KOMPLEKSINĖS PARAMOS REIKALAVIMŲ IR DARBO SAUGOS STANDARTŲ
MOKOMOJI LITERATŪRA IR ŠALTINIAI
Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai
1. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl
laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7) (3 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 2
dalies b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys).
2. 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo
taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1) (4 ir 5 straipsniai).
3. 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/119/EB, nustatanti būtiniausius
veršelių apsaugos standartus (OL L 10, 2009 1 15, p. 7) (3 ir 4 straipsniai).
4. 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/120/EB, nustatanti būtiniausius
kiaulių apsaugos reikalavimus (OL L 47, 2009 2 18, p. 5) (3 straipsnis ir 4 straipsnis).
5. 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) (6 straipsnio 1 ir 2 dalys).
6. 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/22/EB dėl draudimo vartoti
gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta
antagonistus ir dėl Direktyvų 81/602/EEB, 88/146/EEB ir 88/299/EEB panaikinimo (OL L 125,
1996 5 23, p. 3) (3 straipsnio a, b, d ir e punktai, 4, 5 ir 7 straipsniai).
7. 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų
apsaugos (OL L 221, 1998 8 8, p. 23) (4 straipsnis).
8. 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis
jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL
L 204, 2000 8 11, p. 1) (4 ir 7 straipsniai).
9. 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos,
kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147, 2001 5 31, p. 1) (7, 11, 12, 13 ir 15 straipsniai).
10. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis
Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1) (14, 15 straipsniai, 17 straipsnio 1 dalis, 18, 19 ir 20 straipsniai).
11. 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir
ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr.
1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5 2004 1 9, p. 8) (3, 4 ir 5
straipsniai).
12. 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir
registravimo (OL L 213, 2008 8 8, p. 31) (3, 4 ir 5 straipsniai).
13. 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) (55 straipsnio pirmas ir antras sakinys).
14. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
1306/2013, dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo
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panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB)
Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008.
15. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.
1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams
skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009.
16. 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.
17. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 809/2014, kuriuo
nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl
integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės
paramos taikymo taisyklės.
18. 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų
saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo.
19. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
20. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo
įstat ymas.
21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 913 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų
atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Profesinių
ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
23. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D932 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų
nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo“.
24. 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“.
25. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr.
3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo
paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti
konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų
teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“.
26. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D306 „Dėl Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos
patvirtinimo“.
27. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas
Nr. 3D-431 „Dėl reikalavimo išlaikyti daugiamečių ganyklų arba pievų plotus“.
28. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio
10 d. įsakymas Nr. V-240 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų,
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darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas
Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.
30. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo
11 d. įsakymas Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo)
Valstybinei darbo inspekcijai“.
31. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės
rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.
Papildoma literatūra
32. Traktorių ir žemės ūkio mašinų saugaus eksploatavimo rekomendacijos. Bendroji
redakcija prof. dr. J. Deikus, LŽŪU, Kaunas, 2008.

