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Tikslas užtikrinti...

• Teisės aktų ir sertifikavimo reikalavimų įgyvendinimą

• ES logotipo ar eko terminų teisingą naudojimą

• Veiklos vykdytojo kontrolės sistemos efektyvumą 
(tobulinimą)

• Patenkinti vartotojo lūkesčius  ir stiprinti pasitikėjimą 
ekologiškais produktais



Tikslas įvertinti veiklas...

• Paruošimo (perdirbimas, pakavimas, perženklinimas)

• Gamybos (tik grybų augintojams)

• Sandėliavimo

• Platinimo/ pateikimo rinkai ( prekyba, didmeninė prekyba, 
nuotolinė prekyba, mažmeninė prekyba)

• Eksporto (į ne ES šalis)

• Importo (iš ne ES)



Patikrų formos

• Fizinė arba 
dokumentinė

• Pilnos apimties arba 
dalinė

➢Pranešta (žema rizika)

➢Nepranešta  (aukšta 
rizika)



• Pradinė  

➢ pirmą kart sertifikuojant ekologinę gamybą, papildant 
sertifikatą nauja veikla, nauja gamybos vieta, nauju 
technologiniu procesu

• Kasmetinė (pilnos apimties):  

➢ sertifikato pratęsimo

• Papildoma patikra:

➢ pagal rizikos vertinimą, skundą, įtariamos neatitikties / 
oficialaus tyrimo pagrindu

• Mokama patikra (nustatytos neatitikties šalinimo 
veiksmų vertinimui)

• Nuotolinė patikra (Covid-19);

Patikrų tipai



Patikros paremtos rizika

• Veikla

• Produktas

• Neatitiktys

• Produktų sumaišymas,  tarša

• Korekcinių veiksmų įgyvendinimas

• Rizikos taškai ir prevencinės priemonės

• Procedūros

• Savikontrolė



Laiškas dėl tikrinimo
Nurodoma:

• Tikrinimo data

• Tikrintojas - ekspertas

• Dokumentai (turėti patikros metu, atsiųsti 5 d. iki patikros)

Privalu atsiųsti:

➢ kokybės užtikrinimo programų (ekologinės gamybos savikontrolės) rezultatus;

➢ ekologinės gamybos žaliavų / produktų tvarkymo procedūrą su nurodytais kritiniais taškais bei prevencinėmis priemonėmis

➢ gamybos ataskaitą

➢ tiekėjų / pirkėjų sąrašą

➢ Nauja

➢ Sertifikuojamų produktų sąrašas forma F-162.xls

➢ Procedūrų peržiūros reguliarumas ir kokių imsis priemonių nustačius neatitikimą. Pateikiami įrodymai. 

• Apmokėti išankstinę sąskaitą

Pastaba: kaip galima anksčiau prieš patikrą atsiųsti prašomus dokumentus (produktų sąrašą formą F-162, sąnaudų - išeigų balansą už  
nurodytą laikotarpį, tiekėjų sąrašą, valymo / dezinfekavimo medžiagų duomenis, pirkėjų sąrašą).



Sertifikuojamų produktų sąrašas F-162.xls

• keli padaliniai, kelios formos F-162. Forma siunčiama exel formatu info@ekoagros.lt .

mailto:info@ekoagros.lt


F-162.xls pildymo klaidos

• Parenkama netinkama produkto grupė;

• Nepilnas, neaiškus pavadinimas (pvz. 
kviet miltai; j. serb. džemas);

• Neišvardinamos visos veiklos su 
sertifikuojamais produktais (pvz. 
paruošimas - kanapių aliejus, tačiau 
nenurodomi importuojami produktai);

• Produkto pavadinime yra pertekliniai 
duomenys:

➢ ekologiškumo terminai Ekologiškas, bio;

➢ išfasavimas (100 g; 5 l); 



Pasikeitimai...

Formoje F-162 išvardinami visi sertifikuojami produktai, veiklos, subrangovai. 



Masės balanso ataskaita

Klaidos: 

➢ Praeitų metų ir einamais metais gautos ataskaitos likučio duomenys nesutampa

➢ Nenurodomi visi ekologinės gamybos produktai (E, P2, neekologiški turintys eko sudėtinių dalių)

➢ Neatitinka laiške nurodyto laikotarpio

➢ Duomenys ataskaitoje nesutampa su apskaitos duomenimis

➢ Ataskaita nerodo masės (sąnaudų ir išeigos) balanso



Maisto produkto receptūra F-008/1

Failo pavadinimas – atitinka produkto pavadinimą. Pvz. ekologiško jogurto su mėlynėmis receptūra. 
Būtina pridėti neekologiškų žaliavų specifikacijas. 



Pasitaikančio receptūros pateikimo 
klaidos

• Nurodomas netikslus kvapios medžiagos pavadinimas;

• Nenurodomas tikslus neekologiškos žaliavos pavadinimas ( pvz. 
fermentas nenurodant koks / kokie pvz.  „Maxilact Super“ 
fermento preparatas); Nenurodoma ar fermentas yra pagalbinė 
medžiaga ar maisto priedas. 

• Neteisingai nurodoma šalis (-ys), kurioje (-se)   užaugintos 
ekologiškos žaliavos;

• Nepridedamos specifikacijos;



Kad patikra vyktų sklandžiai...

1. Įsitikinkite, kad audito dieną visi susiję darbuotojai būtų pasiekiami 
2. Paruoškite laiške „dėl kasmetinio tikrinimo“ nurodytą informaciją
3. Sąžiningai atsakykite į visus tikrintojo klausimus. Atsakymus pagrįskite 

dokumentais 

4. Pateikite dokumentų originalus, ne kopijas (apskaitos dokumentai, įrangos 
specifikacijos dėl jonizuojančios spinduliuotės; aruodo maksimali talpa ir kt. )

5. Patalpos, informacinės sistemos turi būt prieinamos (+ neekologinės 
gamybos)

6. Bendradarbiaukite

Peržiūrėkite protokole pateiktą informaciją. 
Jei yra netikslumų iškart informuokite tikrintoją. 
Po patikros pradėkite ruošti nustatytos neatitikties taisymo darbus. 



Dažniausiai nustatomi neatitikimai...

1. VMVT išduotame maisto tvarkymo pažymėjime nėra įtraukti ekologiški produktai 

2. Nepateikti įrodymai ir procedūros, kuriose būtų numatyta, kad veiklos vykdytojas kiekvienu 
gamybos, paruošimo ir platinimo etapu imamasi, kai tinkama, prevencinių ir atsargumo 
priemonių, įskaitant sistemingą esminių procedūrinių veiksmų nustatymą ir jas reguliariai peržiūri 
ir pakoreguoja. (R2018/848 9 str. 6; 28 str. 1; II priedas IV dalis 1.2; 1.3; 1.4. a) ir c); V dalis 1.2; 1.3; 
1.4. a) ir c); R2021/2119 2 str. 2).

3. Priėmimo metu nedaromi įrašai, kad kryžminiu būdu patikrinama ar kontrolės institucijos kodas  
ir partijos identifikavimo žyma ant etiketės sutampa su lydinčiuose  dokumentuose pateikta 
informacija. (R2018/848 III priedas 5)

4. Veiklos vykdytojas nevykdo savikontrolės ir nepateikia jo paties kokybės užtikrinimo programų 
rezultatų. (R2018/848 2 str. 4; R178/2002 17 str. 1; R852/2004 4 str. 3 b); R2017/625 9 str. 1 d))

5. Veiklos vykdytojas laikosi pareigų ir imasi veiksmų įtariamos neatitikties atveju bei imasi 
atsargumo priemonių, skirtų užkirsti kelią neleistinų produktų ir medžiagų buvimui. (R2018/848 
27 str., 28 str. 2; R2021/279 1 str. 1)



Sertifikavimo nauda

• Sertifikavimo tikslas – suteikti visoms suinteresuotoms šalims pasitikėjimą, kad produktas 
atitinka  ekologinės gamybos reikalavimus.

• Sertifikavimo vertė yra pasitikėjimo laipsnis ir tikėjimas, kad sertifikavimas atliktas nešališkai ir 
kompetentingai, trečiajai šaliai įrodžius atitiktį nustatytiems reikalavimams.

....ekologišką produktą gaminantys verslininkai sulaukia didesnio vartotojų pasitikėjimo, kai tas produktas yra sertifikuotas....

Šaltinis: kauno.diena.lt



Ačiū Viešoji įstaiga „Ekoagros“ 

K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, 
Tel. (8 37) 20 31 81, 
Faks. (8 37) 20 31 82, 
El. p. ekoagros@ekoagros.lt
www.ekoagros.lt 


