
 

 

PATVIRTINTA 

UAB „Ekoliuks“ direktoriaus 

2023 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-03 

 

 

PAGAL NACIONALINĘ MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ PRODUKTŲ 

SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 

Nr.  Sertifikavimo objektas Mato vienetas Įkainis 

Eur (be 

PVM) 

Įkainis 

Eur (su 

PVM) 

1. Dokumentų priėmimas ir registracija 

(taikoma tik pirmą kartą registruojant ūkį ar 

įmonę, gaminantį produktus pagal 

nacionalinę maisto kokybės sistemą) 

- 26,45 32,- 

2. Minimalus sertifikavimo paslaugos mokestis 

(taikoma, jeigu suskaičiuota suma pagal 

sertifikuojamų objektų įkainius, nurodytus 

šios lentelės 1-10 punktuose, yra mažesnė) 

- 47,93 58,- 

 

ĮKAINIAI, SERTIFIKUOJANT PIRMINĘ GAMYBĄ 
 

1. Bičių produktų gamyba bičių šeima, vnt. 1,40 1,69 

2. Šviežių vaisių auginimas (sodai) ha 8,51 10,30 

3. Šviežių uogų auginimas (uogynai) ha 19,26 23,30 

4. Šviežių daržovių auginimas (atviro grunto) ha 18,51 22,40 

5. Šviežių daržovių auginimas (uždaro grunto) 10 m2 1,44 1,74 

6. Javų auginimas ha 5,15 6,23 

7. Paukščių auginimas (mėsos gamyba) paukštis, vnt. 0,08 0,10 

8. Pieno gamyba gyvulys, vnt. 2,31 2,80 

9. Paukščių auginimas (kiaušinių gamyba) paukštis, vnt. 0,10 0,12 

10. Gyvulių auginimas mėsai gyvulys, vnt. 2,07 2,50 
 

PAPILDOMOS MOKAMOS PATIKROS ĮKAINIS 
 

Papildoma mokama patikra (pareiškėjo iniciatyva arba jam 

neprieštaraujant, sertifikavimo įstaigos iniciatyva, gali būti atlikta 

papildoma mokama patikra, norint įsitikinti, kad pagrindinės patikros metu 

nustatytoji neatitiktis pašalinta.  Pareiškėjui, atsisakius mokamos patikros, 

taikoma numatytoji poveikio priemonė.  

70,25 85,- 

 

PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO ĮKAINIS 
 

Mokestis taikomas pareiškėjams, pageidaujantiems gauti papildomus 

sertifikavimo dokumentus (pvz. sertifikatus užsienio kalba).  
9,92 12,- 

SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI, TAIKOMI SERTIFIKUOJANT PIRMINĘ 

GAMYBĄ ŽENKLU „NACIONALINĖ KOKYBĖ LIETUVA“ 

1. Fizinės patikros valanda. val. 50,13 60,65 

2. 
Sertifikavimo paslaugų kaina apskaičiuojama faktinį fizinės patikros laiką, skaičiuojamą 

minutės tikslumu ir užfiksuotą atliktos patikros protokole, padauginus iš valandos įkainio. 

 

________________________________________________ 

 



 

 

PATVIRTINTA 

UAB „Ekoliuks“ direktoriaus 

2023 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. V-03 

 

 

PAGAL NACIONALINĘ MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ PRODUKTŲ 

PERDIRBIMO SERTIFIKAVIMO PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Sertifikavimo objektas Įkainis Eur 

(be PVM) 

Įkainis Eur 

(su PVM) 

1. Dokumentų priėmimas ir registracija (taikoma tik pirmą kartą 

registruojant ūkį ar įmonę, perdirbantį produktus pagal 

nacionalinę maisto kokybės sistemą) 

26,45  32,-  

 

ĮKAINIAI, TAIKOMI ŪKIUOSE IR LABAI MAŽOSE ĮMONĖSE* 
 

1. Perdirbtų grūdų produktų, duonos, pyrago kepinių, miltinės 

konditerijos gaminių bei makaronų gamyba  
79,34 96,- 

2. Gyvulių ir paukščių skerdimas, skerdenų sudalijimas ir (ar) 

išpjaustymas 
79,34 96,- 

3. Šviežių vaisių, uogų ir daržovių perdirbtų produktų gamyba 86,78 105,- 

4. Pieno gaminių gamyba 99,17 120,- 

5. Cukrinės konditerijos, šokolado, bičių produktų su kitais 

maisto produktais gaminių gamyba 
99,17 120,- 

6. Nealkoholinių ir fermentuotų gėrimų, giros gamyba 99,17 120,- 

7. Mėsos ir jos pusgaminių bei gaminių gamyba 139,67 169,- 

8. Paukštienos, jos pusgaminių, gaminių ir kulinarinių gaminių 

gamyba 
139,67 169,- 

9. Kitų produktų gamyba 99,17 120,- 
 

ĮKAINIAI, TAIKOMI KITOSE ĮMONĖSE 
 

1. Perdirbtų grūdų produktų, duonos, pyrago kepinių, miltinės 

konditerijos gaminių bei makaronų gamyba 

359,50 435,- 

2. Gyvulių ir paukščių skerdimas, skerdenų sudalijimas ir (ar) 

išpjaustymas 

347,11 420,- 

3. Šviežių vaisių, uogų ir daržovių perdirbtų produktų gamyba 227,27 275,- 

4. Pieno gaminių gamyba 512,40 620,- 

5. Cukrinės konditerijos, šokolado, bičių produktų su kitais maisto 

produktais gaminių gamyba 

359,50 435,- 

6. Nealkoholinių ir fermentuotų gėrimų, giros gamyba 304,96 369,- 

7. Mėsos ir jos pusgaminių bei gaminių gamyba 695,87 842,- 

8. Paukštienos, jos pusgaminių, gaminių ir kulinarinių gaminių 

gamyba 

695,87 842,- 

9. Kitų produktų gamyba 252,07 305,- 

 

PASTABA. Sertifikuojant produktus, atitinkančius ženklo „Nacionalinė maisto kokybė Lietuva“ 

reikalavimus, paskaičiuoto sertifikavimo mokesčio suma mažinama 10 proc.  
 

*Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš 

šių sąlygų: įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1,5 mln. eurų. 
________________________________________________ 

 


