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LEIDIMŲ TAIKYTI EKOLOGINĖS GAMYBOS IŠIMTIS IŠDAVIMO TVARKA (TV-25)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Ekologinės gamybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 (2022 m. kovo 14 d. įsakymo
Nr. 3D-177 redakcija) (toliau – EGT), 21 punktu, o joje minimos sąvokos apibrėžtos EGT ir 2018 m. gegužės
30 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų
produktų

ženklinimo,

kuriuo

panaikinamas

Tarybos

reglamentas

(EB)

Nr.

834/2007 bei

jį

įgyvendinančiuose ar pagal jį priimtuose deleguotuosiuose teisės aktuose.
2. Ši tvarka reglamentuoja leidimų, taikyti ekologinės gamybos išimtis, išdavimą:
2.1. dėl neekologiškai užaugintų naminių paukščių įvedimo į ekologinės gamybos vienetą, kai
pulkas formuojamas pirmąkart, atnaujinama arba keičiama jo sudėtis;
2.2. dėl neekologiškai užaugintų gyvūnų įvedimo į ekologinės gamybos vienetą veisimo tikslais,
kai banda arba pulkas formuojamas pirmą kartą arba veisimo tikslais, siekiant atnaujinti bandą ar pulką;
2.3. dėl neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos naudojimo;
2.4. dėl veiksmų atlikimo, siekiant pagerinti ūkinių gyvūnų sveikatą, gerovę arba higieną arba
tada, kai priešingu atveju kiltų pavojus darbuotojų saugai (snapų apipjaustymo, ragų šalinimo, ragų
užuomazgų šalinimo);
2.5. dėl veisimo sumetimais sugautų laukinių arba neekologiškai užaugintų akvakultūros gyvūnų
atvežimo į valdą, kai nėra ekologiškai augintų veislinių gyvūnų arba gamybos vienete veisimo sumetimais
genetinių savybių atnaujinimo;
2.6. dėl katastrofinių aplinkybių (nepalankaus klimato reiškinio, gyvūnų ligų, su aplinka susijusio
(ekologinio) įvykio, gaivalinės nelaimės, katastrofinio įvykio) gamybos rūšiai ir (arba) žemės ūkio paskirties
žemės sklypams;
2.7. dėl auginimo tikslais į ekologinės gamybos vienetą įvesti ne daugiau kaip 50 proc.
neekologiškai augintų tokių akvakultūros gyvūnų jauniklių rūšių, kurios iki 2022 m. sausio 1 d. ES nebuvo
auginamos kaip ekologinės rūšys;
2.8. dėl žemės sklypams ankstesnį laikotarpį atgaline data pripažinti perėjimo prie ekologinės
gamybos laikotarpio dalimi.
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II. LEIDIMO DĖL NEEKOLOGIŠKAI UŽAUGINTŲ NAMINIŲ PAUKŠČIŲ ĮVEDIMO Į
EKOLOGINĖS GAMYBOS VIENETĄ, KAI PULKAS FORMUOJAMAS PIRMĄKART, ATNAUJINAMA
ARBA KEIČIAMA JO SUDĖTIS IŠDAVIMO TVARKA
3. Neekologiškai užauginti naminiai paukščiai gali būti įvesti į ekologinės naminių paukščių
gamybos vienetą kai pulkas formuojamas pirmąkart, atnaujinamas arba keičiama jo sudėtis ir kai
kokybiniai ir kiekybiniai ūkio poreikiai negali būti patenkinami, jeigu dedeklės vištaitės ir mėsiniai
naminiai paukščiai yra jaunesni kaip trijų dienų.
4. Dėl leidimo gavimo veiklos vykdytojai raštu turi kreiptis į kontrolės instituciją, prašydami
neekologiškai užaugintus naminius paukščius įvesti į ekologinės gamybos vienetą, kai pulkas
formuojamas pirmąkart, atnaujinama arba keičiama jo sudėtis.
5. Veiklos vykdytojai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodo priežastį ir motyvus,
kodėl planuojama įsigyti neekologiškų naminių paukščių (įrodymus, kad nėra galimybės įsigyti reikiamo
kiekio ir reikiamos kokybės), taip pat norimų įsigyti naminių paukščių rūšį, veislę, amžių, skaičių ar kitą,
veiklos vykdytojo manymu, svarbią informaciją.
6. Kontrolės institucija per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia veiklos
vykdytojui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

III. LEIDIMO DĖL NEEKOLOGIŠKAI UŽAUGINTŲ GYVŪNŲ ĮVEDIMO Į EKOLOGINĖS
GAMYBOS VIENETĄ VEISIMO TIKSLAIS, KAI BANDA ARBA PULKAS FORMUOJAMAS PIRMĄ
KARTĄ ARBA VEISIMO TIKSLAIS, SIEKIANT ATNAUJINTI BANDĄ AR PULKĄ
IŠDAVIMO TVARKA
7. Prieš prašydamas leidimo veiklos vykdytojas turėtų patikrinti informaciją ekologiškai
auginamų gyvūnų ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazėje, kad įsitikintų ar jo
prašymas yra pagrįstas. Atsižvelgiant į tai, kad ekologiškai auginamų gyvūnų ir ekologinės akvakultūros
gyvūnų jauniklių duomenų bazė dar neveikia, veiklos vykdytojas turi surinkti įrodymus, kad nėra
galimybės įsigyti reikiamo kiekio ir reikiamos kokybės ekologiškai užaugintų gyvūnų.
8. Veisimo tikslais, neekologiškai auginti jaunikliai gali būti įvesti į bandą ar pulką, kai banda
arba pulkas formuojamas pirmą kartą. Jie turi būti auginami pagal ekologinės gamybos taisykles iš karto
po nujunkymo. Be to, tų gyvūnų įtraukimo į bandą ar pulką dieną taikomi šie apribojimai:
8.1.

galvijai, arklinių ir elninių šeimų gyvūnai turi būti jaunesni nei šešių mėnesių;

8.2.

avys ir ožkos turi būti jaunesnės nei 60 dienų;

8.3.

kiaulės turi sverti mažiau kaip 35 kg;

8.4.

triušiai turi būti jaunesni nei trijų mėnesių.

9. Veisimo tikslais, siekiant atnaujinti bandą ar pulką, į jį gali būti įvesti neekologiškai auginti
suaugę patinai ir neekologiškai augintos palikuonių niekada neturėjusios patelės. Jie vėliau turi būti
auginami pagal ekologinės gamybos taisykles. Be to, patelių skaičiui taikomi šie metiniai apribojimai:
9.1. gali būti įvesta ne daugiau kaip 10 % skaičiuojant nuo suaugusių arklinių šeimos gyvūnų
arba galvijų ir 20 % skaičiuojant nuo suaugusių kiaulių, avių, ožkų, triušių ar elninių šeimos gyvūnų
laikomų ūkyje prašymo pateikimo dieną;
9.2. gamybos vienetų, kuriuose yra mažiau kaip 10 arklinių, elninių šeimų gyvūnų ar galvijų ar
triušių arba mažiau nei penkios kiaulės, avys ar ožkos, atveju toks atnaujinimas gali būti ne didesnis kaip
vienas gyvūnas per metus.
10. Procentiniai dydžiai nurodyti 9 punkte gali būti padidinti iki 40 % su sąlyga, kad kontrolės
institucijai yra pateikti įrodymai, kad yra patenkinta bet kuri iš toliau nurodytų sąlygų:
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10.1. ūkis yra iš esmės plečiamas;
10.2. viena veislė keičiama kita;
10.3. pradedama nauja ūkinių gyvūnų auginimo veikla.
11. Suaugusiais laikomi šio amžiaus ūkiniai gyvūnai:
Gyvūnų rūšys

Amžius

Arklinių šeimos gyvūnai

2 metai

Galvijai

12 mėn.

Avys

7 mėn.

Ožkos

10 mėn.

Kiaulės

8 mėn.

Triušiai

6 mėn.

Elninių šeimos gyvūnai:
Danieliai (Cervus dama);
Taurieji elniai (Cervus elaphus);
Dėmėtieji elniai (Cervus nippon);
Dovydo elniai (Elaphurus davidianus)

2 metai
2 metai
2 metai
2 metai

12. Dėl leidimo gavimo veiklos vykdytojai raštu turi kreiptis į kontrolės instituciją, prašydami
įvesti neekologiškai užaugintus gyvūnus į ekologinės gamybos vienetą veisimo tikslais, kai banda arba
pulkas formuojamas pirmą kartą arba veisimo tikslais, siekiant atnaujinti bandą ar pulką.
13. Veiklos vykdytojai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodo priežastį ir motyvus,
kodėl planuojama įsigyti neekologiškų ūkinių gyvūnų (įrodymus, kad nėra galimybės įsigyti reikiamo
kiekio ir reikiamos kokybės), taip pat norimų įsigyti ūkinių gyvūnų rūšį, veislę, amžių, skaičių ar kitą, ūkio
subjekto manymu, svarbią informaciją.
14. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia veiklos
vykdytojui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

IV. LEIDIMO DĖL NEEKOLOGIŠKOS AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS NAUDOJIMO
IŠDAVIMO TVARKA
15. Prieš prašydamas leidimo veiklos vykdytojas turėtų patikrinti informaciją Lietuvos
ekologiškų sėklų duomenų bazėje adresu: http://www.vic.lt/paslaugos/e-paslaugos/lietuvos-ekologiskuseklu-duomenu-baze/.
16. Leidimai neišduodami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendrame leidime
išvardytų rūšių, porūšių augalų dauginamajai medžiagai (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
esant poreikiui bendrąjį leidimą išduoda iki einamųjų metų vasario 20 d.).
17. Veiklos vykdytojai, pageidaujantys gauti leidimą neekologiškos augalų dauginamosios
medžiagos naudojimui, kontrolės institucijai pateikia pilnai užpildytą prašymą (forma F-088) leisti naudoti
neekologišką augalų dauginamąją medžiagą ekologinės gamybos ūkyje.
18. Prašymai gali būti teikiami nuo einamųjų metų vasario 20 d. iki sėjos pabaigos.
19. Kontrolės institucija per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia veiklos
vykdytojui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.
20. Už kiekvieną kontrolės institucijos veiklos vykdytojui išduotą leidimą naudoti neekologišką
augalų dauginamąją medžiagą yra taikomas 8,47 Eur su PVM mokestis.
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V. LEIDIMO DĖL VEIKSMŲ ATLIKIMO, SIEKIANT PAGERINTI ŪKINIŲ GYVŪNŲ
SVEIKATĄ, GEROVĘ ARBR HIGIENĄ ARBA TADA, KAI PRIEŠINGU ATVEJU KILTŲ PAVOJUS
DARBUOTOJŲ SAUGAI IŠDAVIMO TVARKA
21. Veiklos vykdytojui kontrolės institucijai pateikus ir tinkamai pagrindus priežastis gali būti
leidžiama atlikti šiuos veiksmus:
21.1. apipjaustyti snapus (jei tai daroma per pirmąsias tris gyvenimo dienas);
21.2. šalinti ragus;
21.3. šalinti ragų užuomazgas.
22. Leidimai yra reikalingi kiekvienam konkrečiam atvejui ir yra išduodami tik jei atlikus 21
punkte išvardintus veiksmus bus pagerinama ūkinių gyvūnų sveikata, gerovė arba higiena, arba tada, kai
priešingu atveju kiltų pavojus darbuotojų saugai.
23. Gyvūnų kančios turi būti kuo labiau sumažintos taikant tinkamą nejautrą ir (arba) analgeziją,
o kiekvieną veiksmą turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai ir tik pasirinkus tinkamiausią amžių.
24. Veiklos vykdytojai, pageidaujantys gauti leidimą apipjaustyti snapus, turi pateikti laisvos
formos prašymą, kuriame nurodo priežastis dėl kurių būtina atlikti šiuos veiksmus, taip pat nurodo
gyvūnų rūšį, amžių, skaičių ir datą, iki kurios planuojama atlikti numatytus veiksmus bei kokia nejautra
ar analgezija planuojama taikyti ir kas atliks šiuos veiksmus pagrindžiant specialisto kvalifikaciją.
25. Veiklos vykdytojai, pageidaujantys gauti leidimą šalinti ragus, turi pateikti laisvos formos
prašymą, kuriame nurodo priežastis dėl kurių būtina atlikti šiuos veiksmus ir pateikia veterinarijos
specialisto rekomendaciją, taip pat nurodo gyvūnų rūšį, amžių, skaičių, individualų atpažinties numerį ir
datą, iki kurios planuojama atlikti numatytus veiksmus bei kokia nejautra ar analgezija planuojama taikyti,
ir kas atliks šiuos veiksmus, pagrindžiant specialisto kvalifikaciją.
26. Veiklos vykdytojai, pageidaujantys gauti leidimą šalinti ragų užuomazgas, turi pateikti laisvos
formos prašymą, kuriame nurodo problemas susijusias su veterinarinėmis priežastimis, dėl kurių reikia
šalinti ragų užuomazgas, kurios turi būti patvirtintos veterinarijos gydytojo. Prašyme taip pat turi būti
nurodyta gyvūnų rūšis ir planuojamas skaičius, kuriam numatoma taikyti šiuos veiksmus, o taip pat
amžius, kuriame bus taikomi veiksmai bei kokia nejautra ar analgezija planuojama taikyti ir kas atliks
šiuos veiksmus pagrindžiant specialisto kvalifikaciją.
27. Kontrolės institucija per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia veiklos
vykdytojui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.
28. Leidimas ragų užuomazgų šalinimui veiklos vykdytojui yra išduodamas vieniems metams.

VI. LEIDIMO DĖL VEISIMO SUMETIMAIS SUGAUTŲ LAUKINIŲ ARBA NEEKOLOGIŠKAI
UŽAUGINTŲ AKVAKULTŪROS GYVŪNŲ ATVEŽIMO Į VALDĄ, KAI NĖRA EKOLOGIŠKAI AUGINTŲ
VEISLINIŲ GYVŪNŲ ARBA GAMYBOS VIENETE VEISIMO SUMETIMAIS GENETINIŲ SAVYBIŲ
ATNAUJINIMO IŠDAVIMO TVARKA
29. Dėl leidimo gavimo veiklos vykdytojai raštu turi kreiptis į kontrolės instituciją, prašydami
leidimo atvežti į valdą veisimo sumetimais arba siekiant pagerinti genetines savybes sugautus laukinius
arba neekologiškai užaugintus akvakultūros gyvūnus.
30. Veiklos vykdytojai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodo priežastį ir motyvus,
kodėl planuojama atvežti į valdą sugautus laukinius ar neekologiškus akvakultūros gyvūnus (įrodymus,
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kad nėra galimybės įsigyti ekologiškai augintų veislinių gyvūnų), taip pat norimų įsigyti ūkinių gyvūnų rūšį,
amžių, skaičių ir kitą svarbią informaciją dėl gyvūnų genetinių savybių.
31. Jei planuojama atgabenti gyvūnus, kurie yra IUCN raudonojoje nykstančių rūšių knygoje,
leidimas naudoti sugautus laukinius bandinius galės būti išduodamas tik vykdant išsaugojimo
programas, kurias yra pripažinusi atitinkama už išsaugojimo pastangas atsakinga valdžios institucija;
32. Kontrolės institucija per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia veiklos
vykdytojui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.
33. Prieš naudojant veisimui, tokie gyvūnai bent tris mėnesius turi būti auginami pagal
ekologinio valdymo reikalavimus.

VII. LEIDIMO DĖL KATASTROFINIŲ APLINKYBIŲ (NEPALANKAUS KLIMATO REIŠKINIO,
GYVŪNŲ LIGŲ, SU APLINKA SUSIJUSIO (EKOLOGINIO) ĮVYKIO, GAIVALINĖS NELAIMĖS,
KATASTROFINIO ĮVYKIO) GAMYBOS RŪŠIAI IR (ARBA) ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS
SKLYPAMS IŠDAVIMO TVARKA
34. Veiklos vykdytojai gali kreiptis į kontrolės instituciją dėl leidimo gavimo taikyti išimtines
gamybos taisykles ištikus katastrofinėms aplinkybėms, susidariusioms dėl nepalankaus klimato reiškinio,
gyvūnų ligų, su aplinka susijusio (ekologinio) įvykio, gaivalinės nelaimės arba katastrofinio įvykio, taip pat
dėl bet kokių panašių aplinkybių, kurios turi būti pripažintos katastrofinėmis aplinkybėmis oficialiu
valstybės narės, kurioje susidarė tokia padėtis, sprendimu.
35. Leidimai gali būti išduodami dėl šių nukrypti leidžiančių nuostatų:
35.1. kai auginant augalus ir gaminant augalinius produktus, išskyrus augalų dauginamąją
medžiagą, neįmanoma naudoti ekologiškos augalų dauginamosios medžiagos arba perėjimo prie
ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos, gali būti leidžiama naudoti
neekologiška augalų dauginamoji medžiaga, su sąlyga, kad neekologiška augalų dauginamoji medžiaga
po derliaus nuėmimo negali būti apdorota kitais augalų apsaugos produktais nei tie, kuriais augalų
dauginamąją medžiagą leidžiama apdoroti pagal ekologinės gamybos reikalavimus, išskyrus atvejus, kai
teritorijoje, kurioje ta augalų dauginamoji medžiaga bus naudojama, cheminį visų tam tikros rūšies veislių
ir jos daugiarūšės medžiagos apdorojimą fitosanitariniais tikslais yra nurodžiusios atlikti atitinkamos
valstybės narės kompetentingos institucijos. Tais atvejais, kai naudojama neekologiška augalų
dauginamoji medžiaga yra apdorota cheminiu būdu, sklypui, kuriame auginama apdorota augalų
dauginamoji medžiaga, atitinkamais atvejais taikomas nustatytas perėjimo prie ekologinės gamybos
laikotarpis;
35.2. kai yra didelis gyvūnų gaištamumas ir nėra ekologiškai augintų gyvūnų, gali būti leidžiama
bandą ar pulką atnaujinti arba pakeisti jų sudėtį naudojant neekologiškai augintus gyvūnus, su sąlyga,
kad laikomasi nurodytų atitinkamų perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpių (taikoma ir bičių
atveju);
35.3. kai pašarų produkcija prarandama arba yra nustatomi apribojimai, gali būti leidžiama
ūkinius gyvūnus šerti neekologiškais pašarais, o ne perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio
pašarais arba ekologiškais pašarais;
35.4. kai nukenčia ūkinių gyvūnų gamybos vienetas, ganymas ekologiškuose žemės plotuose,
gyvūnų laikymo tankis pastatuose ir mažiausias jiems skirtas plotas (paviršius) uždarose patalpose bei
lauko aikštelėse, kaip nustatyta ekologinės gamybos reikalavimuose, leidus gali būti pakoreguotas;
35.5. kai pašarų produkcija prarandama arba yra nustatomi apribojimai, į dienos racioną
įeinančios sausosios medžiagos, kurią sudaro rupieji, žalieji ar džiovinti pašarai arba silosas, procentinė
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dalis gali būti leidžiama sumažinti su sąlyga, kad patenkinami gyvūnų mitybos poreikiai skirtingais jų
vystymosi etapais;
35.6. kai pavojus bičių kolonijų išlikimui kyla dėl kitų priežasčių nei klimato sąlygos, jas gali būti
leista maitinti ekologišku medumi, ekologiškomis žiedadulkėmis, ekologiškais cukraus sirupais arba
ekologišku cukrumi;
35.7. kai kyla pavojus bičių kolonijų išlikimui, kolonijas gali būti leidžiama perkelti į vietoves,
neatitinkančias bitynų įrengimo nuostatų;
35.8. kai yra didelis akvakultūros gyvūnų gaištamumas ir nėra ekologiškai augintų gyvūnų,
akvakultūros išteklius gali būti leidžiama atnaujinti ar pakeisti jų sudėtį naudojant neekologiškai augintus
akvakultūros gyvūnus, su sąlyga, kad paskutiniai du auginimo ciklo trukmės trečdaliai bus valdomi pagal
ekologinio valdymo reikalavimus;
35.9. kai dėl ekologiškų vynuogių sanitarinės būklės vyno gamintojas panašiam galutiniam
produktui gauti privalo naudoti daugiau sieros dioksido nei ankstesniais metais, vyno sektoriaus
produktų gamyboje sieros dioksidą galima leisti naudoti neviršijant Deleguotojo reglamento (ES)
2019/934 I priedo B dalyje nustatyto didžiausio kiekio.
36. Veiklos vykdytojai turi pateikti kontrolės institucijai laisvos formos prašymą, kuriame nurodo
kuri iš 35 punkte išvardintų nukrypti nuostatų jam aktuali, o taip pat pateikia informaciją apie katastrofinį
įvykį, nurodo numanomą laikotarpį kurį planuoja taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą.
37. Jeigu nepaprastoji situacija nėra paskelbta valstybės lygiu, veiklos vykdytojas kontrolės
institucijai turi pateikti pažymą, išduotą savivaldybės, remiantis savivaldybės Ekstremalių situacijų
komisijos priimtu sprendimu. Jeigu ekstremali situacija Vyriausybės nutarimu yra paskelbta valstybės
lygiu, tokiu atveju savivaldybės pažymos pateikti nereikia.
38. Leidimai taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas išduodami ribotam laikotarpiui ir ne ilgiau,
nei būtina, ir jokiu būdu ne ilgiau kaip 12 mėnesių, siekiant tęsti arba atnaujinti ekologinę gamybą,
vykdytą prieš šių nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo pradžios datą.
39. Leidimai taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas išduodami tik nukentėjusioms gamybos
rūšims arba, kai tinkama, žemės sklypams ir visiems susijusiems ekologinės gamybos veiklos
vykdytojams atitinkamoje vietovėje arba tik atitinkamam atskiram veiklos vykdytojui, atsižvelgiant į
konkretų atvejį.
40. Kontrolės institucija per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia veiklos
vykdytojui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

VIII. LEIDIMO DĖL AUGINIMO TIKSLAIS Į EKOLOGINĖS GAMYBOS VIENETĄ ĮVESTI NE
DAUGIAU KAIP 50 PROC. NEEKOLOGIŠKAI AUGINTŲ TOKIŲ AKVAKULTŪROS GYVŪNŲ
JAUNIKLIŲ RŪŠIŲ KURIOS IKI 2022 M. SAUSIO 1D. ES NEBUVO AUGINAMOS KAIP
EKOLOGINĖS RŪŠYS IŠDAVIMO TVARKA
41. Dėl leidimo gavimo veiklos vykdytojai raštu turi kreiptis į kontrolės instituciją, prašydami
leidimo auginimo tikslais ekologinės gamybos vienete įvesti daugiausia 50 % neekologiškai augintų
akvakultūros gyvūnų jauniklių, priklausančių rūšims, kurios ne vėliau kaip 2022 m. sausio 1 d. Europos
Sąjungoje nebuvo auginamos kaip ekologinės rūšys.
42. Veiklos vykdytojai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodo planuojamų įvesti
akvakultūros gyvūnų jauniklių rūšį ir skaičių, taip pat pagrindimą, kad ši akvakultūros gyvūnų rūšis iki
2022 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje nebuvo auginama kaip ekologinė rūšis.
43. Tokie akvakultūros gyvūnai bent du trečdalius auginimo ciklo trukmės turi būti laikomi
laikantis ekologinės gamybos reikalavimų.
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44. Kontrolės institucija per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia veiklos
vykdytojui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.
45. Leidimas suteikiamas ne ilgiau kaip dviejų metų laikotarpiui ir negali būti atnaujintas.

IX. LEIDIMO DĖL ŽEMĖS SKLYPAMS ANKSTESNĮ LAIKOTARPĮ ATGALINE DATA
PRIPAŽINTI PERĖJIMO PRIE EKOLOGINĖS GAMYBOS LAIKOTARPIO DALIMI IŠDAVIMO TVARKA
46. Žemės sklypams ankstesnis laikotarpis atgaline data pripažintas perėjimo prie ekologinės
gamybos laikotarpio dalimi gali būti jeigu:
46.1. veiklos vykdytojo žemės sklypams buvo taikomos priemonės, apibrėžtos programoje,
įgyvendintoje pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, kuriomis užtikrinama, kad tuose žemės sklypuose
nebuvo naudoti ekologinėje gamyboje draudžiami produktai ar medžiagos, arba
46.2. veiklos vykdytojas gali pateikti įrodymus, kad žemės sklypai buvo natūralios gamtinės
zonos arba žemės ūkio paskirties žemės plotai ir juose bent trejų metų laikotarpiu nebuvo naudoti
ekologinėje gamyboje draudžiami produktai ar medžiagos.
47. Veiklos vykdytojai, pageidaujantys gauti leidimą žemės sklypams ankstesnį laikotarpį
atgaline data pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi, kontrolės institucijai
pateikia pilnai užpildytą prašymą (forma F-010).
48. Kontrolės institucija 46.2 punkte aprašytu atveju per 30 kalendorinių dienų atliks išsamią
rizikos analizę, siekiant įvertinti, ar žemės sklype, dėl kurio teikiamas prašymas dėl pripažinimo atgaline
data, bent trejus metus nebuvo naudoti produktai ar medžiagos, kurių negalima naudoti ekologinėje
gamyboje, visų pirma atsižvelgiant į bendro ploto, su kuriuo susijęs prašymas, dydį ir į agronominę
praktiką, kuri tuo laikotarpiu buvo taikoma kiekviename žemės sklype, dėl kurio teikiamas prašymas.
49. Kontrolės institucija 46.2 punkte aprašytu atveju po atlikto rizikos vertinimo savo nustatyta
tvarka atliks veiklos vykdytojo fizinį patikrinimą siekiant patikrinti apie žemės sklypus, dėl kurių teikiamas
prašymas dėl pripažinimo atgaline data, surinktos informacijos nuoseklumą ir parengs šio patikrinimo
ataskaitą.
50. Kontrolės institucija 46.2 punkte aprašytu atveju po atlikto rizikos vertinimo savo nustatyta
tvarka atrinks dirvožemio ir (arba) augalų mėginius, kuriuos paims iš kiekvieno žemės sklypo, kuris,
remiantis 48 punkte nurodyta išsamia rizikos analize, bus įvertintas kaip galintis būti užterštas produktais
ir medžiagomis, kurių neleidžiama naudoti ekologinėje gamyboje. Mėginių tyrimas bus užsakytas
akredituotoje laboratorijoje, o veiklos vykdytojas turės padengti su mėginių siuntimu ir laboratoriniais
tyrimais susijusias išlaidas.
51. Veiklos vykdytojas kontrolės institucijos prašymu turi pateikti kitus susijusius dokumentus,
kuriuos kontrolės institucija mano esant būtinus prašymui dėl pripažinimo atgaline data įvertinti.
51. Kontrolės institucija po 49 punkte minimo patikrinimo ir tam tikrai atvejais 50 punkte
minimų mėginių tyrimų rezultatų gavimo, savo nustatyta tvarka parengs patikrinimo ataskaitą, siekiant
patikrinti apie žemės sklypus, dėl kurių teikiamas prašymas dėl pripažinimo atgaline data, surinktos
informacijos nuoseklumą.
52. Kontrolės institucija per 10 d. d. nuo prašymo pagal 46.1 punktą gavimo dienos arba nuo 51
punkte minimos ataskaitos parengimo dienos, kai prašymas dėl pripažinimo atgaline data teikiamas
pagal 46.2 punktą parengia baigiamąjį raštišką pareiškimą, kuriame nurodo, ar pripažinimas atgaline
data, kad ankstesnis laikotarpis yra perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalis, yra pagrįstas, ir
nurodo, nuo kada kiekvienas susijęs žemės sklypas galėtų būti laikomas ekologišku, taip pat nurodo
bendrą žemės sklypų, dėl kurių atgaline data galėtų būti pripažįstamas laikotarpis, plotą.
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53. Kontrolės institucija 52 punkte nurodytą baigiamąjį raštišką pareiškimą kartu su susijusia
informacija per 2 darbo dienas išsiunčia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.
54. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsakingas asmuo priima galutinį sprendimą
dėl leidimo išdavimo / neišdavimo ir apie tai informuoja veiklos vykdytoją ir kontrolės instituciją.
___________________________________________
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