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DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO REGISTRACIJOS  

 

 

Lietuvos ūkininkų sąjunga (toliau – LŪS) nariai susipažino su teisės aktų projektų sistemoje 

patalpintu derinimui su suinteresuotomis institucijomis ir visuomene Augalų apsaugos produktų 

saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, 

tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo projektu (toliau – Įsakymas) 

ir teikia savo narių pastebėjimus.  

Visų pirma LŪS nariai teigiamai vertina 2021 metams paliktą galimybę pildyti Augalų 

apsaugos produktų panaudojimo žurnalą visose galimose jo formose: popieriuje, PPIS arba 

elektroninėje formoje. Tačiau atkreipia dėmesį, kad tiek 2021, tiek po 2022 metų balandžio 

įsigaliosiantis reikalavimas suvesti duomenis į žurnalą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo augalų 

apsaugos produktų panaudojimo yra nepagrįstas – terminas yra per trumpas. Toks biurokratinis 

reikalavimas didina administracinę naštą ūkininkams įtemptu darbymečiu, priversdamas juos ieškoti 

ir taip trūkstamų papildomų darbo rankų arba versdamas pirkti papildomas paslaugas žurnalui 

pildyti, dėl ko bus patiriamos papildomos išlaidos. Į pagalbą pasitelkiant įsakymu siūlomus 

seniūnijų darbuotojus, šio termino įgyvendinimas taip pat nėra garantuojamas dėl to, kad 

laikotarpis, kada prasideda intensyvus augalų apsaugos produktų naudojimas, sutampa su žemės 

ūkio naudmenų deklaravimo laikotarpiu. Seniūnijų darbuotojai tuo metu ypatingai užimti padėdami 

užpildyti pasėlių deklaracijas, dirba ribotais grafikais, ne visi turi kompetencijos kaip teisingai 

užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalus. 
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Su tvarka, aprašyta Įsakymo 92 punkte,  kuri įsigaliotų nuo 2022 m. balandžio 5 d., galima 

būtų sutikti patenkinant tam tikras sąlygas. Visų pirma, jei registracijai skirta sistema būtų pritaikyta 

sklandžiai veikti vienu metu esant dideliam naudotojų srautui, o kaimo vietovėse būtų užtikrintas 

geras internetinis ryšys. Kita būtina sąlyga – elektroninės formos sistema turi būti patobulinta ir 

paprasta naudoti. Šiandien esanti PPIS vartotojo sąsaja yra absoliučiai nefunkcionali ir nepritaikyta 

vartotojui – su ja nepatogu dirbti net kompiuteriu ir užima labai daug laiko, o kitomis priemonėmis 

jos naudoti praktiškai neįmanoma. Sistema turi būti paruošta priimti duomenis iš kitų ūkininko ūkio 

elektroninių duomenų bazių: turi būti suderinamas duomenų apsikeitimas tarp ūkio duomenų bazių 

ir PPIS taip, kaip veikia duomenų perdavimas VMI valdomose, pavyzdžiui, iMAS, iVAZ sistemos. 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad naudojantis skaitmenizacijos privalumais, ūkininkui duomenų 

pildymui nereikėtų skirti daug laiko, nes laiko kaina darbymetyje yra didžiulė. Todėl būtų pažangu 

ir naudinga sukurti mobiliąją aplikaciją, kad naudojantis išmaniaisiais įrenginiais, turinčiais 

nesudėtingas vartotojo atpažinimo sistemas, maksimaliai būtų supaprastinta veiksmų seka, 

suteikianti prieigą prie duomenų surinkimo sistemos, ir intuityviais, lengvai nuspėjamais veiksmais 

būtų užpildomos reikalingos žurnalo grafos. Šiuo metu esanti PPIS sistema žurnalų pildymo atvejui 

nėra iki galo aiški ir tobula. Teisingiausia būtų užvesti kiekvienam ūkininko deklaruotam laukui po 

kortelę, kurioje chronologine tvarka būtų pildomi visi AAP naudojimo atvejai. Žurnale turi būti 

atsisakyta perteklinės, nereikšmingos informacijos grafų, tokių kaip pvz. „apdorojimo pradžia ir 

pabaiga“.  

 Galiausiai, norint prisijungti užpildyti žurnalą, neturėtų būti reikalinga elektroninė 

bankininkystė – taip ūkininkui būtų paprasčiau užpildyti žurnalą pasitelkiant reikalingus specialistus 

ir neatskleidžiant tokių asmens duomenų kaip  el. bankininkystės duomenys.  

Skaitmenizuojant ūkio duomenų surinkimo procedūras tikimės, kad Žemės ūkio ministerija 

nedarys skubotų sprendimų, o procesai bus apgalvoti, siūlomos priemonės ar įrankiai bus iki galo 

išdirbti, paprastai naudojami, kad skaitmenizacija iš esmės padėtų ūkininkams vykdyti 

įsipareigojimus, o ne preišingai – atitraukinėtų juos nuo tiesioginio darbo, didintų administracinę 

naštą.  
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