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Gerbiamieji, 

Per 2020 metų pirmąjį pusmetį visi susidūrėme su 

iššūkiais, tačiau šiuo laikotarpiu vykdėme suplanuotus 

darbus. Per pastaruosius mėnesius tobulinome IT 

sistemą, siekdami daugiau paslaugų teikti elektroniniu 

būdu.  

Mūsų tarnybos prioritetas yra pažangios verslo 

priežiūros priemonės ir metodai konsultuojant, 

suteikiant metodinę pagalbą, kuri teiktų pridėtinę 

vertę ir įmonėms, ir fiziniams vartotojams.  

Kviečiame visada kreiptis į mūsų tarnybos specialistus 

Jums rūpimais augalininkystės klausimais ir dėkojame 

už tarnybos darbo įvertinimą. 

Pagarbiai 

Valstybinės augalininkystės 

tarnybos                                          

prie Žemės ūkio ministerijos  

direktorius                                    

Sergejus Fedotovas  

_____________________________________________ 

Augalininkystės tarnybos ūkio subjektų patikrinimų 
planų pakeitimai 

Augalininkystės tarnyba informuoja apie 2020 m. 
veiklos planą bei veiklos sričių patikrinimų pakeitimus. 
Apie tai plačiau galite sužinoti čia. 

Administracinių paslaugų pritaikymas asmenims, 

kalbantiems užsienio kalba 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 10 d. 
sprendimu dėl administracinių ir viešųjų paslaugų 
pritaikymo asmenims, kalbantiems užsienio kalba, 
Augalininkystės tarnyba skelbia informaciją apie 
užsienio kalba (anglų ir rusų) galinčius aptarnauti 
asmenis: anglų kalba čia, rusų kalba čia.  

Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje, skiltyje 
„Klausimai“, pateikiami  atsakymai į dažniausiai 
užduodamus klausimus valstybine ir užsienio kalbomis.  

Augalininkystės tarnybos teikiamų administracinių 

paslaugų sąrašas teikiamas valstybine kalba čia ir 

anglų kalba čia. 

 

Augalininkystės produktų kokybės tyrimai  

Grūdų analizatoriai ir jų tinklas Lietuvoje 

Grūdų analizatoriai – naujos kartos prietaisai, kuriais 
galima greitai ir tiksliai nustatyti varpinių ir ankštinių 
javų grūdų, aliejingųjų sėklų, miltų, kombinuotųjų 
pašarų ir jų žaliavų kokybės rodiklius. 

Analizatoriai palengvina grūdų kokybės nustatymą ir 
pagreitina grūdų supirkimo procesą, nes analizė trunka 
trumpiau nei vieną minutę. Jų naudojimas ypač 
aktualus derliaus nuėmimo metu, kuomet kiekviena 
minutė yra svarbi. Apie tai plačiau galite sužinoti čia. 

Agrochemija 

Augalininkystės tarnyba primena svarbiausius 
tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimus 

Augalininkystės tarnyba, siekdama, kad tręšiamieji 
produktai (toliau – TP, trąšos) būtų naudojami 
tinkamai ir kad nekiltų su TP naudojimu susijusios 
rizikos žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, 
primena ūkininkams svarbiausius trąšų naudojimo 
reikalavimus. Apie tai plačiau galite sužinoti čia. 

Informacija augalų apsaugos produktų platintojams 

Augalininkystės tarnyba primena pagrindinius teisinius 
reikalavimus, kuriuos turi žinoti fiziniai ir juridiniai 
asmenys, ketinantys platinti AAP. Platinti AAP gali tik 
turintieji augalų apsaugos produktų platinimo leidimą, 
kurį konkrečiai AAP prekybos vietai išduoda 
Augalininkystės tarnyba. Apie tai plačiau galite 
sužinoti čia. 

Pasėlių stebėsena dėl neleistino glifosato naudojimo  

Primename, kad siekdami atsakingo augalų apsaugos 
produktų (AAP) naudojimo tarnybos specialistai jau 
kelintus metus iš eilės atlieka javų, rapsų ir pupinių 
augalų pasėlių, kurie gali būti apdorojami AAP 
(herbicidais) prieš derliaus nuėmimą, stebėjimą. Apie 
tai galite sužinoti čia. 

Augalų apsaugos produktų registravimas 

Išduotas leidimas išimties tvarka 120 dienų 
laikotarpiui tiekti rinkai defoliantą Reglone 200 SL  

2020 m. gegužės 4 d. Augalininkystės tarnyba Lietuvos 
augalų apsaugos asociacijai, kuri pateikė prašymą, 
Lietuvos ūkininkų sąjungos vardu, išdavė leidimą 
išimties tvarka 120 dienų laikotarpiui tiekti rinkai 
defoliantą Reglone 200 SL rapsų ir sėklinių dobilų 
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defoliavimui prieš derliaus nuėmimą. Leidimas tiekti 
rinkai ir naudoti išduotas, kadangi 2018 m. panaikinus 
veikliosios medžiagos dikvato patvirtinimą Europos 
Sąjungoje, Lietuvoje nebeliko registruotų augalų 
apsaugos produktų rapsų ir dobilų defoliavimui. Apie 
tai plačiau galite sužinoti čia. 

Pasienio kontrolės koordinavimas 

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų įvežimas 
iš trečiųjų šalių 

Informuojame, kad nuo 2019 gruodžio 14 d. įsigaliojo 
Europos Sąjungos reglamentai, kuriais yra patvirtinti 
kontroliuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų 
objektų sąrašai. Visus augalus (sėklas, šviežius vaisius 
ar daržoves, skintas gėles, sodinukus ir kt.) yra 
draudžiama įvežti į Lietuvą ir Europos Sąjungą iš 
trečiųjų šalių be fitosanitarinių sertifikatų. 

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kuriuos 
įvežant į Europos Sąjungą reikalingi fitosanitariniai 
sertifikatai, yra išvardyti Reglamento 2019/2072/ES XI 
priedo A ir B dalyse. Šio reglamento XI priedo B dalyje 
yra nurodyta, kad fitosanitariniai sertifikatai yra 
reikalingi visiems į Europos Sąjungą įvežamiems 
augalams: vaisiams, daržovėms, sodinukams, sėkloms, 
gėlėms ir kt. Fitosanitarinių sertifikatų nereikia tik 5 
rūšių vaisiams, kurie yra nurodyti Reglamento 
2019/2072/ES XI priedo C dalyje: ananasams, 
kokosams, durijams, bananams ir datulėms.  

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kuriems 
reikalingas fitosanitarinis sertifikatas, kai jie įvežami į 
atitinkamą ES saugomą zoną, yra išvardyti Reglamento 
2019/2072/ES XII priede. 

Į Europos Sąjungą draudžiami įvežti augalai, 
augaliniai produktai ir kiti objektai yra nurodyti 
Reglamento 2019/2072/ES VI priede, o IX priede yra 
nurodyti į atitinkamas Europos Sąjungos zonas 
draudžiami įvežti augalai, augaliniai produktai ir kiti 
objektai. Taip pat nuo 2019 m. gruodžio 14 d. 
įsigaliojo Reglamentas 2018/2019/ES, kurio I priede 
yra pateiktas sąrašas didelės rizikos augalų, augalinių 
produktų ir kitų objektų, kuriuos bus draudžiama 
įvežti į Europos Sąjungos teritoriją tol, kol Europos 
Komisija atliks konkrečių augalų ir jų kilmės šalių 
rizikos vertinimą bei padarys atitinkamus sąrašo 
pakeitimus dėl didelės rizikos augalų importo iš 
konkrečių šalių draudimo panaikinimo. Atkreipiame 
dėmesį, kad į šį sąrašą dabar yra įtraukti įvairūs 
sodinukai (pavyzdžiui, riešutmedžių, slyvų, obelų, 
uosių, ąžuolų, klevų ir kt.) iš visų trečiųjų šalių, todėl 

šiuo metu šiuos augalus į Europos Sąjungą įvežti 
draudžiama. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 metų 

gruodžio 14 d., remiantis Oficialios kontrolės 

reglamentu 2017/625/ES ir IMSOC reglamentu 

2019/1715/ES Bendrojo sveikatos įvežimo dokumento 

augalams ir augaliniams produktams (angl. ir toliau – 

CHED-PP), pirmos dalies pildymas TRACES NT 

sistemoje tapo privalomas visiems, kurie įveža / veža 

tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų 

siuntas į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą iš 

trečiųjų šalių. Dėl medinės pakavimo medžiagos 

TRACES NT sistemoje pirma CHED-PP dalis pildoma tik 

importo atveju. Plačiau apie tai skaitykite čia.  

Fitosanitarija 

Augalininkystės tarnyba vykdo kasmetinius 
ankstyvųjų bulvių augintojų bei prekiautojų jomis 
tikrinimus 

Bulvės yra vienos labiausiai vartojamų ir auginamų 
daržovių. Kasmet ligų ir kenkėjų žala šių daržovių 
augintojams siekia šimtus tūkstančių eurų, todėl tiek 
ES, tiek Lietuvoje bulvių auginimas ir prekyba yra 
griežtai reglamentuota siekiant užkirsti kelią kenkėjų 
plitimui ir apsaugoti derlių, taip pat – ir augintojus nuo 
finansinių nuostolių. Apie tai plačiau galite sužinoti 
čia. 
_____________________________________________

Kviečiame naudotis Augalininkystės tarnybos 
informacine sistema (VATIS), kuri suteikia 
daugiau galimybių ūkio subjektams gauti 
paslaugas el. būdu.  

Daugiau informacijos čia.  

El. paštas: info@vatzum.lt 

ŪS priežiūra: http://www.vatzum.lt/lt/administracine-
informacija/ukio-subjektu-prieziura/ 

Tarnyba Facebook tinkle 

www.vatzum.lt 

 

http://www.vatzum.lt/lt/naujienos/isduotas_leidimas_isimties_tvarka_120_dienu_laikotarpiui_tiekti_rinkai_defolianta_reglone_200_sl_/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1575966442775&uri=CELEX:32019R2072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1575966442775&uri=CELEX:32019R2072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1575966442775&uri=CELEX:32019R2072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1575966442775&uri=CELEX:32019R2072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1575966442775&uri=CELEX:32019R2072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1576673193281&uri=CELEX:32018R2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0625-20170407&qid=1573450988614&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0625-20170407&qid=1573450988614&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1715&qid=1573451045280&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1715&qid=1573451045280&from=LT
http://www.vatzum.lt/lt/traces-nt-sistemos-informacinis-puslapis/
http://www.vatzum.lt/lt/naujienos/augalininkystes_tarnyba_vykdo_kasmetinius_ankstyvuju_bulviu_augintoju_bei_prekiautoju_jomis_tikrinimus/
https://vatis.vatzum.lt/
mailto:info@vatzum.lt
http://www.vatzum.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/
http://www.vatzum.lt/lt/administracine-informacija/ukio-subjektu-prieziura/
https://www.facebook.com/vatzumlt/
http://www.vatzum.lt/

