
Ekologinės gamybos sertifikavimas  – 
procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga 
patvirtina, kad laikomasi teisės aktų, 
reglamentuojančių ekologinę gamybą, 
reikalavimų. 

Teisės aktai
• Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007
• Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008
• Ekologinio žemės ūkio taisyklės

Laukinė augalijos rinkimo pagrindiniai 
principai
• Laukinė augalija – tai gamtoje natūraliai 

augantys augalai, grybai ir jų bendrijos.
• Augalai, surinkti miestų ir miestelių 

teritorijose, nelaikomi ekologiškais.
• Laukinių augalų ir jų dalių, natūraliai 

augančių gamtos plotuose, miškuose 
ir žemės ūkio plotuose, rinkimas yra 
laikomas ekologinės gamybos metodu, 
jeigu bent 3 metus iki rinkimo šiuose 
plotuose nebuvo naudoti ekologinėje 
gamyboje neleidžiami produktai; 
rinkimas neturi įtakos natūralios buveinės 
stabilumui arba rinkimo plotuose esančių 
rūšių išlaikymui.

• Negalima rinkti retų, nykstančių, į 
Raudonąją knygą įrašytų augalų. Renkant 
augalus svarbu neišnaikinti vietinės 
floros su unikaliomis genetinėmis 
charakteristikomis; rinkimo būdai turi būti 
tausojantys, negalima žaloti viso augalo, 
kai reikalingos tik tam tikros jo dalys.

• Džiovinimui galima pasitelkti kaitinimo 
įrangą, tačiau džiovinimo temperatūra 
turi būti palyginti neaukšta, kad iš 
augalų nepasišalintų lakiosios, tarp jų 
ir aromatinės, medžiagos, nežūtų kiti 
vertingi junginiai. 

• Norint surinktą ekologišką produkciją 
realizuoti išdžiovintą, reikia sertifikuoti 
ekologiškų produktų tvarkymo 
(džiovinimo) veiklą. 

• Ekologiška produkcija ženklinama pagal 
nustatytus specialius reikalavimus. 
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Leidimai reikalingi
• Valstybinėje žemėje kirsti kadagius, lupti 

žievę nuo šaltekšnių ir gluosnių, rauti 
medžių ir krūmų šaknis, pjauti nendres, 
medžių ir krūmų šakeles. Leidimą naudoti 
laukinės augalijos išteklius valstybinėje 
miškų ūkio paskirties žemėje nemokamai 
išduoda miško valdytojai, valstybinėje 
žemės ūkio paskirties žemėje ir kitos 
paskirties žemėje  – atitinkama rajono 
aplinkos apsaugos agentūra. Privačioje 
žemėje laukinės augalijos išteklius 
naudoja žemės savininkas arba suteikia 
teisę kitiems naudotojams.

• Rinkti augalus ir grybus, įrašytus į 
apribotų rinkti bei prekiauti laukinių 
augalų ir grybų rūšių sąrašą. Leidimą 
nemokamai išduoda atitinkama rajono 
aplinkos apsaugos agentūra ne ilgiau 
kaip metams.

Sertifikavimas ir kontrolė
• Kiekvienas sertifikuojamas ūkio subjektas 

privalomai patikrinamas kartą per metus. 
Tikrinimai vykdomi pagal planą, ūkio 
subjektai dažniausiai informuojami iš 
anksto. 

• Rizikingiausiuose ūkiuose galimi 
tikrinimai nepranešus. 

• Esant įtarimų dėl neleistinų medžiagų 
panaudojimo imami mėginiai tyrimams.

• Ūkio subjektams svarbu laiku pateikti 
sertifikavimo įstaigai visus reikalingus 
dokumentus, įspėti apie pasikeitimus. 

• Privalu reguliariai pildyti Ekologinės 
gamybos ūkio veiklos žurnalą, tvarkyti 
buhalterinę apskaitą.

• Norint spartesnio bendravimo su 
sertifikavimo įstaiga rekomenduojama 
pateikti nustatytos formos rašytinį 
sutikimą dėl dokumentų gavimo el. paštu. 

• Pageidaujant skubesnės patikros 
galima pateikti laisvos formos prašymą. 
Sertifikavimo įstaiga neįsipareigoja 
atvykti prašomu laiku, tačiau stengiasi 
atsižvelgti į prašymus.

Pasitikėjimo linijos tel. +370 700 55 006
Anonimiškai informaciją galima teikti visą parą

DAUGIAU INFORMACIJOS

VšĮ „Ekoagros“, K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas
+370 37 20 31 81, ekoagros@ekoagros.lt, www.ekoagros.lt

Sertifikuotų ūkio subjektų patvirtinamuosius dokumentus rasite 
www.ekoagros.lt / Sertifikatų paieška
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Dėl detalesnės informacijos kreiptis į šią sritį koordinuojančio IV sertifikavimo 
skyriaus darbuotojus.


