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I.1 Document number

LT-EKO-001.440-0001328.2022.001

I.2 Operator type

☑ Operator
☐ Group of operators

I.3 Operator or group of operators

Name UAB "Agrokontraktas"
Address Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m.,

Didžioji g. 8 LT-57248 Kėdainiai
Country Lithuania ISO Code LT

I.4 Competent authority or Control authority / Control body

Authority Ekoagros (LT-EKO-001)
Address K. Donelaičio str. 33 , LT-44240, Kaunas
Country Lithuania ISO Code LT

I.5 Activity or activities of the operator or group of operators

• Preparation
• Distribution/Placing on the market
• Storing

I.6 Category or categories of products as referred to in Article 35 (7) of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council  and
production methods

• (a) Unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material
Production method:
– Organic production with non-organic production

This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators complies with that
Regulation.

I.7 Date, place

Date 23 August 2022
10:04:41 +0200
CEST

Place Kaunas (LT)

Name and
signature

Ekoagros

I.8 Validity

Certificate valid from 23/08/2022 to 31/08/2023

Certificate pursuant to Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of
organic products
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II.1 Directory of products

Name of the product Combined nomenclature (CN) code as referred to in Council
Regulation (EEC) No 2658/87 for products within the scope of
Regulation (EU) 2018/848

Avižų - vikių mišinys/ mixture of oats and vetch Organic
Avižų - žirnių mišinys/ mixture of oats and peas Organic
Garstyčios/ mustard Organic
Grikiai/ buckwheat Organic
Kmynai/ caraway Organic
Kviečiai Spelta/ wheat Spelta Organic
Linų sėklos/ linseed Organic
Avižų - pelėžirnių mišinys/ mixture of oats and lathyrus Organic
Rapsai/ raps Organic
Kviečiai Spelta/ wheat Spelta Organic
Avižos/ oats Organic
Kvietrugiai/ triticale Organic
Lubinai/ lupine Organic
Miežiai/ barley Organic
Pelėžirniai/ lathyrus Organic
Pupos/ beans Organic
Rugiai/ rye Organic
Vikiai/ vetch Organic
Žirniai/ peas Organic
F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai/ F.1
Whole, broken, or flaked grain

Organic

II.2 Quantity of products

II.3 Information on the land

II.4 List of premises or units where the activity is performed by the operator or group of operators

Address or geolocation Operator activity Description of the activity or activities as referred to in point
5 of part I

Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Vilainių
k., Tuopų g. 12

Preparation Avižų - vikių mišinys/ mixture of oats and vetch
Avižų - žirnių mišinys/ mixture of oats and peas
Garstyčios/ mustard
Grikiai/ buckwheat
Kmynai/ caraway
Kviečiai Spelta/ wheat Spelta
Linų sėklos/ linseed
Avižų - pelėžirnių mišinys/ mixture of oats and lathyrus
Rapsai/ raps
Kviečiai Spelta/ wheat Spelta
Avižos/ oats
Kvietrugiai/ triticale
Lubinai/ lupine
Miežiai/ barley
Pelėžirniai/ lathyrus
Pupos/ beans
Rugiai/ rye
Vikiai/ vetch
Žirniai/ peas

Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Vilainių
k., Tuopų g. 12

Distribution/Placing on the market F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai/ F.1
Whole, broken, or flaked grain

Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Vilainių
k., Tuopų g. 12

Storing F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai/ F.1
Whole, broken, or flaked grain

II.5 Information on the activity or activities carried out by the operator or group of operators and whether the activity is, or the activities are
performed for their own purpose or as a subcontractor carrying out the activity or activities for another operator, while the subcontractor remains
responsible for the activity or activities performed

II.6 Information on the activity or activities carried out by the subcontracted third party in accordance with Article 34(3) of Regulation (EU) 2018/848

II.7 List of subcontractors carrying out an activity or activities for the operator or group of operators in accordance with Article 34(3) of Regulation
(EU) 2018/848, for which the operator or group of operators remains responsible as regards organic production and for which it has not transferred
that responsibility to the subcontractor

Certificate pursuant to Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of
organic products
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II.8 Information on the accreditation of the control body in accordance
with Article 40(3) of Regulation (EU) 2018/848

Name of the
accreditation body
Hyperlink to the
accreditation
certificate

II.9 Other information

Certificate pursuant to Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of
organic products

en / lt https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/certificate/organic-operator/LT-EKO-001.440-0001328.2022.001 3 / 6

Pa
rt

 II
: S

pe
ci

fi
c 

op
ti

on
al

 e
le

m
en

ts

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/certificate/organic-operator/LT-EKO-001.440-0001328.2022.001


IŠD
UOTAS

I.1 Dokumento numeris

LT-EKO-001.440-0001328.2022.001

I.2 Veiklos vykdytojo tipas

☑ Veiklos vykdytojas
☐ Veiklos vykdytojų grupė

I.3 Veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė

Pavadinimas UAB "Agrokontraktas"
Adresas Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m.,

Didžioji g. 8 LT-57248 Kėdainiai
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)

• Paruošimas
• Platinimas / pateikimas
• Sandėliavimas

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:
– Ekologinė gamyba kartu su neekologine gamyba

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 23 rugpjūtis
2022 10:04:41
+0200 CEST

Vieta Kaunas (LT)

Pavardė ir
parašas

Ekoagros

I.8 Galiojimas

Sertifikatas galioja nuo 23/08/2022 iki 31/08/2023

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

Avižų - vikių mišinys/ mixture of oats and vetch Ekologiškas
Avižų - žirnių mišinys/ mixture of oats and peas Ekologiškas
Garstyčios/ mustard Ekologiškas
Grikiai/ buckwheat Ekologiškas
Kmynai/ caraway Ekologiškas
Kviečiai Spelta/ wheat Spelta Ekologiškas
Linų sėklos/ linseed Ekologiškas
Avižų - pelėžirnių mišinys/ mixture of oats and lathyrus Ekologiškas
Rapsai/ raps Ekologiškas
Kviečiai Spelta/ wheat Spelta Ekologiškas
Avižos/ oats Ekologiškas
Kvietrugiai/ triticale Ekologiškas
Lubinai/ lupine Ekologiškas
Miežiai/ barley Ekologiškas
Pelėžirniai/ lathyrus Ekologiškas
Pupos/ beans Ekologiškas
Rugiai/ rye Ekologiškas
Vikiai/ vetch Ekologiškas
Žirniai/ peas Ekologiškas
F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai/ F.1
Whole, broken, or flaked grain

Ekologiškas

II.2 Produktų kiekis

II.3 Informacija apie žemę

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

Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Vilainių
k., Tuopų g. 12

Paruošimas Avižų - vikių mišinys/ mixture of oats and vetch
Avižų - žirnių mišinys/ mixture of oats and peas
Garstyčios/ mustard
Grikiai/ buckwheat
Kmynai/ caraway
Kviečiai Spelta/ wheat Spelta
Linų sėklos/ linseed
Avižų - pelėžirnių mišinys/ mixture of oats and lathyrus
Rapsai/ raps
Kviečiai Spelta/ wheat Spelta
Avižos/ oats
Kvietrugiai/ triticale
Lubinai/ lupine
Miežiai/ barley
Pelėžirniai/ lathyrus
Pupos/ beans
Rugiai/ rye
Vikiai/ vetch
Žirniai/ peas

Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Vilainių
k., Tuopų g. 12

Platinimas / pateikimas F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai/ F.1
Whole, broken, or flaked grain

Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Vilainių
k., Tuopų g. 12

Sandėliavimas F.1 Neskaldyti, skaldyti arba perdirbti į dribsnius grūdai/ F.1
Whole, broken, or flaked grain

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

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

en / lt https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/certificate/organic-operator/LT-EKO-001.440-0001328.2022.001 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-001.440-0001328.2022.001


IŠD
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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

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