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       PATVIRTINTA 

       VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 

       2009 m. gegužės 27 d. 

       įsakymu Nr. V- 36 

       (VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 

       2019 m. birželio 10 d. 

       įsakymo Nr. V-84 redakcija) 
 

1.            PASKIRTIS 

Ši procedūra nustato vieningą įstaigos taikomų poveikio priemonių tvarką ir yra taikoma 

visuose įstaigos padaliniuose, kai ekologinės gamybos ūkiai / įmonės ir ekologiškos produkcijos 

perdirbimo, tvarkymo ūkiai / įmonės (ekologinės gamybos ūkio subjektai) neatitinka ekologinei 

gamybai keliamų reikalavimų. 
 

2.            NUORODOS 

●  Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 patvirtintas 2007 m. 

birželio 28 d. „dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir 

panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p. 1); 

●  Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008, patvirtintas 2008 m. rugsėjo 5 d., 

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės 

gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės 

gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1); 

● Europos Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 1235/2008, patvirtintas 2008 m. gruodžio 8 

d., kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo 

taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL 2008 L 334, p. 25); 

● Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. 

įsakymu Nr. 3D-352; 

●  Ekologinio žemės ūkio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375; 

●  Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir 

maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-2; 

●  Ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-309. 
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3. NAUDOJAMI TERMINAI IR SANTRUMPOS  

● Reglamentas (R) – Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 

patvirtintas 2007 m. birželio 28 d. „dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų 

ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p. 1); 

● Įgyvendinimo reglamentas (IR) – Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008 

patvirtintas 2008 m. rugsėjo 5 d., kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento 

(EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 

įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 

250, p. 1); 

● EŽŪT – Ekologinio žemės ūkio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375; 

● IMP – Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros 

tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. 

gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-352; 

● MĮ  – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 

3D-309 „Dėl ekologiškų maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse taisyklių 

patvirtinimo“; 

● Sertifikavimo įstaiga (įstaiga) – Viešoji įstaiga „Ekoagros“; 

● LR – Lietuvos Respublika; 

● Neatitiktis – nukrypimas nuo Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 

889/2008 ir (ar) EŽŪT bei kitų teisės aktų reglamentuojančių ekologinę gamybą 

nustatytų gamybos proceso (auginimo, rinkimo ir tvarkybos) reikalavimų; 

● NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos; 

● Koregavimo veiksmas – veiksmas, atliekamas siekiant pašalinti neatitiktį ir jos 

atsiradimo priežastis bei padedantis vengti jų pasikartojimo; 

● Kvalifikuotas asmuo – teorinių žinių bei praktinių įgūdžių atlikti, kai kurias 

veterinarines procedūras bei kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą turintis fizinis 

asmuo arba veterinarijos felčeris; 

● Patvirtinamasis dokumentas – dokumentas, liudijantis, kad produktas, jo gamybos ir 

(ar) tvarkybos procesas atitinka Reglamento (EB) Nr. 834/2007, Reglamento (EB) Nr. 

889/2008 ir EŽŪT reikalavimus; 

● Sintetinės trąšos – sintezės būdu pagamintos trąšos; 

● Sintetiniai pesticidai – sintezės būdu pagaminti augalų apsaugos produktai (herbicidai, 
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fungicidai, insekticidai, defoliantai, beicai ir kt.); 

● Pereinamasis laikotarpis – perėjimas nuo neekologinio prie ekologinio ūkininkavimo 

per tam tikrą laikotarpį, kurio metu taikomos nuostatos, susijusios su ekologine 

gamyba; 

● Patalpa – pastato dalis, aklinai atskirta nuo kitų to pastato dalių; 

● Apsauginė juosta – EŽŪT nustatyto pločio vizualiai išsiskirianti teritorija, skirta 

ekologinės gamybos plotams nuo taršos apsaugoti; 

● ŽŪM – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija; 

● EGŪVŽ – Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas; 

● Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, 

registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema skirta gauti informaciją 

ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti; 

● Pareiškėjas (ūkio subjektas) – fizinis asmuo / įmonė, nustatyta tvarka pateikęs 

tinkamai užpildytą prašymą sertifikuoti ekologinės gamybos ūkį ir / ar ekologiškos 

produkcijos tvarkymo / perdirbimo įmonę bei atsakingas už tai, kad jo 

kontroliuojamame ekologinės gamybos ūkyje/įmonėje būtų užtikrintas ekologinės 

gamybos reikalavimų laikymasis; 

● Rūšis – vienarūšių gyvūnų grupė (pvz. arkliai, kiaulės, galvijai ir t.t.); 

● Sritis – tai sertifikuojama ūkio veikla (pvz. augalininkystė, gyvulininkystė, bitininkystė 

ir kt.); 

● Patvarūs organiniai teršalai - neleistinos ekologinėje gamyboje medžiagos 

išvardintos 2001-05-22 Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų 

prieduose; 

● Šoniniai kaimyniniai laukai -  laukai , kurie nutolę ne didesniu kaip 50 m atstumu nuo  

                  sertifikuoto lauko; 

● Ūkio dalis – dalis sertifikuojamo ploto (vienas ar keli laukai); 

● Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) – organizmas (išskyrus žmogų), kurio 

genetinė medžiaga yra taip pakeista ir įgijusi tokių savybių, kurios negalėtų atsirasti 

organizmui dauginantis natūraliu būdu; 

● VMVT – Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba; 

● Koregavimo veiksmų terminas – termino pradžia skaičiuojama po dviejų darbo dienų 

nuo laiško išsiuntimo dienos (laikoma, kad paštas (el. paštas) pasiekia adresatą per dvi 

darbo dienas). Termino pabaiga po 30 kalendorinių dienų nuo termino pradžios. Jeigu 
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laiškas apie koregavimo veiksmus išsiųstas paskutinę termino dieną imtinai (yra pašto 

spaudas) tai laikoma, kad koregavimo veiksmai atlikti laiku; 

● P1 – pirmųjų metų pereinamojo laikotarpio statusas; 

● P2 – antrųjų metų pereinamojo laikotarpio statusas; 

● P3 –trečiųjų metų pereinamojo laikotarpio statusas; 

● E – ekologinės gamybos statusas; 

● Į – įprastinis statusas. 

 

4.   ATSAKOMYBĖ 

Už procedūros veiksmų įvykdymą atsakingi padalinių vadovai ir darbuotojai 

atliekantys veiksmus. 

5. PRIEDAI 

Priedas A. Neatitikčių lygiai ir poveikio priemonės bendrųjų reikalavimų, 

augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės, laukinės augalijos rinkimo ir 

akvakultūros sritims; 

Priedas B. Neatitikčių lygiai ir poveikio priemonės produktų tvarkymo ūkiuose / 

įmonėse veiklos sričiai. 

6. TAIKYMAS 

Ši procedūra ir jos priedai A ir B taikomi, nuo 2019-06-11. Poveikio priemonės, 

kurios buvo paskirtos iki šios neatitikčių vertinimo procedūros taikymo dienos, galioja 

kaip buvo numatyta ankstesnėje redakcijoje ir esant pasikartojantiems pažeidimams, 

poveikio priemonės bus taikomos, kaip numatyta šioje redakcijoje. Procedūra galioja iki 

kito jos keitimo. 

______________________________________________________________ 

 

 

  


