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Reglamentuojantys teisės aktai

2008 m. rugsėjo 5 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (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;

2007 m. birželio 28 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr.
834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų
ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91
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Dažniausiai pasitaikančios neatitiktys

Neatitikties pavadinimas
Neatitikčių 
skaičius iki 
2018-06-05

Neatitikčių 
skaičius nuo 
2018-06-05

Pasikeitus tvarkybos procesams, produkcijos pavadinimui,
sudėčiai ir (arba) esant kitiems tvarkybos pokyčiams, taip pat
pažeidus R, IR, EŽŪT reikalavimus per 5 darbo dienas, bet
nevėliau kai iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos apie
tai raštu neinformuota sertifikavimo įstaiga. (EŽŪT 21; IR 63 str.;
64 str.; 67 str. 2; 80 str.; 82 str.; 84 str.;86 str.; 88 str. 91 str. 1 )

35 31

Sertifikavimo įstaigai pateiktas neteisingas sąnaudų ir išeigos
balansas. (IR 66 str.)

22 40

Ekologiškų produktų/žaliavų lydinčiuose dokumentuose ir / arba
ženklinimo etiketėse nenurodyta privaloma informacija arba
nurodyta, tačiau neatitinka reikalavimų. (IR 31 str.; MĮ Nr. 3D-309
12)

31 30
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Dažniausiai pasitaikančios neatitiktys
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Neatitikties pavadinimas
Neatitikčių 
skaičius iki 
2018-06-05

Neatitikčių 
skaičius nuo 
2018-06-05

Ūkio subjektas priima produktą kaip ekologišką, kuris neįrašytas
patvirtinamajame dokumente (nekontroliuojamas etapas). (R 29
str. 2; IR 33 str.66 str. 2)

15 6

Nedaromi ir (arba) neregistruojami patikrinimai apie produktų
gavimo rezultatus. (IR 33 str.66 str. 2)

8 9

Ekologiški, pereinamojo laikotarpio (pašarai) produktai
identifikuojami visuose technologiniuose etapuose. (R 27 str. 13;
MĮ Nr. 3D-309 10, 11 )
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Informavimas apie pasikeitimus

naujus produktus; 

ženklinimo pasikeitimus;

pasikeitimus gamybos, 
sandėliavimo vietose;

tiekėjai;

pažeidimai (kokybinius, cheminius, 
ženklinimo ir kt.).
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Sąnaudų ir išeigų balansas

pusiausvyra - tarp sąnaudų
(žaliavos skirtos gamybai) ir išeigos
(įskaitant žaliavas ir galutinius
produktus) ;

pirminis ir galutinis likučiai
nustatomi tam tikru laiku (1-6
mėn.).

6



Lydinčiuose dokumentuose nurodoma informacija

produkto statusas;

sertifikavimo įstaigos kodas.
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Produkto/žaliavos priėmimas ir registracija

patvirtinamųjų dokumentų/ 
sertifikatų patikra;

kryžminė patikra ženklinimo 
etiketės, lydinčių dokumentų;

patikrinimo rezultatų 
registracija.
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Atsekamumas

pagaminto produkto;

gamybos proceso;

žaliavų.
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Tiekėjų 
patvirtinamųjų 

dokumentų 
patikrinimai
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Tiekėjų patvirtinamųjų dokumentų patikrinimai

Sertifikuotų ūkio subjektų patvirtinamuosius dokumentus galite 
rasti visų sertifikavimo įstaigų internetiniuose puslapiuose arba 
privačiose duomenų bazėse pvz. https://www.bioc.info/ .
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https://www.bioc.info/


Tiekėjų patvirtinamųjų dokumentų patikrinimai
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Jeigu tiekėjas sertifikuotas Lietuvoje patvirtinamąjį dokumentą
galite rasti VšĮ “Ekoagros“ internetiniame puslapyje
https://www.ekoagros.lt/lt/certificates

https://www.ekoagros.lt/lt/certificates


Ekologiškų produktų kontrolės procedūros
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Priėmimas

pakuotės nepažeistumas;

dokumentų patikra;

ženklinimas;

bendrieji reikalavimai;

mėginių ėmimas.
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Mėginių ėmimas

įsigijimo metu;

kiekvienos rūšies javų iš

kiekvienos transporto

priemonės

arba

iš kiekvienos partijos;

mėginių registras;

saugojimas ne trumpiau kaip 18 
mėn.
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Valymai

transportas;

sandėliavimo patalpos;

gamybinės patalpos bei 
įrengimai;

dokumentai, įrodantys 
valymo veiksmingumą.
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Sandėliavimas

vieta;

valymai;

sandėlio valdymo 
sistema.
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Tvarkyba

atskyrimas;

ženklinimas;

sąnaudų – išeigų balansas;

dokumentai.
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Realizacija

dokumentai;

valymai.
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Balanso kontrolės reikalavimai
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Balansas

Balansas apima kiekvieną žaliavą ir galutinius produktus

+ 

Pusiausvyra - tarp sąnaudų (žaliavos skirtos gamybai) ir išeigos
(įskaitant žaliavas ir galutinius produktus)

Pirminis ir galutinis likučiai nustatomi tam tikru laiku (1-6 mėn.)
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Žaliavų balansas
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Kiekis (kg)

Pirminis likutis sandėlyje 25 500,00

+ supirktas kiekis 196 000,00

- galutinis likutis sandėlyje 58 000,00

= sunaudotas kiekis 163 500,00

- faktiškai panaudota kiekis 159 300,00

- nuostoliai, perkelti į įprastą gamybą 1 300,00

= skirtumas 2 900,00

nukrypimas % 1,80%



Galutinio produkto balansas
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Kiekis (kg)

Pirminis likutis sandėlyje 118 900,00

+ pagamintas kiekis 78 300,00

- Galutinis likutis sandėlyje 90 600,00

= Realizuotas kiekis 106 600,00

- faktinis realizuotas kiekis 104 200,00

- nuostoliai arba panaudoti rinkos tyrimams 2 100,00

= skirtumas 300

nukrypimas % 0,28%



Ingrediento balansas
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Kiekis (kg)

Pirminis likutis sandėlyje 25 500,00

+ supirktas kiekis 196 000,00

- nuostoliai, perkelti į įprastą gamybą 1 300,00

- galutinis likutis sandėlyje 5 800,00

= sunaudotas ingrediento X kiekis 214 400,00

- galutinio produkto sudedamoji dalis 

(faktiškai sunaudotas kiekis)
205 000,00

= skirtumas 9 400,00

nukrypimas % 4,38%



Atsekamumas ir kryžminė patikra

Kontrolė, 
tikrinimas ir 
sukčiavimo 
prevencija

25



VšĮ „Ekoagros“ centrinė 

buveinė
K. Donelaičio g. 33, LT-44240, 

Kaunas

Tel. 8 37 20 31 81 

Faksas 8 37 20 31 82

El. paštas: ekoagros@ekoagros.lt

AČIŪ UŽ DĖMESĮ


