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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)



Ekologiškų maisto produktų kontrolės sistema

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
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Statistika

Ekologinių ūkių skaičiaus ir sertifikuoto ploto kitimas 2004-2018 m.



Ekologinių pasėlių struktūra (ha)



Sertifikuotų tvarkybos operatorių kitimas 2011-2018 m.
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Sertifikuotų tvarkybos operatorių kitimas

2015 - 2018 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. 



Privalomas sertifikavimas

Patvirtinamąjį dokumentą privalo turėti visi subjektai, kurie vykdo ekologiškų

produktų gamybą, išskyrus mažmeninę prekybą fasuotais ekologiškais

produktais



Tiekimo grandinės kontrolė....
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Aukštas mėginių skaičius => aukšto lygio kontrolė

➢ Herbicidai (grūduose, dirvožemyje)
➢ Augimo reguliatoriai ( grūduose )
➢ Pesticidai ( sandėlio sąšlavose, grūduose, 
meduje)
➢ Fosetilas, Fosfoninė rūgštis (grūduose) 
➢ BAC, DDAC (pieno produktuose)

Kontrolės kriterijai



Naujienos

•2019-10-11 paskelbtas įsakymas Nr. 3D-566 „Dėl Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 
3D-176 „Dėl Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Perdirbėjams ūkyje prievolė 
pildyti tik 4 EGŪVŽ lentelę.

• Sertifikuojami produktai tik iš kanapių sėklų. Jei lapai, žiedai, 
stiebai pagaminti užsienyje, tuomet tokiems produktams galima 
atlikt tvarkymo paslaugą ar prekiauti kitose ES šalyse sertifikuotais 
produktais. Pagal pluoštinių kanapių įstatymo 2 str. 4 d. pluoštinės 
kanapės gali būti auginamos vien tik  pramoniniams tikslams 
(pluoštui ir sėkloms) arba sodininkystei . 



Naujienos

•2019-06-05 paskelbtas įsakymas Nr. 3D-343 „Dėl Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-375 „Dėl Ekologinio 
žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ...EŽŪT 297 str. 

<...Sertifikavimo įstaiga nefiksuoja taršos radimo fakto ir netaiko 
poveikio priemonės, kai TK ≤ 0,010 mg/kg (TK – taršos neleistinomis 
ekologinėje gamyboje naudoti medžiagomis dirvožemyje, augale 
arba produkcijoje vertė)....> 
Pavyzdys: 
Rasta glifosato 0,021 mg/kg - 0,01 = 0,011 mg/kg neeko statusas
Rasta glifosato 0,019 mg/kg - 0,01 = 0,009 mg/kg eko statusas



Aktualijos

•Mielių naudojimas – leidžiamos neekologiškos (ne daugiau 5 proc. 
žemės ūkio kilmės ingredientų); IR 889/2008 27 str. 2 punkto c)

•Druskos naudojimas – leidžiama naudoti druską (kurios pagrindinė 
sudedamoji dalis yra natrio arba kalio chloridas), paprastai 
naudojamą gaminant maistą; IR 889/2008 27 str. 1 punkto e) 

•Gamybos procedūros – produktus konservuojantys arba perdirbtus 
pašarus ar maisto produktus gaminantys ūkio subjektai nustato ir 
atnaujina atitinkamas procedūras, pagrįstas sistemingu svarbiausių 
perdirbimo etapų nustatymu. Tokių procedūrų taikymas turi 
užtikrinti, kad konservuoti arba perdirbti produktai visada atitiktų 
ekologinės gamybos taisykles; IR 889/2008 26 str. 1 punktas



Aktualijos

•Informacijos prieinamumas – produktų tiekėjų, bet ir pirkėjų/gavėjų 
sąrašai. Nefasuotų produktų kontrolei tikrinamas gavėjo 
patvirtinamasis dokumentas. IR 889/2008 66 str., 31 str. 2 punkto a) 

•Didmeninės prekybos, logistikos centrų naujų produktų grupių 
sertifikavimas – nesiųsti naujo produkto sertifikavimo anketos, jei 
naujas produktas priklauso sertifikuotai produktų grupei (F-008/2). 
Pakanka informuot apie naujus produktus, tiekėją (el. paštu).                   
Pvz. sertifikate įrašyta maisto grupė - pienas ir jo produktai. Naujas 
produktas jogurtas su braškėm. Anketos F-008/5 pildyti nereikia. 

•Informacijos pateikimas - apie 2019 m. eko produktų pardavimus/ 
išsiuntimus t, eur. Duomenys reikalingi tinkamam rizikos vertinimui 
atlikti IR 889/2008 65 str. 4 punktas 



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 <...>“

Nuo mūsų visų priklauso ATEITIS.
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