
IŠD
UOTAS

I.1 Dokumento numeris

LT-EKO-001.440-0001403.2022.002

I.2 Veiklos vykdytojo tipas

☑ Veiklos vykdytojas
☐ Veiklos vykdytojų grupė

I.3 Veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė

Pavadinimas UAB „Du Medu“
Adresas Vytauto g. 10 , Purvininkų k. , Pakuonio sen. Prienų r.

sav. LT-59302 Purvininkai
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)

• Paruošimas
• Platinimas / pateikimas
• Sandėliavimas

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

• (a) Neperdirbti augalai ir augaliniai produktai, įskaitant sėklas ir kitą augalų dauginamąją medžiagą
Gamybos metodas:
– Ekologinė gamyba, išskyrus gamybą perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu

• (b) Ūkiniai gyvūnai ir neperdirbti gyvulininkystės produktai
Gamybos metodas:
– Ekologinė gamyba, išskyrus gamybą perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu

• (d) Maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai, įskaitant akvakultūros produktus
Gamybos metodas:
– Ekologiškų produktų gamyba

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

Data 15 rugsėjis 2022
08:33:11 +0200
CEST

Vieta Kaunas (LT)

Pavardė ir
parašas

Ekoagros

I.8 Galiojimas

Sertifikatas galioja nuo 15/09/2022 iki 31/08/2023

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

Kvietinė duona Ekologiškas
Balta duona su kanapėm Ekologiškas
Ruginė duona Ekologiškas
Ruginė duona be pridėtinio cukaus Ekologiškas
Ruginė duona Rugelis Ekologiškas
"Du Medu" duona Ekologiškas
Tradicinė duona su kanapių sėklomis Ekologiškas
Penkių grūdų duona Ekologiškas
Knygnešio duona Ekologiškas
Medaus pyragas Ekologiškas
Šventinis pyragas Ekologiškas
Plikyti riestainiai Ekologiškas
Mini Baguetti Ekologiškas
Kūčiukai Ekologiškas
Kočiokai ( su kmynais, su sezamu) Ekologiškas
Du Medu sausainiai Ekologiškas
Du Medu sausainiai (be pridėtinio cukraus) Ekologiškas
Sausainiai Moliūgėlis Ekologiškas
Sausainiai ruginiai Ekologiškas
Avižinių dribsnių sausuoliai Ekologiškas
Linų sėmenų sausuoliai Ekologiškas
Linų sėmenų sausuoliai su kanapių sėklomis Ekologiškas
Sviestainiai su spanguolėmis Ekologiškas
Sviestainiai su šokolado gabaliukais Ekologiškas
Sviestainiai vaikams Ekologiškas
Avižinių dribsnių sviestainiai Ekologiškas
Kokosiniai sviestainiai Ekologiškas
Grybukai Ekologiškas
Spanguolinių sviestainių tinginys Ekologiškas
Kokosinių sviestainių tinginys Ekologiškas
Šakočio tinginys Ekologiškas
Šimtalapis Ekologiškas
Šakotis (su medumi) Ekologiškas
Gardėsis Riešutų energija Ekologiškas
Gardėsis Aistra Ekologiškas
Gardėsis Skanu gardu Ekologiškas
Gardėsis Spanguolė Ekologiškas
Gardėsis Laimė Ekologiškas
Gardėsis Viena energija Ekologiškas
Gardėsis Džiaugsmas Ekologiškas
Gardėsis Kokosų energija Ekologiškas
Varškės pyragas su džiovintomis slyvomis Ekologiškas
Citrininis sūrio pyragas su aguonomis Ekologiškas
Špinatų ir grietinėlės kremo tortas su šilauogėm Ekologiškas
Tiramisų tortas su kakavinių biskvitų Ekologiškas
Šokoladinis tortas su vyšnių įdarų Ekologiškas
Šokoladinis sūrio pyragas Ekologiškas
Morkų ir apelsinų tortas su šokoladu ir riešutais Ekologiškas
Aviečių-varškės tortas ir moliūgų biskvito tortas Ekologiškas
Kokosinis tortas Ekologiškas
Kavos ir karamelės tortas su lazdyno riešutais Ekologiškas
Bananis tortas su šokoladu ir karamelės įdaru Ekologiškas
Cukrus (rafinuotas, nerafinuotas) cukraus pudra Ekologiškas
Dribsniai (avižiniai, grikų, kynvos, kukurūzų, kviečių, miežių,
penkių grūdų, ryžių, rugių, sorų, spelta)

Ekologiškas

Grūdai (avižų, burnočių, kamut, grikų (skrudužinti,
neskrudinti) kynvos (juodi ir raudoni), bolivinės balandos,
kukurūzų, kviečių, miežių, ryžių (apvalūs, Basmati, rudi,
juodi, raudoni, Jasmin, ilgagrūdžiai), rugių, sorų, speltos)

Ekologiškas

Kruopos   (kukurūzų, kviečių, miežių, penkių grūdų, bulguras,
kuskusas, perlinės, manų, grikių, avinžirniai, lęšiai, pupelės,
Mung pupelės, sojos pupelės, žirniai)

Ekologiškas
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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

Miltai (kviečių (viso grūdo, rupūs), rugių (viso grūdo, rupūs),
avižų, kietųjų kviečių, kukurūzų, grikų, spelta)

Ekologiškas

Makaronai (figūriniai, sraigteliai (viso grūdo), vamzdeliai,
vermišėliai)

Ekologiškas

Prieskoniai (bazilikas, ciberžolė, cinamonas, citrinžolė,
garstyčios, imbieras, karis, paprika, pipirai čili, juodieji
pipirai, kvapnieji pipirai, raudonėlis, rozmarinas)

Ekologiškas

Sėklos (chia, kanapių (lukštentos, nelukštentos), moliūgų
(lukštentos, nelukštentos), aguonų, saulėgražų (lukštentos,
nelukštentos), sezamo (lukštentos, nelukštentos), kmynai, linų

Ekologiškas

Riešutai (Anakardžių, braziliški, graikiški, kedro, lazdyno,
makadamijos, migdolų, pistacijos, žemės)

Ekologiškas

Džiovinti vaisiai ir uogos(abrikosai, ananasai, bananai, goji
uogos, mangai, datulės (be kauliukų), figos, razinos, slyvos be
kauliukų, spanguolės, šikmedžio, vyšnio)

Ekologiškas

Ruginis salyklas Ekologiškas
Sausos mielės Ekologiškas
Šokolado gabaliukai Ekologiškas
Vanilės milteliai (vanilinis cukrus) Ekologiškas
kepimo milteliai Ekologiškas
kokosų drožlės Ekologiškas
Kava (pupelės, malta) Ekologiškas
D.2.1 Džiovinti vaisiai ir daržovės Ekologiškas
D.2.2 Vaisiai ir daržovės acte, aliejuje, sūryme arba bet kokioje
kitoje skystoje terpėje

Ekologiškas

D.2.4 Vaisių džemai, želė, marmeladai ir saldinta kaštonų tyrė Ekologiškas
E.1 Kakavos ir šokolado produktai Ekologiškas
F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai Ekologiškas
F.2 Miltai ir kiti malti produktai bei krakmolai Ekologiškas
F.4 Makaronų gaminiai ir lakštiniai Ekologiškas
G.1 Duona ir bandelės Ekologiškas
G.1 Duona ir bandelės Ekologiškas
G.2 Smulkūs konditerijos kepiniai Ekologiškas
G.2 Smulkūs konditerijos kepiniai Ekologiškas
J Kiaušiniai ir kiaušinių produktai Ekologiškas
K Cukrūs, sirupai, medus ir saldikliai, skirti pasaldinti maistą
valgant, bei maisto priedai, parduodami atskirai arba
sumaišyti vienas su kitu ir (arba) su kitais maisto
ingredientais.

Ekologiškas

K.1 Cukrūs ir sirupai Ekologiškas
K.3 Medus Ekologiškas
K.5 Maisto priedai, parduodami atskirai arba sumaišyti vienas
su kitu ir (arba) su kitais maisto produktų ingredientais

Ekologiškas

L.2 Prieskoninės žolės, prieskoniai, pagardai Ekologiškas
L.3 Actas Ekologiškas
L.4 Sriubos ir sultiniai Ekologiškas
N.1 Nealkoholiniai gėrimai Ekologiškas
O.2 Perdirbti riešutai/ sėklos Ekologiškas
B.2 Aliejai bei gruzdinimo riebalai ir aliejai
D.1.3 Užšaldyti vaisiai ir daržovės

II.2 Produktų kiekis

II.3 Informacija apie žemę
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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

Prienų r. sav., Pakuonio sen., Purvininkų k.
Vytauto g. 10

Paruošimas pagal II.1 punktą

Prienų r. sav., Pakuonio sen., Purvininkų k.
Vytauto g. 10

Platinimas / pateikimas B.2 Aliejai bei gruzdinimo riebalai ir aliejai
D.1.3 Užšaldyti vaisiai ir daržovės
D.2.1 Džiovinti vaisiai ir daržovės
D.2.2 Vaisiai ir daržovės acte, aliejuje, sūryme arba bet
kokioje kitoje skystoje terpėje
D.2.4 Vaisių džemai, želė, marmeladai ir saldinta kaštonų
tyrė
E.1 Kakavos ir šokolado produktai
F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai
F.2 Miltai ir kiti malti produktai bei krakmolai
F.4 Makaronų gaminiai ir lakštiniai
G.1 Duona ir bandelės
G.1 Duona ir bandelės
G.2 Smulkūs konditerijos kepiniai
G.2 Smulkūs konditerijos kepiniai
J Kiaušiniai ir kiaušinių produktai
K Cukrūs, sirupai, medus ir saldikliai, skirti pasaldinti maistą
valgant, bei maisto priedai, parduodami atskirai arba
sumaišyti vienas su kitu ir (arba) su kitais maisto
ingredientais.
K.1 Cukrūs ir sirupai
K.3 Medus
K.5 Maisto priedai, parduodami atskirai arba sumaišyti
vienas su kitu ir (arba) su kitais maisto produktų
ingredientais
L.2 Prieskoninės žolės, prieskoniai, pagardai
L.3 Actas
L.4 Sriubos ir sultiniai
N.1 Nealkoholiniai gėrimai
O.2 Perdirbti riešutai/ sėklos

Prienų r. sav., Pakuonio sen., Purvininkų k.
Vytauto g. 10

Sandėliavimas B.2 Aliejai bei gruzdinimo riebalai ir aliejai
D.1.3 Užšaldyti vaisiai ir daržovės
D.2.1 Džiovinti vaisiai ir daržovės
D.2.2 Vaisiai ir daržovės acte, aliejuje, sūryme arba bet
kokioje kitoje skystoje terpėje
D.2.4 Vaisių džemai, želė, marmeladai ir saldinta kaštonų
tyrė
E.1 Kakavos ir šokolado produktai
F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai
F.2 Miltai ir kiti malti produktai bei krakmolai
F.4 Makaronų gaminiai ir lakštiniai
G.1 Duona ir bandelės
G.1 Duona ir bandelės
G.2 Smulkūs konditerijos kepiniai
G.2 Smulkūs konditerijos kepiniai
J Kiaušiniai ir kiaušinių produktai
K Cukrūs, sirupai, medus ir saldikliai, skirti pasaldinti maistą
valgant, bei maisto priedai, parduodami atskirai arba
sumaišyti vienas su kitu ir (arba) su kitais maisto
ingredientais.
K.1 Cukrūs ir sirupai
K.3 Medus
K.5 Maisto priedai, parduodami atskirai arba sumaišyti
vienas su kitu ir (arba) su kitais maisto produktų
ingredientais
L.2 Prieskoninės žolės, prieskoniai, pagardai
L.3 Actas
L.4 Sriubos ir sultiniai
N.1 Nealkoholiniai gėrimai
O.2 Perdirbti riešutai/ sėklos

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

Veiklos vykdytojo vykdoma
veikla

I dalies 5 punkte nurodytos veiklos arba veiklų aprašymas Atsakingas

Paruošimas Vilniaus m. sav., Vilnius, Dūmų g. 1 Atsakinga trečioji šalis

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
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