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FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ ŽENKLINTI MEDINĘ
PAKAVIMO MEDŽIAGĄ IR (ARBA) MEDIENĄ, SKIRTĄ JAI GAMINTI,
KLAUSIMYNAS
20___ m. ___________ d. patikrinimo akto Nr. ______ priedas Nr. 12
Patikrinimo rūšis:

Planinis
Neplaninis pirminis
Neplaninis (pagal ūkio subjekto prašymą)

Paskutinio patikrinimo data 20 _____ m. ____________ d. ir patikrinimo akto Nr. _____________
Patikrinimo metu nustatyta:
Eilės
Nr.
1
1.

Reikalavimai / Klausimai
2
Jeigu ūkio subjektas atlieka medinės
pakavimo medžiagos ir (arba) medienos,
skirtos jai gaminti terminį apdorojimą, ar*:

1.1.

Pateikta galiojanti Džiovinimo kamerų
techninio vertinimo ataskaita [2] 23.7 p.

1.2.

Pateikta Džiovinimo kamerų techninio
vertinimo ataskaita dėl atlikto džiovinimo
kamerų techninio pakeitimo (dėl atlikto
remonto ar tobulinimo) [2] 23.6 p.

1.3.

Įrengta kompiuterinė duomenų fiksavimo
sistema, kurioje duomenys saugomi bent
dviejose skirtingose laikmenose
(kompiuterinėje ir spausdintoje) ne
trumpiau kaip du metus [1] 10.2 p.

1.4.

Yra reikiamas medienos temperatūros
matavimo zondų kiekis [2] 20.4 p.

1.5.

Temperatūros matavimo zondai statomi
tose vietose, kurios yra nurodytos
Džiovinimo kamerų techninio vertinimo
ataskaitoje [2] 20.4 p.

Atsakymai
(tinkamą pažymėti ×)
Taip
Ne
Neaktualu
3
4
5

Pastabos
6

2
1.6.

Džiovinimo kameros sunumeruotos, jei jų
yra daugiau nei viena [2] 23.9 p.

2.

Jeigu ūkio subjektas gamina ir (arba) taiso
ir (arba) atnaujina medinę pakavimo
medžiagą, ar*:

2.1.

Medinės pakavimo medžiagos gamybai
termiškai apdorota mediena įsigyjama iš
ūkio subjektų, termiškai apdorojančių
medieną ir turinčių teisę ženklinti medinę
pakavimo medžiagą ir (arbą) medieną,
skirtą jai gaminti [2] 24.2 p.

2.2.

Ženklintos medinės pakavimo medžiagos
taisymas ir (arba) atnaujinimas atitinka
medinės pakavimo medžiagos ženklinimo
taisyklėse nurodytus reikalavimus [1] 23
p.

3.

Vykdomos veiklos dokumentacija
saugoma ne mažiau kaip du metus [2] 20.7
p.

4.

Priklausomai nuo vykdomos veiklos
neapdorota medinė pakavimo medžiaga ir
(arba) mediena, skirta jai gaminti, ir
termiškai apdorota ir paženklinta medinė
pakavimo medžiaga ir (arba) mediena,
skirta jai gaminti, taisymui ir (arba)
atnaujinimui skirta ženklinta medinė
pakavimo medžiaga bei sutaisyta ir (arba)
atnaujinta ženklinta medinė pakavimo
medžiaga sandėliuojama atskirai,
pažymėtose gamybos vietose [2] 20.8 p.

5.

Ūkio subjekto pateikta gamybos vietos
schema atitinka esamą faktinę gamybos
vietą [2] 10.2 p.

6.

Yra naudojamas ženklinimo būdas
(dažymas, deginimas, etiketė, spaudas),
kaip nurodyta prašyme suteikti teisę
ženklinti medinę pakavimo medžiagą ir
(arba) medieną, skirtą jai gaminti [2] 26 p.

7.

Medinės pakavimo medžiagos ir (arba)
apdorotos medienos ženklinimas atitinka
medinės pakavimo medžiagos ženklinimo
taisyklių ir tvarkos aprašo reikalavimus [1] 27
p.

* ūkio subjektui nevykdant punkte nurodytos veiklos, punkto papunkčiuose užpildomos grafos „Neaktualu“.

Papildoma informacija:

3
(nurodoma aktuali informacija )

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

___________________

___________________
(parašas)

(pareigos)

Dalyvavo

___________________
(parašas)

___________________
(vardas, pavardė)

___________________
(vardas, pavardė)

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

Teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:
1. Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo,
ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-408 „Dėl Medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos,
skirtos jai gaminti, terminio apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AD35F03F0630/yqGwUWkRiF
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2. Fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių medinės pakavimo medžiagos ir (arba) medienos, skirtos
jai gaminti, terminį apdorojimą, ženklinimą ir tiekimą rinkai, veiklos priežiūros tvarkos aprašas,
patvirtintas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m.
vasario 15 d. įsakymu Nr. A1-43 „Dėl Fizinių ir juridinių asmenų, atliekančių medinės pakavimo
medžiagos ir (arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminį apdorojimą, ženklinimą ir tiekimą rinkai,
veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3443F0B7DCF

