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VŠĮ „EKOAGROS“ TAIKOMI ĮKAINIAI  
EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ TVARKYMO SERTIFIKAVIMUI 

 
Galioja nuo 2023-01-01 

 
SERTIFIKAVIMO ĮKAINIS 

 
Kai vykdoma ekologinė gamyba (vykdomas tik ekologiškų produktų ir perėjimo prie 
ekologinės gamybos laikotarpio produktų tvarkymas) ir/arba ekologinė gamyba 
kartu su neekologine gamyba (vykdomas ekologiškų produktų ir (ar) perėjimo prie 
ekologinės gamybos laikotarpio produktų tvarkymas ir neekologiškų produktų 
tvarkymas). 
 

EKOLOGINĖS GAMYBOS PRODUKTŲ TVARKYMAS 
Kontroliuojama 
veikla Veiklos pobūdis: 

Įkainis Eur 
(be PVM) 

Įkainis Eur 
(su PVM) 

Paruošimas ekologinė gamyba 968,28 1171,62 
ekologinė gamyba kartu su 
neekologine gamyba 1101,84 1333,23 

Sandėliavimas ekologinė gamyba 500,84 606,02 
ekologinė gamyba kartu su 
neekologine gamyba 634,39 767,61 

Platinimas / 
pateikimas rinkai 

ekologinė gamyba 400,67 484,81 
ekologinė gamyba kartu su 
neekologine gamyba 534,22 646,41 

Tuo atveju, kai veiklos vykdytojas vykdo keletą veiklų iš išvardytų pirmose trijose 
eilutėse, jam yra taikomas tik vienas didžiausias iš jo vykdomų veiklų paslaugos 
įkainis. 
Jeigu veiklos vykdytojas papildomai užsiima importo ir (ar) eksporto veikla, šių 
veiklų įkainiai sumuojasi  prie taikomo įkainio pagal pirmas tris eilutes. 
Importas ekologinė gamyba 400,67 484,81 

ekologinė gamyba kartu su 
neekologine gamyba 567,61 686,81 

Eksportas ekologinė gamyba 400,67 
 484,81 
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ekologinė gamyba kartu su 
neekologine gamyba 

567,61 686,81 

 
EKOLOGINĖS GAMYBOS PRODUKTŲ TVARKYMAS  
LABAI MAŽOSE ĮMONĖSE IR ŪKININKŲ ŪKIUOSE 

Labai maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų ir kurios 
metinė apyvarta ir (arba) metinė balanso suma neviršija 2 mln. 

Kontroliuojama 
veikla Veiklos pobūdis: 

Įkainis Eur 
(be PVM) 

Įkainis Eur (su 
PVM) 

Paruošimas ekologinė gamyba 484,14 585,81 
ekologinė gamyba kartu su 
neekologine gamyba 550,92 666,61 

Sandėliavimas ekologinė gamyba 250,42 303,01 
ekologinė gamyba kartu su 
neekologine gamyba 317,20 383,81 

Platinimas / 
pateikimas 
rinkai 

ekologinė gamyba 200,33 242,40 
ekologinė gamyba kartu su 
neekologine gamyba 267,11 323,20 

Tuo atveju, kai veiklos vykdytojas vykdo keletą veiklų iš išvardytų pirmose trijose eilutėse, 
jam yra taikomas tik vienas didžiausias iš jo vykdomų veiklų paslaugos įkainis.  
Jeigu veiklos vykdytojas papildomai užsiima importo ir (ar) eksporto veikla, šių veiklų 
įkainiai sumuojasi  prie taikomo įkainio pagal pirmas tris eilutes. 
Importas ekologinė gamyba 200,33 242,40 

ekologinė gamyba kartu su 
neekologine gamyba 283,81 343,41 

Eksportas ekologinė gamyba 200,33 242,40 
ekologinė gamyba kartu su 
neekologine gamyba 283,81 343,41 

 
EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ TVARKYMAS VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖJE 

Labai maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų ir 
kurios metinė apyvarta ir (arba) metinė balanso suma neviršija 2 mln. 

Kontroliuojama veikla Įkainis Eur 
(be PVM) 

Įkainis Eur 
(su PVM) 

Ekologiškų produktų ruošimas viešojo maitinimo 
įstaigoje 

193,94 234,67 

Ekologiškų produktų ruošimas viešojo maitinimo 
įstaigoje (labai mažoje įmonėje) 

149,24 180,58 
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DEKLARACIJOS VERTINIMAS 
 
Taikomas pirmą kartą registruojant ekologinės gamybos ūkį ar įmonę už deklaracijos 
apie planuojamą vykdyti ekologinės gamybos veiklą įvertinimą.  
Jeigu VšĮ „Ekoagros“ jau kontroliuoja kitą ekologinės gamybos veiklą arba deklaracija 
teikiama pridedant papildomą veiklą, tai šis mokestis papildomai netaikomas. 
Paslaugos įkainis už deklaracijos vertinimą yra 133,56 Eur (161,61 Eur su PVM) 
 

VEIKLOS VYKDYTOJO INICIATYVA ATLIEKAMAS PAPILDOMAS 
FIZINIS PATIKRINIMAS VIETOJE 

 

Taikomas, kai veiklos vykdytojas inicijuoja papildomą tikrinimą siekdamas 
pademonstruoti ekologinės gamybos reikalavimų įvykdymą (neįskaitant metinių 
patikrinimų ir tikrinimų pagal riziką). 
Paslaugos įkainis už veiklos vykdytojo iniciatyva atliekamas papildomas fizines 
patikras yra 133,56 Eur (161,61 Eur su PVM). 
 

PATIKRINIMAS PAGAL PRIVAČIUS STANDARTUS 
 

Mokestis taikomas ūkio subjektams, pageidaujantiems tikrinimo pagal privačių 
standartų reikalavimus (pvz., „Demeter“, „BioSuisse“ ir kt.). Mokestis netaikomas pagal 
„Bioland“ asociacijos reikalavimus tikrinamiems ūkio subjektams. 
Paslaugos įkainis už vieną patikrinimo valandą 80,00 Eur (96,80 Eur su PVM). 
 

PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ (PAŠARO PRIEDO, PAŠARINIŲ ŽALIAVŲ), 
SKIRTŲ NAUDOTI EKOLOGINĖJE GAMYBOJE, ĮVERTINIMAS 

 
Taikomas už kiekvienos pagalbinės medžiagos vertinimą nepriklausomai nuo to, ar 
patvirtinimas išduodamas, ar ne. 
Paslaugos įkainis už kiekvienos pagalbinės medžiagos vertinimą yra 29,82 Eur 
(36,08 Eur su PVM). 
 

VEIKLOS VYKDYTOJO PAVĖLUOTAI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ 
VERTINIMAS 

 
Taikomas už veiklos vykdytojo pavėluotai pateiktų (t. y. nepateikus per kontrolės 
institucijos nurodytą terminą) dokumentų vertinimą. 
Paslaugos įkainis už pavėluotai pateiktų dokumentų vertinimą yra 50,08 Eur (60,60 
Eur su PVM). 
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PRAŠYMO PRODUKTŲ EKSPORTO AR SIUNTOS PATVIRTINIMO 

SERTIFIKATUI IŠDUOTI NAGRINĖJIMAS 
 
Taikomas už kiekvieno prašymo nagrinėjimą, nepriklausomai nuo to, ar sertifikatas/ 
patvirtinimas išduodamas, ar ne. 
Paslaugos įkainis už kiekvieno prašymo nagrinėjimą yra 33,39 Eur (40,40 Eur su 
PVM). 
 

OFICIALAUS TYRIMO, VYKDOMO REMIANTIS GAUTU SKUNDU 
(PRANEŠIMU), ATLIKIMAS 

 
Taikomas, jei atlikus oficialų tyrimą pagal gautą skundą (pranešimą) yra 
patvirtinama, kad buvo nesilaikoma ekologinės gamybos reikalavimų. Šis mokestis 
taikomas tam veiklos vykdytojui, kuris nesilaikė ekologinės gamybos reikalavimų 
(mėginių siuntimo ir laboratorinių tyrimų išlaidos, jeigu mėginiai bus imami, yra 
apmokestinamos papildomai pagal faktą). 
Paslaugos įkainis už oficialaus tyrimo pagal skundą (pranešimą) atlikimą yra  500,85 
Eur (606,03 Eur su PVM). 
 

PASITRAUKIMAS IŠ EKOLOGINĖS GAMYBOS 
 
Taikoma, kai veiklos vykdytojas kontrolės institucijai praneša apie pasitraukimą iš 
ekologinės gamybos kontrolės institucijos atliekamos patikros dieną. 
Įkainis už pasitraukimą iš ekologinės gamybos patikros dieną yra   166,95 Eur 
(202,01 Eur su PVM). 
 

PAPILDOMŲ PRODUKTŲ KONTROLĖ 
 
Taikoma, kai veiklos vykdytojas pageidauja sertifikuoti papildomus produktus 
(naujas arba kitas iki tol nekontroliuotas technologinis procesas) ir dėl šios 
priežasties yra atliekamas fizinis patikrinimas vietoje, kuris nesutampa su 
kasmetiniu veiklos vykdytojo patikrinimu. 
Paslaugos įkainis už papildomų produktų kontrolę 133,56 Eur (161,61 Eur su PVM). 
 
 
 

PAPILDOMŲ PRODUKTŲ AR PRODUKTŲ GRUPIŲ KONTROLĖ 
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Taikoma, kai veiklos vykdytojas pageidauja sertifikuoti papildomus produktus ar 
produktų grupes ir dėl šios priežasties yra atliekamas tik dokumentinis patikrinimas. 
Paslaugos įkainis už kiekvieno prašymo nagrinėjimą yra 66,78 Eur (80,80 Eur su 
PVM). 

FIZINIO PATIKRINIMO VIETOJE, APIE KURĮ YRA IŠ ANKSTO 
PRANEŠTA RAŠTU, TIKRINIMO DATOS PERKĖLIMAS Į KITĄ DATĄ 

 
Taikoma, kai tikrinimo data yra perkeliama veiklos vykdytojo iniciatyva likus mažiau 
kaip 7 darbo dienom iki numatytos tikrinimo datos. 
Paslaugos įkainis už fizinio patikrinimo datos perkėlimą yra 50,08 Eur (60,60 Eur su 
PVM). 

NAUJOS PRODUKTO / PAŠARO RECEPTŪROS, RECEPTŪROS 
PAKEITIMO VERTINIMAS  

Taikomas už kiekvienos naujos ar keičiamos produkto / pašaro receptūros vertinimą, 
nepriklausomai nuo to, ar ji patvirtinama, ar ne. 
Įkainis už kiekvienos receptūros vertinimą yra  16,70 Eur (20,21 Eur su PVM). 
 
Už suteiktas paslaugas galite atsiskaityti bet kuriame banko skyriuje arba 
pasinaudodami elektronine bankininkyste. 

Mūsų rekvizitai: Mūsų atsiskaitomoji sąskaita 
Viešoji įstaiga „Ekoagros“ 
Įmonės kodas 259925770 

AB „Swedbank“ banke 
LT957300010002226533 

  
Įkainiai patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 20 d. įsakymu 
Nr. 3D-631 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-501 „Dėl 
ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ 
(vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 
punktu ir atsižvelgiant į VšĮ „Ekoagros“ įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-630 „Dėl Viešosios įstaigos „Ekoagros“ įstatų 
tvirtinimo“, 28 punktą ir 29.10 papunktį). 
 
Iškilus klausimams prašome kreiptis: 
VšĮ „Ekoagros“ (centrinė buveinė Kaune) 
Tel. (8 37) 20 31 81, el. p. ekoagros@ekoagros.lt  
Telšių filialas 
Tel. (8 444) 69 165, el. p. telsiai@ekoagros.lt  
Utenos filialas 
Tel. (8 389) 50 740, el. p. utena@ekoagros.lt  
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