Kur kreiptis iškilus nesutarimams dėl grūdų kokybės vertinimo?
Siekiant išvengti nesutarimų dėl grūdų kokybės įvertinimo tarp grūdų pirkėjo ir pardavėjo,
grūdų pardavėjas ar jo atstovas, atvežęs grūdus į grūdų supirkimo įmonę, pirmiausia turėtų stebėti
grūdų ėminio paėmimo procesą. Ėminio paėmimas iš transporto priemonės turi būti atliekamas
vadovaujantis standarto LST EN ISO 24333 „Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas“ ar standarto
LST EN ISO 21294 „Aliejingosios sėklos. Rankinis ar automatinis pertraukiamasis mėginių
ėmimas“, Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. birželio 1 d. įsakymu
Nr. 239 „Dėl Grūdų ir (arba) aliejingųjų sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar) sampilų
tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais. Ėminių ėmimo metu, kai ėminiai imami laboratoriniams
tyrimams atlikti, pardavėjas gali prašyti sudaryti kontrolinį ėminį dar neatlikus kokybės tyrimų.
Tačiau, kai pirkėjas ir pardavėjas nesutaria dėl superkamų grūdų kokybės įvertinimo,
pardavėjas turi teisę prašyti:
- pakartoti tam tikrą tyrimą (-us);
- paimti naują ėminį iš tos pačios transporto priemonės.
Ėminiai, paimti iš pardavėjų, laikomi vieną parą sandariose tarose laboratorijų patalpose.
Kai grūdų pardavėjui nepriimtini ir pakartotųjų tyrimų rezultatai, jis gali prašyti laboratorijos
darbuotojų sudaryti kontrolinį (arbitražinį) ėminį, kuris būtinai įforminamas grūdų ėminių ėmimo
aktu ar kitu grūdų priėmimo / svėrimo / grąžinimo dokumentu. Akte, kurį supildo priėmusios grūdų
laboratorijos darbuotojas, surašoma svarbiausia informacija susijusi su ginčijamu ėminiu (kas atvežė,
kas priėmė, kokiu būdu buvo paimtas ėminys, dėl kokių rodiklių nesutariama, kokios plombos ant
maišelių ir pan.). Tuomet, ginčijamas ėminys, įpakuojamas į polietileninį maišelį, uždaromas taip,
kad maišelyje liktų kuo mažiau oro, užplombuojamas arba užantspauduojamas. Grūdų pardavėjas su
tokiu ėminiu ir ėminių ėmimo aktu gali kreiptis į arbitražinius tyrimus atliekančią laboratoriją.
Siunčiant grūdų ėminį (-ius) į Augalininkystės tarnybos Augalininkystės produktų kokybės
tyrimų laboratoriją, būtina pridėti Prašymą dėl kokybės tyrimų atlikimo ir pirmą kartą kreipiantis į
Laboratoriją, du Sutarties dėl kokybės tyrimų atlikimo egzempliorius. Pristatyti galima patiems arba
pasinaudojant pašto / kurjerių paslaugomis.
Šiais metais, esant nesutarimams tarp grūdų pardavėjo ir supirkėjo dėl kokybės tyrimų
vertinimo, pardavėjas kontrolinį (arbitražinį) ėminį su grūdų ėminių ėmimo aktu ar kitu grūdų
priėmimo / svėrimo / grąžinimo dokumentu darbo dienomis gali pristatyti artimiausiame
Augalininkystės tarnybos regioniniame skyriuje, kur atsakingi specialistai (žr. lentelėje) išsiųs į
Augalininkystės tarnybos, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją.
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Grūdų kokybės tyrimų paslaugos mokamos. Įkainius galima rasti Augalininkystės tarnybos
tinklalapyje.
Iškilus neaiškumams dėl grūdų kokybės vertinimo kreiptis į Augalininkystės tarnybos
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) specialistus, adresu Vilnius,
08200 Ozo g. 4A, tel. (8 5) 237 5571 ir (8 5) 276 0342.
Arbitražinių grūdų ėminių priėmimas darbo metu
Augalininkystės tarnybos regioniniuose skyriuose:
Regioninis skyrius

Atsakingi specialistai

Kontaktai

Alytaus skyrius

Antanas Urbanavičius

Kauno skyrius

Erika Kružintaitienė
Edita Eimutytė

(8 677) 60 286
(8 315) 56 113
(8 37) 208 718
(8 37) 208 718

Klaipėdos skyrius

Asta Vinčiauskienė
Kazys Reichenbachas

Tauragės skyrius

Sigita Bružienė
Birutė Tenikienė
Stanislava Dargienė

Telšių skyrius
Šiaulių skyrius
Panevėžio skyrius

Utenos skyrius

Rima Gaučiuvienė
Vilija Povilavičienė
Regina Meilutytė
Gražina Kiškytė
Vilija Murauskienė
Nijolė Bikulčienė
Eugenijus Vilimas

Marijampolės skyrius

Vilma Šmulkštienė
Remigijus Žaliaduonis
Ramutė Juškienė

(8 46) 273 673
(8 46) 471 844
(8 677) 60 250
(8 446) 61 220
(8 446) 61 220
(8 444) 31 084
(8 607) 65 988
(8 41) 432 812
(8 41) 432 812
(8 45) 462 887
(8 45) 581 809
(8 45) 581 809
(8 389) 52 233
(8 618) 66 048
(8 389) 61 465
(8 607) 91 984
(8 343) 97 450
(8 677) 60 256
(8 345) 52 552
(8 618) 66 476
(8 343) 97 450
(8 633) 96 526

Adresas
Alytus 62112,
Vilniaus g. 21
Kaunas 44240,
K. Donelaičio g. 33
(302, 504 kab.)
Klaipėda 92121,
Sankryžos g. 7
Tauragė 72253,
Bažnyčių g. 14
Telšiai 87336,
Žalioji g. 10
Šiauliai 77168,
A. Mickevičiaus g. 34
Panevėžys 35171,
Anykščių g. 4
Utena 28241,
Maironio g. 1

Marijampolė 68108,
Kauno g. 142-2

