
                                                                                                                                                                                          

 

AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IR ŪKININKAVIMO SAUGOMOSE TERITORIJOSE 

REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

MOKOMOJI LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI 

 

Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai 

           

                 1. 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, 

apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą. 

        2. 1991 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 2092/91/EEB dėl ekologinės žemės ūkio produktų 

gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų. 

        3. 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos 

nitratais iš žemės ūkio šaltinių.  

        4. 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 

faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7). 

        5. 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio 

fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai. 

        6.. 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1974/2006, nustatantis išsamias 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 

paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles. 

        7. 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 

įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL L 250, 2008 9 18,p. 

1) 

        8.  2009 m. lapkričio 30 d.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl 

laukinių paukščių apsaugos (OJ L 20, 26.1.2010, p.7-25). 

         9. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl 

augalų apsaugos produktų patekimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 

91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1) 

         10. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 639/2014, kuriuo 

papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos 

pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų 

taisyklės, ir iš dalies keičiamas to reglamento  priedas. 

         11. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014, kuriuo 

papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl 

integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų 

bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir 

kompleksinei paramai. 

         12. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. 

         13. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas. 

           14.Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas 

    15.  Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas. 

           16. Lietuvos  Respublikos  žemės  ūkio  ministro  2000 m. gegužės  28 d. įsakymas Nr. 375  

„Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“.  

           17. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 3D-2 „Dėl 

Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų 

ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

           18. Lietuvos  Respublikos  žemės   ūkio  ministro  2003  m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-

564 „Dėl augalų apsaugos produktų  saugojimo, tiekimo rinkai ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.  

           19. Lietuvos Respublikos  žemės  ūkio ministro 2015 m. gruodžio  4 d. įsakymas Nr. 3D-897 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0836&qid=1409643890281&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0836&qid=1409643890281&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0836&qid=1409643890281&from=LT
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=468915&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=468915&p_tr2=2
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 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų 

tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“. 

           20. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 3D-23 

„Dėl žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“. 

           21. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. 3D-242 

„Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“. 

           22. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 3D-524 

„Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. 

           23. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-308 

„Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų 

patvirtinimo“. 

           24. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 3D-292 

„Dėl leidimo sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus 

produktus suteikimo taisyklių patvirtinimo“ 

           25. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 3D-475 

„Dėl leidimo sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus 

produktus suteikimo VšĮ „Ekoagros“. 

           26. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3D-932 

„Dėl žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 

metų, aprašo patvirtinimo“. 

           27.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. 3D-246 

„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir 

klimatas“ veiklos „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ 

įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. 

           28.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. D1-375/3D-312 „Dėl vandenų srities plėtros 2017 –2023 metų 

programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“. 

           29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. D1-12 „Dėl 

kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 veiksmų plano patvirtinimo“. 

           30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl  mėšlo  ir srutų tvarkymo aplinkosaugos 

reikalavimų mėšlui tvarkyti patvirtinimo“. 

           31. Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  2001 m. birželio 29 d.  įsakymas  Nr. 349 

„Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei 

rekultivavimui reikalavimų  patvirtinimo“.  

           32. Lietuvos Respublikos  aplinkos  ministro  2011  m. sausio 5 d.  įsakymas Nr. D1-14 „Dėl 

medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“. 

           33. Lietuvos  Respublikos  aplinkos ministro 2011 m. balandžio 18 d.  įsakymas  Nr. D1-327 

„Dėl biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų aprašo 

patvirtinimo“. 
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