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Ūkio subjektų ekologiškų produktų kontrolės procedūrų reikalavimai 

 

 

 

Teisės aktai: 

Tarybos Reglamentas Nr. 834/2007, toliau žymimas - R 

Komisijos Reglamentas Nr. 889/2008, toliau žymimas - - IR 

Komisijos Reglamentas Nr. 1235/2008, toliau žymimas – IMP 

LR žemės ūkio ministro įsakymo  Nr. 3D-19, toliau žymimas – MĮ Nr. 3D-19 

LR žemės ūkio ministro įsakymo  Nr. 3D-124, toliau žymimas – MĮ Nr. 3D-124 

LR žemės ūkio ministro įsakymo  Nr. 3D-288, toliau žymimas – MĮ Nr. 3D-288 

 

 

 

 

I. ATSAKINGAS PERSONALAS  

 

Atsakingo už ekologiškų produktų tvarkybą personalo sąrašai bei jų parašais. 

Priskirtos personalui atsakomybės ribos. 

Personalas atsakingas už ekologiškų produktų tvarkybą apmokytas. 

Subrangovo sutartis (sutartyje nurodytas punktas: „leisti VšĮ “Ekoagros“ atstovui išsamiai 

apžiūrėti ūkio subjektą, su ūkio subjektu susijusius dokumentus ir vykdomą užsakovo veiklą“) (IR 86 str. 

b dalis) 

Subrangovo atliekami etapai bei atsakomybės. 

 

Importas iš trečiųjų šalių. 

Importuotojas, ketinantis importuoti produktus kaip ekologiškus, privalo (MĮ Nr. 3D-124  II skyrius): 

turėti jam sertifikavimo įstaigos išduotą ekologiškų produktų importavimo veiklos patvirtinamąjį 

dokumentą; 

būti registruotas LR fitosanitariniame registre, jeigu planuoja importuoti augalinius produktus, 

kuriems fitosanitarinė kontrolė yra būtina, ir turėti galiojantį LR fitosanitarinio registro pažymėjimą; 

turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą arba būti įregistruotas į VMVT Maisto 

tvarkymo subjektų registrą (negyvūninio maisto), arba 

turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų 

veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše; 

būti įregistruoti ir įtraukti į įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą, kurie verčiasi pašarų veikla 

(pašarų importuotojas). 
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II. EKOLOGIŠKŲ ŽALIAVŲ TIEKĖJO PAIEŠKA 

 

Ekologiškų žaliavų/produktų tiekėjų paieška (ES, ne ES šalių). 

Tiekėjo įvertinimas dėl ekologiškų žaliavų/produktų tiekimo. 

Sertifikuotų ūkio subjektų patvirtinamuosius dokumentus galite rasti visų sertifikavimo įstaigų internetiniuose 

puslapiuose arba privačiose duomenų bazėse pvz. http://www.bioc.info/en/home.html. 

Jeigu tiekėjas sertifikuotas Lietuvoje patvirtinamąjį dokumentą galite rasti VšĮ “Ekoagros“ internetiniame 

puslapyje http://http://www.ekoagros.lt 

Tiekėjo įvertinimas dėl ekologiškų/pereinamojo laikotarpio javų kiekio. 

 

Importas iš trečiųjų šalių. 

Ekologiškų žaliavų/produktų tiekėjo paieška pagal IMP 7 straipsnio 1 ir 2 dalis bei įvertinama 

tiekiamų žaliavų/produktų kategorija (IMP III priedas). 

 

 

III. EKOLOGIŠKOS ŽALIAVOS/PRODUKTAI, TIEKĖJAI 

 

Sertifikuojamų produktų ir tiekėjų sąrašas. 

Sertifikuojamų produktų sąrašo atnaujinamas sertifikavimo įstaigai. 

Sertifikuojamų produktų tiekėjų sąrašo atnaujinamas sertifikavimo įstaigai. 

Sertifikuojamų produktų receptūros. 

Sertifikuojamų produktų ženklinimo etikečių projektai. 

 

 

IV. EKOLOGIŠKŲ ŽALIAVŲ/PRODUKTŲ PRIĖMIMAS 

 

Ekologiškos žaliavos/produkcijos pakuotė/tara. 

Vertinimo kriterijai priėmimo metu.  

Priimdamas ekologišką produktą, ūkio subjektas patikrina, ar jo pakuotė arba tara, kai reikalaujama, yra 

uždara, ir ar yra IR 31 straipsnyje minimos nuorodos. 

 

Ūkio subjektas kryžminiu būdu patikrina, ar IR 31 straipsnyje nurodyta informacija ant etiketės sutampa su 

lydraščiuose pateikta informacija.  

 

Registracijos sistema, t.y. kryžminiu būdu patikrinimo rezultatų pagrįsta ataskaita. 

Aukščiau minėtų patikrinimų rezultatas aiškiai nurodomas IR 66 straipsnyje nurodytoje dokumentais 

pagrįstoje apskaitoje 
 

Informavimas sertifikavimo įstaigos apie pažeidimus. 

http://www.bioc.info/en/home.html
http://http/www.ekoagros.lt
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Mėginių ėmimas bei registravimas. (MĮ Nr. 3D-19    30
1
 punktas) 

 

Importas iš trečiųjų šalių. 

VAT atlikus importuojamos siuntos fitosanitarinį ir (arba) kokybės patikrinimą ir (arba) VMVT 

atlikus ekologiškumo ir saugos patikrinimą, VMVT ir (arba) VAT tinkamai užpildžius originalaus 

patikrinimo sertifikato 17 langelį ir VMVT arba VAT leidus siuntą realizuoti kaip ekologišką (MĮ Nr. 

3D-124    17 punktas ). 

Gavęs siuntą, pirmasis gavėjas užpildo patikrinimo sertifikato originalo 18 langelį (IMP           13 

straipsnio 9 dalis). 

Ekologiškam produktui išduotas patikrinimo sertifikato originalas saugojamas ne mažiau kaip 

dvejus metus (R 33 straipsnis). 

 

 

V. EKOLOGIŠKŲ ŽALIAVŲ SANDĖLIAVIMAS 

 

Ekologiškos žaliavos/produkto sandėliavimas (pakuotė/tara, vieta, žymėjimo sistema). 

Ekologiškų žaliavų identifikavimas. 

 

Jeigu ekologiška žaliava nefasuota: 

Transporto priemonės valymai bei jų registravimas. 

Sandėliavimo patalpų valymai bei jų registravimas. 

 

Susimaišymas arba sukeitimas su neekologiškomis žaliavomis. 

Mėginių, paimtų priėmimo metu, saugojimas. 

 

 

VI. EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ TVARKYBA 

 

Ekologiškų produktų tvarkymo atskyrimas nuo neekologiškų produktų. 

Prieš ekologiškų produktų tvarkybą įrangos/įrenginių valymai, naudojamos valymo priemonės. 

Valymo darbų fiksavimas. 

Atlikto valymo veiksmingumą įrodantys dokumentai. 

Ekologiškos žaliavos susimaišymas/sukeitimas su neekologiška. 

Naudojamos receptūros ekologiško produkto gamybai. 

Neekologiškų žaliavų GMO nebuvimą įrodantys dokumentai. 
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Neekologiški žemės ūkio kilmės ingredientai turi Žemės ūkio ministerijos leidimą (MĮ                   

Nr. 3D-288) arba pagal IR IX priedą. 

Naudojami maisto priedai, pagalbinės medžiagos pagal IR VIII priedą. 

Ekologiškų produktų ženklinimas. 

 

 

VII. EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ REALIZAVIMAS 

 

Lydinčių dokumentų pildymas. 

Lydinčių dokumentų privaloma informacija (IR 31 straipsnio 1 dalis). 

Buhalterinė apskaita, visų perkamų ir parduodamų produktų bei medžiagų sąskaitos (MĮ                   

Nr. 3D-288, MĮ Nr. 3D-309  16 str., IR 66 str., 83 str., 86 str. c). 

 

 

VIII. EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ ATSEKAMUMAS 

 

Atsekamumo sistema: (visoms vykdomoms sertifikuojamoms veikloms) (IR 26 str. 4, 30 str., 31 str. 1 

dalies  d, 34 str., 35 str.  1 ir 4, 40 str.  c, 86 str. c): 

priėmimo metu; 

sandėliavimo metu; 

tvarkybos metu; 

realizacijos metu. 

Turi būti imtasi visų praktinių priemonių, siekiant užtikrinti, kad produktus, kuriuos ūkio subjektas pateikia į 

rinką, būtų galima atsekti iki atitinkamai jų tiekėjų, pardavėjų, gavėjų ir pirkėjų. 

 

 

IX. PAŽEIDIMAI IR KEITIMASIS INFORMACIJA 

 

Skundų ir registracijos sistema. 

Radus pažeidimų pateikiama informacija sertifikavimo įstaigai (IR 91 straipsnio 1 dalis). Pateikiama 

sekančiai: 

informacinis raštas; 

pirkėjo pateikti laboratorinių tyrimų rezultatai (jeigu tokius pateikia) arba elektroninius 

laiškus; 
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visus atsekamumo dokumentus (realizacijos, pirkimo ir jei buvo sandėliuojama pas 

subrangovą – sandėlio judėjimo žurnalą). 

Išėmimo iš rinkos sistema. 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 


