
Augalų apsaugos plano 

1 priedas 

 

AUGALŲ APSAUGOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 
Uždaviniai Priemonės Įgyvendinimo terminai Atsakingi vykdytojai 

1. Visiems augalų 

apsaugos produktų 

profesionaliesiems 

naudotojams, augalų 

apsaugos produktų 

platintojams ir augalų 

apsaugos konsultantams 

suteikti reikiamų žinių. 

1.1. Organizuoti augalų apsaugos mokymo kursus augalų 

apsaugos konsultantams bei kredituoti mokymo įstaigas, 

kurios vykdo augalų apsaugos produktų profesionaliųjų 

naudotojų ir augalų apsaugos produktų platintojų mokymą 

bei kvalifikacijos tobulinimą pagal patvirtintas augalų 

apsaugos mokymo programas, ir vykdyti akredituotų 

mokymo įstaigų vykdomų mokymų priežiūrą. 

Nuolat Agentūra 

1.2. Numatyti finansinės paramos priemones mokymui ir 

kvalifikacijos tobulinimui augalų apsaugos produktų 

naudojimo klausimais. 

2017–2020 m.  Žemės ūkio ministerija 

(ŽŪM) 

1.3. Vykdomos augalų apsaugos produktų profesionaliųjų 

naudotojų veiklos priežiūros metu tikrinti, ar augalų apsaugos 

produktų profesionalieji naudotojai turi galiojančius augalų 

apsaugos pažymėjimus. 

Nuolat Tarnyba 

2. Užtikrinti, kad augalų 

apsaugos produktų 

platintojai, augalų apsaugos 

produktų naudotojams 

suteiktų išsamią informaciją 

apie augalų apsaugos 

produktų tinkamą 

naudojimą, saugojimą, 

tvarkymą, likučių šalinimą. 

2.1. Rekomenduoti augalų apsaugos produktų gamintojų atstovams 

savo interneto svetainėse skelbti visų tiekiamų rinkai naujausių 

augalų apsaugos produktų etiketes ir kitą bendrojo pobūdžio 

informaciją apie augalų apsaugos produktų naudojimo keliamą 

riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Nuolat Tarnyba 

2.2. Vykdomos augalų apsaugos produktų platintojų veiklos 

priežiūros metu tikrinti ar augalų apsaugos produktus platinantys 

asmenys turi galiojančius Augalų apsaugos pažymėjimus ir 

pardavimo metu teikia augalų apsaugos produktų 

profesionaliesiems ir neprofesionaliesiems naudotojams 

atitinkamą informaciją apie augalų apsaugos produktų naudojimo 

keliamą riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, tinkamą jų apsaugą, 

augalų apsaugos produktų saugojimą, tvarkymą, naudojimą, saugų 

Nuolat Tarnyba  



augalų apsaugos produktų likučių šalinimą, bei mažiau pavojingus 

žmonių sveikatai ir aplinkai alternatyvius augalų apsaugos produktus. 

„3. Užtikrinti visuomenės 

informavimą necheminių 

priemonių naudojimo, 

augalų apsaugos produktų 

naudojimo rizikos bei 

galimo ūmaus ir ilgalaikio 

poveikio žmonių sveikatai, 

netiksliniams 

organizmams ir aplinkai 

klausimais bei apsaugoti 

visuomenę nuo augalų 

apsaugos produktų 

naudojimo keliamos 

rizikos. 

3.1. Integruotoje augalų apsaugos informavimo, 

konsultavimo ir mokymų informacinėje sistemoje (IKMIS) 

teikti informaciją apie registruotus augalų apsaugos 

produktus, jų veikimo būdą, poveikį žmonių sveikatai, 

aplinkai (klasifikavimą, rizikos mažinimo priemones, saugos 

priemones), integruotąją kenksmingųjų organizmų kontrolę, 

necheminių priemonių naudojimą ir kt.  

Nuolat Konsultavimo tarnyba, 

Agentūra, Tarnyba 

3.2. Organizuoti augalų apsaugos mokymo programų, 

akredituotų mokymo įstaigų ir konsultantų, mokymo kursų 

pristatymus žemės ūkio parodose ir kituose renginiuose. 

Nuolat Agentūra   

3.3. Kaupti ir viešinti informaciją apie ūmaus apsinuodijimo 

augalų apsaugos produktais atvejus.  

Nuolat Valstybinė vaistų 

kontrolės tarnyba prie 

Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerijos 

3.4. Skleisti informaciją mokymuose, žiniasklaidoje bei 

interneto svetainėse apie   netinkamai naudojamus augalų 

apsaugos produktus ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai ir 

aplinkai, taikytinas rizikos valdymo priemones bei 

prevencines priemones siekiant išvengti neigiamų pasekmių. 

Nuolat Tarnyba, Sveikatos 

mokymo ir ligų 

prevencijos centras, 

Nacionalinis 

visuomenės sveikatos 

centras prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos, 

Konsultavimo tarnyba 

3.5. Vykdomos augalų apsaugos produktų naudojimo 

priežiūros metu tikrinti, ar žemės naudotojai, augalų apsaugos 

produktais apdorojantys žydinčius augalus, informuoja apie 

šiuos veiksmus bičių laikytojus. 

Nuolat Tarnyba  

3.6. Vykdyti augalų apsaugos produktų liekanų, augalų 

apsaugos produktų veikliųjų medžiagų liekanų augalinio 

maisto produktuose stebėseną. 

Nuolat Valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba 

4.1. Sukurti apdorojimo įrangos registravimo duomenų bazę. 2018–2019 m. Tarnyba  



4. Užtikrinti, kad 

profesionaliajam 

naudojimui skirti augalų 

apsaugos produktai 

purškiami tik su 

registruota ir patikrinta 

apdorojimo įranga. 

4.2. Vykdyti techninės apžiūros įmonių veiklos priežiūrą, 

siekiant užtikrinti, kad visos techninės apžiūros įmonės 

atliktų kokybišką apdorojimo įrangos patikrą. 

Nuolat Tarnyba  

4.3. Organizuoti tinkamą techninės apžiūros įmonių 

darbuotojų, atliekančių apdorojimo įrangos apžiūras, 

mokymą. 

Nuolat Tarnyba 

4.4. Vykdomos augalų apsaugos produktų profesionaliųjų 

naudotojų veiklos priežiūros metu tikrinti, ar naudojama 

apdorojimo įranga yra įregistruota ir turinti galiojantį 

apdorojimo įrangos pažymėjimą. 

Nuolat Tarnyba 

5. Užtikrinti, kad augalų 

apsaugos produktų 

purškimas iš oro būtų 

vykdomas tik Augalų 

apsaugos įstatyme 

nustatytomis sąlygomis. 

5.1. Nedelsiant informuoti visuomenę apie išduotą vienkartinį 

leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro.  
Išdavus leidimą Tarnyba 

5.2. Vykdyti augalų apsaugos produktų purškimo iš oro naudojimo 

priežiūrą. 
Išduoto leidimo galiojimo 

laikotarpiu 
Tarnyba 

6. Užtikrinti priemonių, 

apsaugančių paviršinį ir 

požeminį vandenį nuo taršos 

augalų apsaugos produktais, 

įgyvendinimą. 

6.1. Vykdyti augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų 

veiklos priežiūrą ir įvertinti, ar jie laikosi augalų apsaugos produktų 

etiketės nustatytų reikalavimų, susijusių su vandenų apsauga, bei 

taiko tinkamas rizikos valdymo priemones. 

Nuolat Tarnyba  

6.2. Tarnybos interneto svetainėje skelbti registruotų augalų 

apsaugos produktų etiketes. 
Nuolat Tarnyba 

6.3. Siekiant įvertinti galimą požeminio ir paviršinio vandens taršą 

augalų apsaugos produktais parengti institucijų bendradarbiavimo 

sutartį, kurioje būtų nustatyta privaloma keitimosi informacija apie 

žemės ūkio veikloje naudotus augalų apsaugos produktus, tvarka. 

2018 m. ŽŪM, ŽŪM įgaliota 

institucija, Aplinkos 

ministerija (AM), AM 

įgaliota institucija  

6.4. Siekiant įtvirtinti aplinkai palankius melioracijos griovių 

priežiūros būdus, peržiūrėti ir tobulinti teisės aktus 

reglamentuojančius melioracijos griovių priežiūrą naudojant 

augalų apsaugos produktus. 

2018 m. ŽŪM, AM 

6.5. Vykdyti augalų apsaugos produktų liekanų požeminiame ir 

paviršiniame vandenyje stebėseną. 

Nuolat Aplinkos apsaugos 

agentūra prie Aplinkos 

ministerijos, Lietuvos 



geologijos tarnyba prie 

Aplinkos ministerijos 

7. Užtikrinti, kad naudojant 

augalų apsaugos produktus 

saugomose teritorijose, 

Europos Bendrijos 

ekologinio tinklo „Natura 

2000“ teritorijose bei 

vietose, kuriose lankosi 

visuomenė, būtų taikomos 

tinkamos rizikos valdymo 

priemonės. 

7.1. Vykdyti augalų apsaugos produktų naudojimo priežiūrą 

saugomose teritorijose, Europos Bendrijos ekologinio tinklo 

„Natura 2000“ teritorijose bei vietose, kuriose lankosi visuomenė, 

ir įvertinti, ar augalų apsaugos produktų naudotojai taiko tinkamas 

rizikos valdymo priemones, nustatytas augalų apsaugos produktų 

etiketėse.  

Nuolat Tarnyba  

7.2. Vykdyti fizinių ir juridinių asmenų, kurie augalų apsaugos 

produktais apdoroja atskirųjų želdynų teritorijas, visuomeninės 

paskirties teritorijas, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir 

kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijas, rekreacinio 

naudojimo žemės sklypus, rekreacines teritorijas, komercinės 

paskirties objektų teritorijas, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir 

bendrabučių teritorijas, priežiūrą. 

Nuolat  Tarnyba  

8. Užtikrinti tinkamą augalų 

apsaugos produktų 

naudojimą ir saugojimą. 

8.1. Vykdyti augalų apsaugos produktų saugojimo ir naudojimo 

reikalavimų priežiūrą. 
Nuolat Tarnyba 

8.2. Skleisti informaciją mokymuose, žiniasklaidoje, Tarnybos 

interneto svetainėje ir konsultuoti augalų apsaugos produktų 

naudotojus augalų apsaugos produktų saugojimo ir naudojimo 

klausimais. 

Nuolat Tarnyba  

9. Užtikrinti tinkamą 

integruotos kenksmingųjų 

organizmų kontrolės 

principų, nurodytų 3 priede, 

taikymą. 

9.1. Teikti paramą rengiant ir atnaujinant saugias žmogui, aplinkai 

ir ekonomiškai naudingas augalų auginimo technologijas, kuriose, 

taikant integruotą kenksmingųjų organizmų kontrolę, būtų 

siekiama sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir viešinti 

šią informaciją Integruotos augalų apsaugos informavimo, 

konsultavimo ir mokymų informacinėje sistemoje (IKMIS) bei 

Tarnybos tinklalapyje. 

Žieminiai kviečiai, 

vasariniai kviečiai, 

žieminiai rapsai, 

vasariniai rapsai – 2018 

m. 

ŽŪM 

Migliniai javai – 2019 m. ŽŪM 

Žirniai, pupos – 2020 m. ŽŪM 

9.2. Teikti paramą rekomendacijoms dėl tinkamiausių miglinių 

javų veislių auginimo integruotos kenksmingųjų organizmų 

kontrolės sąlygomis rengti ir jas viešinti IKMIS bei Tarnybos 

tinklalapyje. 

2019 m. ŽŪM 

9.3. Sudaryti sąlygas Europos inovacijos partnerystės projektų 

rengimui augalų sveikatos, kenksmingųjų organizmų ir piktžolių 

kontrolės tema. 

2018–2020 ŽŪM 



9.4. Vykdyti žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų plitimo prognozę ir 

stebėseną, tvarkyti duomenis, susijusius su žemės ūkio augalų ligų 

ir kenkėjų plitimo stebėsena, bei juos viešinti. 

Nuolat Konsultavimo tarnyba 

9.5. Organizuoti ir vykdyti žemės ūkio subjektų mokymą ir 

švietimą tinkamam integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės 

principų taikymui. 

2018–2020 m. Tarnyba  

9.6. Rinkti, kaupti ir apibendrinti informaciją apie integruotos 

kenksmingųjų organizmų kontrolės principų taikymą. 
Nuolat Tarnyba 

9.7. Informuoti ir skatinti žemės ūkio veiklos subjektus plėtoti 

ekologinį ūkininkavimą įgyvendinant ekologinės gamybos plėtros 

tikslų ir jų įgyvendinimo 2017–2020 m. priemonių planą, 

patvirtintą žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 

3D-88 „Dėl Ekologinės  gamybos plėtros tikslų ir jų įgyvendinimo 

2017–2020 m. priemonių programos patvirtinimo“. 

Nuolat ŽŪM 

9.8. Informuoti ir skatinti žemės ūkio veiklos subjektus plėtoti 

gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės 

sistemą. 

Nuolat ŽŪM 

9.9. Siekiant, kad žemės ūkio veiklos subjektai naudotų mažiau 

augalų apsaugos produktų, skatinti juos dalyvauti Lietuvos kaimo 

plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinė 

aplinkosauga ir klimatas“ veiklose. 

2017–2020 m. ŽŪM 

10. Stebėti  

aplinkosauginius, 

socialinius ir ekonominius 

rizikos valdymo rodiklius, 

pateiktus 2 priede, bei 

vertinti ir viešinti rizikos 

rodiklius, apskaičiuotus 

pagal Plano 5 priede 

10.1.Vertinti ir viešinti aplinkosauginių, socialinių ir 

ekonominių rizikos valdymo rodiklių pasiektus rezultatus.  

Kiekvienais metais ŽŪM 

10.2. Stebėti augalų apsaugos produktų, savo sudėtyje 

turinčių veikliųjų medžiagų tebukonazolo, kvizalofop-P – 

tefurilo, dimoksistrobino, pateikimo rinkai pokyčius.  

Kiekvienais metais Lietuvos statistikos 

departamentas, Tarnyba 

10.3. Stebėti augalų apsaugos produktų, savo sudėtyje 

turinčių veikliųjų medžiagų tebukonazolo, kvizalofop-P – 

tefurilo, dimoksistrobino naudojimo pokyčius. 

2024 m. Lietuvos statistikos 

departamentas, 

Tarnyba 



nustatytą Rizikos 

skaičiavimo metodiką. 

10.4. Informaciją apie augalų apsaugos produktų, savo 

sudėtyje turinčių veikliųjų medžiagų tebukonazolo, 

kvizalofop-P – tefurilo, dimoksistrobino, naudojimo bei 

pateikimo rinkai pokyčius teikti Europos Komisijai. 

Kiekvienais metais 

(tiekimo rinkai 

pokyčius) 

2024 m. (naudojimo 

pokyčius) 

Tarnyba 

10.5. Skaičiuoti rizikos rodiklius pagal Plano 5 priede 

nustatytą Rizikos skaičiavimo metodiką bei teikti rezultatus 

Europos Komisijai. 

Kiekvienais metais Tarnyba, Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

10.6. Sudaryti suinteresuotų institucijų darbo grupę, kuri 

nustatytų nacionalinius prioritetus siekiant Plano tikslų 

įgyvendinimo. 

2020 m. ŽŪM  

10.6. Informuoti Europos Komisiją apie nustatytus 

nacionalinius prioritetus, siekiant Plano tikslų. 

Kiekvienais metais Tarnyba. 

 

_________________ 

 


