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VšĮ EKOAGROS1



Įsteigta 1997 m. kovo 14 d.

Steigėjai – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

2014 m. iš dalininkų pasitraukia Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija, o Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerijai pavedama įgyvendinti valstybės, 
kaip viešosios įstaigos „Ekoagros“ savininkės, turtines ir 
neturtines teises ir pareigas

Pripažinta ekologiškų produktų kontrolės institucija –
valstybės narės viešąja administracine ekologinės gamybos 
ir ekologiškų produktų ženklinimo klausimams skirta 
įstaiga, kuriai kompetentingos institucijos yra 
suteikusios visus įgaliojimus

EKOAGROS ISTORIJA1



EKOAGROS SUDĖTIS1

TARPTAUTINĖS NARYSTĖS:

QUAVERA ALLIANCE

IFOAM OE

IFOAM OI

EOCC

ACA

DARBUOTOJAI 76
PADALINIAI 3

BENDRADARBIAVIMAS:

NMA, VMVT, VAT ŽŪM, ŽŪIKVC 
ir kt.
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SERTIFIKAVIMAS

Ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų 
gamybos sertifikavimas pagal ES teisės 
aktus ir nacionalines taisykles

2021 m. - 2894 pareiškėjai, 266.550 ha

[EKOAGROS]
Sertifikavimas pagal USDA 
NOP reikalavimus

2021 m.  - 9 pareiškėjai

KZ-BIO-170

Sertifikavimas pagal 
Ekvivalentiškumą standartą

2021 m.  - 11 pareiškėjų

LT-NKP-001
Sertifikavimas produktų 
pagamintų pagal nacionalinę 
maisto kokybės sistemą

2021 m.  - 355 pareiškėjų

EKOAGROS VEIKLA

LT- EKO-001
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SERTIFIKAVIMAS PRIVATŪS STANDARTAI

Patikros pagal papildomus kitų
šalių nacionalinius ir privačius
standartus: Demeter, Bio Suisse,
Bio Austria, Bioland, Naturland,
KRAV, Taivano ekologinį standartą

2021 m. – 109 pareiškėjai

LITERATŪRA

Specialios literatūros apie
standartus ir sertifikavimą platinimas

Šviečiamoji veikla ekologinės
žemės ūkio ir maisto produktų
temomis

EKOAGROS VEIKLA

VIEŠASIS MAITINIMAS PATIKROS ŠVIETIMAS

2021 m. – 4 pareiškėjai



ES EKOLOGINĖS GAMYBOS
PLĖTROS VEIKSMŲ PLANAS2
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1 KRYPTIS 2 KRYPTIS 3 KRYPTIS

25 PROC. IKI 2030

Skatinti paklausą ir 
užtikrinti vartotojų 
pasitikėjimą

Skatinti perėjimą į 
ekologinę gamybą ir 
stiprinti visą vertės 
grandinę

Stiprinti ekologinio 
ūkininkavimo indėlį į 
aplinkos tvarumą

NUO ŪKIO IKI STALO IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS STRATEGIJOS

23 VEIKSMAI
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2020 M. EKOAGROS 
APKLAUSOS DUOMENIMIS:

76% žino Europos Sąjungos ekologinės gamybos 
ženklą;

29% pasitiki ekologiškų produktų ženklais;

14% perka ekologiškus produktus kartą į savaitę;

68% neperka dėl aukšto ekologiškų produktų 
kainos;

25% žino apie sertifikavimą ir kontrolę.

VARTOTOJAI
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TEISINĖ BAZĖ

➢ Reglamentas (ES) Nr. 2017/625

➢ Reglamentas (ES) Nr. 2018/848

➢ Europos Komisijos deleguotieji 
ir įgyvendinamieji teisės aktai

➢ Nacionalinės ekologinės 
gamybos taisyklės

SERTIFIKAVIMAS

Procedūra, kuria kontrolės įstaiga 
patvirtina, kad laikomasi su 
ekologine gamyba susijusių teisės 
aktų reikalavimų

ŽENKLINIMAS

Ženklinami visi tiekiami rinkai 
ekologinio žemės ūkio gamybos 
reikalavimus atitinkantys ir 
sertifikavimo įstaigos sertifikuoti 
ekologiški produktai, kurie skirti 
žmonių arba gyvūnų maistui

KAIP STIPRINAMAS VARTOTOJŲ PASITIKĖJIMAS

LT-EKO-001



SERTIFIKAVIMAS3



3 TIKSLAS – KODĖL?

…kiekvieną kartą, kai vartotojas perka ekologišką obuolį iš savo 
vietinio prekybos centro arba pasirenka ekologišką vyną iš savo 
mėgstamo restorano meniu, jis gali būti tikras, kad jie pagaminti 
laikantis ekologinės kontrolės ir sertifikavimo reikalavimų, kuriais 
siekiama tausoti aplinką ir gyvūnus...

https://ec.europa.eu
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➢ Teisinis reguliavimas
➢ Teisiniai ir sutartiniai reikalavimai
➢ Nešališkumo valdymas
➢ Atsakomybė ir finansavimas  
➢ Nediskriminacinės sąlygos  
➢ Konfidencialumas 
➢ Viešai prieinama informacija

➢ Kompetentingų institucijų 
pripažinimas  

➢ Kokybės vadybos sistema  
➢ Darbuotojų kompetencija / 

tikrintojų rotacija 
➢ Reguliarūs vidiniai ir išoriniai 

mokymai
➢ Korupcijos prevencija 
➢ Pranešėjų apsauga  
➢ Šviečiamoji veikla ir t.t.

REIKALAVIMAI – KAIP? 



3 SERTIFIKATAS – KAS?

Sprendimas

Sutartis

Paraiška Sertifikavimo įstaiga

Patikra

Pareiškėjas

Sertifikatas
Kontrolė iki sekančios 

patikros



03 VERTĖ IR PATVIRTINIMAS

SERTIFIKAVIMO vertė yra pasitikėjimo 
laipsnis ir patvirtinimas, kad 
sertifikavimas atliktas nešališkai ir 
kompetentingai, trečiajai šaliai 
akivaizdžiai įrodžius atitiktį 
nustatytiems reikalavimams

https://webgate.ec.europa.eu/



3 Link 2030

SKAITMENINĖS TECHNOLOGIJOS

....skirtos tobulinti ekologinį 
sertifikavimą, nukreiptos užtikrinti 
skaidrumą visoje tiekimo grandinėje 
ir produktų atsekamumą, siekiant
stiprintų vartotojų pasitikėjimą.



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 


