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Gerbiamieji,
Noriu pasidžiaugti, kad Valstybinė augalininkystės
tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos trečius metus iš
eilės gauna aukštą savo veiklos įvertinimą. Esame šešti
tarp visų Lietuvos priežiūros institucijų pagal
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atlikto priežiūros
institucijų vertinimo rezultatus.
Nors nesame pirmi, bet šiuo vertinimu didžiuojasi visi
tarnybos darbuotojai, jis suteikia stimulą toliau dirbti
kokybiškai ir tobulėti.
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 tarnyba – tarp pažangiausių
priežiūros institucijų
Ekonomikos ir inovacijų ministerija pagal Pažangumo
vertinimo (švieslentės) metodiką kasmet vertina, kaip
ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos
įgyvendina pažangias verslo priežiūros priemones ir
kaip diegia kitas moderniąsias veiklos praktikas,
susijusias su verslo priežiūra.
Džiaugiamės, kad 2020 m. Augalininkystės tarnyba yra
tarp pažangiausių ūkio subjektų veiklos priežiūros
institucijų. Pagal naujausią vertinimą 2020 m.
užimame šeštą vietą tarp daugiau kaip 50-ies
priežiūros institucijų.
Įstaigos buvo vertintos devyniose kategorijose.
Geriausiai Augalininkystės tarnyba įvertinta už
atliekamus tikrinimus, klausimynų naudojimą, taip pat
aukštai vertinama už prižiūrimų ūkio subjektų
konsultavimo
gerinimą,
grįžtamojo
ryšio,
mažareikšmiškumo, veiklos rodiklių įgyvendinimą.
2020 m. Priežiūros institucijų pažangumo
vertinimas
Priežiūros institucijos
pavadinimas
1. Lietuvos bankas

Pažangumo
indeksas

Pažangumo
įvertinimas

9,51

A+

Priežiūros institucijos
pavadinimas

Pažangumo
indeksas

Pažangumo
įvertinimas

9,50

A

9,19

A

9,18

A

8,88

A-

8,61

A-

8,59

A-

8,53

A-

8,40

B+

8,38

B+

2. Valstybinė mokesčių
inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų
ministerijos
3. Lietuvos radijo ir
televizijos komisija
4. Lietuvos Respublikos
valstybinė darbo
inspekcija prie Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos
5. Valstybinė energetikos
reguliavimo taryba
6. Valstybinė
augalininkystės tarnyba
prie Žemės ūkio
ministerijos
7. Valstybinė teritorijų
planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos
ministerijos
8. Valstybinė atominės
energetikos saugos
inspekcija
9. Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba
10. Radiacinės saugos
centras

Apie tai plačiau galite sužinoti čia.
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Augalininkystės tarnybos 2020 metų veiklos
rezultatai
Kriterijus
Augalininkystės tarnybos
pasitikėjimo linija ir vieno
langelio principu
aptarnaujamų asmenų gautų
ir užregistruotų skundų,
pranešimų / prašymų skaičius
vnt.
Ūkio subjektų patikrinimai
vnt.:
Fitosanitarija
Augalų apsaugos produktų
saugojimas, naudojimas,
tiekimas
Dauginamosios medžiagos
tikrinimas rinkoje
Atestuotų tiekėjų tikrinimas
Pluoštinių kanapių
produktų tikrinimas rinkoje

2019 2020
Pokytis (proc.)
m.
m.

150

203

↑ 35 proc.

7084

7041

↓ 0,6 proc.

3863

3380

2752

↓ 12,5 proc.
↑ 6 proc.

2906 2020 m. įtraukti
NMA tikrinimai.

133

117

↓ 12 proc.

60

46

↓ 23 proc.

12

15

↑ 25 proc.

Tręšiamųjų produktų
priežiūra

223

896 tikrinimai tik nuo

Grūdų priežiūra

25

20

Pradėti

2019 m. IV ketv.

↓ 20 proc.
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Gerosios augalų apsaugos
produktų veiksmingumo
bandymo praktikos
sertifikatų turėtojų
patikrinimai
Purkštuvai
Planinio patikrinimo trukmė
val./min.
Neplaninio patikrinimo
trukmė val./min.
Administraciniai teisės
pažeidimai vnt.
Ūkio subjektams paskirta
piniginių baudų vnt.
Surašytas administracinis
nurodymas vnt.
Paskirti įspėjimai vnt.

6

6

–

10

5

↓ 50 proc.

1:37

1:11

↓ 26 min.

1:09

0:59

↓ 10 min.

234

157

↓ 33 proc.

211

138

↓35 proc.

201

136

↓ 32 proc.

23

19

↓ 17 proc.

Apie veiklos rezultatus daugiau galite sužinoti čia.
_____________________________________________

Pokyčiai Jungtinei Karalystei išstojus iš
Europos Sąjungos
Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji reikalavimai
tiek importui iš Jungtinės Karalystės (JK) į Europos
Sąjungą (ES), tiek eksportui į šią šalį, taip pat
sugriežtinti importo reikalavimai įvežamiems į JK

Xylella fastidiosa augalams šeimininkams įsigaliojonuo
2021 m. kovo 4 d. Nuo sausio 1 d. visa medinė
pakavimo medžiaga, naudojama gabenant krovinius ar
eksportuojama kaip krovinys iš ES į JK (konkrečiai į
Angliją, Škotiją ir Velsą), turi atitikti Tarptautinio
fitosanitarinių
priemonių
standarto
Nr.
15
„Reikalavimai
medinei
pakavimo
medžiagai
tarptautinėje prekyboje“ reikalavimus. Nuo sausio 1
d. JK tapus trečiąja šalimi, buvo panaikinti leidimai
prekiauti augalų apsaugos produktais, tapačiais
Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos
produktams, kurie buvo įvežami iš JK: Hoder 720 SG,
Taubrac 250, Mollo, Nexa250, AubracXra ir Medio.
Nuo 2021 m. kovo 29 d. įsigaliojo Europos Parlamento
ir Tarybos sprendimas (ES) 2021/537, kuriuo iš dalies
keičiami
Tarybos
sprendimai
2003/17/EB
ir
2005/834/EB, kiek tai susiję su JK atliekamų
aprobavimo lygiavertiškumu ir žemės ūkio augalų rūšių
veislių
palaikymo
praktikos
patikrinimų
lygiavertiškumu. Apie tai plačiau galite sužinoti čia.
_____________________________________________

Augalų veislės
Nacionaliniame 2021-ųjų sąraše – augalų rūšių ir
veislių įvairovė

Nacionaliniai
augalų
veislių sąrašai sudaromi
kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje ir kiekvienais
metais jie atnaujinami. Būtent kintantys rinkos
poreikiai aršios pasaulinės konkurencijos sąlygomis
reguliuoja, kokias augalų rūšis ir veisles rinktis
žemdirbiams. Mokslininkų teigimu, tinkamai pasirinkta
veislė derlių gali padvigubinti, todėl kiekviena
valstybė kasmet tikslina sąrašą, į kurį įrašo veisles,
pasižyminčias gausiu ir geros kokybės derliumi,
atsparias žiemojimo sąlygoms, ligoms. Neatsilieka
šiose lenktynėse ir Lietuva – šiais metais sąrašą
papildys 113 augalų veislių. Daugiau apie tai sužinoti
galite čia.

Augalų apsaugos produktų registravimas
Europos Sąjunga panaikino veikliosios medžiagos
mankocebo patvirtinimą
Veikliosios medžiagos mankocebo patvirtinimas
Europos Sąjungoje panaikintas 2020 m. gruodžio 14 d.
Komisijos Įgyvendinimo
Reglamentu
(ES) Nr.
2020/2087.
Mankocebo
patvirtinimas
Europos
Sąjungoje neatnaujintas, nes įvertinus pateiktus
dokumentus ir tyrimų rezultatus nustatyta, kad
veiklioji medžiaga yra toksiška reprodukcijai, taip pat
kenkia endokrininei sistemai, tad naudoti augalų
apsaugos produktus su šia veikliąja medžiaga yra
nesaugu. Apie tai plačiau galite sužinoti čia.
Išduotas leidimas išimties tvarka 120 dienų
laikotarpiui tiekti rinkai defoliantą Reglone 200 SL
Augalininkystės tarnyba išdavė leidimą išimties tvarka
120 dienų laikotarpiui tiekti rinkai defoliantą Reglone
200 SL rapsų, sėklinių dobilų, sėklinių pupų ir žirnių
defoliavimui prieš derliaus nuėmimą. Leidimas
išduotas atsižvelgus į tai, kad, esant drėgnai vasarai,
rapsų, dobilų, pupų ir žirnių derlių be pasėlių
defoliacijos bus sunku nuimti. Plačiau apie tai
skaitykite čia.
Lietuvos ūkininkai augalų apsaugos produktų
Tebusha 25 % EW, Tebuplius ir Poleci Forte
naudoti negalės
Informuojame, kad nuo 2021 m. vasario 25 d. augalų
apsaugos produktus Tebusha 25 % EW, Tebuplius ir
Poleci Forte draudžiama saugoti, tiekti rinkai ir
naudoti. Apie tai plačiau galite sužinoti čia.
Europos Sąjungoje apribotas metalaksilu-M
apdorotų sėklų naudojimas
Veikliosios medžiagos metalaksilo-M patvirtinimas
Europos Sąjungoje atnaujintas 2020 m. gegužės 5 d.
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Komisijos Įgyvendinimo
Reglamentu
(ES) Nr.
2020/617. Šiuo reglamentu apribotas sėklų, apdorotų
augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra
metalaksilo-M, naudojimas. Nuo 2021 metų birželio
1 d. sėklas, apdorotas metalaksilu-M, galima sėti tik
šiltnamiuose. Apie tai plačiau galite sužinoti čia.

kontrolę interneto erdvėje. Primename, kokie
augalų sveikatos reikalavimai taikomi šioje srityje.
Apie tai daugiau galite sužinoti čia.

Augalų dauginamoji medžiaga

Informuojame, kad nuo 2021 m. balandžio 1 d.
įsigalioja pakeistos Medinės pakavimo medžiagos ir
(arba) medienos, skirtos jai gaminti, terminio
apdorojimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai taisyklės.
Nauja tvarka įsigalios palaipsniui, todėl iki 2022 m.
gruodžio 31 d. leidimo turėtojas turėtų kreiptis į
Augalininkystės tarnybą ir per VATIS atnaujinti
prašymą, kurio pagrindu bus išduotas naujos formos
leidimas. Papildomų dokumentų nereikės ir ši paslauga
nėra apmokestinama. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. ūkio
subjektas galės tęsti veiklą turėdamas direktoriaus
įsakymu suteiktą teisę ženklinti MPM ir (arba)
medieną, skirtą jai gaminti. Apie tai plačiau galite
sužinoti čia. 2021 m. II ketv. planuojami nuotoliniai
mokymai MPM gamintojams ir ženklintojams.

Rinkai tiekiamos dauginamosios medžiagos
aktualijos
Apie praėjusių ir šių metų esminius teisės aktų,
susijusių su dauginamosios medžiagos tiekimu
rinkai, pakeitimus perskaitykite čia.
Nesertifikuotai sėklai ir sėklinėmis bulvėmis tarkite
„Ne!“
Primename, kad draudžiama prekiauti nesertifikuota
žemės ūkio augalų ar daržovių sėkla ar sėklinėmis
bulvėmis. Jas galima naudoti tik savo reikmėms ir
negalima tiekti rinkai ar perduoti tretiesiems
asmenims. Asmenys, kurie prekiauja dauginamąja
medžiaga, atsako už tai, kad jos kokybės ir fasuočių ar
kitos taros ženklinimas atitiktų privalomuosius rinkai
tiekiamos dauginamosios medžiagos reikalavimus.
Sėklos fasuotės negali būti daugkartinio naudojimo.
Plačiau apie tai skaitykite čia.

Fitosanitariniai tyrimai
Sėkmingi ir vaisingi pirmieji Fitosanitarinių tyrimų
laboratorijos dalyvavimo ES etaloninių laboratorijų
veikloje metai
Prieš metus Fitosanitarinių tyrimų laboratorijai buvo
paskirta atlikti nacionalinės etaloninės laboratorijos
funkcijas augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių
objektų kenkėjų – bakterijų, erkių, fitoplazmų, grybų
ir oomicetų, moliuskų, nematodų, vabzdžių, virusų,
viroidų, taip pat piktžolių sėklų tyrimų srityse. Apie tai
plačiau galite sužinoti čia.

Ką turėtų žinoti medinės pakavimo medžiagos
(MPM) gamintojai ir ženklintojai

2020 m. genetiškai modifikuotų organizmų (GMO)
Lietuvoje neaptikta
Augalininkystės tarnyba kasmet vykdo žemės ūkio
augalų pasėlių ir Lietuvoje parduodamų gėlių, kuriose
yra didelė tikimybė aptikti GMO priemaišų,
stebėseną. Apie tai plačiau galite sužinoti čia.
_____________________________________________
2021 metų vabzdys – buksmedinis ugniukas
Augalininkystės tarnyba, reaguodama į Lietuvos
entomologų draugijos paskelbtą „2021 metų vabzdžio
akciją“, kviečia visuomenę prisijungti prie iniciatyvos
renkant duomenis apie vabzdžio radavietes.

Fitosanitarija
Kokie reikalavimai taikomi internetinei prekybai
augalais
Pandemijos metu išaugusi prekyba augalais internete
padidino riziką įsigyti nesaugių ar nekokybiškų
produktų, o tai gali kelti grėsmę natūralios aplinkos
apsaugai. Todėl labai svarbu stiprinti visapusišką
augalų judėjimo iš vienos pasaulio šalies į kitą

Apie tai plačiau galite sužinoti čia.
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Ūkio subjektų konsultavimo būdai
Kviečiame kreiptis bendruoju telefono numeriu (8 5)
237 5631. Daugiau informacijos rasite čia.
Interneto svetainėje skelbiame ir atnaujiname
interneto skiltį „Aktualu“, kurioje rasite rūpimos ir
aktualios informacijos. Apie tai plačiau galite sužinoti
čia.
Siekiame, kad dažniausiai užduodamų klausimų
skiltis ir toliau būtų naudinga, padedanti rasti
atsakymus atliekant įprastas ūkines operacijas,
pildome DUK.

Ūkio subjektų apklausos ir mokymai
Nuoširdžiai dėkojame ūkio subjektams, užpildžiusiems
ir pildantiems apklausas. Mums labai svarbi Jūsų
nuomonė apie Jums suteiktas paslaugas ir mūsų darbo
kokybę. Daugiau informacijos čia.
_____________________________________________
Augalininkystės
tarnyba
kasmet
organizuoja
nuotolinius
mokymus įvairiomis augalininkystės
temomis. 2020 metais suorganizuoti mokymai šiomis
temomis: javų sėklinių pasėlių aprobavimas; augalų
dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolė;
darbo
grūdų
analizatoriais,
veikiančiais
infraraudonosios
spinduliuotės
spektrometrijos
metodu, aspektai; reikalavimai profesionaliems
veiklos vykdytojams, siekiantiems surašyti augalo
pasus; bulvių kenkėjų sukeliamos ligos bei jų
prevencija; tręšiamųjų produktų pateikimo ir tiekimo
rinkai reikalavimai; ISPM 15 standarto reikalavimai
medinei pakavimo medžiagai; sumedėjusių augalų
kenkėjai; prašymų fitosanitariniams sertifikatams
gauti pildymas VATIS sistemoje.
2021 m. planuojamų
mokymų sąrašas.

organizuoti

nuotolinių
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El. paštas:
info@vatzum.lt
ŪS priežiūra:
http://www.vatzum.lt/lt/administracineinformacija/ukio-subjektu-prieziura/
Tarnyba Facebook tinkle
Tarnyba Linkedin tinkle

www.vatzum.lt

