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I.1 Dokumento numeris

LT-EKO-001.440-0000104.2022.001

I.2 Veiklos vykdytojo tipas

☑ Operator
☐ Group of operators

I.3 Veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė

Pavadinimas UAB "Agrolitpa"
Adresas Keravos g. 17, Kerava, Panevėžio r. sav. LT-38131

Kerava
Šalis Lietuva ISO kodas LT

I.4 Kompetetinga institucija ar kontrolės institucija / kontrolės įstaiga

Institucijos Ekoagros (LT-EKO-001)
Adresas K. Donelaičio str. 33 , LT-44240, Kaunas
Šalis Lietuva ISO kodas LT

I.5 Veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės veikla (-os)

• Preparation
• Distribution/Placing on the market
• Storing

I.6 Produktų kategorija ar kategorijos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnio 7 dalyje, ir gamybos
metodai

• (a) neperdirbti augalai ir augaliniai produktai, įskaitant sėklas ir kitą augalų dauginamąją medžiagą
Gamybos metodas:
– Organic production with non-organic production

• (d) maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai, įskaitant akvakultūros produktus;
Gamybos metodas:
– Organic production with non-organic production

Šis dokumentas išduotas pagal Reglamento (ES) 2018/848 nuostatas siekiant patvirtinti, kad veiklos vykdytojas ar veiklos vykdytojų grupė
(pasirinkite atitinkamai) laikosi to reglamento reikalavimų

I.7 Data, vieta

Data 27 gegužė 2022
09:18:30 +0200
CEST

Vieta Kaunas (LT)

Parašas

I.8 Galiojimas

Sertifikatas galioja nuo 27/05/2022 iki 31/05/2023

Sertifikatas pagal reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 35
straipsnio 1 dalį
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II.1 Produktų katologas

Produktų pavadinimas organic.operator.certificate.products.list.nomenclatureGUICom
bined nomenclature (CN) code as referred to in Council
Regulation (EEC) No 2658/87 for products within the scope of
Regulation (EU) 2018/848Produktų, kuriems taikomas
Reglamentas (ES) 2018/848, Kombinuotosios nomenklatūros
(KN) kodas, nurodytas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87

Agurklė Organic
Aguonos daržinės Organic
Anyžinė ožiažolė Organic
Avinžirnis sėjamasis Organic
Avižos Organic
Avižos netikšės, plikosios, sėjamosios, bizantinės Organic
Avižų-vikių mišinys Organic
Avižų-žirnių mišinys Organic
Barkūnai baltažiedžiai, geltonžiedžiai, vienmečiai Organic
Bastučiai juodieji, sereptiniai Organic
Bulvės sėkla Organic
Daržiniai dygminai Organic
Dobilai egiptiniai, persiniai, purpuriniai, šiurkštieji, baltieji,
raudonieji, rausvieji

Organic

Dryžučiai nendriniai Organic
Eraičinai nendriniai, raudonieji, tikrieji, aviniai, siūliniai,
šiurkštieji

Organic

Eraičinsvidrės Organic
Esparcetai sėjamieji Organic
Facelija bitinė Organic
Gargždeniai paprastieji Organic
Garstyčios baltosios, geltonosios, juodosios, rudosios Organic
Griežčiai Organic
Grikių kruopos Organic
Grikiai Organic
Grikiai sėjamieji Organic
Grikiai sėjamieji sėklai Organic
Judros Organic
Judros sėjamosios Organic
Kalendros Organic
Kalendros blakinės Organic
Kanapės Organic
Kanapių išspaudos Organic
Kanapių sėklos Organic
Kanapės sėjamosios Organic
Kanariniai strypainiai Organic
Kmynai paprastieji Organic
Kopūstai pašariniai Organic
Krapai paprastieji Organic
Kukurūzai paprastieji Organic
Kviečiai Organic
Kviečiai vienagrūdžiai, paprastieji, dvigrūdžiai, kietieji, spelta Organic
Kviečių-vikių mišinys Organic
Kvietrugiai Organic
Lęšiai valgomieji Organic
Linai Organic
Linų sėmenys Organic
Linai pluoštiniai, sėmeniniai (rudieji) Organic
Liucernos apyninės, mėlynžiedės Organic
Lubinai Organic
Lubinai geltonieji, siauralapiai Organic
Lubinai geltonieji, siauralapiai sėklai Organic
Miežiai Organic
Miežiai salykliniai Organic
Miglės pelkinės, pievinės, vienmetės, gojinės Organic
Moliūgai Organic
Moliūgų sėklos Organic
Motiejukai pašariniai Organic
Motiejukai pašariniai sėklai Organic
Ožiarūčiai rytiniai Organic
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II.1 Produktų katologas

Produktų pavadinimas organic.operator.certificate.products.list.nomenclatureGUICom
bined nomenclature (CN) code as referred to in Council
Regulation (EEC) No 2658/87 for products within the scope of
Regulation (EU) 2018/848Produktų, kuriems taikomas
Reglamentas (ES) 2018/848, Kombinuotosios nomenklatūros
(KN) kodas, nurodytas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87

Pankoliai Organic
Pašiaušėliai pieviniai Organic
Pupos Organic
Pupos sėklai Organic
Pupelės Organic
Rapsai Organic
Rapsukai Organic
Ridikai pašariniai Organic
Rugiai Organic
Rugių-vikių mišinys Organic
Rugiai daugiamečiai, žieminiai, sėjamieji Organic
Runkeliai Organic
Saulėgrąžos Organic
Seradelės sėjamosios Organic
Smilgos baltosios, didžiosios, paprastosios, šuninės Organic
Soja Organic
Sorgai dvispalviai Organic
Sorgų dvispalvių ir sudanžolės hibridas Organic
Soros baltosios, geltonosios, raudonosios, paprastosios Organic
Šunažolės paprastosios Organic
Vikiai Organic
Vikiai ruginiai, vengriniai, sėjamieji Organic
Vikiai ruginiai, vengriniai, sėjamieji sėklai Organic
Vikių-pupų mišinys Organic
Vizgės gelsvosios Organic
Žirniai Organic
Žirniai sėjamieji Organic
Žirnių-rugių mišinys Organic
Žirniai sėjamieji sėklai Organic
F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai Organic

II.2 Produktų kiekis

II.3 Informacija apie žemę
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II.4 Patalpų arba gamybos vienetų, kuriuose veiklą vykdo veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė, sąrašas

Adresas arba geografinė vieta Veiklos vykdytojo veikla I dalies 5 punkte nurodytos veiklos arba veiklų aprašymas

Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k.,
Keravos g. 17

Preparation Agurklė
Aguonos daržinės
Anyžinė ožiažolė
Avinžirnis sėjamasis
Avižos
Avižos netikšės, plikosios, sėjamosios, bizantinės
Avižų-vikių mišinys
Avižų-žirnių mišinys
Barkūnai baltažiedžiai, geltonžiedžiai, vienmečiai
Bastučiai juodieji, sereptiniai
Bulvės sėkla
Daržiniai dygminai
Dobilai egiptiniai, persiniai, purpuriniai, šiurkštieji, baltieji,
raudonieji, rausvieji
Dryžučiai nendriniai
Eraičinai nendriniai, raudonieji, tikrieji, aviniai, siūliniai,
šiurkštieji
Eraičinsvidrės
Esparcetai sėjamieji
Facelija bitinė
Gargždeniai paprastieji
Garstyčios baltosios, geltonosios, juodosios, rudosios
Griežčiai
Grikių kruopos
Grikiai
Grikiai sėjamieji
Grikiai sėjamieji sėklai
Judros
Judros sėjamosios
Kalendros
Kalendros blakinės
Kanapės
Kanapių išspaudos
Kanapių sėklos
Kanapės sėjamosios
Kanariniai strypainiai
Kmynai paprastieji
Kopūstai pašariniai
Krapai paprastieji
Kukurūzai paprastieji
Kviečiai
Kviečiai vienagrūdžiai, paprastieji, dvigrūdžiai, kietieji,
spelta
Kviečių-vikių mišinys
Kvietrugiai
Lęšiai valgomieji
Linai
Linų sėmenys
Linai pluoštiniai, sėmeniniai (rudieji)
Liucernos apyninės, mėlynžiedės
Lubinai
Lubinai geltonieji, siauralapiai
Lubinai geltonieji, siauralapiai sėklai
Miežiai
Miežiai salykliniai
Miglės pelkinės, pievinės, vienmetės, gojinės
Moliūgai
Moliūgų sėklos
Motiejukai pašariniai
Motiejukai pašariniai sėklai
Ožiarūčiai rytiniai
Pankoliai
Pašiaušėliai pieviniai
Pupos
Pupos sėklai
Pupelės
Rapsai
Rapsukai
Ridikai pašariniai
Rugiai
Rugių-vikių mišinys
Rugiai daugiamečiai, žieminiai, sėjamieji
Runkeliai
Saulėgrąžos
Seradelės sėjamosios
Smilgos baltosios, didžiosios, paprastosios, šuninės
Soja
Sorgai dvispalviai
Sorgų dvispalvių ir sudanžolės hibridas
Soros baltosios, geltonosios, raudonosios, paprastosios
Šunažolės paprastosios
Vikiai
Vikiai ruginiai, vengriniai, sėjamieji
Vikiai ruginiai, vengriniai, sėjamieji sėklai
Vikių-pupų mišinys
Vizgės gelsvosios
Žirniai
Žirniai sėjamieji
Žirnių-rugių mišinys
Žirniai sėjamieji sėklai

Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k.,
Keravos g. 17

Storing F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai

Panevėžio r. sav., Velžio sen., Keravos k.,
Keravos g. 17

Distribution/Placing on the market F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai
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II.4 Patalpų arba gamybos vienetų, kuriuose veiklą vykdo veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė, sąrašas

Adresas arba geografinė vieta Veiklos vykdytojo veikla I dalies 5 punkte nurodytos veiklos arba veiklų aprašymas

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k.,
Klevų g. 42

Preparation Agurklė
Aguonos daržinės
Anyžinė ožiažolė
Avinžirnis sėjamasis
Avižos
Avižos netikšės, plikosios, sėjamosios, bizantinės
Avižų-vikių mišinys
Avižų-žirnių mišinys
Barkūnai baltažiedžiai, geltonžiedžiai, vienmečiai
Bastučiai juodieji, sereptiniai
Bulvės sėkla
Daržiniai dygminai
Dobilai egiptiniai, persiniai, purpuriniai, šiurkštieji, baltieji,
raudonieji, rausvieji
Dryžučiai nendriniai
Eraičinai nendriniai, raudonieji, tikrieji, aviniai, siūliniai,
šiurkštieji
Eraičinsvidrės
Esparcetai sėjamieji
Facelija bitinė
Gargždeniai paprastieji
Garstyčios baltosios, geltonosios, juodosios, rudosios
Griežčiai
Grikių kruopos
Grikiai
Grikiai sėjamieji
Grikiai sėjamieji sėklai
Judros
Judros sėjamosios
Kalendros
Kalendros blakinės
Kanapės
Kanapių išspaudos
Kanapių sėklos
Kanapės sėjamosios
Kanariniai strypainiai
Kmynai paprastieji
Kopūstai pašariniai
Krapai paprastieji
Kukurūzai paprastieji
Kviečiai
Kviečiai vienagrūdžiai, paprastieji, dvigrūdžiai, kietieji,
spelta
Kviečių-vikių mišinys
Kvietrugiai
Lęšiai valgomieji
Linai
Linų sėmenys
Linai pluoštiniai, sėmeniniai (rudieji)
Liucernos apyninės, mėlynžiedės
Lubinai
Lubinai geltonieji, siauralapiai
Lubinai geltonieji, siauralapiai sėklai
Miežiai
Miežiai salykliniai
Miglės pelkinės, pievinės, vienmetės, gojinės
Moliūgai
Moliūgų sėklos
Motiejukai pašariniai
Motiejukai pašariniai sėklai
Ožiarūčiai rytiniai
Pankoliai
Pašiaušėliai pieviniai
Pupos
Pupos sėklai
Pupelės
Rapsai
Rapsukai
Ridikai pašariniai
Rugiai
Rugių-vikių mišinys
Rugiai daugiamečiai, žieminiai, sėjamieji
Runkeliai
Saulėgrąžos
Seradelės sėjamosios
Smilgos baltosios, didžiosios, paprastosios, šuninės
Soja
Sorgai dvispalviai
Sorgų dvispalvių ir sudanžolės hibridas
Soros baltosios, geltonosios, raudonosios, paprastosios
Šunažolės paprastosios
Vikiai
Vikiai ruginiai, vengriniai, sėjamieji
Vikiai ruginiai, vengriniai, sėjamieji sėklai
Vikių-pupų mišinys
Vizgės gelsvosios
Žirniai
Žirniai sėjamieji
Žirnių-rugių mišinys
Žirniai sėjamieji sėklai

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k.,
Klevų g. 42

Storing F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k.,
Klevų g. 42

Distribution/Placing on the market F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai

Sertifikatas pagal reglamento (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo 35
straipsnio 1 dalį

lt https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/certificate/organic-operator/LT-EKO-001.440-0000104.2022.001 5 / 6

II
 d

al
is

: S
pe

ci
al

ūs
 n

ep
ri

va
lo

m
i e

le
m

en
ta

i

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/certificate/organic-operator/LT-EKO-001.440-0000104.2022.001


ISS
UED

II.5 Informacija apie veiklą ar veiklas, kurią (-ias) vykdo veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė, ir informacija apie tai, ar veikla arba
veiklos vykdoma (-os) savo reikmėms, ar kaip subrangovo veikla (-os) kitam veiklos vykdytojui, kai subrangovas išlieka atsakingas už vykdomą
veiklą ar veiklas

II.6 Informacija apie trečiosios šalies veiklą arba veiklas, kurią (-ias) pagal subrangos sutartį vykdo trečioji šalis, pagal Reglamento (ES) 2018/848 34
straipsnio 3 dalį

II.7 Subrangovų, vykdančių veiklą ar veiklas veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei pagal Reglamento (ES) 2018/848 34 straipsnio 3 dalį, už
kurią (-ias) veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė lieka atsakingi, kai tai yra ekologinė gamyba, ir veikla arba veiklos, dėl kurios (-ių)
atsakomybė neperduodama subrangovui, sąrašas

II.8 Informacija apie kontrolės įstaigos akreditavimą pagal Reglamento
(ES) 2018/848 40 straipsnio 3 dalį

Akreditavimo įstaigos
pavadinimas
Saitas į akreditavimo
pažymėjimą

II.9 Kita informacija
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