užteršimo
(kritulių, dulkių ir kt.)
Formuojami pristatytų grūdų paros laboratoriniai
ėminiai, paimant ne mažiau kaip 100 g grūdų iš
kiekvienos pristatytos grūdų tonos sudarant paros
laboratorinį ėminį [5]–[7] 5.4 p., [8]–[12] 4.4 p.,
[14] 5.5 p., [15] 4.3 p.**
Superkamų grūdų ėminiai saugomi parą
[5]–[7] 5.3 p., [8]–[12] 4.3 p., [13] 4.2 p.,
[14] 5.4 p., [15] 4.2 p.
Ėminiai
saugomi
tinkamose
talpyklose
[3] 3.4, 7.1 p., [4] 4.2–4.3, 9.1 p.:
drėgmei nelaidžiose talpyklose;
orui nelaidžiose talpyklose
Saugomų ėminių talpyklų etiketėse nurodyta
informacija [3] 7.2 p., [4] 9.2 p.:
grūdų pardavėjai;
grūdų pristatymo datos;
grūdų rūšys;
tyrimų Nr.;
asmenų, ėmusių ėminius, vardai ir pavardės
Ūkio subjektas turi galiojančius Lietuvos
standartus, reglamentuojančius:
grūdų supirkimo ir tiekimo reikalavimus;
atliekamus grūdų kokybės tyrimus
Ūkio subjekto darbuotojai tikrina sandėliuojamus
grūdus**:
tiria grūdų kokybę;
pildo stebėjimo žurnalus
Tyrimų rezultatai suvedami į kompiuterinę
programą**
Tik ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas
darbuotojas gali taisyti duomenis kompiuterinėje
programoje**
Grūdų analizatorius, veikiantis infraraudonosios
spinduliuotės spektroskopijos metodu, („Infratec“,
„Granolyser“,
„Inframatic“,
„AgriCheck“,
„Supermatic“, „Granomat“, „GAC“ ir pan.)
(toliau – grūdų analizatorius) eksploatuojamas
laikantis šių reikalavimų [1] 13 str., [16] 1.1, 3.5,

Atsakymai
Pastabos
(tinkamą pažymėti × )
Taip
Ne
Neaktualu
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10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.

12.

8.2 p., [17] 3.3, 9.3, 10.3.5 p.:
tiesioginių saulės spindulių neapšviestoje vietoje
[16] 3.5 p.;
matuojami ne šiukšlėti grūdų mėginiai;
grūdų analizatorius kasdien tikrinamas kontroliniu
grūdų mėginiu;
grūdų analizatorius turi galiojantį metrologinės
patikros dokumentą
Visi ūkio subjekto darbuotojai, dirbantys grūdų
analizatoriumi, yra apmokyti ir turi įrodančius
dokumentus
Preliminarią grūdų kokybę įrodantys grūdų
analizatoriaus rodmenys pateikiami grūdų
siūlytojams**
(vertinama, jeigu tikrinimo metu šiuo grūdų analizatoriumi
nustatoma preliminari grūdų kokybė grūdų siūlytojams)

13.
14.

15.

Automobilių
svarstyklės
turi
galiojantį
metrologinės patikros dokumentą [1] 13 str.
Grūdų kokybės įvertinimo rezultatai teisingai
perkeliami
į
atsiskaitymo
dokumentus
(grūdų pirkimo-priėmimo kvitus, PVM sąskaitasfaktūras ir pan.)**
Tikrinimo metu patikrintų grūdų ėminių kokybės
rodikliai atitinka kokybės tyrimų metodikų
leistinas paklaidas***

** Ūkio subjektui arba Tarnybos specialistui (-ams) nevykdant punkte nurodytos veiklos, punkte su papunkčiais
užpildomos grafos „Neaktualu“.
*** Atsakymas į šį klausimą žymimas pagal toliau teikiamoje lentelėje „Informacija apie patikrintų grūdų ėminių
kokybės nustatymą“ surašytą informaciją.

Papildoma informacija:
________________________________________________________________________________
(nurodoma informacija apie paimtus mėginius / ėminius, paėmimo akto data, numeris ir kt.)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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INFORMACIJA APIE PATIKRINTŲ GRŪDŲ ĖMINIŲ KOKYBĖS NUSTATYMĄ
Ėminio Ėminio
Nr.
paėmimo
data

Grūdų
pardavėjas

Siuntos
svoris, kg

Drėgmės
kiekis, %

Grūdų
rūšis

1

2

Baltymų
kiekis, %

3

1

2

Aliejaus
kiekis, %

3

1

2

Glitimo
kiekis, %

3

1

2

Kritimo
skaičius, s

3

1

2

3

Hektolitro
masė, kg/hl

1

2

3

Grūdinių
priemaišų
kiekis, %

1

2

3

Šiukšlinių
priemaišų
kiekis, %

1

2

3

Užkrėstumas gyvais
aruodiniais
kenkėjais
1
2

1 – įrašyta ūkio subjekto žurnale / kompiuterinėje
atitinka kokybės tyrimų metodikų leistinas paklaidas;
programoje;
neatitinka kokybės tyrimų metodikų leistinų paklaidų:
2 – nustatyta patikrinimo metu;
nustatyta ___ neatitikčių.
3 – skirtumas tarp dviejų tyrimų.
Pastabos ______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Patikrinimo metu nustatyta:
grūdų kokybės tyrimų rezultatai

5
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)

Dalyvavo _______________________________________________________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

Dėl konsultacijos prašome kreiptis ___________________________________________________
(nurodyti adresą, telefono Nr., el. pašto adresą)

Teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:
1. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A3C0EA6B2203/BrGmpcGkzb
2. Grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-336
„Dėl Grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DF0721564C5B
3. LST EN ISO 24333 „Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas“.
4. LST EN ISO 542 „Aliejingosios sėklos. Mėginių ėmimas“.
5. LST 1524 „Kviečiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
6. LST 1797 „Miežiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
7. LST 1580 „Rugiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
8. LST 1948 „Kvietrugiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
9. LST 1610 „Avižos. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
10. LST 1581 „Grikiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
11. LST 1513 „Žirniai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
12. LST 1954 „Kukurūzai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
13. LST 1323 „Aliejingosios sėklos. Rapsų ir rapsukų sėklos. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
14. ĮST 121738915-01 „Salykliniai miežiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
15. ĮST 121738915-02 „Pašarinės pupos. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
16. Infratec® 1275 naudojimo instrukcija.
17. InfratecTM 1241 grūdų analizatoriaus vartotojo vadovas.

