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DRAUDIMAS NAUDOTI AUGALŲ 
APSAUGOS PRODUKTUS 

ŽALINIMUI SKIRTUOSE PLOTUOSE

Nuo 2018 m. visoje Europos 
Sąjungoje įsigalioja augalų apsaugos 
produktų (AAP) naudojimo žalinimui 
skirtuose plotuose draudimas. Siekiant 
padėti žemdirbiams lengviau prisitaikyti 
prie pasikeitusių sąlygų, sudarytos sąlygos 
lengviau įgyvendinti žalinimo reikalavimus. 

ĮSĖLIS

Plotuose, kuriuose žalinimo tikslais 
naudojamas įsėlis, AAP draudimas galioja 
įsėlinės kultūros išlaikymo laikotarpį, t. y. 
tik po einamaisiais metais deklaruojamų 
augalų derliaus nuėmimo. AAP 
naudojimas nėra draudžiamas 
deklaruojamų augalų plotuose iki jų 
derliaus nuėmimo. 

Įsėlis gali būti išlaikomas trumpiau nei iki 
spalio 15 d., su sąlyga, kad pradedama 
žieminių augalų sėja. 

POSĖLIS

Plotuose, kuriuose žalinimo tikslais 
naudojamas posėlis, AAP draudimas 
galioja posėlinės kultūros išlaikymo 
laikotarpį, t. y. tik po einamaisiais metais 
deklaruojamų augalų derliaus nuėmimo. 

Posėlis gali būti išlaikomas trumpiau nei iki 
spalio 15 d., su sąlyga, kad jis bus išlaikytas 
minimalų, nenutrūkstamą 8 savaičių 
terminą, o apie įvykdytą posėlio sėją 
Pareiškėjas praneš Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai (NMA) per 7 dienas. 

AZOTĄ KAUPIANTYS AUGALAI

Draudimas nenaudoti AAP azotą 
kaupiančių augalų plotuose galioja nuo 
sėjos pradžios iki derliaus nuėmimo.

PŪDYMAS

Juodojo ir žaliojo pūdymo plotuose, kurie 
skirti žalinimui - augalų apsaugos 
produktų naudojimas draudžiamas nuo 
einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d. 

POKYČIAI ŽALINIME



PARAMA SKIRIAMA TIK TIEMS, 
KURIE PATYS DIRBA 

DEKLARUOJAMUS PLOTUS

Griežtesnė kontrolė pareiškėjų žemės ūkio 
veiklos vykdymo įrodymo dokumentams 
bei jų pateikimo tvarkai. 

Ypatingas dėmesys atkreipiamas į 
rizikingiausių pareiškėjų (deklaruojančių 
didesnius nei 30 ha. plotus ir galimai 
nevykdančių realios žemės ūkio gamybos 
veiklos) kontrolę.  NMA paprašius, 
nepakaks parodyti sąskaitos faktūros ir 
kvito – reikės pateikti ir pinigų mokėjimo 
per bankus ar kitas kredito įstaigas 
įrodymus.

SANKCIJŲ UŽ LAIKU NEPATEIKTUS  AR 
PATEIKTUS SU VĖLAVIMU DOKUMENTUS 

ŠVELNESNIS TRAKTAVIMAS 

Jei ankščiau tam tikrais atvejais nepateikus 
dokumentų parama būdavo nemokama, tai nuo
2018 m. bus taikomas išmokų mažinimas už 
pavėluotą dieną – lygiai taip pat, kaip tai yra 
daroma vėluojant pateikti paraiškas. 

Švelnesnis sankcijų traktavimas taikomas šiais 
dokumentų pateikimo atvejais:

kai jaunasis ūkininkas yra juridinis asmuo;
kai susietoji parama skiriama už sertifikuotos 
javų sėklos naudojimą bei cukrinius runkelius; 
kai įtariamas galimas valdos skaldymas; 
kai deklaruoja naujas pareiškėjas ar 
deklaruojamas 2 metus nedeklaruotas plotas. 

PATOBULINTAS PARAIŠKŲ 
PRIĖMIMO/TEIKIMO PROCESAS 

spartesnis (automatizuotinas) duomenų 
apie sertifikuotos javų sėklos susietajai 
paramai įvedimas;

siekiant greitesnio paraiškų pateikimo, 
teikiant paraišką pateikiami praėjusių metų 
deklaracijoje naudoti duomenys (deklaruoti 
augalai, požymiai ir pan.); 

siekiant mažinti klaidų skaičių, 
pasitaikančių deklaravimo metu – 
pareiškėjui automatiškai uždedami jam 
potencialiai tinkantys požymiai. 

TIKSLINGESNIS PARAMOS 
SKIRSTYMAS

SANKCIJŲ ŠVELNINIMAS
PAPRASTESNIS DEKLARAVIMO 

PROCESAS



Pasėlių įvairinimo laikotarpis Nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki liepos 31 d.  

Pūdymo išlaikymo laikotarpis

Posėlio išlaikymo terminai

KŽS ribų pasikeitimo (netinkamų plotų pavertimo į 
tinkamus) aprašymo laikotarpis 

Pievų šienavimo terminas

Žolės ritinių išvežimas iš užliejamų teritorijų 
terminas

Atvirajame grunte auginamų vaisių ir uogų 
derliaus nuėmimo terminas 

Privaloma išlaikyti nuo sausio 1 iki liepos 31 d., o žaliajame pūdyme auginami augalai į dirvą turi būti 
įterpiami iki rugsėjo 15 d. 

ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPISĮSIPAREIGOJIMAS

Nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki gruodžio 1 d. - kitiems deklaravimo metams

1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. (skaitytinai). Pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų 
registre įregistravusiems bičių šeimas, iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. (skaitytinai)

Iki einamųjų metų spalio 1 d. 

Nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. arba trumpiau nei iki spalio 15 d., su sąlyga, kad pradedama 
žieminių augalų sėja 

Įsėlio išlaikymo terminai

Užmirkusių netinkamų paramai plotų aprašymo laikotarpis Nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki liepos 1 d. - kitiems deklaravimo metams

Kai paraiška dėl susietosios paramos už sertifikuota 
sėkla apsėtus javų plotus teikiama savarankiškai, 
privaloma Agentūrai pateikti sertifikuotos sėklos 
įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus 

Pavėluotai pateikiami dokumentai priimami iki 
einamųjų metų rugpjūčio 19 d., o už kiekvieną 
pavėluotą darbo dieną išmokos jaunajam ūkininkui 
suma sumažinama 1 proc.

Kai pareiškėjas jaunasis ūkininkas 
yra juridinis asmuo

Kai įtariama, kad pareiškėjas padidino deklaruotą plotą, 
siekiant gauti didesnę paramos sumą, Agentūra gali paprašyti 

pateikti žemės nuosavybės ar žemės valdymo teisės 
patvirtinimo dokumentus kuriuos privaloma pateikti 

Kai pareiškėjas pats pildo paraiškos elektroninę formą ir 
deklaruoja pirmą kartą arba deklaruojamas 2 metus 

nedeklaruotas plotas, Agentūrai privaloma pateikti visų 
deklaruojamų plotų žemės valdymo teisės  patvirtinimo 

dokumentus 

Nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. arba trumpiau nei iki spalio 15 d., su sąlyga, kad jis bus 
išlaikytas minimalų, nenutrūkstamą 8 savaičių terminą 

Ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 25 d., 
pateikia sąrašus apie fizinius asmenis, 
dalyvaujančius šio juridinio asmens veikloje.

Iki einamųjų metų lapkričio 15 d. 

Pavėluotai pateikiami dokumentai priimami iki 
einamųjų metų rugpjūčio 26 d., o už kiekvieną 
pavėluotą darbo dieną išmokos suma 
sumažinama 1 proc.Kai paraiška dėl susietosios paramos už plotus, kuriuose 

auginami cukriniai runkeliai teikiama savarankiškai, privaloma 
Agentūrai pateikti su baltojo cukraus gamintoju sudarytą 

cukrinių runkelių pirkimo-pardavimo sutarties kopiją 

Iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. 

Iki einamųjų metų lapkričio 1 d. 

Iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. 

Pavėluotai pateikiami dokumentai priimami iki 
einamųjų metų lapkričio 26 d., o už kiekvieną 
pavėluotą darbo dieną išmokos suma 
sumažinama 1 proc.

Pavėluotai pateikiami dokumentai priimami iki 
einamųjų metų rugsėjo 25 d., o už kiekvieną
pavėluotą darbo dieną išmokos suma 
sumažinama 1 proc.


