EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO
PIRMINIO ĮVERTINIMO ANKETA
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KONTAKTINĖ INFORMACIJA

1.

PAREIŠKĖJO VARDAS, PAVARDĖ
(pildoma didžiosiomis raidėmis)
(jei pareiškėjas juridinis asmuo, pildyti
nereikia)
JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS
(pildoma didžiosiomis raidėmis)
(jei pareiškėjas fizinis asmuo, pildyti nereikia)

2.

ĮGALIOTO ASMENS VARDAS, PAVARDĖ
(pildoma didžiosiomis raidėmis)

3.

ASMENS / ĮMONĖS KODAS

4.

PVM mokėtojo kodas

5.

Žemės ūkio valdos identifikavimo kodas:

6. Registracijos adresas:
rajonas / savivaldybė

seniūnija

miestas, gyvenvietė,
kaimas

gatvė, namo / buto
numeris

7. Ekologinės gamybos adresas, jame nurodomos sertifikuojamos vietovės,
sertifikuojamo ploto mažėjimo tvarka (kelios eilutės pildomos tuo atveju, kai sertifikuojami laukai
yra keliose skirtingose seniūnijose):

rajonas / savivaldybė

seniūnija
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kaimas

8.

Tel. / fakso Nr.:
El. paštas

9. Išsamus ir suprantamas aprašymas, kaip nuvykti į ūkį:

10. Išsamus vieneto (ūkio) aprašymas:
10.1. Vykdomos veiklos aprašymas (kokie produktai bus gaminami, kokios sėjomainos bus taikomos, kaip
bus išlaikomas dirvožemio maisto medžiagų balansas):

10.2. Ūkyje naudojamų laikymo ir gamybos patalpų aprašymas (būtina pridėti naudojamų patalpų planus,
nurodant naudojamą naudingą plotą su sandėlių išdėstymo schema, su pažymėtomis ekologiškos ir
įprastinės produkcijos sandėliavimo vietomis, nurodant produkcijos rūšį, sandėlių savininkus ir adresus):

10.3. Aprašyti planuojamus žemės dirbimo būdus:

11. Nurodykite, kokias naudosite atsargumo priemones siekiant sumažinti užteršimo
pavojų neleistinais produktais ar medžiagomis, kokias naudosite valymo priemones
produktų ir gyvūnų laikymo vietose ir visoje gamybos grandinėje:
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12. Nurodykite, kokių praktinių priemonių imsitės siekdami užtikrinti, kad Jūsų ūkyje
būtų laikomasi ekologinės gamybos taisyklių:
12.1. Vykdomos veiklos lygmenyje: augalininkystėje nurodyti, kokias trąšas ir/ar augalų apsaugos priemones
naudosite, kuriuos laukus tręšite mėšlu ar srutomis ir kokia norma;

12.2. Naudojamų patalpų lygmenyje: nurodykite būdus, kaip atskirsite sertifikuojamus produktus ir/ar gyvūnus
nuo nesertifikuojamų.

12.3. Ūkio lygmenyje: nurodykite kokių priemonių imsitės, įskaitant apskaitos sistemą, kad užtikrintumėte visų
ekologinės gamybos reikalavimų laikymąsi.

13. Augalų grupės:
Ekologinės
gamybos ž.
ū. n. plotas,
ha
1

Augalų grupių pavadinimai

Varpiniai ir ankštiniai javai bei jų mišiniai

Apsaugos
juostų plotas,
ha

Įprastinės
gamybos ž. ū.
n. plotas, ha

Bendras ž. ū.
n. plotas, ha

2

3

4

0,00

Daugiametės žolės

0,00

Daržovės, bulvės, pašariniai šakniavaisiai

0,00

Uogynai

0,00

Sodai

0,00

Vaistažolės,
augalai

aromatiniai,

prieskoniniai

0,00

Pūdymai

0,00

Kiti augalai

0,00
Iš viso:

0,00

0,00

0,00

0,00

Pastaba. Informuojame, kad turite deklaruoti pasėlius iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos, o visa
informacija apie sertifikuojamus laukus bus perduota sertifikavimo įstaigai elektroniniu būdu, įskaitant ir laukų
įbraižymo duomenis. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos formoje
(deklaracijoje), keturioliktajame stulpelyje, kodu EKS arba DKS pažymėkite visus pageidaujamus sertifikuoti laukus
pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus, neatsižvelgiant į tai, ar už juos yra prašoma parama, ar ne.
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14. Ekologinėje gamyboje neleistini produktai paskutinį kartą yra naudoti (nurodyti
medžiagų ir produktų pavadinimus, kiekius, naudojimo laiką ir laukus, kuriuose buvo naudotos
minėtos medžiagos ir/ar produktai):

15. Nurodyti ar pageidaujate sertifikuoti gyvūnus (žymėti X):

� Taip

OS A

� Ne

Pastaba. Jeigu atsakėte TAIP, informuojame, kad iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos paraiškų
priėmimo informacinėje sistemoje ženklu „varnelė“ reikia pažymėti langelį „Pageidauju sertifikuoti gyvulius ir/ar
paukščius ekologinei gamybai“, taip pat „varnele“ pažymėti langelį ties ketinama sertifikuoti gyvūnų rūšimi (pvz.,
galvijai, avys, kiaulės, paukščiai ir t. t.), o visa informacija apie sertifikuojamus gyvūnus bus perduota sertifikavimo
įstaigai elektroniniu būdu, įskaitant gyvūnų skaičių.

16–17 punktai pildomi tik tada, kai pageidaujama sertifikuoti gyvulininkystę.

16. Ekologinės gyvulininkystės plėtra (nurodyti perkamų gyvulių rūšį, skaičių ir amžių, jei
planuojama plėsti bandą po prašymo pateikimo):

17. Išsamiai aprašykite gyvūnams skirtas patalpas, ganyklas, diendaržius, mėšlides:
17.1. Gyvūnų laikymo patalpos (adresas, statybos metai, naudingas plotas, gyvūnų laikymo būdas (palaidi,
rišami), kraiko tipas):

17.2. Gyvūnams naudojamos ganyklos (ganymui skirto ploto dydis, gyvūnų laikymo ganyklose būdas

17.3. Diendaržio aprašymas (plotas, naudojamų užuovėjų, girdyklų aprašymas):
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17.4. Mėšlidės aprašymas (talpa ir plotas, mėšlo laikymo pagrindas, srutų surinkimas):

Pastaba. Jeigu galvijai patalpose laikomi pririšti, iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos turite pateikti
sertifikavimo įstaigai prašymą (užpildytą formą F-143) dėl leidimo rišti galvijus nedidelių (iki 100 sutartinių gyvulių)
ekologinės gamybos ūkių tvartuose.

18. Jeigu ūkis naudosis subrangovų paslaugomis ekologiškiems produktams ruošti:
18.1. Nurodyti subrangovo pavadinimą, jo veiklos apibūdinimą (pridedant sutartį) ir sertifikavimą atlikusios
institucijos pavadinimą. Pridėti rašytinį subrangovo sutikimą, kad jų ūkiams / įmonėms bus taikomas tikrinimo
režimas:

18.2. Nurodyti visas praktines priemones, įskaitant apskaitos sistemą, kurių bus imtasi subrangovo ūkio /
įmonės lygiu, siekiant užtikrinti, kad produktus, kuriuos ūkio subjektas pateikia į rinką, būtų galima atsekti iki
jų tiekėjų, pardavėjų, gavėjų ir pirkėjų:

Visa pateikta informacija yra teisinga ir atspindi ekologinės gamybos vieneto būklę dokumento
pasirašymo dieną. Apie šių duomenų pasikeitimą įsipareigoju raštu pranešti įstaigai per 5 darbo dienas,
bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos.

(data)

(parašas)

(pareiškėjo vardas, pavardė, jei juridinis asmuo - pareigos)
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