


Turi būti užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis pasirenkant sveikatai 

palankius ir draugiškus aplinkai ekologiškus produktus

Reikalavimai ekologiškiems produktams, taip pat ir atsekamumui, yra griežtai 

reglamentuoti ES lygiu ir valstybės narės turi tai užtikrinti

Atsekamumas turi būti užtikrinamas visose grandyse – nuo lauko iki stalo

Ekologiški produktai yra vieni iš tų, kuriuos nesąžiningi subjektai bando klastoti



Ekologiškas produktas – sertifikuotas produktas

Vartotojų išprusimas ir poreikiai auga

Ekologiškų produktų paklausa auga

Vartotojams suteikiama galimybė įsigyti ekologiškos produkcijos

Kontroliuojamiems gamintojams suteikiama teisė reklamuoti, ženklinti, platinti

ekologišką produktą

Kontrolės sistema vartotojams suteikia tikrumo, kad jiems perkant ekologiškus 

produktus, ekologinės gamybos taisyklės buvo taikytos kiekviename tiekimo 

grandinės etape.





• sertifikavimo įstaiga – vadovaujantis Leidimo sertifikuoti ekologinę gamybą, produkcijos 

perdirbimą ir tiekimą rinkai suteikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 2006 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Leidimo sertifikuoti ekologinę 

gamybą, produkcijos perdirbimą ir tiekimą rinkai suteikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta 

tvarka patvirtintas juridinis asmuo, sertifikuojantis ekologinę gamybą ir ekologiškus 

žemės ūkio ir maisto produktus ir kontroliuojantis ekologinės gamybos vienetus 

pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007, reglamento (EB) Nr. 889/2008, reglamento Nr. 

1235/2008 ir šių taisyklių reikalavimus (EŽŪT 4.14)

• Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsakinga už ekologiškų produktų ženklinimo 

kontrolę prekyboje (EŽŪT 261)

• Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsakinga ekologiškų siuntų importo kontrolę (LR 
ŽŪM Nr. 3D-352)



Privalomas sertifikavimas

Patvirtinamąjį dokumentą privalo turėti visi subjektai, kurie vykdo ekologiškų

produktų gamybą, išskyrus mažmeninę prekybą fasuotais ekologiškais

produktais



Adutiškio KB
Švenčionių r. sav., Adutiškio sen., Adutiškio k., 

Partizanų g. 23
SER-K-19-00243

„Agaras“, UAB
Biržų r. sav., Pabiržės sen., Balandiškių k., 

Agaro g. 5
SER-K-20-00064

BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB Utenos r. sav., Utena, Pramonės g. 4 SER-K-20-00148

„KREKENAVOS AGROFIRMA“, AB
Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., 

Mantvilonių k.
SER-K-19-01335

Kvekšas Ričardas
Ukmergės r. sav., Žemaištkiemio sen., 

Berzgainių k. 7
SER-K-19-02612

„Vilniaus paukštynas“, AB
Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos 

k., Gamyklos g. 27
SER-K-20-00288

„Vitaneda“, UAB
Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilė, 

Maironio skg. 14
SER-K-19-00037

Žilienė Audronė Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Algimantų k. SER-K-19-02339



Kontroliuojamos skerdyklos



Sertifikavimo įstaigai VšĮ „Ekoagros“ 

pateikti paraišką sertifikavimui:

Prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą 

(forma F-002)

Anketą dėl ekologiškų produktų 

tvarkybos sertifikavimo (forma F-008)

https://www.ekoagros.lt/ekologisku-

produktu-perdirbimas

https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-perdirbimas


a) išsamų vieneto ir (arba) patalpų ir (arba) veiklos aprašymą;

b) visas praktines priemones, kurių reikia imtis vieneto ir (arba) patalpų ir (arba) veiklos

lygiu siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi ekologinės gamybos taisyklių;

c) atsargumo priemones, kurių reikia imtis siekiant sumažinti užteršimo neleistinais

produktais ar medžiagomis pavojų, ir valymo priemones, naudojamas laikymo vietose ir

visoje ūkio subjekto gamybos grandinėje

Kai taikoma, pirmoje pastraipoje nurodytas aprašymas ir priemonės gali būti ūkio subjekto parengtos kokybės sistemos dalis.

(pvz. RVASVT, GGP)



Produktų konservavimo ir perdirbtų pašarų ir maisto produktų 

gamybos taisyklės 

1. 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.

2. Ūkio subjektai laikosi 1 dalyje nurodytų procedūrų ir jas įgyvendina. Visų pirma ūkio subjektai:

a) imasi atsargumo priemonių, kad būtų išvengta taršos neleistinomis medžiagomis arba

produktais rizikos;

b) taiko tinkamas valymo priemones, stebi jų veiksmingumą ir šias priemones registruoja;

c) užtikrina, kad neekologiški produktai nebūtų pateikiami į rinką su nuoroda į ekologinį

gamybos būdą.



Jei ruošiami arba laikomi ir neekologiški produktai, ūkio subjektas:

a) nenutrūkstamai ir iki pabaigos atlieka ekologiškų  produktų gamybinius veiksmus 
atskirtus nuo neekologiškų vietos arba laiko atžvilgiu;

b) laiko ekologiškus produktus atskirtus vietos ar laiko atžvilgiu;

c) turi vesti aukščiau nurodytų veiksmų ir produktų kiekių žurnalą;

d) turi užtikrinti partijų identifikavimą, kad išvengtų sumaišymo arba sukeitimo su 
neekologiškais produktais;

e) turi atlikti gamybinius veiksmus su ekologiškais produktais tik tinkamai išvalius gamybos 
įrenginius.



• Gyvūnų pakrovimo, iškrovimo ir laikymo metu naudojamos tik leistinos priemonės.

Gyvūnai turi būti pakraunami ir iškraunami nenaudojant jokių elektrinių stimuliatorių kaip

prievartos prieš gyvūnus priemonės. Tiek prieš vežimą, tiek jo metu draudžiama naudoti

alopatinius trankvilizatorius.

• Gyvūnų laikymo sąlygos užtikrina jų gerovę, higieną ir sveikatą.

• Laikomasi minimalaus naminių paukščių skerdimo amžiaus.

• Gyvūnus prižiūrintis personalas turi reikalingų žinių gyvūnų sveikatos ir gerovės

srityje.

• Sertifikuojami gyvūnai paženklinti.



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




Tiekėjo įvertinimas dėl 

ekologiškų žaliavų/produktų 

tiekimo

https://www.ekoagros.lt/lt/certifi

cates. 

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


Sutikrinama turima informacija su lydinčiais

dokumentais (pvz. PVM sąskaita-faktūra,

vežimo važtaraščiu, patvirtinamuoju
dokumentu)



Produkto statusas

Sertifikavimo įstaigos kodas

Identifikavimo žyma



IR VII PRIEDAS

Valymo ir dezinfekavimo produktai

— kalio ir natrio muilas,— vanduo ir

garai,— kalkių pienas,— kalkės,—

negesintos kalkės,— natrio hipochloridas

(pvz., kaip skystas baliklis),— kaustinė

soda,— kalio šarmas,— vandenilio

peroksidas,— natūralios augalų

esencijos,— citrinų, peracto rūgštis,

skruzdžių, pieno, oksalo ir acto rūgštis,—

alkoholis,— nitritinė rūgštis (pieninių

įrenginiams),— fosforo rūgštis (pieninių

įrenginiams),— formaldehidas,— natrio

karbonatas.







Kiekis (kg)

Pirminis likutis eko produkto sandėlyje 25 500,00

+ pagamintas kiekis 196 000,00

- atkrautas kiekis 58 000,00

- nuostoliai 300,00

- perkelta į įprastą gamybą 1 000,00

= galutinis eko produkto likutis 

sandėlyje kiekis
162 200,00



Pagaminto produkto

Gamybos proceso

Žaliavų



Kontrolės ir ekologinės gamybos pagrindinis tikslas 

didinti vartotojų pasitikėjimą ekologiškų produktų kontrolės

sistemomis ir ekologiškų produktų nauda. Siekiama vartotojams suteikti

tikrumo, kad ekologinės taisyklės yra taikomos kiekviename tiekimo

grandinės etape, o gamintojams užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp

gamintojų ir palengvinti laisvą ekologiškų produktų judėjimą.




