PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Informacija ketinantiems supirkti ar tiekti
grūdus bei jų produktus, juos sandėliuoti, tirti jų
kokybę

 turėti grūdų supirkimo ir tiekimo
reikalavimų, ėminių ėmimo ir kokybės tyrimų
atlikimo Lietuvos standartus ir kitas metodikas

Pradėti ir vykdyti įprastą grūdų supirkimo,
saugojimo, pervežimo veiklą nereikia jokio
leidimo iš Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba).
Jei

ūkio

subjektas

turi

sandėliavimo

arba užsakyti tyrimų paslaugas kito ūkio subjekto
laboratorijose pagal pasirašytas sutartis;
 imti, sudaryti, pakuoti, ženklinti ir laikyti
laboratorinius mėginius, paruošti arbitražinius
mėginius

su

grūdų

ėminio

ėmimo

aktu,

paskirties pastatą ir pageidautų verstis licencijuoto

vadovaujantis Grūdų ir (ar) aliejingųjų sėklų

grūdų sandėlio veikla, jis privalėtų gauti licenciją

ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar)

verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla. Ši

sampilų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos

licencija Tarnybos išduodama tik tiems ūkio

Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. birželio

subjektams, kurie nori verstis specialia veikla,

1 d. įsakymu Nr. 239 „Dėl Grūdų ir (ar) aliejingųjų

t. y. gali priimti ir sandėliuoti fizinių ar juridinių

sėklų ėminių ėmimo iš transporto priemonių ir (ar)

asmenų grūdus, išduoti sandėliavimo liudijimą ar

sampilų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

jo dalį įkeičiamiems grūdams ir gauti trumpalaikes

 turėti įrenginių ir matavimo priemonių

paskolas iš kredito įstaigų (komercinių bankų ar

metrologinių

kredito unijų) arba perleisti grūdų įkeitimo teises

vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos

kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Grūdus superkantis ūkio subjektas turi būti
registruotas ir įrašytas į Valstybinės maisto ir
veterinarijos

tarnybos

tvarkomą

Maisto

patvirtinimų

dokumentus,

17 straipsnio 3 dalimi;
 atlikti

vidinės

palyginamuosius

kokybės

tyrimus

(su

kontrolės
kitomis

52.10

laboratorijomis, tarp laboratorijos darbuotojų,

„Laikymas ir sandėliavimas“, leidžiamų produktų

palyginti rezultatus naudojant pamatines arba

grupės „14.0. Javai“, „16.0. Aliejinių kultūrų

kokybės kontrolės medžiagas ir pan.);

tvarkymo

subjektų

sąrašą

(veikla

sėklos ir vaisiai“, „16.3. Kitų aliejinių kultūrų

 vykdyti matavimo ir bandymo įrangos

sėklos, vaisiai“ ir kt.) ir / arba Patvirtintų pašarų

funkcines patikras (pvz., tikrinti grūdų analizatorių

ūkio subjektų registrą (pašarinių žaliavų tiekimas

su kontroliniu grūdų mėginiu, laboratorines

rinkai, pašarų laikymas ir gabenimas ir kt.).

svarstykles – su svareliais, džiovinimo spintą – su

Grūdus superkantis ūkio subjektas arba jo
laboratorija turi:

termometru ir kt.).
Rekomenduojame ūkio subjekto atstovams
kelti kvalifikaciją grūdų kokybės tyrimų temomis,
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vesti įrašų apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir

kokybės tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos

naujų darbuotojų mokymą žurnalus.

aprašo patvirtinimo“.
metais

Tarnyba konsultuoja telefonu, el. paštu,

Tarnyba organizuoja mokymus dirbti grūdų

interneto svetainėje, rengia viešąsias konsultacijas,

analizatoriais,

infraraudonosios

organizuoja seminarus. Be to, pagal gautą prašymą

spinduliuotės spektrometrijos metodu ir įjungtais į

Tarnybos specialistai gali atvykti verslo naujoko

bendrą grūdų analizatorių tinklą. Mokymai yra

konsultuoti į veiklos vietą.

Informuojame,

kad

kiekvienais

veikiančiais

skelbiami tarnybos interneto svetainėje, skyriuje
„Naujienos“, ir elektroniniu paštu. Dalyviams po
teorinio ir praktinio žinių patikrinimo išduodami

Šią informaciją parengė Augalininkystės
produktų kokybės tyrimų laboratorija (kontaktai)
2019 m. rugpjūčio mėnesį.

pažymėjimai, patvirtinantys įgytą kvalifikaciją
dirbti šiais prietaisais. Būtina iš anksto registruotis
į

mokymus

elektroniniu

paštu,

nurodant

mokymuose dalyvausiančių darbuotojų vardus ir
pavardes, ūkio subjekto pavadinimą, naudojamo
prietaiso modelį (pvz., „Infratec 1241“, „Infratec
1275“ ir pan.) ir jo numerį. Pirmenybė teikiama tų
ūkio

subjektų

atstovams,

kurių

grūdų

analizatoriams administruoti pasirašytos sutartys
su Tarnyba, t. y. prietaisai įjungti į bendrą
Tarnybos administruojamų prietaisų tinklą.
Grūdų supirkėjui siekiant kompetencijos
įvertinimo, pagal pateiktą prašymą su pridedamais
dokumentais

Tarnyba

gali

įvertinti

grūdus

superkančio ūkio subjekto laboratorijos veiklą ir
išduoti Atestavimo pažymėjimą, vadovaujantis
Grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų kokybės
tyrimo laboratorijų atestavimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-336
„Dėl Grūdus superkančių ūkio subjektų grūdų
El. paštas: info@vatzum.lt
Ūkio subjektų priežiūra:
http://www.vatzum.lt/lt/administracineinformacija/ukio-subjektu-prieziura/
www.vatzum.lt

