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BALTIJOS REGIONO VALSTYBĖS 
KVIEČIAMOS BENDROMS  

INICIATYVOMS 
 

Lapkričio 13 d. Žemės ūkio ministerija sukvietė Baltijos jūros 
regiono valstybių žemės ūkio, kaimo plėtros, miškininkystės, žuvi-
ninkystės, aplinkosaugos ekspertus pasikeisti patirtimi bei idėjomis 
apie socialinį dialogą ir tarpusavio bendradarbiavimą siekiant spręsti 
bendras regiono kaimo plėtros problemas.  

Tarptautinė konferencija „Bendradarbiavimas aplink Baltijos jū-
rą: Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija ir kaimo plėtra“ 
dar kartą patvirtino, kad minėta strategija yra puikus įrankis siekiant 
ekologiškai tvaraus, klestinčio, patrauklaus regiono tiek ekonomine, 
tiek socialine bei aplinkosaugine prasme. O, kaip paaiškėjo diskusijų 
metu, tam nereikia nei naujų teisės aktų, nei naujų institucijų nei nau-
jų fondų. 

Sveikinimo kalboje žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklie-
rius pabrėžė, jog siekiant regiono augimo, būtina rasti Baltijos jūros 
regiono strategijos sąsajas su kitomis strategijomis bei programomis, 
nes tik integruojant bendras iniciatyvas galima pasiekti konkrečių re-
zultatų. „Svarbiausia – skatinti tarpusavio dialogą įvertinant tai, kad 
esame apjungti bendros Baltijos jūros, tad ir bendrų iššūkių bei gali-
mybių“, – akcentavo viceministras. 

Žemės ūkio ministerija ir susijusios institucijos aktyviai dalyvauja 
įgyvendinant šios strategijos prioritetinę sritį AGRI ,,Tvaraus žemės 
ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės stiprinimas“ ir koordinuoja šios 
prioritetinės srities veiksmo ,,Sustiprinti bendrą kaimo plėtros progra-
mų poveikį“ įgyvendinimą. AGRI sritis yra viena iš 17-kos strategijos 
prioritetinių sričių, apjungianti žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkys-
tės ir kaimo plėtros sektorius. Žemės ūkio sektoriaus svarbą regiono 
ekonomikai, aplinkosaugai, socialiniam gyvenimui pabrėžė Žemės ūkio 
ministerijos Ekonomikos ir Tarptautinio bendradarbiavimo vyr. patarė-
ja Daina Lipps: „Iš regiono valstybių ekonomikos rodiklių matyti, kad 
žemės ūkis daugumoje valstybių sukuria išties didelę pridėtinę vertę bei 

užpildo darbo rinką. Žemės ūkio 
ministerija yra pasirengusi įsijungti 
į bendras strategijos iniciatyvas, 
svarbiausia apjungti šalių panašu-
mus ir skirtumus bendram labui – 
Baltijos regiono klestėjimui“. 

Baltijos regiono valstybės 
susiduria su rimtais iššūkiais: eko-
loginiu pavojumi (jūros tarša, 
nykstantys žuvų ištekliai, klimato 
kaita ir pan.), nevienodai išsivys-
čiusia regiono valstybių ekonomi-
ka, nepakankamomis transporto 
jungtimis, jūros saugos ir saugu-
mo problemomis ir kt.   

  

 

http://www.beras.eu/
http://www.beras.eu/�
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Tad dauguma pranešėjų akcentavo, kad strate-
gijos įgyvendinimo idėja neišvengiamai grindžiama 
Baltijos jūros regiono valstybių keliamomis inicia-
tyvomis, atsižvelgiant į daugumai šalių būdingas 
problemas, silpnesnes sritis. Siekiant bendrų inicia-
tyvų, ypatingai svarbus bendradarbiavimas tarp 
skirtingų Baltijos jūros regione veikiančių instituci-
jų, jų atstovų, glaudūs ryšiai su viešosiomis įstai-
gomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir priva-
čiu sektoriumi, siekiant užtikrinti bendrais tikslais 
paremtų kaimo plėtros priemonių iniciavimą i Dau-
giausia delegatai diskutavo, kaip efektyviau susieti 
2014–2020 m. nacionalines kaimo plėtros progra-
mas su pagrindiniais strategijos tikslais ir priorite-
tais, didinant ne tik pavienių valstybių, bet ir viso 
regiono ūkininkų, kaimo verslininkų, bendruomenių 
bei kitų kaimo plėtros procesų dalyvių gerovę ir 
plečiant makroregioninio bendradarbiavimo gali-
mybes. Ši tema ypač aktuali prasidedant naujam fi-
nansiniam programiniam laikotarpiui. „Nacionali-
nės kaimo plėtros programos turėtų derėti su Balti-
jos jūros regiono strategijos tikslais, kurių galėtų 
būti siekiama per konkrečias kaimo plėtros progra-
mos priemones, bet, siekiant gerovės, matomų  re-
zultatų makro regiono mastu, turi būti glaudžiai 
bendradarbiaujam, vystomas socialinis dialogas, 
kartu įgyvendinamos bendros iniciatyvos“, – teigė 
Žemės ūkio ministerijos Alternatyviosios veiklos 
skyriaus vyr. specialistė Jolanta Vaičiūnienė. 

Žemės ūkio ministerija parengė rekomendaci-
jas – pasiūlymus, kaip sujungti kaimo plėtros pro-

gramas su strategijos tikslais bei pateikė pagrindi-
nius elementus ir įrankius, siekiant Strategijos ir 
Baltijos regiono kaimo plėtros programų apjungimo 
makro regiono lygmeniu. Siekiant atverti kelią pla-
tesniam nacionaliniu mastu įgyvendinamų projektų 
poveikiui Baltijos jūros regione, konferencijos metu 
pasiūlyta naujovė – nacionalinėse kaimo plėtros 
programose numatyti transnacionalinį komponentą. 
Tokiu būdu regiono valstybėse būtų įgyvenami tra-
diciniai savarankiški projektai, bet, kilus poreikiui, 
jie galėtų būti apjungti tarp valstybių. Nors papil-
domo finansavimo strategijos tikslų įgyvendinimui 
nenumatyta ir valstybės pačios turėtų ieškoti finan-
savimo šaltinių, tačiau svarbu nepamiršti, kad Euro-
pos Sąjungos fondai ir programos yra tinkami fi-
nansavimo šaltiniai šios strategijos iniciatyvoms fi-
nansuoti. 

Delegatai plenarinėje sesijoje gimusias diskusi-
jas tęsė darbo grupėse. Jose aptartos aplinkosaugi-
nės kaimo plėtros programos priemonės, inovacijų 
ir transnacionalinio bei regioninio bendradarbiavi-
mo svarba, kaimo plėtros tinklų vaidmuo strategijo-
je. 

Susitikime dalyvavo projekto „BERAS įgy-
vendinimas“ koordinatoriai L. Jostein Hertwig, pro-
jekto sekretoriato vadovas, Wijnand Koker, projek-
to administratorius, Hans von Essen, projekto finan-
sininkas, projekto partneris A. Svitojus, HEIFER 
Lietuva direktorius. 

 
Parengta pagal www.zum.lt ir www.zur.lt informaciją 

VYRIAUSYBINIS PASITARIMAS DĖL ŽEMĖS ŪKYJE  
TAIKOMŲ APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ 

Lapkričio 18 d. Žemės ūkio ministerijoje 
(ŽŪM) įvyko susitikimas su aplinkos viceministru 
Almantu Petkumi aptarti aplinkosaugos reikalavi-
mų, taikomų žemės ūkyje. Susitikime dalyvavo 
žemės ūkio viceministrė Živilė Pinskuvienė, Že-
mės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir 
maisto pramonės (ŽŪGMP) departamento direkto-
rius Rimantas Krasuckis, ŽŪGMP departamento 
direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius, Aplinkos 
apsaugos agentūros direktorius Raimondas Saka-
lauskas, Kiaulių augintojų asociacijos direktorius 
Algis Baravykas, Žemės ūkio rūmų pirmininkas 
Andriejus Stančikas, kiti socialiniai partneriai. 

Susitikime aptarti mėšlo ir srutų tvarkymo ap-
rašo nuostatai dėl skystojo mėšlo ir srutų kauptuvų 
uždengimo ir purškiamųjų technologijų naudojimo, 

taip pat juridinių asmenų atsakomybę reglamentuo-
jantys teisės aktų projektai, galimybės supaprastinti 
aplinkosaugos reikalavimus naujai besikuriantiems 
gyvulininkystės ūkiams, HELCOM konvencijos 
priedo ratifikavimas ir kiti aktualūs klausimai. 

 
Mėšlo ir srutų tvarkymas 

 
ŽŪGMP departamento direktoriaus pavaduo-

tojas Saulius Jasius informavo, kad pagal bendrą 
aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymą nuo 2014 
m. sausio 1 d. įsigalioja reikalavimas asmenims, 
vienoje vietoje kaupiantiems skystąjį mėšlą ir (ar) 
srutas, susidarančias daugiau kaip nuo 500 sutarti-
nių gyvulių (SG), uždengti mėšlo ir srutų kauptu-
vus. Tam gali būti naudojamos įvairios plaukiojan-

http://www.zum.lt/
http://www.zur.lt/
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čios dangos (tirštojo mėšlo, smulkintų šiaudų, me-
dinės, plastikinės, keramzito granulės, 2–3 mm sto-
rio aliejaus sluoksnis ir kt.) arba stogo dangos. 

Aplinkos viceministras A.Petkus patikino, kad 
šis reikalavimas palies tik 12 ūkių, nes daugelis šį 
reikalavimą jau yra įgyvendinę ar pasirengę prie-
mones reikalavimui įgyvendinti. Tuo tarpu žem-
dirbių atstovų manymu šis reikalavimas yra te-
chnologiškai neįgyvendinamas, pasiūlytosios me-
džiagos dideliems rezervuarams uždengti netinka, 
tad jie tikėtųsi sulaukti bendro, visiems priimtino 
technologinio sprendimo. 

S. Jasius, apibendrindamas diskusiją, pažymė-
jo, jog šiam klausimui spręsti yra ne vienas kelias: 
geriausia būtų pasimokyti iš tų ūkių, kurie šiuos 
reikalavimus jau įgyvendino, taip pat iš kaimyninių 
šalių ar net pasitelkti mokslininkus į pagalbą. Šį 
klausimą nutarta spręsti artimiausiu metu, ieškant 
visiems priimtinio technologinio sprendimo. 

Diskusijų kilo ir dėl purškiamųjų technologijų 
saugaus naudojimo. Nutarta, kad Žemės ūkio ir 
Aplinkos ministerijos kartu nustatys, kokią skysto-
jo mėšlo ir srutų technologiją laikyti purškiamąja. 

 
Galimybė supaprastinti aplinkosaugos reikala-
vimus naujai besikuriantiems gyvulininkystės 

ūkiams 
 

Aplinkos viceministras A.Petkus akcentavo, 
kad šiuo metu Seime yra įregistruoti Poveikio ap-
linkai vertinimo pakeitimo įstatymo projektai, lei-
siantys supaprastinti sąlygas ūkio subjektams. Dis-
kusijų kėlė ir reikalavimai, įtvirtinti  aplinkos mi-
nistro įsakymu „Dėl ūkio subjektų aplinkos moni-
toringo nuostatų patvirtinimo“. Žemdirbių atstovai 
ypač atkreipė dėmesį į reikalavimą atlikti drenaži-
nio vandens monitoringą kiaulių ir paukščių ūkiuo-
se. S. Jasius siūlė paieškoti lengvatų aplinkos mo-
nitoringo tvarkoje minėtiesiems ūkiams. Aplinkos 
viceministras A. Petkus pripažino, kad aplinkos 
monitoringo politiką iš dalies galima keisti. „Ga-
liojančio ūkio subjektų monitoringo galima būtų 
atsisakyti. Subjektai, kuriems reikalingas taršos in-
tegruotos prevencijos leidimas ,turėtų patys vykdy-

ti savo ūkių taršos kontrolę ir poveikio aplinkai 
monitoringą, o kitą dalį monitoringo galėtų atlikti 
valstybė“, – sakė A. Petkus. 

Aplinkos viceministras taip pat kvietė žem-
dirbių atstovus aktyviai dalyvauti teikiant pasiūly-
mus poįstatyminiams aktams dėl naujojo Teritorijų 
planavimo įstatymo, kad žemės ūkio sektoriui liktų 
kuo mažiau apribojimų. 

 
Juridinių asmenų atsakomybė 

 
Žemės ūkio viceministrė Ž. Pinskuvienė pa-

siūlė Aplinkos ministerijai apsvarstyti klausimą dėl 
didelių nuobaudų juridiniams asmenims, nesilai-
kantiems aplinkosaugos reikalavimų. Kaip pastebi 
ir mūsų socialiniai partneriai, šiuo metu pateiktuo-
se teisės aktų projektuose baudos yra neadekvačios 
pažeidimų mastui, juk žemės ūkis – tai ne chemijos 
gamykla. Manome, kad žemės ūkio veikla galėtų 
būti išskirta iš kitų ūkio šakų“, – apibendrino vi-
ceministrė. 

 
HELCOM konvencijos priedo ratifikavimas 

 
Aplinkos ir žemės ūkio viceministrų susitiki-

me su socialiniais partneriais aptartas ir HELCOM 
konvencijos priedo, kalbančio apie taršos iš žemės 
ūkio šaltinių prevenciją,  ratifikavimas. HELCOM 
(angl. Helsinki Commission - Helsinkio komisija, 
Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisija) yra ins-
titucija, valdanti Jūros aplinkos apsaugos konven-
ciją, plačiau žinoma kaip Helsinkio konvencija, 
priimta 1974 metais. 

Žemės ūkio ministerijos atstovai kreipėsi į 
Aplinkos ministeriją, kad būtų apsvarstyta galimy-
bė abiems ministrams pasirašyti bendrą deklaraci-
ją, jog ratifikavus konvencijos priedą nebus nusta-
tyta papildomų reikalavimų žemės ūkio subjek-
tams. „Mes negalime ratifikuoti HELCOM kon-
vencijos priedo, kol su tuo nesutinka mūsų sociali-
niai partneriai“, – patikino viceministrė Ž. Pinsku-
vienė. 

Parengta pagal www.zum.lt 
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MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖ IR JOS ŽYMĖJIMAS 
 

Globalizacijos procesui užvaldžius rinkas, vis 
aktualesnis tampa įprastinio, vietinio maisto gamy-
bos ir vartojimo tradicijų išsaugojimas. Šalys skir-
tingais būdais sprendžia šį uždavinį. Lietuvoje nuo 
2007 m. įteisinta nacionalinė produktų kokybės sis-
tema – Išskirtinės kokybės produktai (IKP). 

 
Europinės ir nacionalinės produktų kokybės  

sistemos 
 

Dar iki narystės ES, kaimyninės valstybės, 
siekdamos suteikti prioritetą šalyje pagamintiems 
produktams, naudojo ženklus: „Pagaminta Latvijo-
je“; „Pagaminta Lenkijoje“. Tuo tarpu senosios Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalys turėjo pripažintus koky-
bės ženklus, kuriais galėjo būti ženklinami produk-
tai tik pagaminti ir sertifikuoti pagal aiškiai apibrėž-
tus, aukštesnius kokybės reikalavimus (pvz., Label 
Rouge (Prancūzija), AMA (Austrija), Global ap-
proach (Olandija) ar QS (Vokietija). 

Įsijungus į ES naujoms šalims, tokie ženklai 
kaip „Pagaminta Latvijoje“ ar „Pagaminta Lenkijo-
je“ buvo traktuojami kaip diskriminaciniai, todėl 
buvo pakeisti arba panaikinti. Europos Komisija at-
liko specialų tyrimą ir nustatė, kad valstybėse narė-
se yra per 400 skirtingų nacionalinių kokybės sis-
temų. Siekiant valdyti šį procesą, 2005 m. ES reg-
lamentu  buvo apibrėžti bendrieji reikalavimai na-
cionaliniu lygiu pripažintoms kokybės sistemoms, 
tuo tarpu konkrečius reikalavimus  leista apsibrėžti 
pačioms šalims narėms pagal jų poreikius ir gamy-
bos sąlygas. 

Bendrųjų reikalavimų esmė yra ta, kad pagal 
nacionalines sistemas pagaminti produktai turi ati-
tikti aukštesnius nei įprasta kokybės reikalavimus 
gyvūnų, augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplin-
kosaugos srityse. Atitiktis šiems reikalavimams turi 
būti patvirtinta nepriklausomos sertifikavimo įstai-
gos išduotu sertifikatu. 

Taigi šiuo metu Europos Sąjungoje gyvuoja 
tiek ES lygiu reglamentuotos maisto kokybės sis-
temos (tokios kaip registruotų saugomų kilmės nuo-
rodų, saugomų geografinių nuorodų, tradicinių, 
specifinėmis savybėmis pasižyminčių produktų bei 
ekologiškų produktų), tiek ir nacionaliniu lygiu pri-
pažintos produktų kokybės sistemos. 

Nacionalinė kokybės sistema –  
išskirtinės kokybės produktai 

 
Lietuvoje nebuvo plačiai naudojami nei išskir-

tiniai ženklai, pažymintys vietos gamintojų gami-
nius, nei kokybės sistemos, todėl, išanalizavus kitų 
šalių kokybės sistemas ir remiantis jų patirtimi, bu-
vo nutarta kurti nacionalinę kokybės sistemą. Tokiu 
būdu siekiama sudaryti ūkio subjektams, ypač 
smulkiesiems, galimybes sukurti didesnę produkto 
pridedamąją vertę ir atrasti nišą persotintoje rinko-
je. 

Lietuvoje 2005–2007 m. buvo įgyvendinamas 
Dvynių projektas „Specifinėmis žemės ūkio sąly-
gomis auginamos pagerintos kokybės produkcijos 
gamybos ir kokybės kontrolės sistemos parengi-
mas“. Šį projektą vykdė Prancūzijos Respublikos 
žemės ūkio ir žuvininkystės ministerija bei Lietu-
vos Respublikos žemės ūkio ministerija, dalyvau-
jant  Prancūzijos paukštienos augintojų susivieniji-
mų SYNALAF ir Label Rouge atstovams, Lietuvos 
paukščių augintojų ir veisėjų asociacijai, Valstybi-
nei maisto ir veterinarijos tarnybai. Dvynių projekto 
rėmuose ir papildomai į pagalbą pasitelkus maisto 
gamintojų, perdirbėjų, prekybos įmonių, vartotojų 
bei mokslo institucijų specialistus, buvo sukurta 
žemės ūkio produktų nacionalinės kokybės siste-
mos koncepcija. Koncepcijoje buvo apibrėžti konk-
retūs reikalavimai produktų gamybai. Šie reikala-
vimai yra griežtesni už bendruosius produktų tie-
kimo rinkai keliamus reikalavimus, tačiau, skirtin-
gai nei ekologinėje gamyboje, leidžiama naudoti 
normaliai augalų vegetacijai būtiną mineralinių trą-
šų kiekį, taip pat, esant būtinumui, tam tikru augalų 
vegetacijos laikotarpiu leidžiama ribotai naudoti 
mažiau toksiškas augalų apsaugos priemones. Pagal 
tokią sistemą užaugintus ar pagamintus produktus 
nutarta vadinti išskirtinės kokybės produktais (IKP) 
ir ženklinti specialiu Kokybės ženklu. Ši sistema 
įteisinta 2007 m. pabaigoje. 

 
IKP sistemos reglamentavimas ir priežiūra 

 
IKP sistemos reglamentavime dalyvauja žemės 

ūkio ministro įsakymu patvirtintas Išskirtinės koky-
bės žemės ūkio ir maisto produktų ekspertų komite-
tas, kuris nagrinėja reikalavimų išskirtinės kokybės 
produktams (specifikacijų), tokių produktų sertifi-
kavimo ir kitų dokumentų projektus bei teikia išva-
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das Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto pro-
duktų tarybai. Taryba, sudaryta laikantis lygybės 
principo iš mokslo, pramonės, prekybos, vartotojų 
ir valstybės institucijų atstovų, nagrinėja dokumen-
tų projektus ir teikia siūlymus ministrui dėl jų tvir-
tinimo. Išskirtinės kokybės produktus sertifikuoja ir 
priežiūrą atlieka akredituotos sertifikavimo įstaigos 

– VšĮ „Ekoagros“ ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto 
produktų rinkos reguliavimo agentūra. 

Išsamesnės informacijos apie IKP rasite Žemės 
ūkio ministerijos interneto puslapyje www.zum.lt  
skyriuje „Maisto sauga ir kokybė“ bei puslapiuose: 
www.litfood.lt. www.maistokokybe.lt; 
www.ekoagros.lt ; 

Parengta pagal www.zum.lt 

DAR VIENAS LIETUVOS GAMINTOJŲ PRODUKTAS 
PRIPAŽINTAS ES LYGIU 

 
Lapkričio 22 d. Europos Komisija į Saugo-

mų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografi-
nių nuorodų registrą įtraukė Stakliškių midų. 
Tai yra ketvirtasis lietuviškas produktas, įgijęs 
saugomą produkto pavadinimą ES lygiu. Šiame 
sąraše be midaus „Stakliškės“ yra Lietuviškas 
varškės sūris, kuriam suteikta Saugoma geogra-
finė nuoroda, Seinų/Lazdijų krašto medus, ku-
riam suteikta Saugoma kilmės vietos nuoroda ir 
Skilandis, kuriam suteikta Garantuoto tradici-
nio gaminio nuoroda. Pripažinimas ES lygiu su-
teikia galimybę šį midų ženklinti specialiu ES 
ženklu su nuoroda „Saugoma geografinė nuoro-
da“. 

Stakliškių midus yra savotiškas originalus na-
cionalinis gėrimas, kuris buvo gaminamas žiloje 
senovėje. Seniausia konkreti rašytinė informacija 
apie midaus vartojimą baltų žemėje aptinkama 
Wulfstano pasakojime apie 890 m. Šis keliautojas ir 
pirklys pats apsilankė Pabaltijo žemėse ir žinių ga-
vo iš pirminių šaltinių, jog šiose vietovėse būta la-
bai daug medaus ir iš jo gaminamas gėrimas. XIV 
a. pradžios kryžiuočių metraštininkas Petras Dus-
burgietis teigė, jog lietuvių protėviai geria paprastą 
vandenį, medaus vyną, vadinamą midumi, taip pat 
kumelių pieną, tik jo niekad negeria nepašventinto. 

Midus tapo savotiška legenda, kurią naujai at-
gaivinti pabandyta jau XX a. pradžioje, ir tik po 
Antrojo pasaulinio karo Stakliškių midaus gamyk-
los inžinierius technologas Aleksandras Sinkevičius 
užsibrėžė atkurti senovėje  XV–XVIII amžiuje ga-
minto iš laukinių bičių medaus ir įvairių žolelių mi-
daus receptą ir atnaujinti tradicinio, natūralaus, 
nespirituoto midaus, kuris tuo metu nebebuvo ga-

minamas nei Lietuvoje, nei kaimyninėse šalyse, 
gamybą. 

Midus „Stakliškės“ – tai nestiprus, skaidrios 
gintarinės spalvos, alkoholinis gėrimas, pavadintas 
miestelio, kuriame sutelkta lietuviško midaus ga-
myba, vardu. Midui „Stakliškės“ būdingą aiškiai iš-
reikštą medaus skonį su saldžiai rūgštoku priesko-
niu ir pikantišką aromatą suteikia subalansuotas 
cukraus bei rūgšties santykis, tradicinis gamybos 
būdas – ilga natūrali fermentacija (iki 90 parų) ir il-
gas midaus brandinimas (ne mažiau kaip 9 mėn.) 
bei tradicinė produkto receptūra – midaus gamybai 
naudojamas tik natūralus bičių medus ir prieskoni-
nės žolelės – apyniai, liepų žiedai ir kadagio uogos. 
Midus „Stakliškės“ skiriasi nuo aplinkiniuose kraš-
tuose gaminamų midaus rūšių tuo, kad visas etilo 
alkoholio kiekis išgaunamas tik natūralios fermen-
tacijos būdu, jo stiprumas nėra koreguojamas etilo 
alkoholiu, medus negali būti pakeičiamas cukrumi 
ar kitomis saldinimo medžiagomis, nenaudojami 
 dažikliai, aromatinės medžiagos ar konservantai. 

Saugomus pavadinimus turintiems produktams 
privaloma produkto specifikacija, kurią galima rasti 
Žemės ūkio ministerijos puslapyje 
/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=2702.Atitiktis 
produkto specifikacijai bus kontroliuojama nepri-
klausomos institucijos – Valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos. Europos Sąjungoje iš viso yra 
įregistruota apie 1 200 įvairių sūrio, mėsos, vaisių ir 
daržovių, alaus, konditerijos bei kitų žemės ūkio ir 
maisto produktų pavadinimų. Tai rodo, kad gamin-
tojams yra naudingas jų produktų pripažinimas. 

Pripažinimo Europos Sąjungoje laukia ir dar 3 
lietuviški produktai: sūris Liliputas, Daujėnų nami-
nė duona bei žemaitiškas kastinys. 

 

   

http://www.zum.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_id=2702
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EKOLOGIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINĖS KAINOS LIETUVOS MAŽMENINĖS 

PREKYBOS CENTRUOSE 2012–2013 M. SPALIO MĖN. LT/MAT. VNT 

 
Šaltinis: ŽŪMPRIS,  
* lyginant 2013 m. spalio mėn. su rugsėjo mėn., 
** lyginant 2013 m. spalio mėn. su 2012 m. spalio mėn. 
 

Produktų aprašas 
 

pienas – neapdorotas ultraaukšta temperatūra 
(UAT), be priedų (kvapniųjų medžiagų, Ca, vitami-
nų ir pan.); 

grietinė – 350 g plastikiniame indelyje; 
jogurtas – su arba be priedų, ne geriamasis jogurtas, 
ne dietinis jogurtas, plastikiniame indelyje; 
puskietis sūris – supjaustytas riekelėmis, fasuotas; 
varškės sūris – be priedų (džiovinti vaisiai ir kt.), 
fasuotas; 

varškė – 9% riebumo, be priedų, folijoje arba 
plastikiniame maišelyje; 

galvijienos kumpis – be kaulo, šviežias, atvė-
sintas, fasuotas; 

galvijienos nugarinė – be kaulo, šviežia, atvė-
sinta, fasuota; 

kiaušiniai – ekologiškai laikomų vištų, L ir M 
kategorijos, pakuoti; 

duona – juoda arba balta, be specialių priedų 
(džiovintų vaisių, riešutų ir kt.), popieriniame arba 
plastikiniame maišelyje; 

grikių kruopos – neskaldytos, plastikiniame 
arba popieriniame maišelyje;  

daržovės – fasuotos; 
bananai – importuoti, fasuoti; 
aliejus – rapsų, maistinis, plastikiniame butely-

je; 
medus – natūralus, stikliniame arba plastiki-

niame indelyje. 
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EKOLOGINIS DALIOS ĖMUŽYTĖS ŪKIS 
Jolita Rasimavičiūtė, ASU MEF studentė 

 

  

Širvintų rajono pakraštyje, netoli Maišiagalos, 
Griciūnų kaime, įsikūręs didžiausias Baltijos šalyse 
ekologinis ožkų ūkis. Jo šeimininkės Dalios Ėmu-
žytės spaudžiami ožkų pieno sūriai žinomi visoje 
Lietuvoje. 

Kai tik atvykome pas Dalią į svečius, labai nu-
stebome pamatę tokią gražią sodybą su sodu, apsuptą 
šunų, balandžių ir aišku ožkų gausa, pamačiusi mus 
namų šeimininkė labai apsidžiaugė. Nekantraudama 
ji mus pasisodino prie stalo ir pavaišino savo gamy-
bos ožkų sūriais ir pienu. Sūriai buvo tikrai skanūs. 
Ji atskleidė savo gamybos receptus, kaip išgauti tokį 
ar kitokį skonį. Šeimininkė pasigyrė, kad turi draugę 
kuri jai padaro ekologinius žolelių mišinius, kurie 
sūrius pagardina taip, kad jų skonį žino ne tik Lietu-
voje, bet užsienyje. Dalia gamina 36 rūšių sūrius. 
Rūgštaus ir saldaus pieno, pelėsiniai, fermentiniai 
sūriai. Su kmynais, česnakais, pipirais, krapais, dil-
gėlėmis. Gaminame keturių rūšių brinzą (Balkanų 
šalyse vadinamas fetos sūriu). Tai sūryme išmirkyti 
sūriai. Šis receptas atkeliavęs iš kalnuotųjų kraštų. 
Ten jis buvo žinomas nuo seno. Vasarą per karštį sū-
rius, kad nesugestų, konservuodavo sūryme. Tokie 
sūriai išsilaikydavo ištisus metus. Gaminame išrū-
gas, varškę, Tibeto grybų kefyrą. Lašinių skonį pri-
mena rūkytas sūris – „vegetariškas lašinys“. Taigi, 
vegetarai, nenusižengdami savo įsitikinimams, gali 
burnoje pajusti mėsos skonį. 

Pasivaišinę sūriais namų šeimininkė pasiūlė 
pasivaikščioti po jos sodybą ir aprodyti viską. 

Nieko nelaukdama ji mus nuvedė į ožkų na-
mus, kur visa banda apie 500 avių gyvena vienoje 
vietoje. Dalia papasakojo apie jų gyvenimą, mes 
sužinojome labai įdomių faktų, kad ožkos turi savo 
„ožką vedlį“ ši ožką pasak dalios išmoko jaunus 
ožiukus grįžti iš laukų namo, kokiais žoles ėsti ku-

rias ne, kurios yra vaistažolės o kurios yra nemais-
tingos, kur yra geriausios ganyklos. „ožka vedlys“ 
išmoko kitas ožkas apsisaugoti nuo vilkų ir saugiai 
grįžti namo. Jas sustato tokiu principu, kad raguotos 
ožkos eina šonuose, gale eina ožiai o viduryje lieka 
visi maži, beragiai ir silpni. „Ožka vedlys“ yra iš-
renkama žiemos metu, kai mušasi ir stipriausia lai-
mi.  

Išėjus iš ožkų namo pamatėme, modernius pas-
tatus. Tai buvo sūrių gamybos cechas, rūkykla, 
mėšlidė-srutidė, garažai. Tada buvome nuvesti į 
pastatą, kur buvo nauja melžimo įranga. Dalia vie-
nu metu melžia 12 ožkų. Kol pamelžia visas ožkas 
ji užtrunka 2 valandas. 

  

 
„Visas ožkas melžiame su aparatais, nebent kažkuri ožka 
būna susirgusi, tada jos pieno nevartojame sūrių gamy-

boje“. 
 

Paklausėme apie veterinariją, kaip ji užtikrina 
pieno kokybę. Ji mums atsakė, kad šiuo metu vieno 
universiteto studentė rašo disertaciją apie ožkų pie-
ną. Ji ima mėginius ir pastoviai pasako apie pieno 
kokybę. Taip pat šeimoje turime veterinarą jis 
mums padeda gydyti ožkas jeigu kas nors atsitinka 
joms. Aš taip pat ožkas gydau, bet gydau homeopa-
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tiškai verdu visokiausius viralus, kurie padeda ož-
koms nesusirgti. 

Namų šeimininkė nusivedė mus į sodą, kur no-
rėjo parodyti kokias išdaigas iškrečia pabėgę ožkos. 
„Ožkos suvalgo visas braškes ir nuskabo visus lape-
lius, taip netenkame viso derlius. Bet aš nepykstu, 
jos yra gyvūnai ir nieko čia nepadarysiu“. 

Pabaigoje apsilankymo, ekologinio gamybos 
ūkio savininkės paklausėme: „Kodėl būtent sūriai ? 
Ar jums patinka ką Jūs darote?“. Ponia Dalia atsa-
kė:„ Aš visuomet gaminau tokius sūrius tiesiog dėl 

savęs. Raginimų atidaryti savo krautuvėlę, girdėjau 
labai daug. Na ir vieną dieną spontaniška idėja tavo 
realybe. Kadangi siūrius gaminu su meile, o naudo-
ju tik geriausios kokybės produktus, verslas yra 
sėkmingas. Man tai ne darbas, o mėgstama veikla. 
Sūrių idėja džiaugiuosi ne tik aš, bet ir vartotojai.“ 
Mes ponios Dalios sūriais taip pat likome labai pa-
tenkinti. Šaunu, kad yra tokių entuziastingų žmonių 
kaip ponia Dalia. Jei tokių daugiau būtų, nereikėtų 
maisto produktų ieškoti masinio vartojimo parduo-
tuvėse.  

 

OBUOLIŲ DERLIUS: KO TIKIMĖS ŠIEMET? 
 

Obuolių derlius: ko tikimės šiemet? 
 

Paskutinę spalio savaitę bus baigtas skinti 
obuolių derlius Lietuvos versliniuose soduose. Aiš-
kėja, kad jis bus ne ką mažesnis nei pernai. Iki pa-
vasario jų turėtų užtekti Lietuvos vartotojams, o tai 
reiškia, kad valgysime išskirtinės kokybės, natūra-
lius, šviežius, chemiškai neapdorotus, įvairių sko-
nių vaisius. Ir šių metų derliaus obuolių kainos ne-
turėtų labai skirtis nuo pernai metų derliaus. 

Apie šių metų obuolių derlių ir šios rinkos ten-
dencijas įvykusioje spaudos konferencijoje kalbėjo  
Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uo-
gos“ prezidentas, UAB „Naradava“ direktorius 
Aloyzas Grigalis, VšĮ „Ekoagros“ direktorius  Gin-
taras Nagulevičius ir Žemės ūkio kooperatyvo "Lie-
tuviško ūkio kokybė" direktorius Mindaugas Ma-
ciulevičius. 

Pasak M. Maciulevičiaus, sodininkystė Lietu-
voje augantis, perspektyvus sektorius, bet lietuviškų 
obuolių mums vis dar trūksta. Šiuo metu patenki-
name tik 50 procentų poreikio, pavasarį lietuviškų 
obuolių jau sunku rasti. Bet sėkmingai plečiasi 
obuolių perdirbimas. Vis daugiau gaminama sulčių, 
tyrių, džemų, sūrių. 

 
Kas trukdo sodininkystei augti 

 
Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir 

uogos“ prezidentas sako, kad sodininkystės verslas 
negreit duoda pelną. Investuoti reikia daug – įveisti 
vieno hektaro sodą kainuoja apie 30 tūkstančių litų,  
o jis atsiperka tik maždaug 8-9-tais metais. Tai su 
sąlyga, kad verslinis augintojas pasistato ir moder-
nią saugyklą, kuri yra labai brangi. Čia sodininkai 
pasigenda didesnės valstybės paramos ir tai nėra 
dovana, nes plečiant, stiprinant sodininkystės ūkius 
kuriasi naujos darbo vietos, didėja į valstybės biu-
džetą sumokamų mokesčių. 

Vartotojau, įvertink išskirtinę kokybę 
 

Ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės 
žemės ūkio ir masto sertifikavimo bei kontrolės 
įstaigos „Ekoagros“ vadovas G. Nagulevičius at-
kreipė dėmesį į išskirtinę lietuviškų obuolių koky-
bę. „Ekoagros“ griežtai kontroliuoja Lietuvos vers-
liniuose soduose auginimus obuolius nuo lauko iki 
jų pardavimo. „Ekoagros“ sertifikuoti produktai yra 
žymimi ženkleliu „Kokybė“, o tai garantuoja, 
kad obuoliai tikrai išauginti Lietuvoje, išauginti 
naudojant mažiau cheminių medžiagų, nėra gene-
tiškai modifikuotų medžiagų. Be to jie greitai pa-
siekia vartotoją, visada švieži. Tokiu garantijų netu-
ri importiniai obuoliai. 

Lietuvoje nė vienas iš dvidešimties sodinin-
kystės ūkių neturi obuolių vaškavimo technologi-
jos. O vašku padengti užsieniniai obuoliai gali būti 
ir 2 metų senumo. O dar pabandyk jį nuplauti – ir 
valgom su visu vašku. 

Be to galime pasigirti turį labai didelį lietuviš-
kų  obuolių veislių, o tuo pačiu ir skonių asortimen-
tą. Jei įpratome, kad atvežtiniai obuoliai yra kelių 
pagrindinių veislių ir jų skoniai labai panašūs, tai 
lietuviškų turim nuo saldžių ir gaivių kaip mūsų 
obuolių karalius „Auksis“ iki kietų ir rūgštokų kaip 
„Antaniniai“. Pasirinkimas labai didelis ir kiekvie-
nas gali rasti pagal savo skonį.  

 
Lietuviškus obuolius į mokyklas 
 

Žemės ūkio ministerija ir versliniai sodai inici-
juoja naują projektą „Lietuviški vaisiai ir daržovės 
– į mokyklas“. A. Grigalių teigimu, jau kitais me-
tais planuojama pradėti tiekti į mokyklas ir darže-
lius lietuviškus obuolius, o tai reiškia, kad mūsų 
vaikai maitinsis sveikiau. 
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Žemės ūkio kooperatyvas „Lietuviško ūkio 
kokybė“ ir Lietuvos verslinių sodų asociacija „Vai-
siai ir uogos“, bendradarbiaujant kartu su VšĮ 
„Ekoagros“ prie prekybos centro „Akropolis“ spa-
lio 26 dieną organizavo jau tradicinę šventę „Visos 
sodų spalvos“. Joje pristatyta beveik 50 skirtingų 
Lietuvoje augančių obuolių veislių Šventės metu 
buvo renkamas didžiausias obuolys, galima buvo 

paragauti ir įsigyti įvairiausių sulčių bei jų mišinių, 
klausti patarimų, išsirinkti skaniausias obuolių veis-
les, labiausiai patikusias sultis. 

Skaitykite daugiau: 
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonom

ika/obuoliu-derlius-ko-tikimes-siemet-
424685#ixzz2lb9kx3ad 

Parengta pagal www.kaunodiena.lt  informaciją 

 

 

NAUJAI ATKURTAS EKOLOGINIS IR TAUSOJANTIS 
APLINKĄ GAMYBOS KOMITETAS PRADEDA VEIKLĄ  
 

2013 m. sausio 24 d. Žemės ūkio rūmuose 
pirmą kartą susirinko naujai atkurtas ir išplėstas 
Ekologinės ir tausojančios aplinką gamybos komi-
tetas. Komiteto nariai sprendė įvairius veiklos klau-
simus, diskutavo dėl komiteto nuostatų, išsirinko 
pirmininko pavaduotoją. 

Komitetą, kuris rūpintųsi ekologiška ir tauso-
jančia aplinka gamyba, buvo nuspręsta atkurti 
2012 m. per ŽŪR tarybos posėdį. Naujas ir išplės-
tas komitetas buvo patvirtintas 2012 m. lapkričio 
28 d. ŽŪR prezidiumo nutarimu. 

Posėdžio metu nutarta pakoreguoti komiteto 
nuostatus, komiteto funkcijose daugiau dėmesio 
skiriant išskirtinės kokybės ir tausojančios aplinką 
gamybos problemų sprendimui. Komitetas taip pat 
numatė savo veiklos gaires – spręsti su ekologine, 
tausojančia aplinką ir išskirtinės kokybės gamyba 
susijusius klausimus, taip pat, kiek tai bus įmano-
ma, svarstyti ir platesnes aplinkosaugos problemas. 

Posėdžio metu išrinktas komiteto pirmininko 
Sauliaus Daniulio pavaduotojas. Juo tapo Vidas 
Juodsnukis. ŽŪR prezidiumui komitetas siūlys 

siekti, kad Žemės ūkio rūmams būtų suteiktos VšĮ 
„Ekoagros“ dalininko teisės. Komitetas taip pat nu-
tarė siekti, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra 
ūkininkams pateiktų ne bendras, o detalizuotas są-
skaitas dėl išmokamų kompensacinių išmokų, ku-
riose atsispindėtų atskiri ūkininkų laukai, jiems pri-
taikomos nuoskaitos ir pan. 

Taip pat komitete diskutuota dėl ekologiškų ir 
išskirtinės kokybės produktų populiarinimo, aptar-
ta, kokius pasiūlymus komitetas teiks sudarant ŽŪR 
prezidiumo darbo planą. Komiteto pirmininkas siū-
lė pateikti prezidiumui svarstyti klausimus dėl me-
lioracijos įrenginių atnaujinimo prioritetų – pasak 
A. Daniulio, daugiau dėmesio reikėtų skirti melio-
racijos magistralėms. Taip pat komitetas siūlys 
ŽŪR prezidiumui svarstyti darbuotojų trūkumo že-
mės ūkyje ir darbo biržos struktūros problemas. 

 
Parengta pagal www.zur.lt 

http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/obuoliu-derlius-ko-tikimes-siemet-424685#ixzz2lb9kx3ad
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/obuoliu-derlius-ko-tikimes-siemet-424685#ixzz2lb9kx3ad
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/obuoliu-derlius-ko-tikimes-siemet-424685#ixzz2lb9kx3ad
http://www.kaunodiena.lt/
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ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS 

Šių metų birželio 4 – 6 dienomis Molde regio-
ne Norvegijoje vyko 19-as Šiaurės ir Baltijos šalių 
ekologinių ūkių sertifikavimo įstaigų susitikimas, 
kurį organizavo Norvegijos sertifikavimo įstaiga 
Debio. Susitikime dalyvavo 35 atstovai iš sertifika-
vimo ir kontrolės įstaigų bei institucijų iš Islandijos, 
Suomijos, Danijos, Švedijos, Estijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Norvegijos. Lietuvą atstovavo specialis-
tai iš VšĮ „Ekoagros“ ir Žemės ūkio ministerijos. 
Daug dėmesio buvo skirta ekologinės akvakultūros 
reglamentavimui. Dalyviai aplankė ekologiškų laši-
šų auginamo vietą, taip pat buvo aplankytas Ting-
voll miestelyje įsikūręs nacionalinis išteklių centras 
ekologinei žemdirbystei Bioforsk Organic. Tingvoll 
miestelyje buvo apžiūrėta ir nauja biodujų jėgainė 
bei modernus tvartas, kuris buvo baigtas statyti 
2011 m. Ūkyje auginami pieniniai galvijai, o eko-
logiškai ūkininkaujama nuo 1995 m. 

Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su da-
bartiniais mokslinių tyrimų projektais, kuriuos pa-
teikė Bioforsk specialistai:  

* kaip sumažinti stresą, kai veršiukai atskiria-
mi nuo karvių; 

* medžiagų balansas ūkyje; 
* ekologiški maisto produktai viešajame mai-

tinime; 
* įvairios problemos, susijusios su trąšų nau-

dojimu. 
Šiaurės ir Baltijos šalių atstovai taip pat skyrė 

nemažai laiko nuodugniai aptarti tokias temas, kaip:  
- viešojo maitinimo ekologiškais produktais 

taisyklės 
- ekologinės paukštininkystės taisyklės 
- kaip elgtis su ekologiškų produktų importu iš 

trečiųjų šalių  
- ekologinės akvakultūros taisyklės 
- ekologiškos sėklos 
Tai buvo patirtis ir apsikeitimas nuomonėmis – 

kas padeda orientuotis tolimesniame ekologinių tai-
syklių kūrime. Kitais metais Šiaurės ir Baltijos šalių 
susitikimas yra numatytas Islandijoje. 

 

 
Iliustracija kairėje pusėje: Arnthor Gustavsson iš Islandijos Tun Harald Bjørn-Larsen iš Debio malonus  

pokalbis po vizito į ekologiškų lašišų auginimo vietą. 
 

INFORMACIJA NAUJAM PAREIŠKĖJUI 
 
NORINT PRADĖTI EKOLOGIŠKAI ŪKI-

NINKAUTI, REIKIA: 
Susipažinti su Ekologinio žemės ūkio taisyk-

lių, Tarybos reglamento (EB) Nr.834/2007, Komi-
sijos reglamento (EB) Nr.889/2008 reikalavimais ir 

kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ekologinę 
gamybą. 

Užpildyti ir iki einamųjų metų gegužės 15 die-
nos atsiųsti į VšĮ „Ekoagros“: 
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• prašymą sertifikuoti ekologinės gamybos ūkį 
(forma F-002); 

• ekologinės gamybos ūkio pirminio įvertinimo 
anketą (forma F-003); 

• informaciją apie ekologiškų produktų sandė-
liavimo vietas (forma F-117). 

Šios formos pildomos tik pirmaisiais serti-
fikavimo metais, o jas galite rasti internetinėje 
svetainėje www.ekoagros.lt > Ekologiškų pro-
duktų gamybos sertifikavimas > Prašymai ir 
dokumentų formos > 

Augalininkystės/gyvulininkystės sertifikavimas 
arba atsiųsime jas, jeigu kreipsitės žemiau nu-
rodytais kontaktais. 

Sumokėti 60,50 Lt (su PVM) registracijos 
mokestį (tik pirmais sertifikavimo metais). 

Jeigu ūkį atstovauja įgaliotas asmuo, pateikti 
notaro patvirtintą įgaliojimo kopiją. 

Ūkis neregistruojamas, jeigu dokumentai bus 
atsiųsti faksograma ar elektroniniu paštu, be pareiš-
kėjo ar atsakingo asmens parašo. 

Ekologinės gamybos ūkiams privaloma dek-
laruoti pasėlius iki gegužės 15 d. Paramos už ž. ū. 
naudmenų ir kt. plotus paraiškoje reikia pažymėti 
„X“ visus laukus, kuriuos pageidaujama sertifikuo-
ti. Taip pat paraiškos 5 lentelėje reikia pažymėti, 
kad sutinkate duomenis perduoti VšĮ „Ekoagros“. 

 
MOKYMAI PRADEDANTIESIEMS 

 
Visi pradedantys sertifikuoti gamybą kaip eko-

loginę iki birželio 15 d. privalo pateikti sertifika-
vimo įstaigai išsimokslinimo pažymėjimą pagal 
programą „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ ar 
turimo išsimokslinimo pripažinimą lygiaverčiu nu-
statytam. Informacija apie vykdomus mokymus yra 
skelbiama internetinėje svetainėje www.zmmc.lt 

NAUJA. Yra galimybė naujienas, PVM są-
skaitas faktūras bei kitus dokumentus iš VšĮ „Eko-
agros“ gauti elektroniniu paštu. Jeigu norite pasi-
naudoti šia galimybe, turite užpildyti ir pasirašyti 
pareiškėjo sutikimą, kuris yra pridedamas ir atsiųsti 
jį atgal į sertifikavimo įstaigą. 

ŪKININKAUJANT EKOLOGIŠKAI PRIVA-
LOMA PILDYTI EKOLOGINĖS GAMYBOS 
ŪKIO VEIKLOS ŽURNALĄ, kuris patvirtintas ser-
tifikavimo įstaigos „Ekoagros“ direktoriaus 2013 m. 
balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-12. Nuo 2014 metų 
planuojama patvirtinti pakeistą žurnalo formą ir kar-

tu įdiegti galimybę pildyti žurnalą elektroniniu būdu. 
Apie atnaujintą žurnalą informuosime atskirai. 

Pasikeitus laukų plotams ir (ar) gamybos ap-
imčiai, produkcijos statusui, produkcijos pavadini-
mui, sudėčiai ar esant kitų gamybos pokyčių, taip 
pat pažeidus reglamento (EB) Nr. 834/2007, reg-
lamento (EB) Nr. 889/2008 ar Ekologinio žemės 
ūkio taisyklių reikalavimus, ekologine gamyba už-
siimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas 
apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą 
(pateikti užpildytą formą „Duomenų pakitimai eko-
loginės gamybos ūkyje“ (forma F-003/2), kurią ra-
site internetiniu adresu 
http://www.ekoagros.lt/?mid=59 

 
ATKREIPIAME DĖMESĮ 

 
NEATITIKTYS - nukrypimai nuo Reglamen-

tuose ar Ekologinio žemės ūkio taisyklėse nustatytų 
ekologinės gamybos reikalavimų. Neatitikčių verti-
nimo procedūra patalpinta internetiniame puslapyje 
www.ekoagros.lt > Ekologiškų produktų gamybos 
sertifikavimas > Procedūros. 

Atsižvelgiant į tai, kad keičiasi dalis teisės ak-
tų, bus koreguojama ir neatitikčių vertinimo proce-
dūra. Atnaujintą procedūrą planuojama patvirtinti 
iki 2013-06-01 ir ji bus patalpinta www.ekoagros.lt 

Pagrindiniai norminiai dokumentai, pagal ku-
riuos turi būti vykdoma ekologinė gamyba: 

 
EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTAI 

 
2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas 

(EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir eko-
logiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reg-
lamentą (EEB) Nr. 2092/91. 

2008-10-10 konsoliduota redakcija: 
 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CON
SLEG:2007R0834:20081010:LT:PDF 

2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas 
(EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 d÷l ekolo-
ginės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 
įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, 
ženklinimo ir kontrolės. 

2013-01-01 konsoliduota redakcija: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CON
SLEG:2008R0889:20130101:LT:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0889:20130101:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0889:20130101:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0889:20130101:LT:PDF
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NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI 
Teisės akto pavadinimas Galiojimas Išleista 

EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLĖS 
2013 m. balandžio 10 d. LR ŽŪM įsakymas Nr. 3D-

245 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsaky-
mo Nr. 375 „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtini-
mo“ pakeitimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų 
ekologinio ūkininkavimo klausimais pripažinimo netekusiais 
galios. 

Nauja redakcija 
Galioja nuo 2013-04-17  
2.6 - 2.12 punktai įsiga-
lioja nuo 2013-12-15 

(Žin., 2013, 
Nr. 39-1915) 
2012-04-16 

LEIDIMAS NAUDOTI NEEKOLOGIŠKAS SĖKLAS 
2012 m. lapkričio 8 d. LR ŽŪM įsakymas Nr. 3D-855 

Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 
3D-109 „Dėl leidimo naudoti neekologiškas sėklas“ pakeiti-
mo. 

Nauja redakcija 
Galioja nuo 2012-11-16 
Galioja iki 2013-12-15 

(Žin., 2012,  
Nr. 132-6714)  

2012-11-15 

GYVULIŲ IR AUGALŲ PRISKYRIMAS GRUPĖMS EKOLOGINIUOSE ŪKIUOSE 
2012 m. balandžio 3 d. LR ŽŪM įsakymas Nr. 3D-240 

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 
3D-324 „Dėl gyvulių skaičiaus prilyginimo vienam sutarti-
niam gyvuliui bei augalų priskyrimo augalų grupėms ekolo-
ginės gamybos ūkiuose“ pakeitimo. 

Nauja redakcija 
Galioja nuo 2012-04-06 

(Žin., 2012, 
Nr. 41-2016) 
2012-04-05 

ŽENKLO „EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS“ NAUDOJIMAS 
2009 m. sausio 6 d. LR ŽŪM įsakymas Nr. 3D-2 Dėl 

ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir eko-
logiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Galioja nuo 2009-01-18 
 

(Žin., 2009,  
Nr. 6-175) 
2009-01-17 
  

2010 m. rugsėjo 22 d. LR ŽŪM įsakymas Nr. 3D-855 
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 
3D-2 „Dėl ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženkli-
nimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo 
naudojimo tvarkos aprašo“ pakeitimo. 

Galioja nuo 2010-09-26 (Žin., 2010,  
Nr. 113-5780) 

2010-09-25 

Dėl informacijos prašome kreiptis: 
PADALINYS ADRESAS TELEFONAS FAKSAS El. PAŠTAS 

VšĮ „Ekoagros“  
centrinė buveinė 

K. Donelaičio g. 33, 
44240 Kaunas 

(8 37) 20 31 81 (8 37) 20 31 82 ekoagros@ekoagros.lt 
 

VšĮ „Ekoagros“ 
Telšių filialas 

Sedos g. 6, 
87112 Telšiai 

(8 444) 69 165 (8 444) 69 164 telsiai@ekoagros.lt 

VšĮ „Ekoagros“ 
Utenos filialas 

Maironio g. 4, 
28241 Utena 

(8 389) 50 740 (8 389) 61 925 utena@ekoagros.lt 
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