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Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

VŠĮ „PANEVĖŽIO VERSLO KONSULTACINIS
CENTRAS“
Kranto g. 25-35, 35172 Panevėžys
Tel. +370 45 46 54 54
Mob. tel. +370 618 14252
El. p.: pvkc@pvkc.lt
www.pvkc.lt
Facebook: VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis
centras

APIE ES IR ŠIĄ PROGRAMĄ:
Europos Sąjungos valstybės narės nusprendė
sujungti savo žinias, išteklius ir ateitį. Kartu
jos sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvaraus
vystymosi zoną, išsaugodamos kultūrinę
įvairovę, toleranciją ir gerbdamos asmeninę
laisvę. Europos Sąjunga įsipareigoja pasidalyti
savo pasiekimais ir vertybėmis su šalimis ir
tautomis už jos ribų.
2014-2020 metų Europos kaimynystės
priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programa
skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos organizacijų partnerystę 20142020 m. laikotarpiu. Šios Europos Sąjungos
finansuojamos programos strateginis tikslas –
stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis
patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
žmonių bei organizacijų per kartu
įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais
siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę
pasienio regionuose. Programai skirtas
Europos Sąjungos finansavimas sudaro 74
milijonus eurų.
Šį leidinį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo
turinį atsako tik VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis
centras“ ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma,
kad šis leidinys atspindi Europos Sąjungos poziciją.

NEPALEISK
ŽALIOSIOS
SVAJONĖS!
KODĖL VERTA AUGINTI/
GAMINTI ŽALIĄJĄ PRODUKCIJĄ?
ŽALIOSIOS PRODUKCIJOS
REALIZAVIMO BŪDAI IR
GALIMYBĖS
EKOLOGINĖS PRODUKCIJOS
REGLAMENTAVIMAS

WWW.GREENAGRICULTURE.EU

KODĖL ŽALIA?
PAGRINDINIAI EKOLOGINIO
ŪKININKAVIMO PRINCIPAI:

KODĖL VERTA RINKTIS EKOLOGINĮ
ŪKININKAVIMĄ?
Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika vis
labiau orientuojama į ekologinį ūkininkavimą, teikiantį
naudą tiek aplinkai, tiek vartotojui. Ekologinis
ūkininkavimas turi didelę reikšmę visuomenės
vystymuisi, siekiant išlaikyti ir gerinti dirvožemio
produktyvumą, mažinti vandens taršą bei emisijas į
atmosferą, išsaugoti ekosistemos stabilumą ir
bioįvairovę, puoselėti senąsias, draugiškas aplinkai
žemdirbystės tradicijas, išlaikyti kaimo socialinę
struktūrą bei autentišką agrarinį kraštovaizdį.
Kaip alternatyva ekologiniam ūkininkavimui yra
gamtinė žemdirbystė, kuri nėra reglamentuojama, o
propaguojama entuziastų.

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS
VYSTOMAS ŠIOSE SRITYSE:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

augalininkystė;
daržininkystė;
sodininkystė;
laukinės augmenijos rinkimas;
bitininkystė;
gyvulininkystė;

Ø žuvininkystė (akvakultūra);
Ø maisto produktų gamyba;
Ø kosmetikos priemonių gamyba.

KAIP REALIZUOTI PRODUKCIJĄ?
Savo asmeniniame ar išnuomotame sklype užaugintą
produkciją gyventojai gali parduoti neįsigiję verslo
liudijimo ar neįregistravę individualios veiklos pagal
pažymą. Šiuo atveju asmenys prilyginami žemės ūkio
veiklą vykdantiems gyventojams. Ūkininkų šeimos
nariai taip pat gali prekiauti savo žemės ūkio
produkcija be verslo liudijimo. Prekybos vietoje
privaloma turėti dokumentus, patvirtinančius žemės
valdymą, asmens dokumentą, sveikatos įstaigos
leidimą dirbti su maistu.
Norint prekiauti ne savo paties užauginta produkcija
arba savo maisto gaminiais, reikia įsigyti verslo
liudijimą, individualios veiklos pažymą arba įsteigti
įmonę.
Norint užsiimti maisto gaminimo veikla, reikia kreiptis
į teritorinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir užpildyti
prašymą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimui
gauti. Tam, kad būtų išduotas toks pažymėjimas,
reikia turėti tinkamai įrengtas ir maistui ruošti
pritaikytas patalpas.

Ø taikoma sėjomaina;
Ø draudžiamas cheminių pesticidų ir
sintetinių trąšų naudojimas;
Ø griežtai ribojamas antibiotikų
naudojimas;
Ø draudžiami GMO;
Ø pašarams naudojami vietiniai ištekliai;
Ø gyvuliai auginami atviroje aplinkoje ir yra
šeriami ekologiškais pašarais.

SERTIFIKAVIMO IR
KONTROLĖS FUNKCIJAS
ATLIEKA:
Lietuvoje www.ekoagros.lt

Latvijoje www.videskvalitate.lv

Latvijoje
(gali kreiptis ir baltarusiai) www.stc.lv

