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1. Prašau VšĮ ,,Ekoagros“ ūkio subjekte atlikti ekologinės gamybos sertifikavimo darbus
pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus šiose srityse (žymėti X): 

ASMENS / ĮMONĖS KODAS 

ADRESAS KORESPONDENCIJOS 
SIUNTIMUI / PAŠTO INDEKSAS 
(pildoma didžiosiomis raidėmis) 

PRAŠYMAS SERTIFIKUOTI EKOLOGINĘ 
GAMYBĄ 
F-002 |2021-04-23  Ver. 1 | LT

KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

2. Įsipareigoju:

VšĮ ,,Ekoagros“ direktoriui 

PRAŠYMAS SERTIFIKUOTI EKOLOGINĘ GAMYBĄ 

 (metai-mėnuo-diena) 

 

󠇯 - augalininkystė / gyvulininkystė pažymėjus papildomai pateikti formą (F-003) 

󠇯 - bitininkystė pažymėjus papildomai pateikti formą (F-014) 

󠇯 - laukinių augalų rinkimas pažymėjus papildomai pateikti formą (F-030) 

󠇯 - akvakultūra pažymėjus papildomai pateikti formą (F-035) 

󠇯 - produktų tvarkyba pažymėjus papildomai pateikti formą (F-008) 

󠇯 - produktų importas iš trečiųjų šalių pažymėjus papildomai pateikti formą (F-008/4) 

- atlikti veiksmus pagal šiuos teisės aktus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šių teisės
aktų nuostatas, atsižvelgiant į jų pakeitimus:

Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 (OL 2007 L 189, p. 1); 

Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 889/2008 (OL 2008 L 250, p. 1); 

PAREIŠKĖJO VARDAS 
(pildoma didžiosiomis raidėmis) 

(jei pareiškėjas juridinis asmuo, pildyti 
nereikia) 

JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS 
(pildoma didžiosiomis raidėmis) 

PAREIŠKĖJO PAVARDĖ 
(pildoma didžiosiomis raidėmis) 
(jei pareiškėjas juridinis asmuo, pildyti 
nereikia) 
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3. Sutinku:

Ekologinio žemės ūkio taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2000-12-28 įsakymu Nr. 
375; 

- nedelsiant pranešti VšĮ „Ekoagros“ ir susijusiai (-ioms) kontrolės institucijai (-oms) arba
kontrolės įstaigai (-oms) apie bet kokį neatitikimą ar pažeidimą, turintį įtakos mano
produkto arba iš kitų ūkio subjektų ar subrangovų gautų ekologiškų produktų ekologiniam
statusui;

- atsiradus pažeidimams arba neatitiktims, vykdyti nustatytus koregavimo veiksmus;

- raštu informuoti produkto pirkėjus siekiant užtikrinti, kad nuorodos apie ekologinį gamybos
būdą ant šios produkcijos būtų panaikintos;

- atsisakius sertifikuoti ekologinę gamybą, nedelsiant apie tai pranešti VšĮ „Ekoagros“;

- sumokėti registracijos ir sertifikavimo mokestį.

- kad VšĮ „Ekoagros“ ir kita kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga (tuo atveju, kai mano
vykdomą ekologinę gamybą pagal valstybės nustatytą kontrolės sistemą tikrins ne VšĮ 
„Ekoagros“, o kita kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga) keistųsi informacija; 

- kad patikrinimų byla (visa informacija ir dokumentai, kuriuos kontrolės sistemos tikslais
aš perdaviau VšĮ „Ekoagros“, įskaitant visą su manimi ar mano vykdoma ekologine gamyba 
susijusią aktualią informaciją ir dokumentus, kuriuos turi VšĮ „Ekoagros“, išskyrus 
informaciją ir dokumentus, nesusijusius su sertifikavimu) būtų perduota kitai kontrolės 
institucijai arba kontrolės įstaigai tuo atveju, kai aš ar mano subrangovai pakeis ekologinės 
gamybos sertifikavimą atliekančią VšĮ „Ekoagros“ į kitą kontrolės instituciją arba kontrolės 
įstaigą; 

- kad atsisakius sertifikuoti ekologinę gamybą patikrinimų byla (visa informacija ir
dokumentai, kurie kontrolės sistemos tikslais buvo perduoti VšĮ „Ekoagros“, įskaitant visą 
aktualią informaciją ir dokumentus, susijusius su vykdoma ekologine gamyba, išskyrus 
informaciją ir dokumentus, nesusijusius su sertifikavimu) būtų saugoma bent penkerius 
metus. 

Sertifikavimo darbų sutartį pageidauju pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu: 

 󠇯 Taip  󠇯 Ne

   (parašas)     (pareiškėjo vardas, pavardė, jei juridinis asmuo – pareigos) 
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