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▪ atsižvelgiant į gamtos sistemas bei ciklus išlaikoma bei gerinama dirvožemio, vandens ir oro
būklė, augalų ir gyvūnų sveikata, taip pat jų tarpusavio pusiausvyra;

▪ išsaugomi gamtinio kraštovaizdžio elementai;
▪ atsakingai naudojami energijos ir gamtos ištekliai;
▪ gaminami labai įvairūs ir aukštos kokybės maisto bei kiti žemės ūkio ir akvakultūros

produktai, pagaminti naudojant aplinkai, žmonių sveikatai, augalų sveikatai ar gyvūnų
sveikatai ir gerovei nekenkiančius procesus;

▪ tinkamai rengiami ir valdomi biologiniai procesai, grindžiami ekologinėmis sistemomis,
kurios naudoja valdymo sistemos vidinius gamtos išteklius (tame tarpe nenaudojami GMO,
iš GMO pagaminti produktai arba naudojant GMO pagaminti produktai);

▪ ribojamas išorės medžiagų naudojimas (sintetinių cheminių medžiagų naudojimas
draudžiamas);

▪ visoje ekologiškų maisto produktų grandinėje nenaudojama jonizuojančioji spinduliuotė.

EKOLOGINĖ GAMYBA – TAI TVARAUS VALDYMO 
SISTEMA, GRINDŽIAMA ŠIAIS BENDRAISIAIS PRINCIPAIS: 
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▪ kompleksiškai sprendžiami ekologiniai, ekonominiai ir socialiniai kaimo
plėtros klausimai;

▪ gaminami saugūs, kokybiški, paklausūs vietos ir užsienio rinkoje maisto
produktai;

▪ išsaugomas ir atkuriamas gyvybingas dirvožemis, saugoma aplinka nuo
taršos;

▪ didinamas vartotojų ir gamintojų susidomėjimas produktų kokybe ir
aplinkos apsauga;

▪ plėtojama ekologiškų produktų vietinė rinka, kuriami specializuoti skyriai
prekybos centruose, vyksta eksportas, steigiami produktų realizavimo
kooperatyvai.

KODĖL VERTA ŪKININKAUTI EKOLOGIŠKAI?
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Ekologinės gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas ekologinę gamybą

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantis ūkis.

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga (VšĮ

Ekoagros) patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų

gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir

renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui

pateikus sertifikavimo įstaigai (VšĮ Ekoagros) prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos

vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga

pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

TERMINAI



5 REIKALAVIMUS NUSTATANTYS TEISĖS AKTAI
• Nuo 2022 metų sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje pradėtas taikyti

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848, kuriuo yra nustatomi

ekologinės gamybos principai ir taisyklės, kuriomis reglamentuojama ekologinė gamyba.

• LR žemės ūkio ministerijos parengtos Ekologinės gamybos taisyklės, kuriose

apibrėžiamas tam tikrų Reglamento nuostatų įgyvendinimas. (LR žemės ūkio ministro 2000

m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375).

• LR žemės ūkio ministerijos parengtas Ekologinės gamybos žurnalas (LR žemės ūkio

ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-857).

Visų teisės aktų aktualias redakcijas galima rasti: https://www.ekoagros.lt/teises-aktai-2

https://www.ekoagros.lt/teises-aktai-2
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INFORMACIJA NAUJAM VEIKLOS VYKDYTOJUI

Visų formų aktualias redakcijas galima rasti: https://www.ekoagros.lt/formos

Iki einamųjų metų paskutinės pasėlių deklaravimo be vėlavimo dienos užpildyti ir VšĮ

„Ekoagros“ pateikti:

• Deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą (forma F-003) (pildymo

instrukcija) ir priedus pagal planuojamą ekologinės gamybos veiklą (su originaliu ar

elektroniniu parašu);

• Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių

išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka pateikti paramos už

žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką (toliau – Paraiška), kurios

duomenys automatiniu būdu bus perkelti į VšĮ „Ekoagros“ informacinę sistemą;

• Sumokėti deklaracijos vertinimo mokestį. Jo dydis pateikiamas interneto svetainėje

skiltyje „SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI“ (https://www.ekoagros.lt/ekologisku-

produktu-gamybos-sertifikavimas).

https://www.ekoagros.lt/formos
https://www.ekoagros.lt/media/1/F-003_Deklaracija_apie_planuojam%C4%85_ekologin%C4%97s_gamybos_veikl%C4%85_1.docx
https://www.ekoagros.lt/media/1/Dokumentai%202022/1__Deklaracijos_apie_planuojam%C4%85_ekologin%C4%97s_gamybos_veikl%C4%85__forma_F-003__pildymo_instrukcija.docx
https://www.ekoagros.lt/media/1/Dokumentai%202022/1__Deklaracijos_apie_planuojam%C4%85_ekologin%C4%97s_gamybos_veikl%C4%85__forma_F-003__pildymo_instrukcija.docx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7/asr


6.1
INFORMACIJA NAUJAM VEIKLOS VYKDYTOJUI –

vedlys www.ekoagros.lt svetainėje

http://www.ekoagros.lt/
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DEKLARACIJOS VERTINIMAS

Taikomas pirmą kartą registruojant ekologinės gamybos ūkį ar įmonę, už

deklaracijos apie planuojamą vykdyti ekologinės gamybos veiklą įvertinimą.

Jeigu VšĮ „Ekoagros“ jau kontroliuoja kitą to paties ūkio ekologinės gamybos

veiklą arba deklaracija teikiama pridedant papildomą veiklą, tai šis mokestis

papildomai netaikomas.

Paslaugos įkainis už deklaracijos vertinimą yra 133,56 Eur (161,61 Eur su

PVM).

MINIMALUS EKOLOGINĖS GAMYBOS OFICIALIOS KONTROLĖS MOKESTIS

Taikomas, jeigu suskaičiuotas mokestis pagal kontroliuojamų objektų įkainius

yra mažesnis už šį mokestį.

Minimalus ekologinės gamybos oficialios kontrolės mokestis yra 66,78

Eur (80,80 Eur su PVM).
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Įkainiai patvirtinti 2022 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-631
„Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-501 „Dėl ekologinės gamybos
sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“

AUGALININKYSTĖ

Oficialios kontrolės objektas

Mato vienetas Įkainis Eur
(be PVM)

Įkainis Eur
(su PVM)

Daugiametės žolės, pievos, ganyklos ha 5,20 6,29

Varpinių ir ankštinių javų pasėliai ha 8,90 10,77

Daržovės, pašariniai šakniavaisiai, bulvės ha 21,72 26,28

Prieskoniniai augalai, vaistažolės ha 24,60 29,77

Sodai ir uogynai ha 14,35 17,36

Juodieji ir sideraciniai pūdymai ha 2,42 2,93

Šiltnamiai 10 m2 1,44 1,74

Grybynai 10 m2 0,99 1,20

SERTIFIKAVIMO ĮKAINIS
Galioja nuo 2023-01-01



9 INFORMACIJA NAUJAM VEIKLOS VYKDYTOJUI

NEPAMIRŠKITE PATEIKTI PARAIŠKOS

Veiklos vykdytojai iki einamųjų metų paskutinės pasėlių deklaravimo (be

vėlavimo) dienos turi užpildyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus

bei gyvulius paraišką (toliau – Paraiška).

Paraiškos lentelės „Deklaruojami laukai“ stulpelyje „Pageidaujami sertifikuoti

laukai“ sutartiniu kodu (atitinkamai EKS ar DKS) reikia pažymėti visus laukus, kuriuos

pageidaujama einamaisiais metais sertifikuoti pagal ekologinei gamybai keliamus

reikalavimus.

Po paskutinės pasėlių deklaravimo (be vėlavimo) dienos paraiškos sertifikuoti

ekologinę gamybą nepriimamos.
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PASĖLIŲ PARAIŠKOS 2022 M. PVZ.
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SERTIFIKAVIMO SISTEMA
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Sertifikatai išduodami per Europos Komisijos įsteigtą elektroninę prekybos kontrolės ir

ekspertizės sistemą (Trade Control and Expert System – TRACES). Išduoti sertifikatai

skelbiami TRACES sistemoje:

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index

Visi mūsų šalyje išduoti sertifikatai ir toliau bus randami VšĮ „Ekoagros“ interneto

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

KITA INFORMACIJA

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index
https://www.ekoagros.lt/lt/certificates
https://www.ekoagros.lt/lt/certificates
https://www.ekoagros.lt/lt/certificates
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SERTIFIKATO PAVYZDYS
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PERĖJIMAS PRIE EKOLOGINĖS GAMYBOS

Pereinamasis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Paraiškos pateikimo 
datos;

Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu pagamintais produktais 
negali būti prekiaujama kaip ekologiškais produktais;

Daugiamečiams augalams (išskyrus pievas ar daugiamečius pašarinius 
augalus)  ekologinės gamybos taisyklių turi būti laikomasi ne mažiau kaip 
36 mėnesius iki pirmojo ekologiškų augalų derliaus nuėmimo.

Kaip pvz.: 2023-06-01 pateikus paraišką VšĮ Ekoagros apie planuojamą
ekologinės gamybos veiklą (sodai, uogynai) →nuo 2026-06-01 nuskintą
derlių galimai pareiškėjas jau galės realizuoti kaip ekolgišką (gavus
sertifikatą).



14.1
PERĖJIMAS PRIE EKOLOGINĖS GAMYBOS



15 25. Dėl pereinamojo laikotarpio sutrumpinimo
• Norėdami gauti leidimą žemės sklypams ankstesnį laikotarpį atgaline data pripažinti

perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi, veiklos vykdytojai kreipiasi į kontrolės
instituciją, pateikdami informaciją, nurodytą internetinėje svetainėje (t.y. dokumentus,
įrodančius, kad tuose žemės sklypuose nebuvo naudoti kiti nei ekologinėje gamyboje leidžiami
naudoti produktai ar medžiagos ir kt.). Pateikiama informacija turės apimti:

a) jei veiklos vykdytojo žemės sklypams buvo taikomos priemonės, apibrėžtos
programoje, įgyvendintoje pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, kuriomis užtikrinama, kad
tuose žemės sklypuose nebuvo naudoti ekologinėje gamyboje draudžiami produktai ar
medžiagos, arba

b) jei veiklos vykdytojas gali pateikti įrodymus, kad žemės sklypai buvo natūralios
gamtinės zonos arba žemės ūkio paskirties žemės plotai ir juose bent trejų metų
laikotarpiu nebuvo naudoti ekologinėje gamyboje draudžiami produktai ar medžiagos.

• Kontrolės institucija įvertins pateiktus dokumentus, esant poreikiui paims dirvožemio ir
(arba) augalų mėginius, atliks išsamią rizikos analizę;

• Parengusi baigiamąjį rašytinį pareiškimą išsiųs jį ŽŪM pridėdama susijusią informaciją /
dokumentus;

ŽŪM atsakingas asmuo priims galutinį sprendimą dėl leidimo išdavimo / neišdavimo ir
informuos apie tai veiklos vykdytoją (Jus) ir kontrolės instituciją (Ekoagros).

EKOLOGINĖS GAMYBOS TAISYKLĖS
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EKOLOGINĖS GAMYBOS TAISYKLĖS

36. Įgyvendinant reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalies 1.9 papunktį, dirvožemis

ekologinės gamybos laukuose / plotuose, kuriuose auginami pasėliai, turi būti tvarkomas ir

tręšiamas taip:

36.1. ekologiškai auginant augalus naudojama įdirbamos žemės įdirbimo ir kultivavimo

praktika, kuri padeda išlaikyti dirvožemio organinę medžiagą arba ją didina, didinti

dirvožemio stabilumą bei jo biologinę įvairovę ir užkirsti kelią dirvožemio tankinimui bei

dirvožemio erozijai. 2022 metais po gruodžio 1 d. žemės dirbimas draudžiamas;

36.2. įgyvendinant reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalies 1.9.2 papunktį, dirvožemio

derlingumas ir biologinis aktyvumas turi būti išlaikomas ir didinamas:

36.2.3. daugiamečių kultūrų atveju (pvz., soduose, uogynuose) ne rečiau kaip vieną kartą

kas 5 metus (kiekvienų 5 metų laikotarpiu imtinai) turi būti auginami trumpojo laikotarpio

žaliajai trąšai skirti augalai, arba pupiniai augalai, arba vyraujantys pupiniai augalai

mišiniuose.
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EKOLOGINĖS GAMYBOS TAISYKLĖS

Dėl žaliajai trąšai skirtų augalų auginimo

Kadangi EGT nenurodyta kokie augalai tinkami sėti kaip tarpiniai ar žaliai trąšai,

todėl auginant šiuos augalus rekomenduotina remtis LR žemės ūkio ministro 2015 m.

gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus

bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių

patvirtinimo“ (Galiojanti suvestinė redakcija 2023-01-03), kuriose priede Nr. 2 nurodytas

tokių augalų sąrašas.



18 Be 36.2.1–36.2.3 papunkčiuose nurodytų privalomų reikalavimų, dirvožemis gali būti

papildomai tręšiamas iš ekologinės gamybos ūkių gaunamu ūkinių gyvūnų mėšlu,

kompostu arba kitomis, kaip nurodyta šių taisyklių 68 punkte, leidžiamomis

ekologinėje gamyboje naudoti trąšomis, dirvožemio gerinimo priemonėmis,

maistingosiomis / maisto medžiagomis.

68. Ekologinės gamybos ūkiuose bendrai dirvožemio būklei gerinti arba maisto

medžiagų kiekiui dirvožemyje ar kultūrose didinti leidžiama naudoti tik reglamento (ES)

Nr. 2021/1165 II priede nurodytas trąšas, dirvožemio gerinimo priemones, maistingąsias

/ maisto medžiagas (skirtas dirvožemiui gerinti) bei dirvožemio gerinimo priemones,

sudarytas tik iš mikroorganizmų, jeigu jos atitinka tame priede nurodytų teisės aktų

reikalavimus ir produktai / sudėtiniai produktai yra sudaryti tik iš sudėtinių medžiagų,

nurodytų reglamento (ES) Nr. 2021/1165 II priedo lentelėje, bei laikomasi naudojimo

ekologinėje gamyboje sąlygų, nurodytų tos lentelės dešinėje skiltyje.

Visų teisės aktų aktualias redakcijas galima rasti: https://www.ekoagros.lt/teises-aktai-2

EKOLOGINĖS GAMYBOS TAISYKLĖS

https://www.ekoagros.lt/teises-aktai-2
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VAT išduoda pateikiančiam rinkai veiklos vykdytojui / platintojui trąšos, maistingosios /

maisto medžiagos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti

ekologinėje gamyboje patvirtinimą ir informaciją apie leistiną naudoti ekologinėje

gamyboje produktą paskelbia VAT interneto svetainėje, adresu http://www.vatzum.lt.

TRĄŠŲ IR DIRVOŽEMIO GERINIMO PRIEMONIŲ, TINKAMŲ NAUDOTI EKOLOGINĖJE

GAMYBOJE, SĄRAŠAS adresu https://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/agrochemija/trasos-ir-

dirvozemio-gerinimo-priemones/

KAS LEIDŽIAMA NAUDOTI EKOLOGINĖJE GAMYBOJE?

https://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/agrochemija/trasos-ir-dirvozemio-gerinimo-priemones/
https://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/agrochemija/trasos-ir-dirvozemio-gerinimo-priemones/
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KENKĖJŲ IR PIKTŽOLIŲ VALDYMAS

• Žalos, kurią padaro kenkėjai ir piktžolės, prevencija pirmiausia turi būti vykdoma

nuo jų saugantis šiomis priemonėmis:

— pasitelkiant natūralius priešus,

— pasirenkant rūšis, veisles ir įvairiarūšę medžiagą,

— taikant sėjomainą,

— taikant tam tikrus kultivavimo būdus, pvz., biofumigaciją, mechaninius, fizinius

metodus,

— taikant terminius procesus, pvz., soliarizaciją, ir saugomų kultūrų atveju – paviršinį

dirvožemio apdorojimą garais (ne giliau nei 10 cm).

• Jei augalai negali būti tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų aukščiau minėtam punkte

nurodytomis priemonėmis arba jei nustatoma, kad tam tikrai kultūrai kilo grėsmė, gali

būti naudojami tik pagal R 2018/848 9 ir 24 straipsnius ekologinėje gamyboje leidžiami

produktai ir medžiagos ir tik tiek, kiek būtina.
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Naujiems ūkiams iki pasėlių paraiškos pateikimo datos įsigytų sodinukų kilmė nėra

vertinama. Galima naudoti savo ekologinės gamybos ūkyje pasidaugintą ADM.

Po deklaracijos įsigyjant ADM jau bus vertinama ar atitinka reikalavimus:

- Ekologiška/pereinamojo prie ekologinės gamybos atestuota;

- Pateikiami įsigijimo dokumentai ir kt. susiję dokumentai;

- Jei ADM nėra ekologiška/ pereinamojo prie ekologinės gamybos, pareiškėjas prieš

sodinimą turi prašyti sertifikavimo įstaigos leidimo naudoti neekologišką atestuotą

ADM UŽPILDYTI forma F-088 (Prašymas leisti naudoti neekologinės gamybos būdu

užaugintą augalų dauginamąją medžiagą ekologinės gamybos ūkyje);

AUGALŲ DAUGINAMOJI MEDŽIAGA (ADM)

Visų formų aktualias redakcijas galima rasti: https://www.ekoagros.lt/formos

https://www.ekoagros.lt/formos


24 AUGALŲ DAUGINAMOJI MEDŽIAGA (ADM) 
IŠIMTYS IR LEIDIMAS

- Nesant galimybės įsigyti pakankamai norimos rūšies ekologinės arba

pereinamojo prie ekologinės gamybos ADM, ŽŪM einamaisiais metais gali išduoti

bendrą leidimą naudoti neekologiškai užaugintą augalų rūšių, porūšių arba

veislių dauginamąją medžiagą (parengiama iki vasario 10 d. ŽŪM rekomendacija

dėl augalų įtraukimo, tada ŽŪM remdamasi jai pateiktomis rekomendacijomis, iki

vasario 20 d. išduoda bendrą leidimą tokiems augalams, kuriems nereikalingas

leidimas įsigyti neekologišką atestuota ADM);

- Šis leidimas paskelbiamas kontrolės institucijos (VšĮ Ekoagros) interneto

svetainėje:

https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas

https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas


25 Ūkio subjektas įvertinęs riziką
dėl besiribojančių kaimyninių
laukų pasirenka pats ar jam
reikalinga įsirengti apsaugos
juostas prie savo ekologinės
gamybos laukų.
Jei nusprendžiama įsirengti
tokias juostas, tuomet
rekomenduojame atsižvelgti į
kaimyniniuose laukuose
naudojamų AAP intensyvumą bei
techniką ir pagal tai įsirengti
pakankamo pločio apsaugos
juostas nuo neekologinės
gamybos būdu dirbamų žemės
plotų, kad auginami produktai
nebūtų teršiami ekologinėje
gamyboje draudžiamomis
medžiagomis.

APSAUGOS JUOSTOS, 
NĖRA PRIVALOMOS
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PAPILDOMA INFORMACIJA

Ekologinės gamybos veiklos vykdytojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta

tvarka turi nuolat tvarkyti buhalterinę apskaitą, pildyti Ekologinės gamybos

žurnalą ir nuolat ( 5 m . ) saugoti visų perkamų ir parduodamų produktų bei

medžiagų sąskaitas. Jos visada turi būti pateikiamos kontrolės institucijos

darbuotojų prašymu.

Veiklos vykdytojas kiekvienu gamybos, paruošimo ir platinimo etapu turi imtis

prevencinių ir atsargumo priemonių, įskaitant sistemingą esminių procedūrų

nustatymą, ir jas reguliariai peržiūrėti bei esant poreikiui pakoreguoti. Todėl reikia

įsivertinti rizikas ir pasirengti prevencinių ir atsargumo priemonių planą

<galima naudoti VšĮ „Ekoagros“ parengtą rekomendacinio pobūdžio planą / -us, kurie

talpinami VšĮ „Ekoagros“ internetinėje svetainėje adresu:

https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas

https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas
https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas


27 BENDRADARBIAVIMAS

Naudodamiesi mobiliąja programėle „NMA agro“ kontrolės institucijai galite pranešti

informaciją apie tam tikrą ūkyje atliktą veiklą (korekcinius veiksmus) ir pateikti ją

pagrindžiančias nuotraukas. Naudodamiesi programėle sutaupysite laiko, taip pat

atitinkamais atvejais kontrolės institucija neatliks papildomai fizinės ūkio patikros. Informacija

teikiama programėlėje pasirenkant „Pranešti apie atliktą veiklą“, langelyje „Tipas“ pasirinkti VšĮ

„Ekoagros“, o langelyje „Potipis“ pasirinkti iš sąrašo reikiamą veiklą (panaudotas organines

trąšas, sudygo pasėti augalai ir kt.), žemiau nurodyti privalomų laukų duomenis. Naudokitės

detalia programėlės naudojimosi instrukcija.

https://www.nma.lt/index.php/apatinis-meniu/nma-agro/18467


28 STATISTIKA

2021 M. LIETUVOJE BUVO SERTIFIKUOTA ~3454 HA EKOLOGINĖS GAMYBOS 

SODŲ/UOGYNŲ:

• ~1465 ha didžiausią plotą sudarė šaltalankiai;

• ~921 ha juodieji serbentai;

• ~657 ha – obelys;

• ~411 ha likusio ploto sudarė kiti sodo augalai ir uogynai.
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https://www.ekoagros.lt/patikros-pagal-privaciu-standartu-reikalvimus



30 KLAUSIMAI - ATSAKYMAI



Viešoji įstaiga „Ekoagros“ 

K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, 
Tel. (8 37) 20 31 81, 
Faks. (8 37) 20 31 82, 
El. p. ekoagros@ekoagros.lt
www.ekoagros.lt 

Ačiū
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