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galiojimo

Informacija ketinantiems platinti augalų
apsaugos produktus

apsaugos produktus (toliau – AAP), privalo turėti
leidimą platinti augalų apsaugos produktus
(toliau – platinimo leidimas).
Norint gauti platinimo leidimą, reikia
pateikti deklaraciją apie ketinimą vykdyti AAP
veiklą,

kurios

forma

yra

Augalininkystės tarnybos (toliau – Tarnyba)
tinklalapyje. Kartu su deklaracija Tarnybai turi
būti pateikta asmens, tiesiogiai vykdysiančio AAP
platinimo veiklą, augalų apsaugos pažymėjimo
kopija (asmuo turi būti išklausęs programą, skirtą
AAP platintojams), o jeigu AAP bus saugomi ne
deklaraciją pateikusiam fiziniam ar juridiniam
asmeniui

nuosavybės

teise

priklausančioje

saugojimo vietoje, – sutarties, kurios pagrindu
fizinis ar juridinis asmuo naudoja saugojimo
vietą, kopija. Taip pat turi būti sumokėta 157
Eur valstybės rinkliava. Deklaracijos teikiamos
el. paštu info@vatzum.lt arba el. paslaugų portale
„Elektroniniai

valdžios

vartai“,

adresu

www.epaslaugos.lt.
Neterminuotas

nurodytus

Iki deklaracijos pateikimo būtina įsirengti
AAP saugojimo patalpą, atitinkančią Augalų
apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai,
naudojimo taisyklių 17–29 p. reikalavimus.
Tarnybos specialistai per 10 darbo dienų nuo
deklaracijos pateikimo patikrina saugojimo vietą
ir, jeigu nustatoma, kad saugojimo vieta neatitinka
nustatytų reikalavimų, platinimo veikla gali būti
sustabdoma iki nustatytų pažeidimų pašalinimo.
Atkreipiame

dėmesį,

kad

draudžiama

platinimo tikslais saugoti ir (ar) platinti AAP
gyvenamosios paskirties pastatuose ar jų
patalpose. Taip pat platinimo leidimo turėtojai
privalo

turėti

pakankamai

darbuotojų

su

galiojančiais augalų apsaugos pažymėjimais, kad
dėl objektyvių priežasčių nesant vieno darbuotojo,
AAP galėtų platinti kitas. Platinimo leidimas
išduodamas vienai platinimo vietai.
Informacija ketinantiems atlikti purkštuvų
techninę apžiūrą ar registruoti purkštuvus
Ūkio

subjektas,

siekiantis

gauti

teisę

registruoti naujus purkštuvus ir atlikti jų techninę
platinimo

leidimas

išduodamas per vieną darbo dieną nuo
deklaracijos

taisyklėse

reikalavimus.

Ūkio subjektai, ketinantys platinti augalų

platinimo

panaikinimo

pateikimo

dienos,

jeigu

apžiūrą, (toliau – pareiškėjas) Tarnybai pateikia
šiuos dokumentus:

visi

 laisvos formos prašymą, kuriame turi

deklaracijoje nurodyti duomenys ir pateikti

būti nurodyti ūkio subjekto pavadinimas, kodas,

papildomi dokumentai atitinka Augalų apsaugos

buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio

produktų platinimo leidimų išdavimo, jų galiojimo

pašto adresas (jeigu yra);

sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo,
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 turimos apžiūrų įrangos sąrašą ir jos
pagrindines metrologines charakteristikas;
 turimos apžiūrų įrangos metrologinio
įvertinimo dokumentų kopijas;
 darbuotojų

registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę
apžiūrą suteikimo, ir apie tai informuoja
pareiškėją. Priėmus sprendimą nesuteikti teisės
registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą,

techninio

išsilavinimo

dokumentų kopijas (darbuotojai turi turėti ne
žemesnį kaip aukštesnįjį (aukštąjį neuniversitetinį)
technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą);
 darbuotojų pasirengimo atlikti techninę
apžiūrą pažymėjimų kopijas.

pareiškėjas

informuojamas

apie

atsisakymo

suteikti teisę motyvus.
Purkštuvų techninės apžiūros įmonės taip pat
turi teisę registruoti naujus purkštuvus.
Purkštuvų techninės apžiūros įmonė, kuriai
suteikta teisė registruoti purkštuvus ir atlikti jų

Tarnyba per 15 darbo dienų nuo prašymo

techninę apžiūrą, privalo įvesti duomenis apie

gavimo įvertina gautus dokumentus ir priima

įregistruotą purkštuvą ir (ar) atliktą apžiūrą į

sprendimą

Tarnybos tvarkomą purkštuvų duomenų bazę.

dėl

pareiškėjo

pasirengimo

vertinimo dėl purkštuvų techninės apžiūros

Tarnyba organizuoja purkštuvų techninės

įmonių vertinimo komisijos (toliau – komisija)

apžiūros įmonės darbuotojų mokymo tikrinti

išvykimo vertinti pareiškėjo pasirengimą.

purkštuvus kursus ir išduoda pažymėjimus, taip pat

Komisija, nuvykusi į pareiškėjo buvimo

parengia purkštuvų techninės apžiūros metodiką ir

vietą, įvertina pareiškėjo pasirengimą atlikti

ja aprūpina įmones. Apie mokymus paskelbiama

purkštuvų

Tarnybos

techninę

apžiūrą

bei

registruoti

purkštuvus. Tikrinama, kaip pareiškėjo pateikta

interneto

svetainėje,

skyriuje

„Naujienos“, ir elektroniniu paštu.

informacija atitinka faktinę padėtį, įvertinama, ar
turima

įranga

ir

patalpos

bei

darbuotojų

kvalifikacija atitinka Purkštuvų techninės apžiūros
įmonių gamybinių patalpų, įrangos ir darbuotojų
kvalifikacijos

reikalavimus,

nurodytus

Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos
techninės apžiūros taisyklių 4 priede. Pareiškėjas
turi atlikti demonstracinę (parodomąją) purkštuvo
techninę apžiūrą.
Komisija

Informacija ketinantiems tiekti rinkai trąšas ir
(ar) dirvožemio gerinimo priemones, tinkančias
naudoti ekologinėje gamyboje
Ūkio subjektai, norintys gauti Tarnybos
patvirtinimą, kad jų tiekiamos trąšos ir (arba)
dirvožemio

įmonės

tikrinimo

ataskaitą pateikia Tarnybos vadovui, kuris per 5
darbo dienas priima sprendimą dėl teisės

priemonės

gali

būti

naudojamos ekologinėje gamyboje, turi Tarnybai
pateikti prašymą išduoti trąšos ar dirvožemio
gerinimo

pareiškėjo

gerinimo

ekologinėje

priemonės

tinkamumo

gamyboje

patvirtinimą

nurodytus reikalingus dokumentus:

naudoti
ir

jame
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 išsamią informaciją apie trąšos ir (arba)
dirvožemio gerinimo priemonės sudėtį;
 išsamų

gamybos

Tarnyba

patikrina,

ar

trąša

ir

(arba)

dirvožemio gerinimo priemonė atitinka teisės aktų

technologijos

ir

naudojamų žaliavų aprašymą;

reikalavimus. Jeigu nusprendžiama, kad trąša ir
(arba) dirvožemio gerinimo priemonė leistina

 trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo

naudoti,

Tarnyba išduoda ūkio

subjektui

priemonės žaliavų tiekėjo pareiškimą, kad pateikti

(platintojui) trąšos ar dirvožemio gerinimo

produktai nėra pagaminti iš genetiškai modifikuotų

priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje

organizmų (GMO) ar naudojant GMO;

gamyboje patvirtinimą, kuris galioja 3 metus.

 produkto cheminės sudėties tyrimų

Atkreipiame

dėmesį,

kad

dirvožemio

protokolą (kuriame nurodytos pagrindinės ir

gerinimo priemonėms, sudarytoms

antrinės augalams tręšti skirtos maisto medžiagos,

mikroorganizmų,

vandenyje

neišduoda.

tirpios

medžiagos,

kenksmingos

Tarnyba

tik

iš

patvirtinimų

priemaišos, mikrobiologinė tarša), išduotą ne

Jeigu kurios nors ES valstybės įstaiga,

anksčiau kaip prieš 6 mėnesius nuo pateikimo

atsakinga už leidimo naudoti trąšas ir (arba)

Tarnybai datos. Protokolas turi būti išduotas ES

dirvožemio

valstybės narės laboratorijoje, pagal ISO/IEC

gamyboje išdavimą, yra išdavusi sertifikatą,

17025 standartą akredituotoje tirti konkrečias trąšų

leidimą

ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonių sudėtyje

dokumentą, kad tam tikro pavadinimo trąšos ir

esančias medžiagas;

(arba) dirvožemio gerinimo priemonės leistinos

 Lietuvos žemės ūkio mokslo studijų

gerinimo

arba

naudoti

priemones

kitokį

ekologinėje

patvirtinimo

gamyboje,

Tarnyba

krypties arba kitos ES valstybės narės atitinkamos

patvirtinimo

mokslo įstaigos patvirtinimą (išverstą į lietuvių

subjektui pateikus kitos ES valstybės įstaigos

kalbą), kad trąša ir (arba) dirvožemio gerinimo

išduotą patvirtinimą (ir jo vertimą į lietuvių

priemonė

kalbą),

yra

tinkama

naudoti

ekologinėje

gamyboje, veiksminga ir stabili. Siekiant įvertinti
trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės
tinkamumą

naudoti

ekologinėje

gamyboje,

papildomai

oficialų

ekologinėje

Tarnyba

jį

nebeišduoda.

paskelbia

Ūkio

interneto

svetainėje.
Prašymų išduoti trąšos ar dirvožemio
gerinimo

priemonės

tinkamumo

naudoti

Tarnyba gali paprašyti pateikti trąšos ir (arba)

ekologinėje gamyboje patvirtinimą ar paskelbti

dirvožemio gerinimo priemonės tyrimo ataskaitą,

Tarnybos interneto svetainėje formos pateiktos čia.

kurios pagrindu buvo parengtas mokslo įstaigos
patvirtinimas;
 produkto etiketės kopiją.

Informacija ketinantiems tiekti rinkai
tręšiamuosius produktus
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Tręšiamieji produktai gali būti tiekiami
rinkai, kai jie atitinka Lietuvos Respublikos

Atkreipiame dėmesį, kad draudžiama tiekti
rinkai amonio karbonato trąšas.

tręšiamųjų produktų įstatyme nurodytas sąlygas:


yra įtraukti į Identifikavimo sąrašą;



supakuoti

ir

paženklinti

pagal

Informacija ketinantiems įvežti į Lietuvos
Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne ES
valstybių narių ir ne EEE valstybių

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministro nustatytus reikalavimus. Jeigu tręšiamasis

Ūkio subjektai, ketinantys įvežti į Lietuvos

produktas tiekiamas be pakuotės, informacija

Respubliką AAP iš ne ES valstybių narių ir ne EEE

valstybine kalba turi būti pateikta tręšiamojo

valstybių privalo turėti vienkartinį leidimą.
Norintieji gauti vienkartinį leidimą Tarnybai

produkto lydimajame dokumente;


tiekiami

rinkai

su

gamintojo

turi pateikti deklaraciją apie ketinimą vykdyti

saugos

veiklą, kurios forma nurodyta Augalininkystės

duomenų lapais, nustatytais atvejais – naudojimo

tarnybos tinklalapyje http://www.vatzum.lt/lt/veik

instrukcijomis, tręšiamojo produkto akredituotos

los-sritys/agrochemija/.

laboratorijos

užpildyti / pažymėti visas nurodytas grafas.

parengtais

techniniais

dokumentais:

cheminės

sudėties

tyrimo

Deklaracijoje

būtina

protokolais, kuriuose nurodytos pagrindinės ir

Tarnyba, gavusi deklaraciją, sutikrina visus

antrinės augalams tręšti skirtos maisto medžiagos,

pateiktus duomenis bei informaciją apie sumokėtą

vandenyje

valstybės rinkliavą (privaloma sumokėti 88 Eur,

tirpios

medžiagos,

kenksmingos

priemaišos, mikroorganizmai;


didelį azoto kiekį (N (azotas) >

kai planuojamas įvežti AAP įregistruotas Lietuvos
Respublikoje, 23 Eur – kai neįregistruotas

28 proc.) turinčios amonio nitrato trąšos rinkai

Lietuvos

tiekiamos prieš tai atlikus atsparumo detonacijai

moksliniams tyrimams).

Respublikoje

AAP

yra

skirtas

bandymą. Atsparumo detonacijai bandymas

Vienkartinis leidimas išduodamas įvežti

turi būti atliktas ne anksčiau kaip prieš 3

vieno AAP pavadinimo kroviniui į Lietuvos

mėnesius iki didelį azoto kiekį turinčių amonio

Respubliką vieną kartą. Vienkartinis leidimas

nitrato trąšų tiekimo rinkai. Laboratorijos

išduodamas 45 kalendorinėms dienoms arba iki

išduotas didelį azoto kiekį turinčių amonio nitrato

AAP registracijos galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau

trąšų partijos atsparumo detonacijai sertifikatas ir

kaip 45 kalendorinėms dienoms nuo vienkartinio

bandymo rezultatai Tarnybai turi būti pateikiami

leidimo išdavimo dienos.

ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki trąšų
pateikimo rinkai.

Vienkartinis leidimas laikomas išduotu kitą
dieną nuo deklaracijos pateikimo Tarnybai dienos.
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Tarnyba per 5 darbo dienas nuo deklaracijos
pateikimo

patikrina

deklaracijoje

nurodytos

saugojimo vietos (‑ų) atitiktį Augalų apsaugos
produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo
taisyklių nustatytiems reikalavimams.
Vienkartinis leidimas neišduodamas, kai
nesumokėta valstybės rinkliava, AAP planuojami
saugoti gyvenamosios paskirties pastatuose ar jų
patalpose, kai kreipiamasi anksčiau kaip po
vienerių metų nuo vienkartinio leidimo galiojimo
panaikinimo.
Tarnyba konsultuoja telefonu, el. paštu,
interneto svetainėje, rengia viešąsias konsultacijas,
organizuoja seminarus.
Šią informaciją parengė Agrochemijos
skyrius (kontaktai) 2019 m. rugpjūčio mėnesį.

El. paštas: info@vatzum.lt
Ūkio subjektų priežiūra:
http://www.vatzum.lt/lt/administracineinformacija/ukio-subjektu-prieziura/
www.vatzum.lt

