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I.1 Document number

LT-EKO-001.440-0000012.2022.001

I.2 Operator type

☑ Operator
☐ Group of operators

I.3 Operator or group of operators

Name UAB Officeday
Address Vilniaus m. sav., Vilnius, Ukmergės g. 250 LT-06116

Vilnius
Country Lithuania ISO Code LT

I.4 Competent authority or Control authority / Control body

Authority Ekoagros (LT-EKO-001)
Address K. Donelaičio str. 33 , LT-44240, Kaunas
Country Lithuania ISO Code LT

I.5 Activity or activities of the operator or group of operators

• Distribution/Placing on the market
• Storing

I.6 Category or categories of products as referred to in Article 35 (7) of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council  and
production methods

• (f) Wine
Production method:
– Organic production with non-organic production

• (d) Processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food
Production method:
– Organic production with non-organic production

• (b) Livestock and unprocessed livestock products
Production method:
– Organic production with non-organic production

• (a) Unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material
Production method:
– Organic production with non-organic production

This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators complies with that
Regulation.

I.7 Date, place

Name Eglė
AKELAITIENĖ

Date 15 March 2022
12:38:33 +0100
CET

Place Kaunas (LT)

Signature

I.8 Validity

Certificate valid from 15/03/2022 to 31/03/2023

Certificate pursuant to Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of
organic products
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II.1 Directory of products

Name of the product Combined nomenclature (CN) code as referred to in Council
Regulation (EEC) No 2658/87 for products within the scope of
Regulation (EU) 2018/848

A.1 Geriamasis pienas Organic
A.3 Jogurtas Organic
A.4 Grietinėlė Organic
A.5 Sūris Organic
A.6 Kiti pieno produktai Organic
B.1 Tepieji riebalai Organic
B.2 Aliejai bei gruzdinimo riebalai ir aliejai Organic
C Valgomieji ledai Organic
D.1 Neperdirbti vaisiai ir daržovės Organic
D.1.1 Švieži vaisiai ir daržovės Organic
D.1.3 Užšaldyti vaisiai ir daržovės Organic
D.2 Perdirbti vaisiai ir daržovės Organic
D.2.1 Džiovinti vaisiai ir daržovės Organic
D.2.2 Vaisiai ir daržovės acte, aliejuje, sūryme arba bet kokioje
kitoje skystoje terpėje

Organic

E.1 Kakavos ir šokolado produktai Organic
F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai Organic
F.2 Miltai ir kiti malti produktai bei krakmolai Organic
F.4 Makaronų gaminiai ir lakštiniai Organic
G.2 Smulkūs konditerijos kepiniai Organic
H.1 Neperdirbta mėsa Organic
H.2 Mėsos pusgaminiai Organic
J Kiaušiniai ir kiaušinių produktai Organic
K.2 Kiti cukrūs ir sirupai Organic
L.2.1 Prieskoninės žolės ir prieskoniai Organic
L.2.2 Pagardai ir uždarai Organic
L.3 Actas Organic
L.4 Sriubos ir sultiniai Organic
L.5 Salotos ir pikantiški sumuštinių užtepai Organic
M.1 Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolimesnio
maitinimo kūdikių mišiniai

Organic

M.2 Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas Organic
M.5 Kiti kūdikiams ir mažiems vaikams skirti maisto
produktai

Organic

N.1 Nealkoholiniai gėrimai Organic
N.2 Alkoholiniai gėrimai Organic
O.2 Perdirbti riešutai/ sėklos Organic
P Desertai, išskyrus prie A, C ir D kategorijų priskiriamus
produktus

Organic

Q Augaliniai ir grūdiniai maisto produktai ir gėrimai Organic

II.2 Quantity of products

II.3 Information on the land

II.4 List of premises or units where the activity is performed by the operator or group of operators

Address or geolocation Operator activity Description of the activity or activities as referred to in point
5 of part I

Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k, Alšėnų
g. 8, 10, 12

Distribution/Placing on the market

Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k, Alšėnų
g. 8, 10, 12

Storing

II.5 Information on the activity or activities carried out by the operator or group of operators and whether the activity is, or the activities are
performed for their own purpose or as a subcontractor carrying out the activity or activities for another operator, while the subcontractor remains
responsible for the activity or activities performed

II.6 Information on the activity or activities carried out by the subcontracted third party in accordance with Article 34(3) of Regulation (EU) 2018/848

Certificate pursuant to Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of
organic products
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II.7 List of subcontractors carrying out an activity or activities for the operator or group of operators in accordance with Article 34(3) of Regulation
(EU) 2018/848, for which the operator or group of operators remains responsible as regards organic production and for which it has not transferred
that responsibility to the subcontractor

II.8 Information on the accreditation of the control body in accordance
with Article 40(3) of Regulation (EU) 2018/848

Name of the
accreditation body
Hyperlink to the
accreditation
certificate

II.9 Other information

Certificate pursuant to Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of
organic products
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I.1 Dokumento numeris

LT-EKO-001.440-0000012.2022.001

I.2 Veiklos vykdytojo tipas

☑ Operator
☐ Group of operators

I.3 Veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė

Pavadinimas UAB Officeday
Adresas Vilniaus m. sav., Vilnius, Ukmergės g. 250 LT-06116

Vilnius
Šalis Lietuva ISO kodas LT

I.4 Kompetetinga institucija ar kontrolės institucija / kontrolės įstaiga

Institucijos Ekoagros (LT-EKO-001)
Adresas K. Donelaičio str. 33 , LT-44240, Kaunas
Šalis Lietuva ISO kodas LT

I.5 Veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės veikla (-os)

• Distribution/Placing on the market
• Storing

I.6 Produktų kategorija ar kategorijos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnio 7 dalyje, ir gamybos
metodai

• (f) vynas
Gamybos metodas:
– Organic production with non-organic production

• (d) maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai, įskaitant akvakultūros produktus;
Gamybos metodas:
– Organic production with non-organic production

• (b) ūkiniai gyvūnai ir neperdirbti gyvulininkystės produktai
Gamybos metodas:
– Organic production with non-organic production

• (a) neperdirbti augalai ir augaliniai produktai, įskaitant sėklas ir kitą augalų dauginamąją medžiagą
Gamybos metodas:
– Organic production with non-organic production

Šis dokumentas išduotas pagal Reglamento (ES) 2018/848 nuostatas siekiant patvirtinti, kad veiklos vykdytojas ar veiklos vykdytojų grupė
(pasirinkite atitinkamai) laikosi to reglamento reikalavimų

I.7 Data, vieta

Pavadinimas Eglė
AKELAITIENĖ

Data 15 kovas 2022
12:38:33 +0100
CET

Vieta Kaunas (LT)

Parašas

I.8 Galiojimas

Sertifikatas galioja nuo 15/03/2022 iki 31/03/2023

Sertifikatas pagal reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 35
straipsnio 1 dalį
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II.1 Produktų katologas

Produktų pavadinimas organic.operator.certificate.products.list.nomenclatureGUICom
bined nomenclature (CN) code as referred to in Council
Regulation (EEC) No 2658/87 for products within the scope of
Regulation (EU) 2018/848Produktų, kuriems taikomas
Reglamentas (ES) 2018/848, Kombinuotosios nomenklatūros
(KN) kodas, nurodytas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87

A.1 Geriamasis pienas Organic
A.3 Jogurtas Organic
A.4 Grietinėlė Organic
A.5 Sūris Organic
A.6 Kiti pieno produktai Organic
B.1 Tepieji riebalai Organic
B.2 Aliejai bei gruzdinimo riebalai ir aliejai Organic
C Valgomieji ledai Organic
D.1 Neperdirbti vaisiai ir daržovės Organic
D.1.1 Švieži vaisiai ir daržovės Organic
D.1.3 Užšaldyti vaisiai ir daržovės Organic
D.2 Perdirbti vaisiai ir daržovės Organic
D.2.1 Džiovinti vaisiai ir daržovės Organic
D.2.2 Vaisiai ir daržovės acte, aliejuje, sūryme arba bet kokioje
kitoje skystoje terpėje

Organic

E.1 Kakavos ir šokolado produktai Organic
F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai Organic
F.2 Miltai ir kiti malti produktai bei krakmolai Organic
F.4 Makaronų gaminiai ir lakštiniai Organic
G.2 Smulkūs konditerijos kepiniai Organic
H.1 Neperdirbta mėsa Organic
H.2 Mėsos pusgaminiai Organic
J Kiaušiniai ir kiaušinių produktai Organic
K.2 Kiti cukrūs ir sirupai Organic
L.2.1 Prieskoninės žolės ir prieskoniai Organic
L.2.2 Pagardai ir uždarai Organic
L.3 Actas Organic
L.4 Sriubos ir sultiniai Organic
L.5 Salotos ir pikantiški sumuštinių užtepai Organic
M.1 Pradinio maitinimo kūdikių mišiniai ir tolimesnio
maitinimo kūdikių mišiniai

Organic

M.2 Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių maistas Organic
M.5 Kiti kūdikiams ir mažiems vaikams skirti maisto
produktai

Organic

N.1 Nealkoholiniai gėrimai Organic
N.2 Alkoholiniai gėrimai Organic
O.2 Perdirbti riešutai/ sėklos Organic
P Desertai, išskyrus prie A, C ir D kategorijų priskiriamus
produktus

Organic

Q Augaliniai ir grūdiniai maisto produktai ir gėrimai Organic

II.2 Produktų kiekis

II.3 Informacija apie žemę

II.4 Patalpų arba gamybos vienetų, kuriuose veiklą vykdo veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė, sąrašas

Adresas arba geografinė vieta Veiklos vykdytojo veikla I dalies 5 punkte nurodytos veiklos arba veiklų aprašymas

Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k, Alšėnų
g. 8, 10, 12

Distribution/Placing on the market

Kauno r. sav., Alšėnų sen., Kampiškių k, Alšėnų
g. 8, 10, 12

Storing

II.5 Informacija apie veiklą ar veiklas, kurią (-ias) vykdo veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė, ir informacija apie tai, ar veikla arba
veiklos vykdoma (-os) savo reikmėms, ar kaip subrangovo veikla (-os) kitam veiklos vykdytojui, kai subrangovas išlieka atsakingas už vykdomą
veiklą ar veiklas

II.6 Informacija apie trečiosios šalies veiklą arba veiklas, kurią (-ias) pagal subrangos sutartį vykdo trečioji šalis, pagal Reglamento (ES) 2018/848 34
straipsnio 3 dalį

Sertifikatas pagal reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 35
straipsnio 1 dalį
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II.7 Subrangovų, vykdančių veiklą ar veiklas veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei pagal Reglamento (ES) 2018/848 34 straipsnio 3 dalį, už
kurią (-ias) veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė lieka atsakingi, kai tai yra ekologinė gamyba, ir veikla arba veiklos, dėl kurios (-ių)
atsakomybė neperduodama subrangovui, sąrašas

II.8 Informacija apie kontrolės įstaigos akreditavimą pagal Reglamento
(ES) 2018/848 40 straipsnio 3 dalį

Akreditavimo įstaigos
pavadinimas
Saitas į akreditavimo
pažymėjimą

II.9 Kita informacija

Sertifikatas pagal reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 35
straipsnio 1 dalį
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