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Sąvokų apibrėžimai

sertifikavimas – bendras sertifikavimo tikslas yra suteikti visoms suinteresuotoms šalims

pasitikėjimą, kad produktas atitinka nustatytus reikalavimus. Sertifikavimo vertė yra pasitikėjimo

laipsnis ir tikėjimas, kad jis yra atliktas nešališkai ir kompetentingai, trečiajai šaliai akivaizdžiai įrodant,

kad nustatyti reikalavimai yra įvykdyti. (standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012 A1.1.)

ekologinės gamybos sertifikavimas – tai procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga

patvirtina, kad produktų gamyboje laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų

reikalavimų. (EŽŪT 4.5)
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Žemės ūkio ministerija
Kompetentinga institucija - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Atsakingas padalinys: Išteklių ir kokybės politikos departamento Agroaplinkosaugos ir 
ekologinio ūkininkavimo skyrius 
atsakingas už ekologinės gamybos reglamentų ir reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo 
kontrolę. Paveda kontrolės užduotis kontrolės įstaigoms

VMVT

Kompetentinga 
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pagal Reglamentą (EB) 
No 882/2004

bei kontroliuoja
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produktus rinkoje
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VšĮ Ekoagros

Lietuvoje vienintelė 
sertifikavimo įstaiga.

Ji sertifikuoja ekologiškų 
žemės ūkio ir maisto 
produktų gamybos 

procesus, produktus ir 
kontroliuoja gamybos 

procesą. 

VšĮ „Ekoagros” kodas:   
LT-EKO-01

Ekologiškų maisto produktų kontrolės sistema



Reglamentai
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės 

gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiu 
reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 

✓Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos 
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės 
gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo 
taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės

✓Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos 
išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo 
taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL 
2008 L 334, p. 25),



Žemės ūkio ministro įsakymai

LR žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio 
žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ 2018 metų pakeitimas !!!

LR žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-309 „Dėl Ekologiškų 
maisto produktų tvarkybos maitinimo įmonėse taisyklių 
patvirtinimo“

LR žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl Ekologiškų 
žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio 
ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“



ŽŪM įsakymo Nr. 375 pakeitimai

Leidimų išdavimo tvarka

Nustatytos taisyklės nuotolinei prekybai



ŽŪM įsakymo Nr. 375 pakeitimai
3.  Šios taisyklės taikomos sertifikavimo įstaigoms, Valstybinei maisto ir 
veterinarijos tarnybai, ...

24.  Mažmeninės prekybos veikla, kaip ji apibrėžiama Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, 3 str. 7 dalyje, užsiimantiems ūkio 
subjektams, kurie parduoda supakuotus ir paženklintus ekologiškų produktų 
ženklais ir (arba) kitomis ekologinės gamybos nuorodomis produktus tiesiogiai 
galutiniam vartotojui ar naudotojui, netaikoma prievolė turėti sertifikavimo 
įstaigos išduotą patvirtinamąjį dokumentą. 

Šiuo atveju ekologiškų produktų pardavimas arba perdavimas turi vykti toje 
vietoje, kur sandėliuojami (saugomi) produktai, tuo pat metu esant 
mažmeninės prekybos veikla užsiimančiam ūkio subjektui arba jo pardavėjams 
ir galutiniam vartotojui (pirkėjui). 

Prievolė turėti sertifikavimo įstaigos išduotą patvirtinamąjį dokumentą taikoma 
ūkio subjektams, kurie gamina, ruošia, sandėliuoja (išskyrus sandėliavimą 
pardavimo galutiniam vartotojui vietose) ekologiškus produktus arba juos 
importuoja iš trečiosios šalies, arba dėl tokios veiklos sudaro sutartį su trečiąja 
šalimi. 
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241. Ūkio subjektams atliekant nuotolinę prekybą 
naudojantis viena ar daugiau nuotolinio ryšio priemonių 
(pvz: užsisakant paštu, internetu, telefonu, faksu) privaloma 
viso ekologiškų produktų pirkimo proceso metu teikti 
privalomo ekologiškų produktų ženklinimo informaciją. Ūkio 
subjektai patys pasirenka privalomo ekologiškų produktų 
ženklinimo informacijos teikimo formą ir būdus. 

261. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsakinga už 
ekologiškų produktų ženklinimo kontrolę prekyboje. 

ŽŪM įsakymo Nr. 375 pakeitimai



Privalomas sertifikavimas

Patvirtinamąjį dokumentą privalo turėti visi subjektai, kurie vykdo ekologiškų 

produktų gamybą, išskyrus mažmeninę prekybą fasuotais ekologiškais 

produktais



Tarybos reglamentas Nr. 834/2007,1 str.

Reglamentas taikomas kai tokie produktai pateikiami į rinką arba juos ketinama
pateikti į rinką maistui ar pašarui . Taip pat naudojamoms mielėms, 
dumbliams, vynui, maisto papildams. 

Netaikomas laukinių gyvūnų medžioklės ir žvejybos produktams, kosmetikai,
tekstilei, vandeniui, druskai.

Viešojo maitinimo veiklai šis reglamentas netaikomas. (2009 m. gegužės 4 d. LR
ŽŪM įsakymas Nr. 3D-309).



Ekologinių ūkių skaičiaus ir sertifikuoto ploto kitimas 2004-2017 m. 
(įskaitant akvakultūros plotą)

Statistika
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Ūkių pasiskirstymas pagal dydį 

12



Ekologinių pasėlių struktūra (ha)
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Sertifikuotų tvarkybos operatorių 

kitimas
2011-2017 m.
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Sertifikuotų tvarkybos operatorių 

kitimas
2015 - 2017 m.

Augo ( ir vis didėja ) sertifikuotų ūkio subjektų skaičius atliekančių :

❑didmeninės prekybos veiklą ( fasuotai ir paženklintais produktais su 
sandėliavimu, kurią dažniausiai atlieka subrangovai ); 

❑ prekybos veiklą ( ypač prekyba grūdais be sandėliavimo );

❑ elektroninės prekybos veiklą; 

❑ importo iš trečiųjų šalių veiklą. 
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Sertifikuotų tvarkybos operatorių 

kitimas
2015 - 2017 m.

Nėra augimo tendencios operatorių atliekančių:

❑ visuomeninio maitinimo veiklą; (5)

❑ perdirbimo veiklą ūkyje. (17)



Aukštas mėginių skaičius => aukšto lygio kontrolė

17

2017 m. – 229 mėginiai 
42 teigiami mėginių rezultatai
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Naujienos eksporto srityje

Nuo 2016 metų „Ekoagros“ išduoda siuntų 

patvirtinimo sertifikatus eksportui. 

• JAV

• Pietų Korėja

• Japonija

• Turkija

• Izraelis

• Italija



Privatūs standartai (1)

Vykdomos patikros pagal privačių standartų reikalavimus:

Privataus BioSuisse standarto reikalavimų

patikrinimas pagal sutartį su Šveicarijos

International Certification Bio Suisse AG

Privataus Demeter standarto reikalavimų

patikrinimas pagal sutartį su Demeter –

International e.V.
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Privatūs standartai (2)

Privataus Naturland standarto reikalavimų

patikrinimas pagal sutartį su Naturland - e.V.

Privataus KRAV standarto reikalavimų

patikrinimas pagal sutartį su KRAV Incorporated

Association.

Privataus Bioland standarto reikalavimų

patikrinimas pagal sutartį su Vokietijos

sertifikavimo ir kontrolės įstaiga ABCERT AG.
20



JAV ekologijos standartas

Nuo 2017 m. vykdome ekologinės gamybos sertifikavimą 
pagal JAV  Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės 
Ekologijos Programos (NOP) reikalavimus.

Gauta akreditacija vykdyti sertifikavimo 

veiklą USDA NOP vardu šiose srityse:

augalininkystė, gyvulininkystė,

tvarkyba ir laukinė augalija.
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www.ekoagros.lt

Sertifikavimo mokesčiai
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Sertifikavimo mokesčių tipai

• Produktų tvarkymas ūkyje

• Produktų tvarkymas labai mažoje įmonėje DIRBA 

MAŽIAU KAIP 10 ASMENŲ IR KURIOS METINĖ APYVARTA IR (ARBA) METINĖ BALANSO 
SUMA NEVIRŠIJA 2 MLN. EUR. 

• Produktų tvarkymas įmonėje 
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Subrangos atveju....

✓ Sertifikuojamas  ūkio 

subjektas

✓ Sertifikuotas subrangovas

➢ Sertifikuojamas  ūkio 

subjektas

➢ Nesertifikuotas subrangovas



Ekologiškų produktų
atsekamumo pratybos

Pradžia 2018-05-02

Pabaiga 2018-06-01

Geroji praktika



Tikslas - atsekamumas nuo lauko iki stalo

Gamyba

Didmeninė 

prekyba

Mažmeninė 

prekyba

Veiklos sertifikatas

Produkto tiekėjo patvirtinamasis dokumentas

Ženklinimas

Atsekamumas

Importas
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Lietuvoje nacionalinio lygio ekologiškų produktų

atsekamumo pratybos rengiamos ketvirtą kartą.

Atsižvelgiant į įgytą patirtį:

✓Pratybose didesnis dėmesys bus skiriamas

specializuotoms ekologiškų produktų parduotuvėms;

✓nuspręsta neimti mėginių, bet daugiau produktų

patikrinti privalomą ekologiškų produktų ženklinimą ir

įvertinti subjekto administruojamą svetainę pagal

reikalavimus;

✓ įvertinant atsekamumą įmonėje vertinti ne tik iš ko pirko

ir kam pardavė, bet ir apyvartoje dalyvavusius kiekius.

✓Atsekamumą vykdyti iki žaliavų gamintojo arba žaliavų

importo sertifikato, jei žaliavos importuotos iš trečiųjų

šalių.

Pratybų patirtis ir akcentai



ES ekologinės žembdirbystės raida nuo 2002-2015 metų 

Iš 5,0 mln ha iki maždaug 11,1 mln ha (+ 6% per metus). 

Tendencijos – ekologinės gamybos augimas



Pagalvokim

Kiekvieno iš mūsų elgesys ar net nereikšmingas apsipirkimas

gali keisti mus, aplinką ar net visą pasaulį.

„<...> kiekvieną akimirką reikia būti sąmoningam ir suvokti, kokį
poveikį aplinkai ir mums daro kiekvienas mūsų žingsnis,
veiksmas, perkamas daiktas, užgaida ir kiek įmanoma stengtis
tą poveikį mažinti <...>“

29Nuo mūsų visų priklauso ATEITIS.



Dėkoju už dėmesį

VšĮ „Ekoagros“ centrinė buveinė
K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas

Tel. (8 37) 20 31 81, faks. (8 37) 20 31 82
„Pasitikėjimo linijos“ telefonas (8 700) 55006

El. paštas: ekoagros@ekoagros.lt

internetinis puslapis www.ekoagros.lt

______________________________________________________________

VšĮ „Ekoagros“ Utenos filialas                            VšĮ „Ekoagros“ Telšių filialas

Maironio g. 4, 28241 Utena Sedos g. 6, 87112 Telšiai

Tel. (8 389) 50 740 Tel. (8 444) 69 165

Faks. (8 389) 61 925 Faks. (8 444) 69 164

El. paštas: utena@ekoagros.lt El. paštas: telsiai@ekoagros.lt
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