Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A1-166
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2021 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. A1-288
redakcija)
TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMŲ
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
20___ m. ______________d. patikrinimo akto Nr._________ priedas Nr. 29
Patikrinimo rūšis:

Planinis
Neplaninis, atliekamas:
pagal gautą informaciją dėl galimų pažeidimų naudojant tręšiamuosius
produktus
gavus kito viešojo administravimo subjekto motyvuotą prašymą
kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos
kita ________________________________________________
pagal 20___ m. ___________ d. Nr. ______ gautą prašymą / skundą / tarnybinį
pranešimą.
Paskutinio patikrinimo data 20
m.
d. ir patikrinimo akto Nr. _______
Bendrieji duomenys apie ūkio subjektą:
Eilės
Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.

4.
5.
6.
7.
7.1.

Bendrieji duomenys

Atsakymai
(pažymėti × arba įrašyti)

Žemės ūkio valdos Nr.
Deklaruotas žemės ūkio naudmenų plotas ha, iš jų:
ekologinis ūkis
□ Taip _____ ha
□ Ne
saugoma teritorija
□ Taip _____ ha
□ Ne
Veiklos sritis:
□ augalininkystė
□ gyvulininkystė
□ mišrus ūkis (augalininkystė +
gyvulininkystė)
□ sodai
□ šiltnamiai
□ medelynai
□ dekoratyviniai augalai
Mėšlu ir (ar) srutomis tręšiamas žemės ūkio □ Taip
naudmenų plotas didesnis kaip 30 ha
□ Ne
Sutartinių gyvulių (SG) skaičius ūkyje
Ūkinės veiklos teritorijoje yra vandens telkinys □ Taip
(upė, ežeras ir pan.)
□ Ne
Ūkyje saugomi ir naudojami tręšiamieji produktai:
mineralinės (neorganinės) trąšos
□ Taip
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□ Ne
Jeigu „Taip“ – nurodyti trąšų pavadinimus

kalkinimo medžiagos

□ Taip
□ Ne

7.2.
Jeigu „Taip“ – nurodyti kalkinimo medžiagų pavadinimus

dirvožemio gerinimo priemonės
7.3.

□ Taip
□ Ne

Jeigu „Taip“ – nurodyti dirvožemio gerinimo priemonių
pavadinimus

□ Taip
□ Ne

pelenai
7.4.
Jeigu „Taip“ – nurodyti pelenų kilmę

Patikrinimo metu nustatyta:
Atsakymai
Eil.
Nr.

(tinkamą žymėti ×)

Reikalavimai / Klausimai

Taip

1.1.

Ūkyje naudojami:
tręšiamieji
produktai,
įtraukti
Identifikavimo sąrašą [2] 9 str. 1 p.

1.2.

EB trąšos, įrašytos į Reglamento (EB)
Nr. 2003/2003 I priedą [1] I priedas

1.

į

(jeigu „Ne“ – pastabose nurodyti tręšiamųjų produktų
pavadinimus)

(jeigu „Ne“ – pastabose nurodyti trąšų pavadinimus)

2.
2.1.
2.2.
3.

4.

Augalai tręšiami naudojant optimalias,
aplinką tausojančias tręšiamųjų produktų
normas [6] 5 p.:
pagal gamintojų nurodytas rekomendacijas
pagal sudarytą tręšimo planą
Ūkio subjektas, tręšiantis mėšlu ir (ar)
srutomis daugiau kaip 30 ha žemės ūkio
naudmenų per kalendorinius metus turi
tręšimo planą [7] 23 p.
Ūkio subjektas, biologiškai skaidžių atliekų
gamintojas arba naudotojas, planuojantis
tręšti BSA* daugiau kaip 50 ha žemės ūkio
naudmenų per kalendorinius metus turi
parengtą (-us) ir su atitinkamu regiono
aplinkos apsaugos departamentu suderintą (us) tręšimo planą (-us) [4] 6 p.
(tais atvejais, kai BSA numatoma naudoti tręšimui
keliose teritorijose, gali būti rengiamas vienas Planas
visam numatomam naudoti BSA kiekiui arba atskiri
Planai kiekvienai teritorijai. Planą (-us) gali rengti ir
BSA naudotojas, jeigu tai numatyta sutartyje su BSA
gamintoju)

5.

Ūkio subjektas, medienos kuro pelenų
naudotojas turi pelenų tvarkytojo parengtą ir
su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą,

Ne

Neaktualu

Pastabos
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7.2.

galiojantį medienos kuro pelenų naudojimo
planą [5] 10 p.
Ūkio subjektas naudodamas gyvūninės
kilmės pelenus (toliau – pelenai) [6] 10 p.:
turi tinkamai parengtą pelenų naudojimo
planą
pelenų planas buvo pateiktas susipažinti
Tarnybai, likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams
iki planuojamos pelenų naudojimo pradžios
Pelenai
naudojami
pagal
nustatytus
reikalavimus [6]:
naudojami pagal pelenų naudotojo parengtą
pelenų naudojimo planą [6] 13 p.
pelenai įterpti iš karto į žemę užariant [6] 22
p.

7.3.

pelenai neskleidžiami ant
įmirkusios žemės [6] 22 p.

6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.

7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

9.

(vertinama tik pelenų įterpimo į žemę metu, kitu atveju
žymime – „Neaktualu“)

įšalusios

ir

(vertinama tik pelenų skleidimo metu, kai žemė įšalusi
ir įmirkusi, kitu atveju žymime – „Neaktualu“)

pelenai nenaudojami paviršinių vandens
telkinių pakrančių apsaugos juostose [6] 24 p.
Pelenai laikomi taip, kad [6] 25 p.:
gyvūnai nepatektų į patalpą
esant įvairioms gamtinėms sąlygoms jų
nenešiotų vėjas
tiesiogiai ar netiesiogiai veikiant krituliams
ar atodrėkiui pelenai negalėtų patekti į
požeminius ir (ar) paviršinius vandenis
Tręšimas pelenais atliekamas ne dažniau nei
kas 3–4 metus [6] 23 p.
(jeigu „Ne“, nurodyti intervalą, jeigu nepateikiami
tyrimai, kad kalkinimas gali būti atliekamas dažniau)

Ūkio subjektas transportuodamas pelenus
laikosi nustatytų reikalavimų [6] 26 p.:
pelenus
pakrauti,
iškrauti,
pervežti
naudojamas
transportas,
pritaikytas
atsižvelgiant į pelenų būklę (dulkingi, birūs ir
10.1. kt.)
10.

(vertinama tik pelenų transportavimo metu arba
atliekant neplaninį patikrinimą pagal skundą dėl
pelenų transportavimo, kitu atveju žymime –
„Neaktualu“)

transportuojami pelenai uždengti
(vertinama tik pelenų transportavimo metu arba

10.2. atliekant neplaninį patikrinimą pagal skundą dėl
pelenų transportavimo,
„Neaktualu“)

kitu

atveju

žymime

–

Sandėliai (patalpos), kuriose laikomos
mineralinės (neorganinės) trąšos, atitinka
nustatytus reikalavimus [6] 27 p.:
11.1. pastatyti iš nedegių medžiagų
11.
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11.2. yra sausi ir vėdinami
11.3. grindys įrengtos aukščiau žemės paviršiaus
Mineralinių trąšų saugojimo vieta atskirta
12.
nuo augalų apsaugos produktų aklina nedegių
medžiagų siena [3] 26 p.
Supakuotos mineralinės (neorganinės) trąšos
13.
laikomos [6] 28 p.:
13.1. sandėlyje ant padėklų
13.2. lauke ant padėklų
apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių,
atmosferos kritulių taip, kad pakuotės
13.3.
nestovėtų vandenyje ir ant jų nesikauptų
vanduo
Palaidos mineralinės (neorganinės) trąšos
14.
laikomos tik sandėlyje [6] 30 p.
Skirtingų rūšių palaidos mineralinės
(neorganinės) trąšos sandėlyje laikomos
15.
atskirtos
pertvaromis
arba
atskirose
talpyklose [6] 30 p.
Didelį azoto kiekį (N > 28 %) turinčios
16.
amonio nitrato trąšos laikomos supakuotos
[6] 31 p.
Mineralinių (neorganinių) trąšų naudojimo
17.
apskaitos žurnalas [6] 32 p.:
pildomas
tinkamai
pagal
nustatytus
reikalavimus ne rečiau kaip du kartus per
17.1. metus: iki liepos 1 d. ir iki gruodžio 31 d
(turi būti užpildyti visi žurnalo laukai. Jeigu „Ne“,
pastabose nurodyti, ar žurnalo neturi, ar neteisingai
pildo)

17.2.

18.

saugomas žemės ūkio veiklos subjekto
buveinėje arba gyvenamojoje vietoje
Tuščios tręšiamųjų produktų pakuotės,
tręšiamųjų produktų likučiai tvarkomi
vadovaujantis
etiketėse,
techniniuose
dokumentuose nurodytais ir (ar) atliekų
tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimais [6] 33 p.
(jeigu „Taip“ – pastabose nurodyti kokiu būdu
tvarkomi, jeigu „Ne“ – nurodyti neatitikimus)

* Trumpiniai: BSA – biologiškai skaidžios medžiagos.
Papildoma informacija:

Imti bandiniai:

taip: __________________________________________
(tręšiamojo produkto bandinių paėmimo akto Nr., data)

ne
________________________________________________________________________________
(nurodomi pridedami dokumentai ir kita aktuali informacija)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
Išvados:
Ūkio subjekto vykdoma veikla

atitinka teisės aktų reikalavimus;
neatitinka teisės aktų reikalavimų;
bus atliekamas bandinio (-ių) tyrimas:

________________________________________________________________________________
(teisės akto (-ų) pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, reikalavimo nesilaikymo esmė)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nurodymai_______________________________________________________________________
(nurodomas terminas, per kurį turi būti pašalinti teisės aktų reikalavimų neatitikimai ir kt.)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tikrino _________________________________________________________________________
(parašas)

(pareigos)

(vardas, pavardė)

Dalyvavo _______________________________________________________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

Dėl konsultacijos prašome kreiptis
________________________________________________________________________________
(nurodyti adresą, telefono Nr., el. pašto adresą)

Teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:

1. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R200320160929&qid=1484901142962&from=LT
2. Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23f242301d4c11e9875cdc20105dd260
3. Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos
produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19431CB8A7D7/kPiNTRfCzc
4. Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. D1-327 „Dėl
Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų aprašo
patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9CDA491AD5A8
5. Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių
patvirtinimo“
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a1f6170658311e8ac27abd8fa093003
6. Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų
aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c672db081f911e98436e02a0124fc68/asr
7. Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342
„Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c60bf4b03a0211eb8d9fe110e148c770

