
 

1 iš 5 

PATVIRTINTA 
VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 
2023 m. vasario 9 d. 
įsakymu Nr. V-20 

 
 

DOKUMENTŲ, PAGEIDAUJANT SERTIFIKUOTI EKOLOGINĖS GAMYBOS VEIKLĄ, 
PATEIKIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „EKOAGROS“ TVARKOS APRAŠAS (TV-47)  

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Ekologinės gamybos taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375, 14 punktu ir Maisto 
tvarkymo subjektų veiklos sertifikavimo ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 
3D-309, 6 punktu. 

2. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja veiklos vykdytojų pateikiamų dokumentų formas, jų 
pateikimo terminus ir būdus viešajai įstaigai „Ekoagros“ (toliau – VšĮ “Ekoagros”) ekologinės gamybos 
oficialios kontrolės atlikimui. 

 
II. VEIKSMAI PAGEIDAUJANT SERTIFIKUOTI EKOLOGINĖS GAMYBOS VEIKLAS – 

NEPERDIRBTŲ AUGALININKYSTĖS IR / AR GYVULININKYSTĖS (IŠSKYRUS BITININKYSTĘ) 
PRODUKTŲ GAMYBA 

 
3. Veiklos vykdytojai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti ekologinės gamybos veiklą, 

privalo VšĮ „Ekoagros“ pateikti deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą (forma F-003) 
(pildymo instrukcija) ir jos priedus (forma F-003/7)ir / ar forma F-003/8) (formos skelbiamos interneto 
svetainėje adresu https://www.ekoagros.lt/formos / Dokumentų formos ekologinės gamybos 
sertifikavimui) ir atitinkamai Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 
tiesioginio išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897, nustatyta tvarka pažymėti 
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (toliau – Paraiška) pageidaujamus 
sertifikuoti laukus bei gyvūnų rūšis.   

3.1. Veiklos vykdytojams, kurie 3 punkte nurodytą informaciją pateiks nuo Paraiškų teikimo 
pradžios iki Taisyklėse nustatytos paraiškų priėmimo datos (su vėlavimu), sertifikavimo procesas bus 
atliekamas einamaisiais metais ir jį užbaigus bus išduodami sertifikavimo dokumentai; 

3.2. Veiklos vykdytojai, kurie 3 punkte nurodytą informaciją pateiks po Taisyklėse nustatytos 
datos (su vėlavimu), einamaisiais metais bus įtraukti į kontroliuojamų veiklos vykdytojų sąrašą, bet pilnas 
sertifikavimo procesas bus užbaigiamas ir sertifikavimo dokumentai išduodami tik prasidėjus naujam 
Paraiškų teikimui kitais metais. Paraiškoje norimus sertifikuoti plotus ir / ar norimą sertifikuoti ūkinių 
gyvūnų rūšį sutartiniais ženklais pažymėti po Taisyklėse nustatytos datos (su vėlavimu) galima tik 
seniūnijose; 
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3.3. Laikotarpiu, kai Paraiškos nepriimamos ir veiklos vykdytojai negali 3.1 ir 3.2 punktuose 
nustatyta tvarka pažymėti norimų sertifikuoti laukų bei gyvūnų rūšies, jie VšĮ „Ekoagros“ turi pateikti 3 
punkte nurodytas formas ir papildomai formą F-003/10; 

3.4. Veiklos vykdytojai, kurie neturi žemės ūkio valdos atpažinties kodo ir negali nustatyta tvarka 
užpildyti Paraiškos, jie VšĮ „Ekoagros“ pateikia 3 punkte nurodytas formas ir F-003/10. 

4. Veiklos vykdytojai, pageidaujantys tęsti ekologinės gamybos sertifikavimą, privalo iki 
Taisyklėse nustatytos datos (su vėlavimu) pateikti Paraišką, kurioje nustatyta tvarka turi pažymėti 
pageidaujamus sertifikuoti laukus bei gyvūnų rūšis; 

5. Veiklos vykdytojai, Paraiškoje nustatyta tvarka pažymėję norimus sertifikuoti laukus bei 
gyvūnų rūšis po Taisyklėse nustatytos datos (su vėlavimu) iki kitų metų paraiškų teikimo pradžios, bus 
įtraukti į kontrolę, o sertifikavimo procesas bus atliekamas ir sertifikavimo dokumentai išduodami tik 
prasidėjus naujam Paraiškų teikimui. Paraiškoje norimus sertifikuoti plotus ir / ar norimą sertifikuoti 
ūkinių gyvūnų rūšį sutartiniais ženklais pažymėti po Taisyklėse nustatytos datos (su vėlavimu) galima tik 
seniūnijose. 

6. Laikotarpiu, kai Paraiškos nepriimamos / neleidžiamas jų keitimas ir veiklos vykdytojai 
negali 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka pažymėti norimų sertifikuoti laukų bei gyvūnų rūšies, jie VšĮ 
„Ekoagros“ turi pateikti formą F-003/10. 

7. Veiklos vykdytojai Paraiškoje nustatyta tvarka nepažymėję norimų sertifikuoti laukų bei 
gyvūnų rūšies iki Taisyklėse nustatytos datos (su vėlavimu), kurie ankstesniais metais buvo pažymėti, 
einamaisiais metais galės būti sertifikuojami ir įtraukti į sertifikavimo dokumentus, jeigu veiklos 
vykdytojai Paraiškoje nustatyta tvarka pažymės norimus sertifikuoti laukus bei gyvūnų rūšis ir raštu 
pateiks prašymą, kuriame nurodys objektyvias nepažymėjimo priežastis. VšĮ „Ekoagros“ įvertinusi veiklos 
vykdytojo nurodytas priežastis priims sprendimą dėl nurodytų plotų, gyvūnų rūšies sertifikavimo.  

8. Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis norimiems sertifikuoti plotams ir ūkinių gyvūnų 
rūšiai skaičiuojamas nuo Paraiškos patvirtinimo datos, o laikotarpiu, kai Paraiškos nepriimamos, nuo 
formos F-003/10 pateikimo Ekoagros datos.  
 

III. VEIKSMAI PAGEIDAUJANT SERTIFIKUOTI EKOLOGINĖS GAMYBOS VEIKLĄ – 
BITININKYSTĖS PRODUKTŲ GAMYBA 

 
9. Veiklos vykdytojai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti ekologinės gamybos bitininkystės 

veiklą, privalo VšĮ „Ekoagros“ pateikti deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą (forma F-003) 
(pildymo instrukcija) bei išsamų bitininkystės vieneto (ūkio) aprašymą (forma F-003/4) (formos 
skelbiamos interneto svetainėje adresu https://www.ekoagros.lt/formos / Dokumentų formos 
ekologinės gamybos sertifikavimui). Dokumentai sertifikavimui gali būti teikiami visus metus. 
 

IV. VEIKSMAI PAGEIDAUJANT SERTIFIKUOTI EKOLOGINĖS GAMYBOS VEIKLĄ –  
LAUKINĖS AUGALIJOS RINKIMAS  

 
10. Veiklos vykdytojai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti ekologinės laukinės augalijos 

rinkimo veiklą, privalo VšĮ „Ekoagros“ pateikti deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą 
(forma F-003) (pildymo instrukcija) bei išsamų laukinės augalijos rinkimo vieneto (ūkio) aprašymą (forma 
F-003/9) (formos skelbiamos interneto svetainėje adresu https://www.ekoagros.lt/formos / 
Dokumentų formos ekologinės gamybos sertifikavimui). Dokumentai sertifikavimui gali būti teikiami 
visus metus. 
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11. Veiklos vykdytojai, kurie pageidauja tęsti ekologinės gamybos laukinės augalijos rinkimo 
veiklą, einamaisiais metais gavę raštišką VšĮ „Ekoagros“ prašymą turi pateikti pageidaujamų sertifikuoti 
renkamų laukinių augalų ir vietovių sąrašą (forma F-030/3).  

 
V. VEIKSMAI PAGEIDAUJANT SERTIFIKUOTI EKOLOGINĖS GAMYBOS VEIKLĄ – 

AKVAKULTŪROS PRODUKTŲ GAMYBA 
 

12. Veiklos vykdytojai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti ekologinės akvakultūros produktų 
gamybos veiklą, privalos VšĮ „Ekoagros“ pateikti deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą 
(forma F-003) (pildymo instrukcija) bei išsamų akvakultūros gamybos vieneto (ūkio) aprašymą (forma F-
003/5) (formos skelbiamos interneto svetainėje adresu https://www.ekoagros.lt/formos / Dokumentų 
formos ekologinės gamybos sertifikavimui). Dokumentai sertifikavimui gali būti teikiami visus metus. 

13. Veiklos vykdytojai, kurie pageidauja tęsti ekologinės akvakultūros gamybos veiklą, 
einamaisiais metais gavę atskirą raštišką VšĮ „Ekoagros“ prašymą turi pateikti išsamų akvakultūros 
gamybos vieneto (ūkio) aprašymą (sertifikuojantiems ne pirmus metus) (forma F-035/1). 
 

VI. VEIKSMAI PAGEIDAUJANT SERTIFIKUOTI EKOLOGINĖS GAMYBOS VEIKLĄ – 

PRODUKTŲ TVARKYMAS 
 

14. Veiklos vykdytojai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti produktų tvarkymą, VšĮ 
„Ekoagros“ pateikia deklaraciją apie planuojamos ekologinės gamybos veiklą (forma F-008) (forma 
skelbiama interneto svetainėje adresu https://www.ekoagros.lt/formos / Dokumentų formos 
ekologinės gamybos sertifikavimui).  

15. Dokumentai sertifikavimui gali būti teikiami visus metus. 
16. Veiklos vykdytojai, sertifikuojantys ekologinės tvarkybos veiklą, turi VšĮ „Ekoagros“ per 5 d. 

d., bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos informuoti raštu apie veiklos vienete 
įvykusius pasikeitimus. 

 
VII. VEIKSMAI PAGEIDAUJANT GAUTI VIEŠOJO MAITINIMO VEIKLOS 

EKOLOGIŠKUMO ŽENKLĄ 
 

17. Veiklos vykdytojai pageidaujantys gauti viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklą, turi 
VšĮ „Ekoagros“ pateikti nustatytas formas (formos skelbiamos interneto svetainėje adresu 
https://www.ekoagros.lt/formos / dokumentų formos ekologinės gamybos sertifikavimui): 

17.1. prašymą dėl maisto tvarkymo subjektų veiklos sertifikavimo ir viešojo maitinimo veiklos 
ekologiškumo ženklo suteikimo (F-002/1); 

17.2. maisto tvarkymo subjektų veiklos sertifikavimo ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo 
ženklo suteikimo deklaraciją (F-006) ; 

17.3. laisvos formos aprašą; 
17.4. numatomų naudoti ekologiškų žaliavų pavadinimus ir šių žaliavų tiekėjų sertifikatų kopijas; 
17.5. praeito ketvirčio planuojamo ekologiškumo procento apskaičiavimą, įrodantį, kad viešojo 

maitinimo įstaiga ir ekologiško maisto ruošimo įstaiga pateks į pretenduojamo viešojo maitinimo veiklos 
ekologiškumo ženklo procentuotės intervalą (dokumentas pateikiamas Excel foratu); 

17.6. susitarimo raštu su ekologiško maisto ruošimo įstaiga kopiją (tik neruošiančiajai 
ekologiško viešojo maitinimo įstaigai). 
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18. Dokumentus veiklos vykdytojai gali teikti visus metus. 
19. Veiklos vykdytojai, sertifikuojantys ekologinio viešojo maitinimo veiklą, turi nedelsdami 

informuoti VšĮ „Ekoagros“ raštu apie veiklos vienete įvykusius pasikeitimus. 

 
VIII. DOKUMETŲ PATEIKIMO BŪDAI 

 
20. Veiklos vykdytojai dokumentus VšĮ „Ekoagros“ gali pateikti tiesiogiai, išsiųsti paštu, 

elektroniniu paštu, per E. pristatymo sistemą (kontaktinė informacija skelbiama interneto svetainėje adresu 
https://www.ekoagros.lt/kontaktai). 

 
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
21. Tvarkos aprašas yra skelbiamas VšĮ „Ekoagros“ interneto svetainėje www.ekoagros.lt. 
22. Tvarkos aprašas taikomas nuo 2023 m. vasario 10 d. 
 
 

____________________________________________________________________ 

 

 


