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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987
„Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio
garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4171) 3.5.4 ir 3.7.4
punktais:
1. T v i r t i n u Ėminių ėmimo procedūros aprašą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos viršininko 2007 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1A-140 „Dėl procedūrų aprašų tvirtinimo“
1.1 punktą.
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Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2011 m. balandžio 13 d.
įsakymu Nr. A1-91
ĖMINIŲ ĖMIMO PROCEDŪROS APRAŠAS

I.

1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ėminių ėmimo procedūros aprašo (toliau – procedūros aprašas) paskirtis – nustatyti

grūdų ir jų produktų ėminių ėmimo ir tipinių (reprezentacinių) ėminių sudarymo tvarką, kai ėminiai
yra imami vykdant su intervencinėmis priemonėmis susijusias grūdų kokybės kontrolės funkcijas,
kontroliuojant licencijuotuose sandėliuose ar laikomų valstybės rezervo grūdų kokybę ir / ar kitais
atvejais ūkio subjektų prašymu grūdų pirkimo-pardavimo sandorių metu.
2.

Šiuo procedūros aprašu privalo naudotis visi Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VAT prie ŽŪM) valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kurie ima:
2.1.

į intervencinius sandėlius priimamų (perimamų) grūdų ėminius;

2.2.

intervenciniuose sandėliuose saugomų grūdų ėminius;

2.3.

parduotų ir iš intervencinio sandėlio kraunamų grūdų ėminius;

2.4. ėminius iškilus nesutarimui tarp grūdų ar jų produktų pirkėjų ir pardavėjų, kai
suinteresuotos šalys kreipiasi į VAT prie ŽŪM;
2.5. ėminius kitais atvejais ūkio subjektų prašymu;
2.6. ėminius kasmetiniams grūdų derliaus kokybės tyrimams.
3.

Darbuotojai, imantys ėminius, turi vadovautis galiojančiais teisės aktais bei šiuo

procedūros aprašu.
II.

4.

TEISINIS PAGRINDAS

Procedūros aprašas parengtas vadovaujantis:

4.1. 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos
bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su
žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją (OL 2009 L 349, p. 1),
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamentu
(ES) Nr. 742/2010 (OL 2010 L 217, p. 4);
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4.2. 2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 401/2006, nustatančiu ėminių
ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei
(OL 2006 L 70, p. 12) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. kovo 2 d. Komisijos
reglamentu (ES) Nr. 178/2010 (OL 2010 L 52, p. 32);
4.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-502
„Dėl privalomų tirti mikotoksinų intervenciniu būdu superkant grūdus“ (Žin., 2005, Nr. 130-4692);
4.4. Intervencinio sandėlio grūdų saugyklų techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 3D-84 (Žin., 2004, Nr. 38-1246);
4.5. Intervencinių grūdų sandėlių atitikties, grūdų kokybės, specialiosios kiekio ir
kokybės apskaitos tikrinimų procedūros aprašu, patvirtintu Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu;
4.6. Darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija, atliekant grūdų ir jų produktų kokybės
priežiūrą, patvirtinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-3;
4.7. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-5 „Dėl aktų formų patvirtinimo“;
4.8. Lietuvos standartu LST EN ISO 24333: 2010. Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas
(ISO 24333: 2009).
III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

5.

Šiame procedūros apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos

Intervencinių grūdų sandėlių atitikties, grūdų kokybės, specialiosios kiekio ir kokybės apskaitos
tikrinimų procedūros apraše.
6.

Kitos sąvokos, kurios neapibrėžtos minėtame apraše, suprantamos taip, kaip jos

apibrėžtos 4 punkte nurodytuose kituose teisės aktuose.
7.

Šiame procedūros apraše vartojamos santrumpos:

7.1. APKTS – VAT prie ŽŪM Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija
(skyrius);
7.2. AAPKS – VAT prie ŽŪM Augalų apsaugos produktų kontrolės skyrius;
7.3. RS – VAT prie ŽŪM Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės,
Telšių, Šiaulių, Utenos arba Vilniaus regioninis skyrius;
7.4. Specialistas – VAT prie ŽŪM AAPKS ar RS vyriausiasis / vyresnysis specialistas,
vykdantis pavestas funkcijas jam priskirtame regione;
7.5. Ėminiai – aliejingųjų sėklų, varpinių ir ankštinių javų grūdų ir jų produktų ėminiai.
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IV. ATSAKOMYBĖ

8.

APKTS vedėjas (jo nesant – vedėjo pavaduotojas) atsako už metodinės pagalbos

teikimą ėminių ėmimo klausimais ir veiksmų koordinavimą.
9.

AAPKS ir RS vedėjai atsako už nurodymų ir informacijos pateikimą laiku

specialistams apie ėminių ėmimo laiką ir vietą.
10. Specialistai atsako už tinkamą ir teisingą ėminių ėmimą bei reikiamų dokumentų
įforminimą.
11. APKTS, AAPKS, RS vedėjai ir specialistai atsako už šio aprašo ir susijusių teisės aktų
reikalavimų laikymąsi.

V.

12.

ĖMINIŲ ĖMIMO VEIKSMŲ APRAŠYMAS

Specialistai, imdami ėminius ir atsižvelgdami į konkrečią situaciją, gali naudoti:

12.1. rankinius talpyklose esančių produktų ėminių ėmiklius (rankinius koncentrinius
smailėjančius, savitakius koncentrinius arba savitakius taurelinius ėminių ėmiklius su ilginamaisiais
strypais ir tėjinėmis rankenomis);
12.2. mechaninius

talpyklose

esančių

produktų

ėminių

ėmiklius

(savitakius,

siurbiamuosius, kartais dar vadinamus vakuuminiais, ir pneumatinius ėminių ėmiklius);
12.3. mechaninius srautu judančių grūdų ėminių ėmiklius (skersinius, viso srauto
kreipiamuosius, sukamuosius taurelinius, kaušinius elevatoriaus tipo ėminių ėmiklius);
12.4. rankinius ėminių iš vienetinių pakuočių ėmiklius (smailėjančius, skirtus imti iš
maišų, lazdelinius, kūginius, savitakius koncentrinius arba savitakius taurelinius su ilginamaisiais
strypais ir tėjinėmis rankenomis, skirtus iš viršaus atidaromiems maišams, Archimedo sraigtinius
ėminių ėmiklius).
13.

Specialistai, imdami maltų grūdų produktų, išskyrus granuliuotų produktų ėminius,

gali naudoti:
13.1. rankinius ėminių ėmiklius (rankinius koncentrinius smailėjančius, savitakius
koncentrinius arba savitakius taurelinius ėminių ėmiklius su ilginamaisiais strypais ir tėjinėmis
rankenomis);
13.2. mechaninius ėminių ėmiklius (elektrinius mechaninius Archimedo sraigtinius ir
savitakius ėminių ėmiklius).
14. Jei įmanoma, grūdų ar jų produktų pirkėjai ir pardavėjai (toliau – suinteresuotos šalys)
iš anksto susitaria, kokia bus naudojama įranga, jos rūšis, kokie bus atliekami veiksmai.
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15. Iš talpyklų antžeminiuose sandėliuose ir transporto priemonių paprastai ėminiai imami
rankiniais koncentriniais smailėjančiais arba siurbiamaisiais (vakuuminiais) ėmikliais, jeigu
nesusitariama kitaip.
16. Iš bokštinio tipo aruodų ėminiai imami iš judančių grūdų srauto, t. y. kraunant grūdus,
vadovaujantis standarto LST EN ISO 24333:2010 reikalavimais arba reglamento (EB) Nr. 401/2006
nuostatomis.
17. Esant reikalui ir suinteresuotoms šalims susitarus, saugomų intervencinio pirkimo
grūdų kokybės ir būklės tikrinimo metu, ėminiai gali būti imami iš aruodų viršaus ir apačios.
18. VAT prie ŽŪM darbuotojai gali naudotis grūdų sandėliuose esančia įranga, jeigu
suinteresuotos šalys nesusitaria kitaip. Įranga turi būti švari, sausa, be pašalinių kvapų.
19. Ėminiai turi būti imami taip, kad grūdų laikymo talpyklos, ėminių ėmimo įranga,
pakavimo medžiagos ir grūdų ėminiai būtų apsaugoti nuo pašalinės drėgmės (kritulių), atsitiktinio
dulkių patekimo ir kenkėjų.
20. Imdami ėminius specialistai turi:
20.1. naudoti respiratorių, kai dirbama dulkėtoje aplinkoje;
20.2. mūvėti pirštines ir plauti rankas po ėminių ėmimo, nes grūdai galėjo būti apdoroti
cheminėmis medžiagomis;
20.3. nevaikščioti grūdais bokštinio tipo aruoduose, laivų triumuose;
20.4. antžeminėse talpyklose vaikščioti tik mediniais trapais ar lentomis;
20.5. atkreipti dėmesį, kad sandėliuose grūdų arba grybelių medžiagų apykaitos metu
išsiskiria toksiškos, dusinančios dujos, ir imtis saugumo priemonių;
20.6. laikytis reikalavimų, išdėstytų 4.6 punkte nurodytoje instrukcijoje.
21.

Grūdų ėminių ėmimas:

21.1. Grūdų ėminiai imami iš autotransporto priemonių, geležinkelio vagonų, laivų,
bokštinio tipo aruodų, antžeminių sandėlių, vienetinių pakuočių, kitokio tipo sampilų.
21.2. Visais atvejais ėminiai imami dalyvaujant sandėlio kokybės tarnybos darbuotojui,
grūdų pirkėjui ar / ir pardavėjui arba jų įgaliotiems asmenims, jeigu nesusitariama kitaip.
21.3. Prieš pradėdamas ėminių ėmimo procedūrą, specialistas sandėlyje ar kitoje ėminių
ėmimo vietoje susipažįsta su esama situacija ir su dalyvaujančiais suinteresuotais asmenimis aptaria
konkrečią ėminio (-ių) ėmimo vietą (-as) ir būdą.
21.4. Priimamiems intervencinio pirkimo grūdams tipinis ėminys kokybės tyrimams atlikti
sudaromas iš ėminių, paimtų iš ne mažesnio nei 80 tonų ir ne didesnio nei 500 tonų grūdų kiekio
(gali būti taikomas ± 10 proc. svorio nuokrypis nuo 500 tonų), o tipinis ėminys mikotoksinams
nustatyti – iš ėminių, paimtų iš ne mažesnio nei 80 tonų ir ne didesnio nei 1500 tonų grūdų kiekio
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(gali būti taikomas + 20 proc. svorio nuokrypis nuo 1500 tonų), jeigu nėra Lietuvos žemės ūkio ir
maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros nurodymo daryti kitaip.
21.5. Intervencinio pirkimo grūdų ėminiai iš transporto priemonių ar talpyklų imami
atsižvelgiant į standarte LST EN ISO 24333:2010 nurodytą ėmimo taškų skaičių, o imant ėminius iš
srautu judančių grūdų – ne mažiau kaip po vieną ėminį iš kiekvieno 60 tonų grūdų kiekio.
21.6. Atskirai imami ėminiai mikotoksinams nustatyti grūduose. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 3D-502, ėminiai mikotoksinams
nustatyti imami iš kiekvienos partijos, skirtos intervenciniam grūdų pirkimui, tačiau, esant didelei
partijai, vienas tipinis ėminys gali būti nepakankamai reprezentatyvus. Atsižvelgiant į tai bei į
reglamento (EB) Nr. 401/2006 reikalavimus ir siekiant užtikrinti tinkamą teršalų kiekio kontrolę,
mikotoksinų kiekiui nustatyti sudaromas vienas tipinis ėminys iš ne didesnio nei 1500 tonų grūdų
kiekio. Tipiniai ėminiai sudaromi iš 1500 tonų grūdų siuntos dalies, esant didelėms siuntoms, ir nuo
visos siuntos, kai jos yra iki 1500 tonų. Grūdų ėminių ėmimo procedūros mikotoksinams nustatyti
atliekamos vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 401/2006 nuostatomis ir šiuo procedūros aprašu.
21.7. Į sandėlį autotransporto priemonėmis pristatomų grūdų ėminiai imami vakuuminiu ar
rankiniu ėminių ėmikliu (atsižvelgiant į konkrečias sąlygas). Pavieniai ėminiai imami iš kiekvienos
transporto priemonės per visą grūdų masės gylį, vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1272/2009
nuostatomis, standarto LST EN ISO 24333:2010 reikalavimais arba pagal pirkėjo ir pardavėjo
susitarimą. Jeigu ėminiai imami komercinių sandorių metu, o ne vykdant pavestas kontrolės
funkcijas, atsižvelgiama į pirkėjo ir pardavėjo papildomus susitarimus.
21.8. Į sandėlį geležinkelio vagonais pristatomų grūdų ėminiai paprastai imami iš grūdų
srauto pagal standarto LST EN ISO 24333:2010 reikalavimus, vagonų iškrovimo metu. Jeigu būtina
atlikti preliminarų grūdų kokybės vertinimą prieš iškraunant vagonus (pvz., priimant grūdus į
intervencinį sandėlį), grūdų ėminiai gali būti imami vakuuminiu ar rankiniu ėminių ėmikliu, imant
pavienius ėminius iš kiekvieno vagono per visą grūdų masės gylį pagal standarto
LST EN ISO 24333:2010 reikalavimus. Jei dėl vagono tipo neįmanoma paimti ėminio nurodytu
metodu arba yra atskiras susitarimas tarp pirkėjo ir pardavėjo, grūdų ėminiai imami iškraunant
vagoną iš grūdų srauto pagal standarto LST EN ISO 24333:2010 reikalavimus.
21.9. Iš laivais pristatomų grūdų partijų, atsižvelgiant į sutartyse numatytas sąlygas ir
suinteresuotų šalių atskirus susitarimus, grūdų pavieniai ėminiai imami į laivų triumus įleidžiant
mechaninius ėminių ėmiklius, aprašytus šio aprašo 12.2 punkte, arba iškraunant grūdus į vagonus iš
grūdų srauto mechaniniais ėminių ėmikliais, aprašytais šio aprašo 12.3 punkte, vadovaujantis
standarto LST EN ISO 24333:2010 reikalavimais.
21.10. Iš

bokštinio

tipo

aruoduose

laikomų

grūdų,

vadovaujantis

standarto

LST EN ISO 24333:2010 reikalavimais, pavieniai ėminiai gali būti imami grūdams judant ant
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juostinio transporterio arba krentant iš išleidžiamojo vamzdžio (-ių), arba nuo juostinio transporterio
galo. Partijos sudėtis ir charakteristikos gali keistis, todėl pavieniai ėminiai imami vienodo didumo
ir nustatytais laiko intervalais, atsižvelgiant į grūdų partijos dydį, visą laiką, kol grūdai juda pro
ėminių ėmimo vietą.
21.11. Iš antžeminiame sandėlyje laikomų grūdų sampilo pavieniai ėminiai imami
vadovaujantis standarto LST EN ISO 24333:2010 reikalavimais:
21.11.1. Kai grūdų, laikomų sandėlyje, sampilo gylis yra iki 2,0 m, pavieniai ėminiai
imami rankiniais ėmikliais, aprašytais šio aprašo 12.1 punkte.
21.11.2. Iš sampilo, kurio gylis iki 2,5 m, pavieniai ėminiai gali būti imami mechaniniais
ėminių ėmikliais, jei jų veikimo principas nesukelia grūdų išsisluoksniavimo ėmiklio įleidimo
vamzdyje ir nepažeidžia grūdų. Esant aukštesniems sampilams, naudojami tik skersiniai ėminių
ėmikliai.
21.11.3. Grūdų partijų, kurių sampilo gylis viršija 9 m, pavieniai ėminiai imami iš grūdų
judančio srauto mechaniniais ėmikliais, aprašytais šio aprašo 12.3 punkte.
21.11.4. Grūdų sampilas dalijamas į 200 kv. m ploto sekcijas. Kiekvienoje sekcijoje
pavieniai ėminiai imami šešiuose taškuose 1 m atstumu nuo sandėlio sienų arba sekcijos kraštų.
Kiekviename taške pavieniai ėminiai imami iš viršutinio sluoksnio (10–15 cm gylyje), vidurinio ir
giluminio (esančio prie grindų) sluoksnių. Jei sandėlio plotas yra mažesnis kaip 200 kv. m,
pavieniai ėminiai imami tokiu pat būdu.
21.12. Iš vienetinių pakuočių, vadovaujantis standarto LST EN ISO 24333:2010
reikalavimais, pavieniai ėminiai imami tiktai rankiniais ėmikliais, aprašytais šio aprašo 12.4 punkte.
21.13. Jei ėminių ėmimas iš grūdų pardavėjo pristatomos intervenciniam pirkimui skirtų
grūdų partijos nėra baigiamas per vieną dieną, atitinkamos dienos paimti ėminiai yra sudedami ir
laikomi rakinamoje spintoje. Kai yra pristatoma visa grūdų partija, iš kiekvienos atskiros dienos
ėminių formuojamas tipinis ėminys.
21.14. Iš

realizuojamų

grūdų

partijos

ėminiai

imami

vadovaujantis

standarto

LST EN ISO 24333:2010 reikalavimais. Pavieniai ėminiai imami iš taškų, kurie yra arčiau tos
vietos, kurioje keičiasi grūdų nuosavybė (t. y. tiesiog prieš kraunant į vagoną ar kitą transporto
priemonę) arba iš judančio ant juostinio transporterio grūdų srauto. Jeigu tai intervencinio pirkimo
grūdai, kraunamų grūdų ėminiai imami kartu su intervencinio sandėlio kokybės tarnybos
darbuotojais.
22.

Tipinio ėminio sudarymas:

22.1. Grūdų pavieniai ėminiai turi būti kruopščiai sumaišomi, kad būtų užtikrintas ėminio
homogeniškumas.

7
22.2. Gautas jungtinis ėminys dalytuvu arba rankiniu būdu padalinamas į 3 tipinius grūdų
ėminius po 2 kg, iš kurių vienas paliekamas saugoti intervenciniame sandėlyje, o du siunčiami
kokybės rodikliams įvertinti ir saugoti į APKTS.
22.3. Jeigu tipinį grūdų ėminį pageidauja turėti grūdų pardavėjas, sudaromi 4 tipiniai
grūdų ėminiai.
22.4. Jungtinis ėminys mikotoksinams nustatyti dalytuvu arba rankiniu būdu padalijamas,
sudarant vieną 10 kg ėminį, kuris siunčiamas į APKTS.
22.5. Jungtinis ėminys grūdų derliaus kokybės tyrimams atlikti dalytuvu arba rankiniu
būdu padalijamas, sudarant vieną 2 kg ėminį, kuris siunčiamas į APKTS. Jeigu grūdų ėminį
pageidauja turėti grūdų augintojas, sudaromi 2 tipiniai ėminiai.
22.6. Kitais grūdų pirkimo atvejais dėl ėminių skaičiaus ir jų siuntimo į APKTS
susitariama su užsakovais.
23.

Grūdų ėminių ėmimo aktų surašymas:

23.1. Specialistas surašo Grūdų ėminių ėmimo aktą (toliau – GE aktas), kurio forma
patvirtinta Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m.
liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-5. Intervencinio pirkimo grūdų kokybės tyrimams atlikti GE aktas
surašomas 3 egzemplioriais, o ėminio mikotoksinams nustatyti – 1 egzemplioriumi, kitais atvejais –
egzempliorių kiekis priklauso nuo suinteresuotų šalių susitarimo.
23.2. GE aktas rašomas kompiuteriu arba ranka, jeigu nėra galimybės rašyti kompiuteriu, į
jo eilutes įrašant reikiamą informaciją. Jeigu ūkio subjektas nepateikia visų reikalingų duomenų,
tuomet atitinkamuose langeliuose ar eilutėse rašomas brūkšnelis. Specialistas pasirašo GE aktą. Su
GE aktu susipažįsta ir pasirašo ėminių ėmime dalyvavę 21.2 punkte nurodyti asmenys.
23.3. Intervencinio pirkimo grūdų ėminys kokybės tyrimams atlikti su vienu GE akto
egzemplioriumi paliekamas intervencinio sandėlio atstovui, kiti du – pristatomi į APKTS.
Intervencinio pirkimo grūdų ėminys mikotoksinams nustatyti su GE aktu pristatomas į APKTS.
23.4. Kitais atvejais, pagal suinteresuotų šalių susitarimą, vienas grūdų ėminys su vienu
GE akto egzemplioriumi pristatomas į APKTS, o kitas (-i) grūdų ėminys (-iai) su GE akto
egzemplioriumi (-iais) atiduodamas suinteresuotos (-ų) šalies (-ių) atstovui (-ams). Specialistas
registruoja kiekvieną GE aktą registre, nurodytame einamųjų metų Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentacijos plane.
23.5. Jeigu grūdų ėminys imamas derliaus tyrimams atlikti, specialistas surašo Grūdų
ėminių ėmimo derliaus tyrimams atlikti aktą (toliau – GDE aktas), kurio forma tvirtinama
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu. GDE aktas
pildomas analogiškai, kaip aprašyta 23.2 punkte ir registruojamas registre, nurodytame einamųjų
metų Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentacijos plane.
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23.6. Vienas grūdų ėminys su GDE aktu pristatomas į APKTS kokybės tyrimams atlikti.
24.

Tipinių ėminių įpakavimas, ženklinimas ir plombavimas:

24.1. Sudaryti tipiniai ėminiai kokybės tyrimams atlikti įpakuojami į polietileninius
maišelius ir uždaromi taip, kad maišeliuose liktų kuo mažiau oro. Siekiant polietileninį maišelį
apsaugoti nuo pažeidimų, dar įpakuojama į medžiaginį maišelį.
24.2. Sudarytas vienas intervencinio pirkimo vienos grūdų partijos ar partijos dalies tipinis
ėminys mikotoksinams nustatyti įpakuojamas į polipropileninį maišą su polietileniniu įdėklu ir
uždaromas taip, kad maiše liktų kuo mažiau oro.
24.3. Į kiekvieno tipinio ėminio, skirto kokybės tyrimams atlikti, medžiaginio maišelio ar
tipinio ėminio mikotoksinams nustatyti polipropileninio maišo vidų įdedamas atitinkamas aktas.
24.4. Medžiaginio maišelio ar polipropileninio maišo viršus aprišamas virvele, užrišamas
mazgas, pririšama ėminio etiketė, kurioje nurodomas grūdų pavadinimas, ėminio ėmimo vieta,
transporto priemonė ir jos numeris, grūdų savininkas / pardavėjas ir grūdų gavėjas / pirkėjas,
partijos svoris, sutarties numeris ir data, ėminio ėmimo data, ėminio ėmimo akto numeris, ėminio
ėmimo priežastis, ėminių skaičius ir svoris bei asmens, ėmusio ėminį, vardas, pavardė, parašas ir
užtvirtinama mazgu prieš uždedant plombą.
24.5. Plombavimui naudojamos apvalios švininės plombos, kurios užspaudžiamos
specialiomis plombavimo replėmis su išgraviruotais puansonais – raidėmis VAT ir kodu.
25.

Tipinių ėminių išsiuntimas:

25.1. Intervencinio pirkimo vienos grūdų partijos ar partijos dalies tipiniai ėminiai su jų
ėmimo aktais, skirti grūdų kokybės rodiklių atitikčiai vertinti, mikotoksinams nustatyti, grūdų
derliaus kokybės tyrimams atlikti ar ūkio subjektų prašymu paimti dėl kitų priežasčių su jų ėmimo
aktais nedelsiant išsiunčiami į APKTS adresu Ozo g. 4A, Vilnius.
25.2. Ėminiams pristatyti naudojamasi AB „Lietuvos paštas“ ar kitų kurjerių paslaugomis.
Ėminiai siunčiami vadovaujantis paslaugų sutartyse nustatytais reikalavimais.
25.3. Kitais atvejais dėl ėminių išsiuntimo susitariama su užsakovais.
VI. PROCEDŪROS APRAŠO KEITIMAS
26. Pasikeitus Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams,
susijusiems su ėminių ėmimu, grūdų kokybės vertinimu, keičiamas procedūros aprašas.
27. APKTS vedėjo pavaduotojas (nesant APKTS vedėjo pavaduotojo – APKTS
vyriausiasis specialistas) seka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su
priimamų, perimamų, saugomų ir realizuojamų grūdų, kuriems taikomos intervencinės žemės ūkio
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reguliavimo priemonės, ir Lietuvos standartų, susijusių su ėminių ėmimu, pasikeitimus ir inicijuoja
procedūros aprašo pakeitimus.
28. APKTS vyriausiasis specialistas (jo nesant – APKTS vedėjo pavaduotojas) atsakingas
už reikiamų procedūros aprašo pakeitimų projektų parengimą.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. VAT prie ŽŪM darbuotojai saugo valstybės, komercines paslaptis ir konfidencialią
informaciją, kurias sužino atlikdami grūdų ėminių ėmimą bei su tuo susijusias funkcijas, ir už jų
atskleidimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
30. VAT prie ŽŪM darbuotojų veiksmai dėl grūdų ėminių ėmimo gali būti skundžiami
įstatymų numatyta tvarka.
_________________________________

