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PATVIRTINTA 

   VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus  

   2017 m. rugpjūčio 31 d.  

   įsakymu Nr. V-136 

   (VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 

   2018 m. vasario 2 d. 

   įsakymo Nr. V-23 redakcija) 

   

    

 

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

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka parengta vadovaujantis Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtintų 2000 m. 

gruodžio 28 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 375, 171 punktu, o joje minimos sąvokos 

apibrėžtos minėtose taisyklėse, reglamente (EB) Nr. 834/2007 ir reglamente (EB) Nr. 889/2008. 

2. Ši tvarka reglamentuoja šių leidimų taikyti ekologinės gamybos išimtis išdavimą: 

2.1 dėl neekologinės gamybos būdu užaugintos sėklos sėjimo ir (arba) augalų 

dauginamosios medžiagos naudojimo; 

2.2 dėl leidimo sklypams sutrumpinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį; 

2.3 dėl leidimo sutrumpinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį ūkio subjektams 

panaudojus ekologinei gamybai neleistiną produktą; 

2.4 dėl leidimo valdyti ekologiškus ir neekologiškus augalininkystės ūkius toje pat 

vietovėje vienu metu; 

2.5 dėl leidimo rišti galvijus nedidelių ekologinės gamybos gyvulininkystės ūkių tvartuose; 

2.6 dėl leidimo didinti ekologiškai laikomų ūkinių gyvūnų bandą ar pulką neekologiškai 

išaugintais ūkiniais gyvūnais; 

2.7 dėl leidimo auginti ūkyje ekologiškai ir neekologiškai tokių pat rūšių ūkinius gyvūnus; 

2.8 dėl leidimo atlikti veiksmus siekiant pagerinti ūkinių gyvūnų saugumą, sveikatą, 

gerovę ir higieną;  

2.9 dėl atrajotojams sintetinių A, D ir E vitaminų naudojimo; 

2.10 dėl leidimo esant didelio masto nelaimėms; 

2.11 dėl toje pat valdoje esančiuose inkubatoriuose ir augyklose ekologiškų ir neekologiškų 

žuvų jauniklių auginimo; 

2.12 dėl toje pat valdoje ekologinės ir neekologinės suaugusių žuvų (nebeauginamų 

inkubatoriuose ir augyklose) gamybos; 

2.13 dėl pereinamojo laikotarpio tvenkiniams sutrumpinimo; 



2 iš 13 

 

2.14 dėl leidimo naudoti neekologiškas žemės ūkio kilmės maisto sudedamąsias dalis, 

kurios neįtrauktos į reglamento (EB) Nr. 889/2008 IX priedą. 

 

 

II. LEIDIMO DĖL NEEKOLOGINĖS GAMYBOS BŪDU UŽAUGINTOS SĖKLOS 

SĖJIMO IR (ARBA) AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS NAUDOJIMO 

IŠDAVIMO TVARKA  

 

3. Neturint galimybės įsigyti pakankamai norimos veislės bei rūšies ekologinės gamybos 

būdu užaugintos sėklos ir (arba) augalų dauginamosios medžiagos (Ekologiškai užaugintų sėklų 

pasiūlą galima pasitikrinti Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazėje adresu: 

https://www.vic.lt/?mid=432) sertifikavimo įstaiga gali išduoti ūkio subjektui, išskyrus ekologinės 

sėklininkystės ūkius, leidimą einamaisiais metais naudoti neekologiškai užaugintą sėklą ir (arba) 

dauginamąją medžiagą. 

4. Leidimai neišduodami sertifikavimo įstaigos bendrame leidime išvardintų veislių ar 

rūšių neekologiškai sėklai; 

5. Bendrasis leidimas yra tvirtinamas sertifikavimo įstaigos direktoriaus įsakymu sausio – 

vasario mėn. atsižvelgiant į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, administruojančio 

ekologiškų sėklų duomenų bazę, pateiktą rekomendaciją. 

6. Ūkio subjektai pageidaujantys gauti leidimą naudoti neekologinės gamybos būdu 

užaugintą sėklą ir (arba) augalų dauginamąją medžiagą sertifikavimo įstaigai pateikia prašymą leisti 

naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą / sėklas ekologinės gamybos ūkyje forma (F-

088). 

7. Prašymai teikiami: 

7.1 ruošiantis pavasario sėjai – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki sėjos pabaigos; 

7.2 ruošiantis žiemkenčių sėjai – nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki sėjos pabaigos; 

7.3 ruošiantis daugiamečių žolių sėjai – visus metus. 

8. sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 

9. už  kiekvieną  sertifikavimo  įstaigos  ūkio  subjektui  išduotą  leidimą naudoti 

neekologiškai užaugintą sėklą ir (arba) dauginamąją medžiagą yra taikomas 8,47 Eur su PVM 

mokestis. 

 

 

 

https://www.vic.lt/?mid=432
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III. LEIDIMO DĖL PERĖJIMO PRIE EKOLOGINĖS GAMYBOS LAIKOTARPIO 

SKLYPAMS SUTRUMPINIMO IŠDAVIMO TVARKA  

 

10. Sertifikavimo įstaiga gali nuspręsti atgaline data pripažinti, kad perėjimo laikotarpio 

dalimi buvo bet kuris ankstesnis laikotarpis, kurio metu: 

10.1 žemės sklypams buvo taikytos priemonės, apibrėžtos programoje, įgyvendintoje pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1257/99, Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 arba kitoje oficialioje programoje, 

jeigu atitinkamos priemonės užtikrina, kad tuose sklypuose nebuvo naudojami ekologinei gamybai 

neleistini produktai, arba 

10.2 sklypai buvo natūralūs plotai arba žemės ūkio naudmenos, netvarkyti ekologinei 

gamybai neleistinais produktais. 

11. 10.2 punkte nurodytam laikotarpiui gali būti taikoma atgalinė data tik tuo atveju, jeigu 

sertifikavimo įstaigai yra pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių įsitikinti, kad atitinkamų sąlygų 

buvo laikytasi bent trejus metus. 

12. Užpildytą prašymą dėl pereinamojo laikotarpio sutrumpinimo forma (F-010) turi būti 

pateikta sertifikavimo įstaigai iki  einamųjų metų paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus 

bei gyvulius paraiškų be vėlavimo priėmimo dienos. 

13. Prie prašymo turi būti pateikiami įrodymai, kad trejus metus sklypuose nebuvo naudota 

neleistinų ekologinei gamybai produktų arba tie sklypai buvo natūralūs plotai. 

14. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 

 

IV. LEIDIMO DĖL PERĖJIMO PRIE EKOLOGINĖS GAMYBOS LAIKOTARPIO 

SUTRUMPINIMO ŪKIO SUBJEKTAMS PANAUDOJUS EKOLOGINEI GAMYBAI 

NELEISTINĄ PRODUKTĄ IŠDAVIMO TVARKA  

 

15. Tais atvejais, kai sklypams jau buvo pasibaigęs perėjimo prie ekologinės gamybos 

laikotarpis arba jiems dar tęsėsi perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis, ir juose buvo 

panaudotas neleistinas ekologinei gamybai produktas, gali būti leidžiama sutrumpinti pereinamąjį 

laikotarpį sklypams šiais dviem atvejais: 

15.1 sklypai buvo tvarkyti, naudojant ekologinei gamybai neleistiną produktą, kuris 

įtrauktas į valstybės narės kompetentingos institucijos nustatytą privalomą ligos arba kenkėjų 

kontrolės priemonę; 

15.2 sklypai buvo tvarkyti, naudojant ekologinei gamybai neleistiną produktą, kai šis yra 

valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintų mokslinių tyrimų dalis.  

http://www.ekoagros.lt/media/1/FORMOS/F-010__2013-01-07_.doc
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16. Abiem nurodytais atvejais pereinamojo laikotarpio trukmė nustatoma, atsižvelgiant į 

šiuos veiksnius: 

16.1 vykstant atitinkamo produkto skilimo procesui turi būti užtikrinta, kad pereinamojo 

laikotarpio pabaigoje dirvoje, o daugiamečių kultūrų atveju – augale, bus nedidelis likutis; 

16.2 derlius po tvarkymo negali būti parduotas paženklintas kaip ekologiškas. 

17. Dėl leidimo gavimo į sertifikavimo įstaigą gali kreiptis mokslo ar mokymo įstaiga, 

prašydama leidimo sutrumpinti pereinamąjį laikotarpį, jeigu sklypuose buvo panaudoti ekologinei 

gamybai neleistini produktai. 

17.1 Ji turi pateikti laisvos formos prašymą ir įrodymus, kad sklypuose, kuriems prašoma 

sutrumpinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį buvo panaudotas ekologinei 

gamybai neleistinas naudoti produktas, kuris yra registruotas Lietuvoje taikyti kovai su 

kenksmingais organizmais ir, kad šio produkto taikymas buvo mokslinių tyrimų dalis ar 

buvo skirtas mokymui. 

18. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 

 

V. LEIDIMO DĖL VIENU METU VALDYTI EKOLOGIŠKUS IR NEEKOLOGIŠKUS 

AUGALININKYSTĖS ŪKIUS TOJE PAT VIETOVĖJE IŠDAVIMO TVARKA  

 

19. Tam tikrais atvejais gali būti leidžiama valdyti ekologiškus ir neekologiškus 

augalininkystės ūkius toje pat vietovėje vienu metu: 

19.1 jei auginami daugiamečiai augalai, kurių auginimo laikotarpis yra bent treji metai, kai 

rūšių negalima lengvai atskirti, ir laikomasi šių sąlygų: 

19.1.1 ši gamyba yra perėjimo prie ekologinės gamybos plano, pagal kurį gamintojas 

prisiima griežtą įsipareigojimą ir kuriame numatoma perėjimo prie ekologinio žemės ūkio pradžia 

paskutinėje atitinkamos teritorijos dalyje per kuo trumpesnį laikotarpį, kuris bet kokiu atveju negali 

būti ilgesnis kaip penkeri metai, dalis; 

19.1.2 buvo imtasi atitinkamų priemonių, siekiant užtikrinti pastovų kiekviename vienete 

pagamintų produktų atskyrimą; 

19.1.3 sertifikavimo įstaiga likus ne mažiau kaip 48 valandoms informuojama apie 

kiekvieno produkto derliaus nuėmimą; 

19.1.4 iš karto po derliaus nuėmimo gamintojas praneša sertifikavimo įstaigai tikslius 

derliaus atitinkamuose vienetuose kiekius ir priemones, kurių buvo imtasi produktams atskirti; 

19.1.5 kompetentinga institucija patvirtino perėjimo prie ekologinės gamybos planą ir 

kontrolės priemones, nurodytas Reglamento Nr. 889/2008 IV antraštinės dalies 1 ir 2 skyriuose; 
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19.1.6. pradėjus įgyvendinti perėjimą prie ekologinės gamybos, šis planas turi būti 

patvirtinamas kiekvienais metais; 

19.2 jeigu laukai yra skirti valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintiems žemės 

ūkio tyrimams ar oficialiam mokymui ir jei tenkinamos 19.1.2, 19.1.3, 19.1.4 papunkčiuose 

nustatytos sąlygos bei atitinkama 19.1.5 papunkčio dalis; 

19.3. jeigu auginamos sėklos, vegetatyvinė dauginamoji medžiaga ir sodinukai ir jei 

tenkinamos 19.1.2, 19.1.3, 19.1.4 papunkčiuose nustatytos sąlygos bei atitinkama 19.1.5 papunkčio 

dalis; 

19.4. jeigu pieva naudojama tik ganymui. 

20. Dėl leidimo gavimo ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą, prašydami 

leidimo valdyti ekologiškus ir neekologiškus augalininkystės ūkius toje pat vietovėje vienu metu. 

21. Jie turi pateikti: 

22.1 laisvos formos prašymą jame nurodydami detalią informaciją (kokie augalai bus 

auginami ekologiškai ir neekologiškai, veislę, rūšį, laukų statusą, plotą, planuojamą auginti 

laikotarpį ar kitą, ūkio subjekto manymu, svarbią informaciją); 

22.2 19.2 punkte nurodytu atveju įrodymus, kad ūkyje bus atliekami žemės ūkio tyrimai ar 

mokymas; 

22.3 ūkio subjekto patvirtinimą, nurodydami, kad: 

22.3.1 ūkis laikosi perėjimo prie ekologinės gamybos plano. Perėjimo prie ekologinės 

gamybos plane turi būti nurodyta data, kada sklypams pradėtas taikyti perėjimas prie ekologinės 

gamybos (bendras laikotarpis, kada pradėtas taikyti ir kada bus baigtas neekologiškiems sklypams 

taikyti perėjimas prie ekologinės gamybos, negali būti ilgesnis kaip penkeri metai); 

22.3.2 buvo imtasi atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti ūkyje pagamintų ekologiškų ir 

neekologiškų produktų atskyrimą; 

22.3.3 sertifikavimo įstaiga likus ne mažiau kaip 48 valandoms yra informuota apie 

kiekvieno produkto derliaus nuėmimą; 

22.3.4 iš karto po derliaus nuėmimo sertifikavimo įstaigai yra pranešamas tikslus derliaus 

atitinkamose ūkio dalyse rodiklis ir pateikta informacija apie priemones, kurių buvo imtasi 

produktams atskirti; 

22.3.5 yra patvirtintos perėjimo prie ekologinės gamybos planų ir kontrolės priemonių 

kopijos.  

23. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 
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VI. LEIDIMO DĖL GALVIJŲ RIŠIMO TVARTUOSE IŠDAVIMO TVARKA  

 

24. Sertifikavimo įstaiga gali išduoti leidimą rišti galvijus nedidelių ekologinės gamybos 

gyvulininkystės ūkių (ūkis, kuriame laikomasi ekologinės gamybos reikalavimų ir kuriame 

einamaisiais metais sertifikavimo įstaiga sertifikuoja iki 100 sutartinių gyvulių) tvartuose 

(neatsižvelgiant į tvartų eksploatavimo laikotarpio pradžią). 

25. Ūkio subjektai norintys sertifikuoti gyvulininkystės sritį (galvijininkystę) ir norintys 

gauti leidimą rišti galvijus nedidelių ekologinės gamybos gyvulininkystės ūkių tvartuose 

(neatsižvelgiant į tvartų eksploatavimo laikotarpio pradžią) turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą 

pateikdami prašymą forma (F-143). 

26. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 

 

VII. LEIDIMO DĖL EKOLOGIŠKŲ GYVŪNŲ BANDOS AR PULKO DIDINIMO 

NEEKOLOGIŠKAI IŠAUGINTAIS GYVŪNAIS IŠDAVIMO TVARKA 

 

27. Neekologiškai auginti gyvūnai gali būti atvežti į ūkį veisimui, tik jei nepakanka 

ekologiškai augintų gyvūnų. Atnaujinant bandą ar pulką, neekologiškai auginti suaugę patinai ir 

niekada neturėjusios palikuonių, tačiau galinčios būti jau apvaisintos, patelės vėliau turi būti 

auginami pagal ekologinės gamybos taisykles. Be to, patelių skaičiui taikomi šie metiniai 

apribojimai: 

27.1 ne daugiau kaip 10 % suaugusių arklių arba galvijų, įskaitant bubalus ir bizonų rūšių 

gyvūnus, patelių ir 20 % suaugusių kiaulių, avių ir ožkų patelių; 

27.2 vienetams, kuriuose yra mažiau kaip 10 arklių ar galvijų arba mažiau kaip penkios 

kiaulės, avys ar ožkos, bet koks atnaujinimas, kaip paminėta pirmiau, apribojamas iki ne daugiau 

kaip vieno gyvūno per metus. 

28. Gavus išankstinį sertifikavimo įstaigos leidimą, minėtos procentinės dalys gali būti 

padidintos iki 40 % šiais ypatingais atvejais: 

28.1 iš esmės plečiant gyvulininkystės ūkį; 

28.2 keičiant veislę; 

28.3  išvedant naujos paskirties galvijų rūšis; 

28.4 kai veislėms gresia išnykimo pavojus ūkininkavimo metu, kaip nustatyta Komisijos 

reglamento (EB) Nr. 1974/2006 IV priede, ir tuo atveju tų veislių gyvūnai nebūtinai turi būti 

niekada neturėję palikuonių arba neapvaisinti. 

29. Paukščių atveju, kai pulkas formuojamas pirmą kartą, atnaujinamas arba keičiama jo 

sudėtis, ir nepakanka ekologiškai užaugintų naminių paukščių, gavus išankstinį sertifikavimo 
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įstaigos leidimą, į ekologiškų naminių paukščių gamybos vienetą gali būti atgabenti neekologiškai 

užauginti naminiai paukščiai, jeigu dėsliosios vištos ir mėsiniai naminiai paukščiai yra ne vyresni 

kaip trijų dienų arba į ekologiškos gyvulininkystės padalinį gali būti atgabentos ne vyresnės kaip 18 

savaičių neekologiškai užaugintos jauniklės dėsliosios vištos, jei nėra ekologiškai užaugintų 

jauniklių vištų (ši išimtis taikoma iki 2018 m. gruodžio 31 d.). 

30. Dėl leidimo gavimo ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą, prašydami 

leidimo didinti ekologiškai laikomų ūkinių gyvūnų bandą ar pulką neekologiškai išaugintais 

ūkiniais gyvūnais. 

31. Jie turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodo priežastį ir motyvus, kodėl 

planuojama įsigyti neekologiškų ūkinių gyvūnų, taip pat norimų įsigyti ūkinių gyvūnų rūšį, amžių, 

skaičių ar kitą, ūkio subjekto manymu, svarbią informaciją. 

32. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 

 

VIII. LEIDIMO DĖL TOKIŲ PAČIŲ RŪŠIŲ ŪKINIŲ GYVŲNŲ AUGINIMO 

EKOLOGIŠKAI IR NEEKOLOGIŠKAI IŠDAVIMO TVARKA 

 

33. Sertifikavimo įstaiga gali leisti žemės ūkio tyrimus arba oficialius mokymus 

atliekantiems ūkio subjektams auginti tokių pat rūšių gyvūnus ekologiškai ir neekologiškai, jei 

atitinkamos šios sąlygos: 

33.1 buvo imtasi tinkamų priemonių, apie kurias sertifikavimo įstaigai buvo pranešta iš 

anksto, siekiant garantuoti nuolatinį kiekvieno iš vienetų gyvūnų, gyvulininkystės produktų, mėšlo 

ir pašarų atskyrimą; 

33.2 gamintojas iš anksto praneša sertifikavimo įstaigai apie kiekvieną gyvūnų ar 

gyvulininkystės produktų pristatymą ar pardavimą; 

33.3 ūkio subjektas praneša sertifikavimo įstaigai apie tikslius visuose vienetuose 

pagamintus kiekius, nurodo visas charakteristikas, pagal kurias tuos produktus galima identifikuoti, 

ir patvirtina, kad buvo taikytos priemonės produktams atskirti. 

34. Dėl leidimo gavimo ūkyje auginti tokių pat rūšių ūkinius gyvūnus ekologiškai ir 

neekologiškai, ūkio subjektai (mokslo ar mokymo įstaiga) raštu turi kreiptis į sertifikavimo 

įstaigą. 

35. Jie turi pateikti: 

35.1 laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma, kokie ūkiniai gyvūnai bus auginami 

ekologiškai ir neekologiškai (veislė, rūšis, amžius, skaičius, planuojamas laikotarpis ar kita, ūkio 

subjekto manymu, svarbi informacija) ekologinės gamybos ūkyje; 
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35.2 įrodymus, kad ūkyje bus atliekami žemės ūkio tyrimai ar mokymas; 

35.3 patvirtinimą, kad buvo imtasi tinkamų priemonių, apie kurias sertifikavimo įstaigai 

buvo pranešta iš anksto, siekiant užtikrinti nuolatinį ūkyje esančių ekologiškų ir neekologiškų 

gyvūnų, gyvulininkystės produktų, mėšlo ir pašarų atskyrimą; 

35.4 patvirtinimą, kad sertifikavimo įstaigai iš anksto yra pranešta apie kiekvieną ūkinių 

gyvūnų ar gyvulininkystės produktų pristatymą ar pardavimą; 

35.5 patvirtinimą, kad sertifikavimo įstaigai yra pranešta apie tikslius ūkyje pagamintus 

produktų kiekius, nurodytos visos charakteristikos, pagal kurias tuos produktus galima atpažinti; 

35.6 patvirtinimą, kad buvo taikytos priemonės ekologiškiems ir neekologiškiems 

produktams atskirti. 

36. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 

 

IX. LEIDIMO DĖL VEIKSMŲ ATLIKIMO SIEKIANT PAGERINTI ŪKINIŲ 

GYVŪNŲ, SAUGUMĄ, SVAIKATĄ, GEROVĘ IR HIGIENĄ                    

IŠDAVIMO TVARKA 

 

37. Užsiimant ekologine žemdirbyste, tokie veiksmai kaip elastinių raiščių tvirtinimas prie 

avių uodegų, uodegų nupjovimas iki stimburio, dantų pjovimas, snapų apipjaustymas ir ragų 

trumpinimas arba šalinimas neturi būti atliekami reguliariai. 

38. Sertifikavimo įstaiga tam tikrais atvejais gali leisti atlikti kai kuriuos iš šių veiksmų dėl 

saugumo arba siekiant pagerinti gyvūnų sveikatą, gerovę arba higieną, tačiau gyvūnų kančios turi 

būti kuo labiau mažinamos taikant tinkamą nejautrą ir (arba) nuskausminimą ir pasirenkant 

tinkamiausią amžių, o veiksmus turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai. 

39. Dėl leidimo gavimo atlikti kurį nors iš šių veiksmų: tvirtinti elastinius raiščius prie avių 

uodegų, nupjauti ūkiniams gyvūnams uodegas iki stimburio, nupjauti dantis, apipjaustyti snapus, 

trumpinti arba šalinti ragus, siekdami pagerinti žmonių ir (arba) ūkinių gyvūnų saugumą, ir (arba) 

ūkinių gyvūnų sveikatą, gerovę ir higieną ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą. 

40. Jie turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodo konkrečią priežastį ir 

motyvus, kodėl tam tikrais atvejais būtina pavieniams ūkiniams gyvūnams (nurodyti rūšį, amžių, 

skaičių ir datą, iki kurios planuojama atlikti tam tikrus veiksmus) atlikti nurodytus veiksmus. 

41. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 
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X. LEIDIMO DĖL SINTETINIŲ A, D ir E VITAMINŲ NAUDOJIMO 

ATRAJOTOJAMS IŠDAVIMO TVARKA 

 

42. Jeigu gyvūnų mitybos papildymui reikia naudoti sintetinius vitaminus, atrajotojams 

gali būti naudojami tik tokie A, D ir E vitaminai, kurie visiškai atitinka vitaminus, gautus iš žemės 

ūkio produktų. Naudoti leidžiama tik iš anksto gavus sertifikavimo įstaigos leidimą, išduodamą 

įvertinus galimybę ekologiškai auginamiems atrajotojams gauti būtinus minėtų vitaminų kiekius su 

pašarų racionu. 

43. Dėl leidimo gavimo atrajotojams naudoti sintetinius A, D ir E vitaminus, ūkio subjektai 

raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą. 

44. Jie turi pateikti laisvos formos prašymą ir dokumentus pagrindžiančius, kad planuojami 

naudoti sintetiniai A, D ir E vitaminai yra įtraukti į ES priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje pagal 

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, 

skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 238), su 

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (EB) Nr. 767/2009 (OL 2009 L 229, p. 1), nuostatas, registrą „Community Register of 

Feed Additives persuant to Regulation (EC) No 1831/2003“, ir šie vitaminai: 

44.1 visiškai atitinka natūralius vitaminus, t. y. jie turi būti tokios struktūros, kaip 

natūraliame maiste; 

44.2 yra tirpūs tik riebaluose; 

44.3 yra pagaminti ne iš genetiškai modifikuotų organizmų arba naudojant genetiškai 

modifikuotus organizmus. 

45. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 

 

XI. LEIDIMO ESANT DIDELIO MASTO NELAIMEI IŠDAVIMO TVARKA 

 

46. Esant didelio masto nelaimei sertifikavimo įstaiga gali laikinai leisti: 

46.1 atnaujinti bandą ar pulką arba pakeisti jo sudėtį naudojant neekologiškai užaugintus 

gyvūnus, jei nėra ekologiškai augintų gyvūnų ir esant dideliam gyvūnų mirtingumui, kurį sukėlė 

ligos arba nelaimės, su sąlyga, kad neekologiškai augintiems gyvūnams taikomas atitinkamas 

perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis; 

46.2 esant dideliam bičių mirtingumui, kurį sukėlė ligos arba didelio masto nelaimės, 

pakeisti bitynų sudėtį naudojant neekologiškai užaugintas bites, jei ekologiškai užaugintų bitynų 

nėra; 
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46.3 pavieniams ūkio subjektams tam tikruose plotuose ribotą laiką vartoti neekologiškus 

pašarus, kai derlius pašarui prarandamas arba yra nustatomi apribojimai, ypač dėl išskirtinių 

meteorologinių sąlygų, infekcinių ligų protrūkio, užkrėtimo toksiškomis medžiagomis arba dėl 

gaisro pasekmių; 

46.4 maitinti bites ekologišku medumi, ekologišku cukrumi arba ekologišku cukraus sirupu 

ilgalaikių išimtinių oro sąlygų arba didelio masto nelaimės, dėl kurios sutrinka nektaro ar lipčiaus 

gamyba, atveju. 

47. Dėl leidimo gavimo esant didelio masto nelaimėms, ūkio subjektas raštu turi kreiptis į 

sertifikavimo įstaigą. 

48. Jie turi pateikti laisvos formos prašymą ir pagrindimą kuriame nurodoma, didelio 

masto nelaimės rūšis, priežastis (jei nustatyta), apimtis (ūkiui, rajonui, regionui ar kt.), planuojamas 

ir esamas pasekmes ar kitą, ūkio subjekto manymu, svarbią dokumentais pagrįstą informaciją. 

49. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 

 

XII. LEIDIMO DĖL TOJE PAT VALDOJE ESANČIUOSE INKUBATORIUOSE 

IR AUGYKLOSE EKOLOGIŠKŲ IR NEEKOLOGIŠKŲ ŽUVŲ JAUNIKLIŲ 

AUGINIMO IŠDAVIMO TVARKA 

 

50. Sertifikavimo įstaiga gali leisti tos pačios valdos inkubatoriuose ir augyklose auginti 

ekologiškus ir neekologiškus jauniklius, jei šie vienetai yra aiškiai fiziškai atskirti ir yra įrengta 

atskira vandens tiekimo sistema. 

51. Dėl leidimo gavimo ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą. 

52. Jie turi pateikti: 

52.1 laisvos formos prašymą; 

52.2 valdos planą, patalpų, kuriose įrengtos talpyklos ir inkubatoriai, planus bei nurodyti, 

kurie inkubatoriai ir augyklos yra skirti ekologinei gamybai, kurie – ne; 

52.3 kitus ūkio subjekto manymu reikalingus dokumentus, patvirtinančius, kad bus 

laikomasi šių reikalavimų: 

52.3.1 inkubatoriai ir augyklos yra aiškiai fiziškai atskirti; 

52.3.2 yra įrengti atskiri inkubatoriai ir augyklos ekologiškiems ir neekologiškiems žuvų 

jaunikliams auginti. Atstumas tarp ekologiškų ir neekologiškų inkubatorių bei ekologiškų ir 

neekologiškų augyklų yra ne mažesnis kaip 0,4 m; 

52.3.3 kiekvienam ekologiškam ir neekologiškam inkubatoriui, ekologiškai ir 

neekologiškai augyklai įrengta atskira vandens tiekimo sistema. 
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53. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 

 

XIII. LEIDIMO DĖL TOJE PAT VALDOJE EKOLOGINĖS IR NEEKOLOGINĖS 

SUAUGUSIŲ ŽUVŲ GAMYBOS (NEBEAUGINAMŲ INKUBATORIUOSE IR 

AUGYKLOSE) IŠDAVIMO TVARKA 

 

54. Suaugusių akvakultūros gyvūnų gamybos atveju sertifikavimo įstaiga gali leisti toje 

pačioje valdoje įrengti akvakultūros gyvūnų ekologinės ir neekologinės gamybos vienetus, jei juose 

vykdomi skirtingi gamybos etapai ir skirtingi akvakultūros gyvūnų priežiūros etapai ir laikomasi 

kitų atitinkamų nuostatų numatytų Reglamento Nr. 889/2008 6 b straipsnio 2 dalyje. 

55. Dėl leidimo gavimo ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą. 

56. Jie turi pateikti: 

56.1 laisvos formos prašymą; 

56.2 dokumentus įrodančius, kad: 

56.2.1 ekologiški tvenkiniai, ežerai ir kanalai aiškiai fiziškai atskirti nuo neekologiškų; 

56.2.2 tarp atskirų ekologiškų ir neekologiškų žuvininkystės tvenkinių, ežerų ar kanalų 

atstumas ne mažesnis kaip 10 metrų, matuojant nuo natūraliai susidariusios kranto ribos; 

56.2.3 kiekvienam ekologiškam žuvininkystės tvenkiniui ir ežerui bei neekologiškam 

žuvininkystės tvenkiniui ir ežerui įrengtos atskiros vandens tiekimo ir išleidimo sistemos; 

56.2.4 potvynių srovės negalės užlieti ekologiškų žuvininkystės tvenkinių ir ežerų 

neekologiškų žuvininkystės tvenkinių ar ežerų vandeniu; 

56.2.5 ekologiški kanalai įrengti prieš srovę (aukštupyje), priešingai, negu neekologiški 

kanalai (žemupyje); 

56.2.6 visi ekologiškų ir neekologiškų suaugusių žuvų ekologinės gamybos ir paruošimo 

etapai atskirti laiko ar vietos atžvilgiu nuo neekologinės gamybos ir paruošimo etapų; 

56.2.7 ekologiškų žuvų priežiūra, kuri atliekama jas išėmus iš vandens, pvz., rūšiavimas, 

suleidimo tankumo reguliavimas, mėginių ėmimas, atliekama skirtingu laiku arba skirtingose 

vietose, negu neekologiškų žuvų. 

57. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 
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XIII. LEIDIMO DĖL PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TVENKINIAMS 

SUTRUMPINIMO IŠDAVIMO TVARKA 

 

58. Sertifikavimo įstaiga gali nuspręsti atgaline data pripažinti pereinamojo laikotarpio 

dalimi bet kurį laikotarpį, per kurį, kaip pagrįsta dokumentais, įrenginiai nebuvo apdoroti ar 

veikiami produktais, kurių negalima naudoti ekologinėje gamyboje. 

59. Dėl leidimo gavimo ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą. 

60. Jie turi pateikti: 

60.1 prašymą pereinamojo laikotarpio sutrumpinimui forma (F-010/1); 

60.2 visų valymo ir dezinfekavimo medžiagų, trąšų ir pesticidų, įsigytų ir (arba) panaudotų 

ekologinės gamybos ūkyje per 3 metus, pirkimo dokumentus; 

60.3 pagrindimo, įforminto darbų atlikimo aktais, kad visi per 3 metus įsigyti valymo ir 

dezinfekavimo produktai buvo panaudoti ūkyje, dokumentus. 

61. Sertifikavimo įstaiga išduodama leidimą tvenkiniams (įskaitant tuos, kuriuose yra 

ekologiškų žuvų), nustato ne ilgesnius negu šiuos pereinamuosius laikotarpius: 

61.1 žuvininkystės tvenkiniams, kurių negalima išdžiovinti, išvalyti ir dezinfekuoti – 24 

mėnesių trukmės pereinamąjį laikotarpį; 

61.2 žuvininkystės tvenkiniams, kurie buvo išdžiovinti, arba jei telkinys buvo laikomas be 

vandens – 12 mėnesių trukmės pereinamąjį laikotarpį; 

61.3 žuvininkystės tvenkiniams, kurie buvo išdžiovinti, išvalyti ir dezinfekuoti – 6 mėnesių 

trukmės pereinamąjį laikotarpį. 

62. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 

 

XIV. LEIDIMO DĖL NEEKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO KILMĖS MAISTO 

SUDEDAMŲJŲ DALIŲ NAUDOJIMO, KURIOS NEĮTRAUKTOS Į 

REGLAMENTO (EB) NR. 889/2008 IX PRIEDĄ IŠDAVIMO TVARKA 

 

63. Dėl leidimo gavimo ūkio subjektas turi pateikti: 

63.1 prašymą (laisvos formos), kuriame nurodo priežastį, kodėl planuojama įsigyti 

neekologiškas sudedamąsias dalis, numatomą neekologiškų sudedamųjų dalių stygiaus trukmę ir 

stygiaus priežastis, neekologiškų sudedamųjų dalių pavadinimą, aprašymą, būtiną kiekį ir jo 

pagrįstumą, reikiamos kokybės reikalavimus, produktų rūšį, kuriai paruošti reikia atitinkamos 

sudedamosios dalies, ar kitą ūkio subjekto manymu svarbią informaciją; 

63.2 įrodymus, kad nėra galimybės įsigyti reikiamo kiekio ir reikiamos kokybės 

reglamento (EB) Nr. 889/2008 IX priede išvardytų ekologiškų sudedamųjų dalių: 
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63.2.1 Europos Sąjungos rinkoje; 

63.2.2 iš trečiųjų šalių; 

63.2.3 Lietuvoje, jeigu pateikiamas įrodymas, kad transportavimo kaštai įvežant iš Europos 

Sąjungos arba trečiųjų šalių labai padidintų neekologiškų sudedamųjų dalių kainą. 

64. Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba 

motyvuotą atsisakymą jį išduoti. 

65. Leidimas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip tris kartus po 12 mėnesių.  

66. Kiekvieno pratęsimo metu leidimo pavadinime nurodoma, kelintas pratęstas leidimas 

(pirmasis, antrasis arba trečiasis) naudoti žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis, kurios neįtrauktos į 

reglamento (EB) Nr. 889/2008 IX priedą, išduodamas. 

67. Dėl leidimo pratęsimo dvylikai mėnesių ūkio subjektas kreipiasi į sertifikavimo įstaigą 

pateikdamas 63.1 ir 63.2 punktuose nurodytą informaciją.  

68. Sertifikavimo įstaiga esant teigiamam sprendimui ūkio subjektui išduoda papildomą 

leidimą „Pirmasis leidimo pratęsimas naudoti žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis, kurios 

neįtrauktos į reglamento (EB) Nr. 889/2008 IX priedą“. 

69. Jei paaiškėja, kad neekologiškų sudedamųjų dalių stygiaus metu atsargų yra, 

sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl išduoto ūkio subjektui leidimo panaikinimo arba numatomo jo 

galiojimo laiko sutrumpinimo ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo 

datos informuoja Žemės ūkio ministeriją, Komisiją bei kitas valstybes nares apie priemones, kurių ji 

ėmėsi ar imsis.  

 

___________________________________________ 

 

 

 


