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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Prekių sandėliavimo licencijuotame sandėlyje taisyklių rengimo rekomendacijų

(toliau – rekomendacijos) tikslas – padėti juridiniams ar fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti
licenciją licencijuoto sandėlio veiklai vykdyti, parengti Prekių sandėliavimo licencijuotame sandėlyje
taisykles (toliau – Taisyklės).
2.

Rekomendacijos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių

ir sandėliavimo dokumentų įstatymo (toliau – Įstatymas), Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl
Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“, Grūdų sandėlio veiklos
licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d.
įsakymu Nr. 381 „Dėl Grūdų sandėlio veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Grūdų
sandėlio veiklos licencijavimo taisyklės), Licencijuotų sandėlių registro tvarkymo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 386 „Dėl
Licencijuotų sandėlių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, kitų teisės aktų nuostatomis.
3.

Pagal Grūdų sandėlio veiklos licencijavimo taisyklių 8 p. Lietuvos Respublikoje

įregistruoti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurių veikla susijusi su Lietuvos Respublikos licencijuotų
sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1‒3 punktuose nurodytų
sandėliuojamų prekių (toliau – grūdai) priėmimu, apdorojimu, saugojimu ir didmenine prekyba,
pageidaujantys verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla, turi turėti licencijas išduodančios
institucijos – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba)
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išduotą licenciją. Pagal šias rekomendacijas parengtos Taisyklės taikomos Įstatymo 3 straipsnio
1 dalyje, išskyrus šios dalies 4‒6 punktus, nurodytų prekių (toliau – grūdai) sandėliavimui.
4.

Taisyklėse turi būti pateikta Įstatymo 6 straipsnyje nurodyta informacija. Juridinis ar

fizinis asmuo Prekių sandėliavimo taisyklių projekte gali pridėti grūdų priėmimo, apdorojimo,
laikymo ir išsiuntimo technologinio proceso schemą ir duomenis apie laikomų grūdų kokybės ir
saugos kontrolės organizavimą.

II SKYRIUS
TAISYKLIŲ TURINYS
5.

Taisyklėse rekomenduojama nurodyti šiuos skyrius:

5.1. „Bendrosios nuostatos“;
5.2. „Grūdų sandėliavimo paskirties pastato duomenys“;
5.3. „Licencijos duomenys“;
5.4. „Grūdų sandėliavimo paskirties pastatas ir technologinė įranga“;
5.5. „Sandėliuojami grūdai ir jų priėmimo į sandėlį sąlygos ir tvarka“;
5.6. „Priimamų grūdų kokybės reikalavimai“;
5.7. „Grūdų kiekio nuostoliai“;
5.8. „Sandėliuojamų grūdų laikymo sąlygos ir tvarka“;
5.9. „Licencijuoto sandėlio ir grūdų draudimas“;
5.10. „Dalyvavimas kompensavimo fondo veikloje“;
5.11. „Grūdų sandėliavimo paskirties pastato paslaugos ir apmokėjimas“;
5.12. „Sandėliavimo dokumentų išdavimo ir priėmimo sąlygos ir tvarka“;
5.13. „Sandėliuojamų grūdų išdavimo iš licencijuoto sandėlio sąlygos ir tvarka“;
5.14. „Licencijuoto sandėlio registro knyga“;
5.15. „Licencijuoto sandėlio veiklos priežiūra“;
5.16. „Atsakomybė“;
5.17. „Baigiamosios nuostatos“.
6.

Prireikus gali būti nurodomi ir kitokie (papildomi) skyriai.

7.

Rekomendacijų priede pateikiamos pavyzdinės Taisyklės.

8.

Licencijuotas sandėlys gali papildyti Taisyklių punktus papildomomis nuostatomis,

neprieštaraujančiomis Taisyklių 2 punkte nurodytiems teisės aktams.
9.

Pagal rekomendacijas parengtas Taisyklių projektas, atitinkantis Įstatymo 6 straipsnyje

nustatytus reikalavimus, turi būti pateiktas licencijas išduodančiai institucijai – Tarnybai – kartu su
kitais licencijai gauti reikalingais dokumentais.
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10. Licencijuotas sandėlis, numatęs pakeisti priimamų saugoti grūdų rūšis ar pradėti naudoti
papildomus grūdų sandėliavimo paskirties pastatus, naujai pastačius ar rekonstravus esamą (-us)
sandėliavimo paskirties pastatą (-us), gali pradėti vykdyti pakeistą veiklą tik pakeitęs Taisykles ir
gavęs patikslintą licenciją Grūdų sandėlio veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Pasikeitus Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams,
susijusiems su grūdus superkančių ūkio subjektų licencijavimu, priežiūra, grūdų ėminių ėmimu,
grūdų kokybės vertinimu, Tarnyba keičia pavyzdines Taisykles arba atskirus jų punktus.
12. Pasikeitus licencijuoto sandėlio patvirtintose Taisyklėse nurodytai informacijai ir
licencijuotam sandėliui parengus Taisyklių projektą arba licencijuotam sandėliui pakeitus Taisykles,
jų kopija turi būti nusiųsta Tarnybai, kuri įvertina jų atitiktį Lietuvos Respublikos licencijuotų
sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo 6 straipsnio reikalavimams ir, jei reikia, teikia pastabas.
13. Parengtos Taisyklės turi įsigalioti pradėjus galioti Tarnybos išduotai licencijai verstis
licencijuoto sandėlio veikla.

Augalininkystės produktų kokybės tyrimų
laboratorijos (skyriaus) vedėja

Vida Timinskienė

Prekių sandėliavimo taisyklių
rengimo rekomendacijų
priedas
[Nurodomas fizinio ar juridinio asmens pavadinimas] PREKIŲ SANDĖLIAVIMO
LICENCIJUOTAME SANDĖLYJE TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

[Nurodomas

fizinio

ar

juridinio

asmens

pavadinimas]

prekių

sandėliavimo

licencijuotame sandėlyje taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos licencijuotų
sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalyje, išskyrus šios
dalies 4‒6 punktus, nurodytų [nurodomas grūdų rūšies (-ių) pavadinimas (-ai)] (toliau – grūdai)
priėmimo į licencijuotą sandėlį ir jų išdavimo iš grūdų sandėliavimo paskirties pastato sąlygas ir
tvarką, priimamų grūdų kokybės reikalavimus, sandėliuojamų grūdų laikymo sąlygas ir tvarką, grūdų
sandėliavimo paskirties pastato ir jame laikomų grūdų apdraudimą, licencijuoto sandėlio paslaugų
teikimo ir apmokėjimo už jas tvarką, dalyvavimą Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo
veikloje, sandėliavimo dokumentų išdavimo ir jų priėmimo sąlygas ir tvarką, Licencijuoto sandėlio
registro knygos tvarkymo, licencijuoto sandėlio veiklos priežiūros bei kitus klausimus.
2.

Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme, Licencijuotų sandėlių registro

tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d.
įsakymu Nr. 386 „Dėl Licencijuotų sandėlių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Licencijuotų sandėlių registro tvarkymo taisyklės) ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
GRŪDŲ SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DUOMENYS
3.

Grūdų sandėliavimo paskirties pastato pavadinimas ir duomenys:

3.1. [nurodomas ūkio subjekto pavadinimas; kodas Juridinių asmenų registre / asmens
kodas; ūkininko ūkio registracijos pažymėjimo Nr.; buveinės / gyvenamosios vietos adresas];
3.2. [nurodomas sandėlininko telefonas, el. pašto adresas];
3.3. [nurodomas kontaktinio asmens telefonas, el. pašto adresas];
3.4. sandėliavimo paskirties pastato valdymo pagrindas: [nurodomas teisėtas (-i) valdymo
pagrindas (-ai) – nuosavybės / nuomos / panaudos teise / kiti teisėti pagrindai];
3.5. [nurodoma informacija – sandėliavimo paskirties pastatas apsirūpintas laboratorine
įranga prekių kokybės rodikliams nustatyti / sudaryta sandėliuojamų prekių kokybės rodiklių
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nustatymo paslaugų pirkimo sutartis (-ys), nurodant kito juridinio ar fizinio asmens, turinčio tokią
laboratorinę įrangą, pavadinimą, sutarties datą, numerį, pavadinimą].

III SKYRIUS
LICENCIJOS DUOMENYS
4.

Licencijos verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla duomenys:

4.1. licencijos numeris ir išdavimo data: [nurodomas gautos licencijos numeris ir data];
4.2. licenciją išdavusios institucijos pavadinimas: [nurodomas licenciją išdavusios
institucijos pavadinimas];
4.3. [nurodoma, jeigu išduota patikslinta licencija] pakartotinai išduotos patikslintos
licencijos numeris ir data: [nurodomas gautos patikslintos licencijos numeris ir data];
4.4. [nurodoma, jeigu išduota patikslinta licencija] pakartotiną licenciją išdavusios
institucijos pavadinimas: [nurodomas patikslintą licenciją išdavusios institucijos pavadinimas].

IV SKYRIUS
GRŪDŲ SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS IR
TECHNOLOGINĖ ĮRANGA
5.

Grūdų sandėliavimo paskirties pastato ir technologinės įrangos pajėgumai:

5.1. grūdų sandėliavimo paskirties pastato bendroji talpa – [nurodomas bendras
licencijuotame sandėlyje galimų saugoti ir / arba išduotoje licencijoje nurodytas bendras grūdų
kiekis skaitine verte] tonų;
5.2. svarstyklių keliamoji galia – [nurodoma svarstyklių keliamoji galia skaitine verte]
tonų, svarstyklių platformos ilgis – [nurodomas svarstyklių platformos ilgis skaitine verte] metrų;
5.3. grūdų sandėliavimo paskirties pastatas turi techniškai tvarkingus technologinius
įrenginius ir mašinas grūdams priimti, džiovinti, valyti, laikyti, iškrauti ir transportuoti:
5.3.1.

iš autotransporto priemonių, jų priekabų gali priimti ne mažiau kaip [nurodomas

galimas grūdų priėmimo našumas skaitine verte] tonų grūdų per dieną;
5.3.2.

[nurodoma, jeigu turimos galimybės] iš geležinkelio vagonų gali priimti –

ne mažiau kaip [nurodomas galimas grūdų priėmimo našumas skaitine verte] tonų grūdų per dieną;
5.3.3.

gali pakrauti į autotransporto priemones, jų priekabas – ne mažiau kaip [nurodomas

galimas grūdų pakrovimo našumas skaitine verte] tonų grūdų per dieną;
5.3.4.

[nurodoma, jeigu turimos galimybės] gali pakrauti į geležinkelio vagonus –

ne mažiau kaip [nurodomas galimas grūdų pakrovimo našumas skaitine verte] tonų grūdų per dieną;
5.3.5.

[nurodoma, jeigu turimos galimybės] grūdų džiovyklų našumas – ne mažiau kaip

[nurodomas grūdų džiovyklų bendras našumas skaitine verte] tonų per valandą;
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5.3.6.

[nurodoma, jeigu turimos galimybės] grūdų valymo mašinų našumas – ne mažiau

kaip [nurodomas grūdų valymo mašinų bendras našumas skaitine verte] tonų per valandą.
5.4. [Licencijuotam sandėliui neturint grūdų valymo ir džiovinimo galimybių, nurodoma
sudaryta grūdų valymo ir džiovinimo paslaugų pirkimo sutartis (-ys), nurodant kito juridinio ar
fizinio asmens, turinčio tokią įrangą, pavadinimą, sutarties datą , numerį, pavadinimą].

V SKYRIUS
SANDĖLIUOJAMI GRŪDAI IR JŲ PRIĖMIMO Į SANDĖLĮ
SĄLYGOS IR TVARKA
6.

Sandėliuoti priimami šie grūdai [nurodomos pagal išduotą licenciją galimos

sandėliuoti grūdų rūšys] ir jų minimalūs kiekiai:
6.1.

[nurodoma pasirinktinai] varpinių javų grūdai:

6.1.1. [nurodoma, pvz., Kviečiai – ne mažiau kaip X tonų per dieną;
6.1.2. Miežiai – ne mažiau kaip X tonų per dieną;
6.1.3. Rugiai – ne mažiau kaip X tonų per dieną;
6.1.4. Įvardijami kiti varpiniai javų grūdai – ne mažiau kaip X tonų per dieną];
6.2.

[nurodoma pasirinktinai] ankštinių javų grūdai:

6.2.1. [nurodoma, pvz., Žirniai – ne mažiau kaip X tonų per dieną;
6.2.2. Pupos – ne mažiau kaip X tonų per dieną;
6.2.3. Įvardijami kiti ankštiniai grūdai – ne mažiau kaip X tonų per dieną;];
6.3.

[nurodoma pasirinktinai] kukurūzai;

6.4.

[nurodoma pasirinktinai] grikiai;

6.5.

[nurodoma pasirinktinai] aliejinių augalų sėklos:

6.5.1. [nurodoma, pvz., Rapsai – ne mažiau kaip X tonų per dieną;
6.5.2. Linų sėmenys – ne mažiau kaip X tonų per dieną].
7.

Grūdų, nurodytų Taisyklių 6 punkte, priėmimas į sandėlį:

7.1. sandėlininkas priima gūdus į sandėlį pagal grūdų sandėliavimo sutartį, įformintą
sandėliavimo dokumentu – Paprastu sandėliavimo liudijimu ar Dvidaliu sandėliavimo liudijimu,
kurių blankų formos patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d.
įsakymu Nr. 387 „Dėl Paprastų sandėliavimo liudijimų ir Dvidalių sandėliavimo liudijimų blankų
formų patvirtinimo“, su jų savininku sutartu laiku. Savininkas grūdus iki licencijuoto sandėlio pristato
savo transportu ir savo sąskaita;
7.2. licencijuotas sandėlis gali priimti sandėliuoti tik tų rūšių grūdus, kurios nurodytos
Taisyklių 6 punkte;
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7.3. licencijuotas sandėlis iš savininko priimamus grūdus pasveria, ima grūdų ėminius ir
nustato jų kokybės rodiklius pagal Taisyklių 9‒10 punktuose nurodytus reikalavimus;
7.4. priimti saugojimui grūdai turi atitikti jų kokybę reglamentuojančių Lietuvos standartų
ir teisės aktų reikalavimus, grūdų kokybės nustatymo metodus [nurodomi Lietuvos standartai, teisės
aktai, grūdų kokybės nustatymo metodai]:
7.4.1.

[pvz., Kviečiai – pagal LST 1524 „Kviečiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“;

7.4.2.

Miežiai – pagal LST 1797 „Miežiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“;

7.4.3.

Rugiai – pagal LST 1580 „Rugiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“;

7.4.4.

Kukurūzai – pagal LST 1954 „Kukurūzai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“;

7.4.5.

Grikiai – pagal LST 1581 „Grikiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“;

7.4.6.

Rapsai – pagal LST 1323 „Aliejingosios sėklos. Rapsų ir rapsukų sėklos. Supirkimo

ir tiekimo reikalavimai“;
7.4.7.

Linų sėmenys – drėgmės kiekis pagal LST EN ISO 665 „Aliejingosios sėklos.

Drėgmės ir lakiųjų medžiagų nustatymas“, priemaišų kiekis pagal LST EN ISO 658 „Aliejingosios
sėklos. Priemaišų kiekio nustatymas“ ir pan.];
7.5.

grūdų savininkai, pristatydami grūdus į sandėlį, privalo pateikti šiuos dokumentus:

7.5.1.

juridinio asmens atstovas:

7.5.1.1. krovinio važtaraštį;
7.5.1.2. įgaliojimą perduoti sandėliui sandėliuoti grūdus pagal Paprastą sandėliavimo
liudijimą arba Dvidalį sandėliavimo liudijimą, jeigu grūdus į sandėlį atveža ne pats jų savininkas, ir
asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą;
7.5.2.

fizinis asmuo (ūkininkas):

7.5.2.1. krovinio važtaraštį;
7.5.2.2. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą;
7.5.2.3. įgaliojimą perduoti sandėliui sandėliuoti grūdus pagal Paprastą sandėliavimo
liudijimą arba Dvidalį sandėliavimo liudijimą, jeigu grūdus į sandėlį atveža ne pats jų savininkas;
7.5.3.

nurodyti banko pavadinimą ir kodą, sąskaitos banke numerį, Pridėtinės vertės

mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodą;
7.5.4.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

pažymėjimo apie PVM kompensacinio tarifo taikymą kopiją, jeigu toks tarifas taikomas;
7.6.

[galima nurodyti, kad pvz., kai grūdų savininkas ar jo įgaliotas atstovas pateikia

sandėliui krovinio važtaraštį, sandėlininkas į krovinio važtaraštį įrašo priimtų grūdų svorį;
7.7.

neturint nustatytos formos grūdų važtaraščio ar lydraščio, grūdų savininkas ir

sandėlininkas arba jų įgalioti atstovai (grūdų savininkui ar jo įgaliotam atstovui pateikus duomenis
apie banko pavadinimą, banko kodą, sąskaitos banke numerį, taip pat PVM mokėtojo kodą) privalo
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surašyti grūdų priėmimo aktą su visais privalomaisiais rekvizitais, kurį (pasvėrus grūdus) pasirašo
juos pristatęs ar jo įgaliotas atstovas ir nurodo savo vardą bei pavardę, tokiu būdu patvirtindamas,
kad sutinka su svarstyklių rodmenimis;
7.8.

visi grūdų perdavimo–priėmimo dokumentai turi būti patvirtinti grūdų savininko ir

sandėlininko arba jų įgaliotų atstovų parašais];
7.9. licencijuotas sandėlis grūdų savininkams Paprastą sandėliavimo liudijimą ar Dvidalį
sandėliavimo liudijimą išduoda tik po grūdų priėmimo į sandėlį ir įvertinimo (ne ilgiau kaip per
[nurodomas kalendorinių arba darbo dienų skaičius] dienas);
7.10. [galima nurodyti, pvz., licencijuotas sandėlis laikotarpiu iki Paprasto sandėliavimo
liudijimo ar Dvidalio sandėliavimo liudijimo išdavimo surašo grūdų priėmimo aktą, turintį Taisyklių
7.7 papunktyje nurodytus rekvizitus];
7.11. priimti į sandėlį grūdai, kuriems išrašomi sandėliavimo dokumentai (Paprastas
sandėliavimo liudijimas ar Dvidalis sandėliavimo liudijimas), turi būti įtraukiami į Licencijuoto
sandėlio registro knygą ir saugomi atskirai nuo kitos rūšies (paskirties) grūdų.
8.

Draudimas priimti sandėliuoti grūdus:

8.1. licencijuotas sandėlis negali priimti sandėliuoti grūdų, kurių negalima išsaugoti
sandėliavimo sutartyje nustatytą terminą ir / arba grūdų kokybės rodikliai ar jų kiekio nuostoliai
viršija natūralių svorio nuostolių dėl jų biologinės veiklos ir natūralių svorio sumažėjimo saugojimo
metu normas. Grūdų savininkui pageidaujant, licencijuotas sandėlis gali jam suteikti Taisyklių
29 punkte nurodytas mokamas paslaugas;
8.2. licencijuotas sandėlis negali priimti sandėliuoti grūdų, kuriems taikomos laikinos
apsaugos priemonės ar į kuriuos nukreiptas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus, išskyrus
atvejus, kai licencijuotas sandėlis apie tai nežino ir negali žinoti.

VI SKYRIUS
PRIIMAMŲ GRŪDŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI
9.

Priimamų sandėliuoti grūdų kokybės nustatymas:

9.1. licencijuotas sandėlis, priėmęs grūdus iš savininkų, grūdų kokybę nustato, grūdus
įvertina ir reikiamus sandėliavimo dokumentus (Paprastą sandėliavimo liudijimą ar Dvidalį
sandėliavimo liudijimą) išduoda ne vėliau kaip Taisyklių 7.9 papunktyje nurodytais terminais;
9.2. licencijuotas sandėlis, nustatęs grūdų kokybę infraraudonųjų spindulių grūdų
analizatoriais ir / arba laboratoriniais kokybės tyrimais, iš karto po ištyrimo preliminarius grūdų
kokybės įvertinimo rodiklius įrašo į kiekviena transporto priemone atvežtų grūdų krovinio važtaraštį,
o jų nesant – į grūdų priėmimo aktą. Kai vienas grūdų savininkas per dieną keliomis transporto
priemonėmis atveža vienarūšių tos pačios kokybės grūdų siuntą, licencijuotas sandėlis nustato ir įrašo
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per dieną priimtų grūdų [pasirinkti – kiekvienos transporto priemone atvežtos grūdų siuntos arba
vidutinius transporto priemonėmis atvežtų grūdų] kokybės rodiklius į Licencijuoto sandėlio registro
knygą, tvarkomą pagal Taisyklių XIV skyriuje nurodytus reikalavimus;
9.3. grūdų kokybės rodikliai nustatomi pagal galiojančiais teisės aktais nustatytus grūdų
kokybės reikalavimus ir kokybės tyrimų metodus;
9.4. grūdų kokybės nustatymo teisingumą bei standartų laikymąsi kontroliuoja Valstybinė
augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba);
9.5. [galima nurodyti, pvz., licencijuotas sandėlis viešai skelbia teisės aktų,
reglamentuojančių priimamų grūdų kokybę ir nustatymo metodus, sąrašą ir informuoja apie
reikalavimų pakeitimus];
9.6. licencijuotas sandėlis grūdų kokybei įvertinti [nurodoma, pvz., turi laboratoriją,
aprūpintą reikiamais laboratoriniais prietaisais ir įranga, standartais, metodikomis ar kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais grūdų kokybės vertinimą / yra sudaręs grūdų kokybės rodiklių nustatymo
paslaugų pirkimo sutartis, nurodytas Taisyklių 3.5 papunktyje, su kitais juridiniais ar fiziniais
asmenimis, turinčiais laboratorijas, atitinkančias šiame papunktyje nurodytus reikalavimus];
9.7. už grūdų kokybės nustatymą skiriamas atsakingas asmuo – [nurodomas pareigų
pavadinimas, vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas];
9.8. grūdai supilami saugoti į atskirą grūdų sandėliavimo paskirties pastatą (elevatorių,
antžeminių sandėlių ar bokštinių aruodų, bendro naudojimo sandėlį, specialųjį sandėlį ar kitą pastatą),
talpyklas pagal rūšis ir grūdų kokybės klases bei papildomus kokybės rodiklius, nurodytus
standartuose, taip pat derliaus metus.
10.

Grūdų ėminių ėmimas:

10.1. priimamų į sandėlį grūdų kokybei nustatyti ėminiai imami iš kiekvienos transporto
priemonės. Rankiniu ar automatiniu ėminių ėmikliu pavieniai grūdų ėminiai imami iš viso grūdų
sluoksnio pagal galiojančiuose Lietuvos standartuose [nurodoma, pvz., LST EN ISO 24333 „Grūdai
ir jų produktai. Ėminių ėmimas“ arba LST EN ISO 542 „Aliejingosios sėklos. Mėginių ėmimas“] ir
teisės aktuose nurodytus reikalavimus. Ėminius ima licencijuoto sandėlio darbuotojas. Ėminių ėmimą
gali stebėti grūdų savininkas (-ai) arba jų įgaliotas (-i) atstovas (-i);
10.2. grūdų kokybės rodikliai nustatomi iš vieno ėminio, kai atvežama viena grūdų siunta
per dieną
10.3. grūdų kokybės rodikliai nustatomi [pasirinkti: iš kiekvienos transporto priemonės
paimtų grūdų ėminių per dieną arba iš vidutinio paros ėminio, sudaromo iš kiekvienos per dieną
atvežtos grūdų siuntos paimtų ėminių]. Grūdų savininkui pageidaujant, suformuojamas grūdų ėminys
(-iai) su Grūdų ėminių ėmimo aktu (-ais);
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10.4. laboratorinis ėminys laikomas tol, kol grūdų savininkas atsiima sandėliavimo
dokumentus (Paprastą sandėliavimo liudijimą ar Dvidalį sandėliavimo liudijimą), išskyrus atvejus,
kai grūdai drėgnesni nei 17 proc. Tokiu atveju laboratorinis ėminys laikomas ne mažiau kaip
24 valandas, skaičiuojant laiką nuo kitos paros 00.00 val.
11.

Ginčų sprendimas dėl grūdų kokybės nustatymo:

11.1. nesutarimus tarp grūdų savininkų ir licencijuoto sandėlio nagrinėja ir sprendžia
Tarnyba;
11.2. nesutariant dėl pristatytų į sandėlį grūdų kokybės rodiklių įvertinimo, licencijuotas
grūdų sandėlis, dalyvaujant savininkui ar jo atstovui, atlieka pakartotinį kokybės tyrimų atlikimą.
Grūdų savininkui nesutikus su pakartotinio kokybės tyrimų rezultatais, suformuojami grūdų ėminiai,
kurių vienas paliekamas licencijuoto sandėlio laboratorijoje arba laboratorijoje, su kuria licencijuotas
sandėlis yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį, o kitas – pateikiamas Tarnybai. Ėminiai turi būti
sandariai uždaryti ir užplombuoti / užantspauduoti su Grūdų ėminių ėmimo aktais, pasirašytais grūdų
savininko ir sandėlininko arba jų įgaliotų atstovų;
11.3. Grūdų ėminių ėmimo akte taip pat išdėstoma nesutarimo esmė bei nurodoma, kokius
kokybės tyrimus prašoma atlikti. Grūdų ėminiai turi būti pateikti tirti ne vėliau kaip per 48 val. nuo
jų paėmimo;
11.4. Tarnyba, spręsdama nesutarimus tarp grūdų savininkų ir licencijuoto sandėlio, taip pat
vadovaujasi Tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) atlikto
grūdų kokybės nustatymo duomenimis. Už grūdų kokybės nustatymą Laboratorijai apmoka ėminius
pristatęs grūdų savininkas arba licencijuotas sandėlis, kurio iniciatyva tiriami grūdų ėminiai.

VII SKYRIUS
GRŪDŲ KIEKIO NUOSTOLIAI
12.

Sandėliuojamų grūdų svorio pokyčius dėl jų kokybės pokyčių (drėgnio ir šiukšlinių

priemaišų sumažėjimo ar padidėjimo) grūdų paruošimo ir jų sandėliavimo metu licencijuotas sandėlis
apskaičiuoja vadovaudamasis Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo
ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 479 „Dėl Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos
grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Grūdų, jų produktų ir
kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklės). [Papildomai
galima nurodyti Grūdų laikymo, kokybės nustatymo ir apskaitos vadovą, išleistą G. Juodeikienės,
L. Bašinskienės, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos (Vilnius, 2012), Grūdų, žaliavų ir produkcijos
apskaitos grūdų perdirbimo ir supirkimo įmonėse metodines rekomendacijas, parengtas Lietuvos
grūdų perdirbėjų asociacijos (Vilnius, 2006 m.)]. Pagal grūdų kiekio ir kokybės apskaitos sistemos
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duomenis licencijuotas sandėlis kasmet surašo grūdų partijų baigimo aktus ir susumuoja grūdų
sandėliavimo rezultatus. Grūdų partijų baigimo aktus tvirtina Tarnyba. Licencijuotuose sandėliuose
pagal grūdų partijų baigimo aktus išaiškinti grūdų trūkumai ar pertekliai nesiejami su grūdų
savininkais ar sandėliavimo dokumentų turėtojais. Grūdų kokybės pagerėjimu pateisinti grūdų svorio
trūkumai nurašomi į licencijuoto sandėlio veiklos sąnaudas, o nepateisinti trūkumai išieškomi iš kaltų
asmenų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka. Įvykus nedraudžiamajam atvejui,
susidarę nuostoliai dėl grūdų netekimo ar sugedimo kompensuojami iš Licencijuotų sandėlių
kompensavimo fondo lėšų, jeigu tokių nuostolių neatlygina licencijuotas sandėlis ir (ar) draudimo
įmonė. Susidarę grūdų pertekliai užpajamuojami. Natūralūs grūdų svorio nuostoliai apskaičiuojami
vadovaujantis Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba)
perdirbimo įmonėse taisyklėmis.

VIII SKYRIUS
SANDĖLIUOJAMŲ GRŪDŲ LAIKYMO SĄLYGOS IR TVARKA
13.

Licencijuotas sandėlis privalo grūdus laikyti tik grūdų sandėliavimo paskirties pastate

(-uose), nurodytame (-uose) licencijoje verstis licencijuoto sandėlio veikla.
14.

Licencijuotas sandėlis priimtus drėgnus ir šiukšlėtus grūdus supila atskirai tam tikslui

skirtose talpyklose ir nedelsiant pradeda jų valymą bei džiovinimą.
15.

Licencijuotas sandėlis grūdus po džiovinimo tinkamai atvėsina, kad jų temperatūra

neviršytų aplinkos oro temperatūros daugiau nei +10°C.
16.

Grūdų valymo metu gautas įvairias grūdų atliekas licencijuotas sandėlis laiko atskirose

talpyklose, izoliuotose nuo grūdų sandėliavimo paskirties pastato.
17.

Licencijuotas sandėlis grūdus (talpyklose) laiko tik sausus ir išvalytus, neužkrėstus

gyvais aruodiniais grūdų kenkėjais. Į antžeminių grūdų sandėlių talpyklas, bendro naudojimo sandėlį,
specialųjį sandėlį ar kitą pastatą licencijuotas sandėlis grūdus supila taip, kad jų sampilų apimtį būtų
galima išmatuoti.
18.

Licencijuotas grūdų sandėlis grūdus laiko pagal rūšis, kokybės klases bei papildomus

kokybės rodiklius, nurodytus standartuose bei kituose teisės aktuose, taip pat pagal derliaus metus.
19.

Licencijuotas sandėlis surenka aspiracijos dulkes ir nenaudingas atliekas ir jas

reguliariai išveža sunaikinti.
20.

Licencijuotas sandėlis sudaro tinkamas grūdų laikymo sąlygas ir užtikrina jų

išsaugojimą iki visiško grūdų partijų pasibaigimo.
21.

Licencijuotas sandėlis kontroliuoja sandėliuojamų grūdų kokybės būklę, ar nesivysto

savaiminis grūdų kaitimas, ar nėra gedimo požymių, stebi grūdų temperatūrą, drėgnumą, užkrėstumą
gyvais aruodiniais grūdų kenkėjais, grūdų kvapą, spalvą bei kitus kokybės rodiklius ir daro
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atitinkamus įrašus stebėjimo žurnaluose. Kai grūdų masės temperatūra aukštesnė nei +20°C, grūdų
kokybės būklė tikrinama kas 10 dienų, kai grūdų temperatūra nuo +10°C iki +20°C – kas 15 dienų, o
jeigu temperatūra žemesnė nei +10°C – vieną kartą per mėnesį.
22.

Licencijuotas sandėlis kaistančius grūdus vėsina nepriklausomai nuo meteorologinių

sąlygų, iki grūdų temperatūra taps artima aplinkos oro temperatūrai arba neviršys jos daugiau nei
+5°C.
23.

Licencijuotas sandėlis laikosi kitų reikalavimų, nurodytų Licencijuoto sandėlio grūdų

sandėliavimo paskirties pastato techniniame reglamente ir Sanitarijos ir higienos reikalavimuose
licencijuoto sandėlio grūdų sandėliavimo paskirties pastatui, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 382 „Dėl Licencijuoto sandėlio grūdų
sandėliavimo paskirties pastato techninių, technologinių, sanitarijos ir higienos reikalavimų
patvirtinimo“.
24.

Licencijuotas sandėlis tvarko grūdų kiekio ir kokybės apskaitos sistemą.

IX SKYRIUS
LICENCIJUOTO SANDĖLIO IR GRŪDŲ DRAUDIMAS
25.

Licencijuotas sandėlis, kuriame sandėliuojami grūdai, apdraudžia savo turtą nuo

gaisro, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos ir gamtinių jėgų neigiamo poveikio sumai, ne
mažesnei negu viso draudžiamo turto (be sandėliuojamų grūdų) atkuriamoji vertė.
26.

Grūdų, priimtų į sandėlį saugoti pagal Paprastą sandėliavimo liudijimą ar Dvidalį

sandėliavimo liudijimą, savininkas privalo apdrausti grūdus nuo Taisyklių 25 punkte nurodytų rizikų.
Draudimo polisas turi būti išduotas šio poliso turėtojo arba grūdų savininko (indosuoto paprasto
sandėliavimo liudijimo ar atitinkamo įkeitimo liudijimo turėtojo) naudai. Draudimo polisas yra
neatsiejamas nuo sandėliavimo dokumentų. Kai sandėliavimo liudijimas atskiriamas nuo įkeitimo
liudijimo, draudimo poliso originalas paliekamas su įkeitimo liudijimu. Draudimo poliso originalas
taip pat paliekamas ir su Paprastu sandėliavimo liudijimu.
27.

Sandėlininkas į Paprastą sandėliavimo liudijimą ar kiekvieną Dvidalio sandėliavimo

liudijimo dalį įrašo draudimo paslaugas suteikusios įmonės pavadinimą, draudimo poliso numerį ir
išdavimo datą bei grūdų apdraudimo sumą.

X SKYRIUS
DALYVAVIMAS KOMPENSAVIMO FONDO VEIKLOJE
28. Licencijuotas sandėlis dalyvauja Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo (toliau –
Fondas) veikloje ir vadovaujasi Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl Licencijuotų sandėlių
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kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo
nuostatai):
28.1. Licencijuoto sandėlio vienkartinis pradinis įnašas – 0,09 euro už kiekvieną galimų
sandėliuoti grūdų toną, vadovaujantis Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų
10 punktu. Licencijuotas sandėlis pradinį įnašą į Fondo administratoriaus sąskaitą perveda prieš
atsiimdamas licenciją verstis licencijuoto sandėlio veikla.
28.2. Licencijuotas sandėlis, priėmęs iš grūdų savininkų saugoti grūdus, ne vėliau kaip per
10 kalendorinių dienų po Paprastų sandėliavimo liudijimų ar Dvidalių sandėliavimo liudijimų
išdavimo grūdų savininkams perveda į Fondo administratoriaus sąskaitą po 0,29 euro už kiekvieną
naujai priimtų saugoti grūdų toną, vadovaudamasis Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo
nuostatų 11 punktu.
28.3. Jeigu licencijuotas sandėlis vėluoja sumokėti Taisyklių 28.2 papunktyje nurodytas
įmokas nustatytu terminu, jis Fondui moka 5 procentų dydžio metines palūkanas už kiekvieną
pradelstą dieną nuo nustatytu terminu nesumokėtos sumos ir apskaičiuotą palūkanų sumą perveda į
šio Fondo administratoriaus sąskaitą, vadovaujantis Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo
nuostatų 12 punktu.
28.4. Vykdo kitus Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatuose nurodytus
reikalavimus.

XI SKYRIUS
GRŪDŲ SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO
PASLAUGOS IR APMOKĖJIMAS
29.

Grūdų sandėliavimo paskirties pastato teikiamos paslaugos:

29.1. privalomos paslaugos:
29.1.1. grūdų priėmimas;
29.1.2. grūdų kokybės rodiklių nustatymas;
29.1.3. grūdų džiovinimas;
29.1.4. grūdų valymas;
29.1.5. grūdų išdavimas;
29.2. [nurodoma pasirinktinai] neprivalomos paslaugos:
29.2.1. [nurodoma, pvz., išduodamų grūdų paruošimas iki specialius sandėliavimo
dokumentų (Paprastų sandėliavimo liudijimų ar Dvidalių sandėliavimo liudijimų) turėtojų
reikalavimus atitinkančių grūdų kokybės reikalavimų;
29.2.2. krovininių kelių transporto priemonių arba (jeigu licencijuotas sandėlis turi
geležinkelio atšaką) geležinkelio vagonų užsakymas ir grūdų išsiuntimas savininko nurodytu adresu;
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29.2.3. grūdų valymo metu gautų atliekų, tinkamų pašarams, grąžinimas grūdų savininkui
(jeigu tokios atliekos susidaro)].
30.

Apmokėjimas už grūdų saugojimą ir paslaugas:

30.1. grūdų savininkas, pateikęs grūdus sandėliuoti, privalo sumokėti sandėliui už jų
saugojimą ir su sandėliavimu susijusias paslaugas;
30.2. jei grūdų savininkas, pateikęs grūdus sandėliuoti, iš anksto neapmoka už jų
saugojimą ir su sandėliavimu susijusias paslaugas arba apmoka tik iš dalies, tai licencijuotas sandėlis,
išduodamas Paprastą sandėliavimo liudijimą ar Dvidalį sandėliavimo liudijimą, juose bei
Sandėliavimo dokumentų registre nurodo nesumokėtą arba likusią sumokėti sumą, apskaičiuotą
grūdų sandėliavimo laikotarpiu pagal Taisyklių 30.3 papunktį;
30.3. licencijuotas sandėlis grūdų savininkams teikia mokamas paslaugas už grūdų
priėmimą į sandėlį, saugojimą, priežiūrą ir išdavimą, taip pat už grūdų kokybės rodiklių nustatymą,
valymą, džiovinimą ir kitas paslaugas pagal šiuos tarifus:
30.3.1. už grūdų priėmimą į sandėlį – [nurodomas tarifas skaitine verte] Eur [nurodoma, ar
su PVM, ar be PVM] už toną;
30.3.2. [nurodoma pasirinktinai] už grūdų rūšiavimą – [nurodomas tarifas skaitine verte]
Eur [nurodoma, ar su PVM, ar be PVM] už toną;
30.3.3. už grūdų saugojimą – [nurodomas tarifas skaitine verte] Eur [nurodoma, ar su PVM,
ar be PVM] už toną;
30.3.4. už grūdų išdavimą – [nurodomas tarifas skaitine verte] Eur [nurodoma, ar su PVM,
ar be PVM] už toną;
30.3.5. už grūdų valymą – [nurodomas tarifas skaitine verte] Eur [nurodoma, ar su PVM,
ar be PVM] už toną;
30.3.6. už grūdų džiovinimą – [nurodomas tarifas skaitine verte] Eur [nurodoma, ar su
PVM, ar be PVM] už toną;
30.3.7. [nurodoma pasirinktinai] už ėminių ėmimą – [nurodomas tarifas skaitine verte] Eur
[nurodoma, ar su PVM, ar be PVM] už toną;
30.3.8. už grūdų kokybės tyrimus – [nurodomas tarifas skaitine verte] Eur [nurodoma, ar
su PVM, ar be PVM] už toną;
30.3.9. [nurodomos kitos paslaugos ir jų tarifai].
30.4. Jeigu licencijuotas sandėlis už grūdų savininką apdraudžia jo grūdus pagal draudimo
sutarties sąlygas pagal Taisyklių 25 punktą, tai susidariusias draudimo išlaidas įskaito į grūdų
savininkui teikiamų paslaugų bendrą sumą. Jeigu licencijuotas sandėlis užsako krovinines kelių
transporto priemones arba geležinkelio vagonus ir sumoka už grūdų vežimą minėtomis transporto
priemonėmis, tada grūdų savininkas kompensuoja sandėliui patirtas išlaidas. Jeigu licencijuotas
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sandėlis grąžina grūdų savininkui grūdų paruošimo metu susidariusias naudingas (ūkinių gyvūnų
pašarams tinkamas) grūdų atliekas, grūdų savininkas kompensuoja sandėliui jų surinkimo, svėrimo
ir pakrovimo į grūdų savininko transporto priemonę išlaidas.

XII SKYRIUS
SANDĖLIAVIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR PRIĖMIMO
SĄLYGOS IR TVARKA
31.

Sandėliavimo dokumentų išdavimas:

31.1. licencijuotas sandėlis, nustatęs priimamų sandėliuoti grūdų kiekį, kokybę ir vertę,
Taisyklių 7.9 papunktyje nurodytais terminais išduoda grūdų savininkui Paprastą sandėliavimo
liudijimą arba Dvidalį sandėliavimo liudijimą;
31.2. grūdų savininkui pareikalavus, licencijuotas sandėlis išduoda Paprastą sandėliavimo
liudijimą arba Dvidalį sandėliavimo liudijimą kiekvienai sandėliuojamų grūdų partijai atskirai;
31.3. licencijuotas sandėlis užpildytą Paprastą sandėliavimo liudijimą arba Dvidalį
sandėliavimo liudijimą įteikia grūdų savininkui arba jo įgaliotam atstovui tik įrašęs būtinus rekvizitus
ir padaręs žymas Paprastame sandėliavimo liudijime arba Dvidaliame sandėliavimo liudijime, taip
pat įregistravęs šiuos liudijimus Sandėliavimo dokumentų registre ir suteikęs jiems atitinkamą
registro eilės numerį;
31.4. sandėliui draudžiama išduoti vien tik atskiras Dvidalio sandėliavimo liudijimo dalis –
sandėliavimo liudijimą arba tik įkeitimo liudijimą.
32.

Licencijuotas sandėlis priima Paprastus sandėliavimo liudijimus ar Dvidalius

sandėliavimo liudijimus iš jų turėtojų ir jiems išduoda grūdus, jei įvykdyti Taisyklių 33.7 papunktyje
nurodyti reikalavimai.

XIII SKYRIUS
SANDĖLIUOJAMŲ GRŪDŲ IŠDAVIMO IŠ LICENCIJUOTO SANDĖLIO
SĄLYGOS IR TVARKA
33.

Grūdų išdavimas Paprasto sandėliavimo liudijimo, Dvidalio sandėliavimo liudijimo ir

atskiros jo dalies – sandėliavimo liudijimo turėtojui:
33.1. Paprasto sandėliavimo liudijimo ar Dvidalio sandėliavimo liudijimo turėtojui iš
licencijuoto sandėlio grūdai išduodami pagal įskaitomąjį svorį, įrašytą į minėtus sandėliavimo
liudijimus, atskaičius natūralius grūdų svorio nuostolius, patirtus sandėliavimo metu, neviršijant
nustatytas natūralių svorio nuostolių dėl jų biologinės veiklos ir natūralių svorio sumažėjimo
saugojimo metu normas pagal Taisyklių VII skyrių;
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33.2. licencijuotas sandėlis Paprasto sandėliavimo liudijimo, Dvidalio sandėliavimo
liudijimo bei atskiros jo dalies – sandėliavimo liudijimo ir įkeitimo liudijimo turėtojui grūdus iš
licencijuoto sandėlio išduoda tik gavęs iš jo raštišką prašymą dėl saugomų grūdų išdavimo ir pateikęs
atitinkamo liudijimo originalą bei patikrinęs jame indosamentų eiliškumą;
33.3. išduodant iš licencijuoto sandėlio bendros talpyklos savininkui priklausantį grūdų
kiekį, kitų savininkų, kurių grūdai taip pat laikomi toje pačioje talpykloje, sutikimo nereikia;
33.4. sandėlininkui pareikalavus, Dvidalio sandėliavimo liudijimo turėtojas privalo
sandėliavimo liudijime patvirtinti grūdų gavimą iš licencijuoto sandėlio;
33.5. kartu su iš licencijuoto sandėlio išduodamais grūdais Paprastų sandėliavimo liudijimų
ar Dvidalių sandėliavimo liudijimų turėtojams išduodamas ir kokybės pažymėjimas, kuriame turi būti
nurodyti faktiškai išduotų grūdų kokybės rodikliai;
33.6. licencijuotas sandėlis sudaro galimybę Paprastų sandėliavimo liudijimų ar Dvidalių
sandėliavimo liudijimų turėtojams patikrinti išduodamų grūdų kiekį ir (arba) kokybę dalyvaujant
Tarnybos atstovui (darbuotojui);
33.7. licencijuotas sandėlis Paprastų sandėliavimo liudijimų ar Dvidalių sandėliavimo
liudijimų turėtojams grūdus išduoda tik sumokėjus sandėliui visą už grūdų saugojimą ir paslaugų
suteikimą priklausančią sumą.

XIV SKYRIUS
LICENCIJUOTO SANDĖLIO REGISTRO KNYGA
34.

Licencijuotas sandėlis parengia ir tvarko Licencijuoto sandėlio registro knygą,

sudarytą iš atskirų Sandėliuojamų prekių registro ir Sandėliavimo dokumentų registro knygų ir
skirsnių, skirtų vieniems tvarkymo metams, vadovaudamasis Licencijuotų sandėlių registro tvarkymo
taisyklėmis.
35.

Licencijuotas sandėlis Licencijuoto sandėlio registro knygai tvarkyti skiria atsakingą

darbuotoją – [nurodomas pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas].
36.

Grūdų savininkui ar Paprasto sandėliavimo liudijimo, Dvidalio sandėliavimo liudijimo

ar atskiros jo dalies – sandėliavimo liudijimo ar įkeitimo liudijimo turėtojui pareikalavus,
licencijuotas sandėlis privalo pateikti visą reikiamą Licencijuoto sandėlio registro knygos
informaciją, susijusią su saugomais grūdais, nurodytais atitinkamame sandėliavimo liudijime, taip
pat informaciją apie atitinkamo sandėliavimo liudijimo judėjimą.

XV SKYRIUS
LICENCIJUOTO SANDĖLIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA
37.

Licencijuotas sandėlis privalo sudaryti sąlygas Tarnybos darbuotojams nekliudomai
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įeiti į sandėliavimo paskirties pastatą, paimti sandėliuojamų grūdų ėminius, susipažinti su visais
patikrinimui reikalingais dokumentais, taip pat atlikti kitus teisės aktuose nurodytus veiksmus.
38.

Licencijuotas sandėlis privalo sudaryti kitai grūdų sandėliavimo sutarties šaliai

tinkamas sąlygas susipažinti su Taisyklėmis.

XVI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
39.

Licencijuotas sandėlis su sandėlininku sudaro visiškos materialinės atsakomybės

40.

Sandėlininkas pagal visiškos materialinės atsakomybės sutartį už saugomus grūdus yra

sutartį.
atsakingas nuo jų priėmimo iki išdavimo. Grūdų saugojimo rezultatai susumuojami pasibaigus grūdų
partijai sandėlyje arba atlikus grūdų inventorizaciją.

XVII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41.

Licencijuotas sandėlis įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki licencijuoto

sandėlio veiklos nutraukimo raštu įspėti apie tai Tarnybą ir vykdyti kitus Įstatymo, kitų teisės aktų ir
Taisyklių nustatytus reikalavimus bei iki to laiko įvykdyti pagal sandėliavimo sutartis prisiimtus
įsipareigojimus.
42.

Su Tarnyba suderintos Taisyklės įsigalioja pradėjus galioti ūkio subjektui išduotai

licencijai.
________________________

