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Sodininkystės produktų ir paslaugų ES ŽVP kriterijai 
 
Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente pateikti ES ŽVP kriterijai, numatyti sodininkystės produktų ir paslaugų 
produktų grupei. Pridedamame techninėje informacinėje apžvalgoje išsamiai aprašomos šių kriterijų pasirinkimo priežastys ir pateikiamos nuorodos, kaip 
susirasti kitos informacijos. 
 
Kiekvienai produktų ir (arba) paslaugų grupei pateikiami du kriterijų rinkiniai: 

• Pagrindiniai kriterijai – tokie kriterijai, kuriuos gali naudoti bet kuri perkančioji organizacija visose valstybėse narėse; jie susiję su svarbiausiais 
poveikio aplinkai tipais. Pasirinkus šiuos kriterijus papildomų vertinimo pastangų reikia mažai ir išlaidos didėja tik šiek tiek.  

• Išsamius kriterijus renkasi tie, kurie ketina pirkti geriausius rinkoje prieinamus aplinkos apsaugos produktus. Naudojant šiuos kriterijus gali tekti 
atlikti papildomą tikrinimo darbą ar šiek tiek padidėtų išlaidos, palyginti su kitais tą pačią funkciją atliekančiais produktais. 

 
 
1. Apibrėžimas ir taikymo sritis 
 
Taikymo sritis 
 
Šie ES ŽVP kriterijai taikomi vykdant viešuosius pirkimus, susijusius su viešų žaliųjų erdvių priežiūra: viešų žaliųjų erdvių priežiūrai būtini sodininkystės 
produktais, mašinomis ir paslaugomis. Informacijos apie kriterijus, taikomus sodo baldams, galima rasti baldams taikomuose ES ŽVP kriterijuose ir kartu su 
jais pateikiamuose informacinėse apžvalgose1.Toliau pateikiamose rekomendacijose neaprėpiami kai kurie sodininkystės paslaugų aspektai, pvz., mažos ir 
didelės galios transporto priemonių naudojimas ir darbuotojų uniformos, nes šie elementai įtraukti aptariant kitas produktų grupes, t. y. transporto (transporto 
priemonės) ir tekstilės gaminių (darbuotojų uniformos), todėl žr. atitinkamus ŽVP kriterijus1. 
 
Sodininkystės paslaugas gali teikti pačios perkančiosios organizacijos personalas arba paslaugų bendrovė. Todėl šiame dokumente pateikiami tiesioginio 
viešojo pirkimo kriterijai, kurie taikytini perkant ir svarbiausius sodo priežiūros produktus ar reikmenis (augalų rūšis, dirvožemio savybes gerinančias 
medžiagas, sodo medžiagas ir įrankius, mašinas (vejapjoves, smulkintuvus), ir drėkinimo sistemas, ir sodininkystės paslaugas, kurioms bus nustatytos 
papildomos transporto specifikacijos ir sutarčių nuostatos. 
 
Sodo priežiūros produktai 
 
Sodininkystės pagrindiniai produktai ir įranga, kuriems rekomenduojami kriterijai, yra šie: 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm


2 
 

• dirvožemį gerinančios medžiagos (dirvožemį gerinanti medžiaga yra periodiškai į dirvožemį įterpiama medžiaga siekiant pagerinti jo derlingumą, kaip 
antai kompostas, mėšlas ir organinės kilmės mulčias); 

• dekoratyviniai augalai (dekoratyviniu augalu laikomas neendeminis tam tikros vietovės augalas); 
• drėkinimo sistemos; 
• sodininkystės mašinos; 
• tepalinės alyvos; 
• herbicidai ir pesticidai; 
• invaziniai augalai. 

 
Kriterijai taikomi tik toliau išvardytų tipų sodininkystės mašinoms su vidaus degimo varikliais, elektros varikliais, įkraunamaisiais elektros akumuliatoriais ar 
varomoms rankomis: 

• vejapjovėms (įskaitant vejos traktorius) ir purenamiesiems kultivatoriams (skarifikatoriams); 
• krūmapjovėms; 
• grandininiams pjūklams; 
• vielinėms žoliapjovėms; 
• žoliapjovėms ir gyvatvorių genėtuvams; 
• lapų rinktuvams ir lapų pūstuvams;  
• variklinėms žirklėms; 
• varikliniams purentuvams; 
• rotoriniams kultivatoriams; 
• komposto smulkintuvams. 

 
Nustatant specifikacijas panaudoti jau taikomų ekologinių ženklų kriterijai. Kai kuriais atvejais sunku teikti pirmenybę konkretiems kriterijams, nes visi 
kriterijai susiję, tačiau visgi išskirti pagrindiniai ir išsamūs kriterijai. 
 
Tik drėkinimo sistemoms skirti kriterijai neskirstomi į pagrindinius ir išsamius, nes efektyviai vandenį naudojančias drėkinimo sistemas įmanoma įrengti tik 
tada, jei tenkinami beveik visi kriterijai, todėl sunku juos priskirti vienam iš dviejų lygmenų. Be to, kadangi konkurso dalyviams nėra sudėtinga įrodyti, kad jie 
atitinka šiuos kriterijus, o perkančiosioms organizacijoms nesunku patikrinti šią atitiktį, buvo nuspręsta, kad šių kriterijų skirstyti nereikia. 
 
Sodininkystės paslaugos 
 
Sudarant sodininkystės paslaugų sutartis rekomenduojama taikyti ir produktų, kurie bus naudojami teikiant paslaugas, ir šių paslaugų teikimo proceso 
kriterijus.  
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Greta techninių specifikacijų ir atrankos kriterijų rekomendacijų siūlomos kelios sutarties vykdymo nuostatos, kurių neįmanoma įvertinti pirkimo proceso 
metu. Todėl vykdant sutartį reikėtų atlikti papildomas kontrolės užduotis. 
 
 
2. Didžiausias poveikis aplinkai 
 

Didžiausias poveikis aplinkai  ŽVP sprendimas 
• Dirvožemio ir vandens tarša, 

eutrofikacija2, aplinkai kenksmingų ar 
net nuodingų cheminių medžiagų 
bioakumuliacija ir biomagnifikacija3 
netinkamai naudojant augalų apsaugos 
produktus bei trąšas ir naudojant 
toksiškas tepalines alyvas; 

• Per daug intensyvus neatsinaujinančių 
išteklių naudojimas, pavyzdžiui, durpių 
naudojimas dirvožemio savybes 
gerinančiose medžiagose; 

• Didelis geriamojo vandens 
suvartojimas; 

• Didelio organinių atliekų kiekio 
susidarymas; 

• Didelio pakuočių atliekų kiekio 
susidarymas; 

• Sodo mašinų keliamas triukšmas ir oro 
tarša, kuro naudojimas; 

 • Kaip dirvožemio savybes gerinančią medžiagą ir trąšas naudoti kompostą, pagamintą iš 
atskirai surinktų atliekų, užtikrinant griežtą kokybės kontrolę. 

• Vengti kaip dirvožemio savybes gerinančią medžiagą naudoti durpes. 
• Riboti augalų apsaugos produktų keliamą riziką ir taikyti alternatyvius kenkėjų kontrolės 

metodus. 
• Kai įmanoma, naudoti ne geriamąjį vandenį, įrengti efektyvaus drėkinimo sistemas ir taikyti 

įvairias vandens poreikį mažinančias priemones, pavyzdžiui, mulčiuoti, susodinti augalus 
atsižvelgiant į jų vandens poreikį, rinktis prie vietos sąlygų prisitaikiusius arba vietinius 
dekoratyvinius augalus. 

• Pirmenybę teikti ekologiškai išaugintiems ir vietiniams dekoratyviniams augalams. 
• Užtikrinti, kad įvairios atliekos būtų renkamos atskirai, o organinės atliekos apdorojamos 

taip, kad tiktų kompostui arba mulčiui. 
• Pirkti produktus perdirbtose, kompostuoti, pakartotinai naudoti, arba perdirbti tinkamose ar 

biologiškai skaidžiose pakuotėse. 
• Naudoti mažai triukšmo keliančias, netaršias ir mažai energijos sunaudojančias mašinas bei 

ekologiškesnius degalus. 
• Sodo mašinose naudoti greitai biologiškai suyrančius ir biologiškai nesikaupiančius tepalus 

arba regeneruotas alyvas. 

                                                 
2 Eutrofikacija – procesas, kai vandens telkiniuose (tokiuose kaip ežerai, upių žiotys ar lėtai tekančio vandens telkiniai) pernelyg padaugėja mitybinių medžiagų, todėl ima per sparčiai augti 
augalai (dumbliai, invaziniai augalai, vandens žolės ir t. t.). Kai ši perteklinė augmenija žūsta ir suyra, sumažėja vandenyje ištirpusio deguonies kiekis, todėl gali pradėti žūti vandens organizmai 
(pavyzdžiui, žuvys). Mitybinės medžiagos gali patekti į vandenį dėl įvairių antropogeninių (žmogaus veiklos) veiksnių, pavyzdžiui, laukų tręšimo, dirvos erozijos, atmosferos azoto nusodinimo, 
nuotėkų valymo įrenginių taršos ir nevalytų miesto nuotekų. 
3 Bioakumuliacija – tai reiškinys, kai organizmas įsisavina nuodingąją medžiagą greičiau, negu ji pašalinama iš organizmo ar biologiškai suyra. Biomagnifikacija – tai cheminės medžiagos 
koncentracijos mitybos grandinėje didėjimas, kurį sukelia energijos perdavimas maisto grandinėje ir menkas organizmų gebėjimas (arba negebėjimas) pašalinti šią medžiagą ir (ar) jos menkas 
biologinis skaidumas (arba neskaidumas). Nors terminai „biomagnifikacija“ ir „bioakumuliacija“ kartais vartojami sinonimiškai, svarbu juos skirti: bioakumuliacija vyksta organizme, o 
biomagnifikacija – įvairiose trofinėse (mitybos grandinės) grandyse. 
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• Transportavimas. 
 

• Tinkamai mokyti darbuotojus. 
• Imtis priemonių prieš invazinius augalus ir gyvūnus. 

Eilės tvarka, kuria išvardyti poveikio tipai, nebūtinai parodo jų reikšmingumą. 
 
3. Sodininkystės produktų ir paslaugų ES ŽVP kriterijai 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
3.1. Dekoratyvinių augalų ES ŽVP kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Dekoratyvinių augalų ir medžių pirkimas Dekoratyvinių augalų ir medžių pirkimas 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Augalų charakteristikos 
 
1. Bent [X] % dekoratyvinių augalų turi būti vietos sąlygomis auginti 

tinkamų rūšių augalai (pvz., pagal dirvožemio rūgštingumą, vidutinį 
kritulių kiekį, metinius temperatūros svyravimus ir t. t.). 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti visų rūšių, kurių augalus siūlo 
pirkti, sąrašą, nurodyti jų kainas ir numatomų pristatyti vienetų kiekį. 
 

Pagrindinės charakteristikos 
 
1. [X+10] % dekoratyvinių augalų turi būti vietos sąlygomis auginti 

tinkamų rūšių augalai (pvz., pagal dirvožemio rūgštingumą, vidutinį 
kritulių kiekį, metinius temperatūros svyravimus ir t. t.). 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti visų rūšių, kurių augalus siūlo 
pirkti, sąrašą, nurodyti jų kainas ir numatomų pristatyti vienetų kiekį. 
 

 2. Bent [Y] % dekoratyvinių augalų turi būti ekologiškai išauginti augalai 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 834/2007. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti visų rūšių, kurių augalus siūlo 
pirkti, sąrašą, nurodyti jų kainas ir numatomų pristatyti vienetų kiekį. 
 

 Augalų laikymo talpos 
 
3. Augalai turi būti pristatyti pakartotinai naudoti tinkamose arba 

biologiškai skaidžiose talpose. Jei augalų laikymo talpas galima naudoti 
pakartotinai, pasodinusi augalus arba medžius bendrovė turi jas atsiimti. 
Jei augalų laikymo talpos yra biologiškai skaidžios, jos turi būti: 
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• pagamintos iš 100 % biologiškai skaidžių (kompostuoti tinkamų) 
medžiagų, pavyzdžiui, šiaudų, kamštienos, medienos miltų ar 
kukurūzų krakmolo; 

• jose neturi būti sintetinių plastikų, plastifikatorių ar biocidinių 
medžiagų, kurių, pavyzdžiui, yra biocidų ar konservantų sudėtyje. 

 
Tikrinimas. Jei talpos yra tinkamos naudoti kelis kartus, konkurso dalyviai 
turi pateikti pasirašytą deklaraciją, kad atsiims šias augalų laikymo talpas, 
atskirai surinktas sodo darbuotojų, ir naudos jas pakartotinai. Jeigu talpyklos 
yra biologiškai skaidžios, konkurso dalyviai turi įteikti produkto sudedamųjų 
dalių sąrašą ir nurodyti atitinkamus jų kiekius bei pridėti deklaraciją, kuria 
patvirtinama atitiktis techniniams reikalavimams. Perkančioji organizacija 
savo sąskaita turi susipažinti su atitinkamais dokumentais, įskaitant Europos 
ar nacionalinius standartus, kad išsiaiškintų, ar talpyklos yra biologiškai 
skaidžios; pagal tuos dokumentus ji vertina konkurso dalyvių nurodytų 
produkto sudedamųjų dalių sąrašą atsižvelgdama į atitinkamus jų kiekius. 
Laikoma, kad I tipo ekologiniu ženklu paženklintos augalų laikymo talpos, 
tenkinančios minėtus reikalavimus, ir produktai, pagal EN 13432:2000 arba 
lygiavertį standartą klasifikuojami kaip biologiškai skaidūs ir tinkami 
kompostuoti, yra tinkami. Priimami ir kiti atitinkami įrodymai. 
  

 Pakuotė 
 
4. Maži augalai turi būti tiekiami įpakavimo dėžėse arba dėžutėse, kurios 

vėliau grąžinamos. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti pasirašytą deklaraciją, kad šis 
kriterijus bus tenkinamas. 

 
 
 
Aiškinamosios pastabos 
 
Vietos sąlygomis auginti tinkami augalai: Perkančioji organizacija turės sudaryti dažniausiai auginamų augalų rūšių, prisitaikiusių prie regiono dirvos 
rūgštingumo, vidutinio kritulių kiekio, metų temperatūros svyravimų ir t. t., sąrašą. Arba konkurso dalyviai gali būti paprašyti patys pateikti atitinkamų augalų 
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sąrašą, ir skirtingus pasiūlymus galima lyginti remiantis lyginimo kriterijais, kuriuos perkančioji organizacija pirmiau pateikia konkurso dalyviams. 
Perkančioji organizacija savo sąskaita turi nagrinėti atitinkamus dokumentus, įskaitant oficialų nacionalinį ar regiono šaltinį, ir parengti vietinėms augimo 
sąlygoms pritaikytų augalų rūšių sąrašą. 
 
Endeminiai ir (arba) vietiniai augalai: Jei perkančioji organizacija nori sustiprinti miesto žaliųjų zonų ryšį su gamtine aplinka ir mieste sukurti regiono 
gyvūnijai tinkamų buveinių, ji gali nurodyti, kad tam tikrą procentinę augalų dalį turi sudaryti vietinių regiono rūšių (tačiau nebūtinai vietoje išauginti) 
augalai. Perkančioji organizacija turės parengti regione labiausiai paplitusių auginti tinkamų vietinių augalų rūšių sąrašą. Paprastai tokie sąrašai jau yra 
sudaryti. Kitu atveju konkursų dalyvių galima paprašyti pateikti jų turimų tinkamų augalų sąrašą ir palyginti pateiktus pasiūlymus. 
 
Ekologiškai išauginti augalai. Galimybės įsigyti ekologiškai išaugintų dekoratyvinių augalų įvairiose šalyse skiriasi. Jei perkančioji organizacija nėra tikra 
dėl produktų kainos ir ar juos galima įsigyti rinkoje, rekomenduojama pirmiausia ištirti rinką ir nustatyti, ar produktų yra rinkoje ir kokią procentinę perkamų 
produktų dalį jie turėtų sudaryti. Arba tai gali būti sutarties sudarymo kriterijus. 
 
Vietos sąlygomis auginti tinkamų ir (arba) ekologiškai išaugintų augalų procentinė dalis. Perkančioji organizacija turės nurodyti, kaip bus nustatoma 
procentinė dalis – pagal kiekį ar išleistų pinigų sumą (eurais). Arba perkančioji organizacija taip pat galėtų nustatyti, kad tam tikrų rūšių visi augalai turi būti 
išauginti ekologiškai. 
 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
3.2. Dirvožemio gerinimo priemonėms taikomi ES ŽVP kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Nedidelį poveikį aplinkai darančių dirvožemio gerinimo priemonių 
pirkimas. 
 

Nedidelį poveikį aplinkai darančių dirvožemio gerinimo priemonių 
pirkimas. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. Tręšimui naudojamų dirvožemio gerinimo priemonių bendrosios 
sudedamosios dalys 

 
1.1. Teikiant paslaugą naudotinose dirvožemio gerinimo priemonėse neturi 

būti durpių ar nuotekų dumblo. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti išsamų produkto sudėties 
aprašymą, nurodyti organinės medžiagos kilmę ir pateikti deklaraciją, kad 
produktas atitinka minėtus reikalavimus. Produktai, paženklinti atitinkamu I 

1. Tręšimui naudojamų dirvožemio gerinimo priemonių bendrosios 
sudedamosios dalys 

 
1.1. Teikiant paslaugą naudotinose dirvožemio gerinimo priemonėse neturi 

būti durpių ar nuotekų dumblo. 
 

1.2. Produkte esančios organinės medžiagos turi būti gautos perdirbus ir 
(arba) pakartotinai panaudojus atliekas (kaip apibrėžta 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/12/EB 
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tipo ekologiniu ženklu, kuris atitinka išvardytus kriterijus, laikomi 
priimtinais. Bus priimamas ir kitoks tinkamas įrodymas, kaip antai 
gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos atlikto 
bandymo protokolas. 
 

dėl atliekų ir jos I priede). 
 

1.3. Produkte (ne nuotekų) dumblo gali būti tik tada, jei yra nurodoma, kad 
šis dumblas yra viena iš šių Europos atliekų sąraše išvardytų atliekų 
(sąrašas nustatytas 2001 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimu 
2001/118/EB, iš dalies keičiančiu Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų 
sąrašo; šios atliekos neturi būti sumaišytos su kitame gamybos procese 
susidariusiomis nuotekomis arba dumblu): 
• 020305 nuotėkų dumblas, susidaręs ruošiant ir perdirbant vaisius, 

daržoves, grūdus, maistinį aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; 
gaminant konservus; gaminant mieles ir mielių ekstraktą, gaminant 
ir fermentuojant melasą; 

• 020403 gaminant cukrų susidaręs nuotėkų dumblas; 
• 020502 valant pieno pramonės nuotėkas susidaręs nuotėkų dumblas; 
• 020603 valant kepimo ir konditerijos pramonės nuotėkas susidaręs 

nuotėkų dumblas; 
• 020705 gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus 

kavą, kakavą ir arbatą) susidaręs nuotėkų dumblas. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti išsamų produkto sudėties 
aprašymą, nurodyti organinės medžiagos kilmę ir pateikti deklaraciją, kad 
produktas atitinka minėtus reikalavimus. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar mepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

 2. Pavojingos cheminės medžiagos tręšimui naudojamų dirvožemio 
gerinimo priemonių sudėtyje 
 
Didžiausia sunkiųjų metalų koncentracija prieš apdorojant atliekas (mg/kg 
sausos masės) turi atitikti toliau nurodomus pavojingoms medžiagoms 
taikomus reikalavimus. Toliau išvardytų cheminių medžiagų pagamintame 
produkte turi būti ne daugiau nei nurodyti kiekiai, apskaičiuoti sausai 
produkto masei. Elementas: 
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Element
as 

mg/kg (sausos 
medžiagos masės) 

Element
as 

mg/kg (sausos 
medžiagos masės) 

Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*) Duomenys apie tokius elementus yra reikalingi tik pateikiant 
informaciją apie produktus, kurių sudėtyje yra gamybos proceso metu 
susidariusių medžiagų. 

  
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamų bandymų (EN 
13650, ISO 16772 arba lygiaverčių standartų) protokolus, patvirtinančius, 
kad tas kriterijus tenkinamas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo ekologiniu 
ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys produktai yra 
tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai 
gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos atlikto 
bandymo protokolas. 
 

 3. Nepageidaujamos fizinės priemaišos tręšimui naudojamų dirvožemio 
gerinimo priemonių sudėtyje 

 
Galutiniame produkte stiklo, metalo ir plastiko (bendras kiekvienos 
medžiagos kiekis) kiekis turi būti mažesnis nei 0,5 % (matuojama sausoji 
masė. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamų bandymų (EN 
13650, ISO 16772 arba lygiaverčių standartų) protokolus, patvirtinančius, 
kad minėtas kriterijus tenkinamas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
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kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

 4. Azoto (N) kiekis tręšimui naudojamų dirvožemio gerinimo priemonių 
sudėtyje 
 
Azoto koncentracija produkto sudėtyje – ne didesnė nei 3% bendrojo N 
(skaičiuojant nuo suminės produkto masės), ir neorganinio pavidalo N – ne 
daugiau kaip 20 % bendrojo N (arba organinio pavidalo N ≥ 80%). 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamų bandymų (EN 
13650, ISO 16772 arba lygiaverčių standartų) protokolus, patvirtinančius, 
kad minėtas kriterijus tenkinamas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 

 
 5. Tręšimui naudojamų dirvožemio gerinimo priemonių sukeliamas 

poveikis 
 
Produktai neturi trukdyti augalams išaugti ir vėliau vešėti; sausoji medžiaga 
turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % produktų sausosios masės; organinė 
medžiaga turi sudaryti ne mažiau kaip 20 % produktų sausosios masės. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamų bandymų (EN 
13650, ISO 16772 arba lygiaverčių standartų) protokolus, patvirtinančius, 
kad minėtas kriterijus tenkinamas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
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 6. Su tręšimui naudojamomis dirvožemio gerinimo priemonėmis susijusi 
sveikatos rizika ir saugos klausimai 
 
Produktuose pirminių ligos sukėlėjų didžiausios leistinos normos yra šios: 

• - Salmonelės: nerasta 25 g produkto 
• - Helminth ova: nerasta 1,5g produkto 
• E. coli: < 1000 MPN/g (MPN: tikėtiniausias skaičius). 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamų bandymų (EN 
13650, ISO 16772 arba lygiaverčių standartų) protokolus, patvirtinančius, 
kad minėtas kriterijus tenkinamas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

 
 
Aiškinamosios pastabos 
 
Auginimo terpių produktai. ES ekologinio ženklo kriterijai yra taikomi ir auginimo terpių produktams. Paprastai jie naudojami tik daigynuose, tačiau tais 
atvejais, kai šie produktai naudojami kaip dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, jie turi tenkinti tuos pačius nustatytus pagrindinius ar atitinkamai 
išsamius kriterijus. 
 
I tipo arba ISO 14024 standarto ekologiniai ženklai. I tipo arba ISO 14024 standarto ekologiniai ženklai – ženklai, kurių gavimo kriterijus nustato 
nepriklausoma įstaiga ir jų naudojimas kontroliuojamas taikant sertifikavimo ir audito procesus. Tokiu būdu kriterijai yra labai skaidrus, patikimas ir 
nepriklausomas informacijos šaltinis. Ženklai turi atitikti šias sąlygas:  

• su ženklu siejami reikalavimai grindžiami moksliniais įrodymais.  
• priimant ekologinius ženklus dalyvauja visos suinteresuotosios šalys, kaip antai valstybės institucijos, vartotojai, gamintojai, platintojai ir aplinkos 

apsaugos organizacijos.  
• jie yra prieinami visoms suinteresuotosioms šalims. 
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Vykdydamos viešąjį pirkimą perkančiosios organizacijos gali reikalauti laikytis su tam tikrais ekologiniais ženklais siejamų reikalavimų ir ekologinis ženklas 
gali būti naudojamas kaip atitikties įrodymas. Tačiau joms neleidžiama kelti reikalavimą, kad produktas būtų paženklintas ekologiniu ženklu. Be to, 
perkančiosios organizacijos gali naudoti tik tuos ekologinio ženklo kriterijus, kurie susiję su produkto ar pačios paslaugos charakteristikomis arba gamybos 
procesu, tačiau ne su bendruoju bendrovės valdymu susijusius kriterijus. 
 
Atitikties įrodymas. Kur nurodyta, kad tikrinant atitiktį kriterijams galima naudoti kitas tinkamas įrodymo priemones, tokiu įrodymu gali būti laikomi 
gamintojo techniniai dokumentai, pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas ar kitas atitinkamas įrodymas. Perkančioji organizacija kiekvienu konkrečiu 
atveju turi įsitikinti, atsižvelgdama į techninius ir (arba) teisinius aspektus, ar pateiktą įrodymą galima laikyti tinkamu. 
 
 
 

Pagrindiniai ir išsamūs kriterijai 
3.3 Drėkinimo sistemų ES ŽVP kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Automatizuoto drėkinimo sistemų viešasis pirkimas. Automatizuoto drėkinimo sistemų viešasis pirkimas. 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. Drėkinimo sistemose turi būti įmanoma reguliuoti įvairioms sodo 

zonoms paskirstomo vandens kiekį. 
 

2. Drėkinimo sistemoje turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti 
laistymo trukmei programuoti. 

 
3. Drėkinimo sistemoje turi būti įrengti higrometrai, matuojantys dirvos 

drėgnumą ir automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra 
pakankamai drėgna (pavyzdžiui, po lietaus). 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus techninius 
dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami šie kriterijai. 
 

1. Drėkinimo sistemose turi būti įmanoma reguliuoti įvairioms sodo 
zonoms paskirstomo vandens kiekį. 
 

2. Drėkinimo sistemoje turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti 
laistymo trukmei programuoti. 

 
3. Drėkinimo sistemoje turi būti įrengti higrometrai, matuojantys dirvos 

drėgnumą ir automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra 
pakankamai drėgna (pavyzdžiui, po lietaus). 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus techninius 
dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami šie kriterijai. 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJUS SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJUS 
1. Papildomi taškai skiriami, jeigu naudojant drėkinimo sistemą įmanoma 

surinkti ir naudoti iš vietinių šaltinių panaudotą vandenį, lietaus vandenį, 
gruntinius vandenis ir filtruotas buitines nuotekas. 

1. Papildomi taškai skiriami, jeigu naudojant drėkinimo sistemą įmanoma 
surinkti ir naudoti iš vietinių šaltinių panaudotą vandenį, lietaus vandenį, 
gruntinius vandenis ir filtruotas buitines nuotekas. 
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Tikrinimas. Perkančioji organizacija pateikia gaires atsižvelgdama į 
klimatui ir drėkinimo sistemos naudojimo vietai būdingas vandens išteklių 
prieinamumo charakteristikas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus 
techninius dokumentus, patvirtinančius, kad šie kriterijai tenkinami. 
 

 
Tikrinimas. Perkančioji organizacija pateikia gaires atsižvelgdama į 
klimatui ir drėkinimo sistemos naudojimo vietai būdingas vandens išteklių 
prieinamumo charakteristikas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus 
techninius dokumentus, patvirtinančius, kad šie kriterijai tenkinami. 

 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
3.4. Sodininkystės mašinų ES ŽVP kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Nedidelį poveikį aplinkai darančių sodo mašinų, kurių  tipas ir technologija 
nurodyti šio dokumento 1 skirsnyje, viešasis pirkimas. 
 

Nedidelį poveikį aplinkai darančių sodo mašinų, kurių  tipas ir technologija 
nurodyti šio dokumento 1 skirsnyje, viešasis pirkimas. 
 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Mašinose su vidaus degimo varikliu naudojamų degalų tipai 
 
1. Jei mašinoje įrengtas degimo variklis, ji turi būti suprojektuota taip, kad 

galėtų būti varoma vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių degalais: 
bešviniu benzinu, kuriame benzeno turi būti <1,0 tūrio proc., alkilatu, A 
klasės dyzelinu arba degalais, kurių pagrindą sudaro biodegalai. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti pasirašytą atitikties deklaraciją. 
Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklintos ir 
išvardytuosius kriterijus tenkinančios mašinos yra tinkamos. Bus priimamas 
ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai gamintojo techniniai 
dokumentai ar nepriklausomos įstaigos atlikto bandymo protokolas. 
 

Mašinose su vidaus degimo varikliu naudojamų degalų tipai 
 
1. Jei mašinoje įrengtas degimo variklis, ji turi būti suprojektuota taip, kad 

galėtų būti varoma vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių degalais: 
bešviniu benzinu, kuriame benzeno turi būti <1,0 tūrio proc., alkilatu, A 
klasės dyzelinu arba degalais, kurių pagrindą sudaro biodegalai. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti pasirašytą atitikties deklaraciją. 
Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklintos ir 
išvardytuosius kriterijus tenkinančios mašinos yra tinkamos. Bus priimamas 
ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai gamintojo techniniai 
dokumentai ar nepriklausomos įstaigos atlikto bandymo protokolas. 
 

Triukšmas 
 
2. Mašinos skleidžiamas triukšmas turi būti mažesnis už toliau pateiktoje 

lentelėje nurodytą triukšmo lygį.  
 

Triukšmas 
 
2. Mašinos skleidžiamas triukšmas turi būti mažesnis už toliau pateiktoje 

lentelėje nurodytą triukšmo lygį.  
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Mašina Aprašymas Didžiausias 
leidžiamas garso 
galios lygis LWA 
(dB/1pW) 

Vejapjovės (įskaitant 
vejos traktorius)  
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = pjovimo 
plotis) 

94 
98 
103 

Purenamieji 
kultivatoriai 
(skarifikatoriai) 

Degimo variklis 
(P = grynoji 
vardinė galia ( kW) 

99 + 2 lg P 

Krūmapjovės P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = grynoji 
vardinė galia ( kW) 

107 
110 

Grandininiai pjūklai Elektrinis variklis 
Degimo variklis 
(P = grynoji 
vardinė galia ( kW) 

104 
108 + 2 P 

Vielinės žoliapjovės Elektrinis variklis 
Degimo variklis 

94 
104 

Žoliapjovės ir 
gyvatvorių genėtuvai 

Elektrinis variklis 
Degimo variklis 

96 
103 

Lapų rinktuvai 
 

Elektrinis variklis 
Degimo variklis  

99 
104 

Lapų pūstuvai Elektrinis variklis 
Degimo variklis 

99 
105 

Motorinės žirklės P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = grynoji 
vardinė galia ( kW) 

107  
110  

Motoriniai purentuvai  93 

Mašina Aprašymas Didžiausias 
leidžiamas garso 
galios lygis LWA 
(dB/1pW) 

Vejapjovės (įskaitant 
vejos traktorius)  
 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = pjovimo 
plotis) 

92 
96 
101 

Purenamieji 
kultivatoriai 
(skarifikatoriai) 

Degimo variklis 
(P = grynoji 
vardinė galia ( kW) 

97 + 2 lg P 

Krūmapjovės P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = grynoji 
vardinė galia ( kW) 

105 
108 

Grandininiai pjūklai Elektrinis variklis 
Degimo variklis 
(P = grynoji 
vardinė galia ( kW) 

102 
106 + 2 P 

Vielinės žoliapjovės Elektrinis variklis 
Degimo variklis 

92 
102 

Žoliapjovės ir 
gyvatvorių genėtuvai 

Elektrinis variklis 
Degimo variklis 

94 
101 

Lapų rinktuvai 
 

Elektrinis variklis 
Degimo variklis  

97 
102 

Lapų pūstuvai Elektrinis variklis 
Degimo variklis 

97 
103 

Motorinės žirklės P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = grynoji 
vardinė galia ( kW) 

105 
108 

Motoriniai purentuvai  91 
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Rotoriniai kultivatoriai  93  
 
Tikrinimas. Mašinos skleidžiamas triukšmas tikrinamas pagal Direktyvoje 
(2000/14/EB) dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 
triukšmo nurodytus reikalavimus. Mašina turi būti paženklinta nustatytą 
garso galios lygį patvirtinančiu CE ženklu ir su ja pateikiama EB atitikties 
deklaracija 
 

Rotoriniai kultivatoriai  91 
 
Tikrinimas. Mašinos skleidžiamas triukšmas tikrinamas pagal Direktyvoje 
(2000/14/EB) dėl lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo 
triukšmo nurodytus reikalavimus. Mašina turi būti paženklinta nustatytą 
garso galios lygį patvirtinančiu CE ženklu ir su ja pateikiama EB atitikties 
deklaracija 

 Variklio tepalai ir degalai 
 
2. Mašinose turi būti galima naudoti biologiškai skaidžias variklio 

tepalines alyvas (dvitakčiuose varikliuose) arba regeneruotas variklio 
tepalines alyvas (keturtakčiuose varikliuose). 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti pasirašytą atitikties deklaraciją. 
 
3. Keturtakčių variklių, kurių apkrova yra 50 %, sunaudojamų degalų 

kiekis, matuojamas pagal ISO 8178 arba lygiavertį standartą, turi būti ne 
didesnis kaip 500 g/kWh. 

 
Tikrinimas. Turi būti pateiktas ISO arba lygiaverčio bandymo rezultatas. 
Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklintos ir 
išvardytuosius kriterijus tenkinančios mašinos yra tinkamos. Bus priimamas 
ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai gamintojo techniniai 
dokumentai ar nepriklausomos įstaigos atlikto bandymo protokolas. 
 

 Mašinų medžiagos ir sudedamosios dalys 
 
4. Mašina turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima papildyti degalus ir 

ją valyti neišpilant degalų ir neleidžiant jiems ištekėti. Įprastai valant 
mašiną iš jos neturi ištekėti alyva; variklis turi būti suprojektuotas taip, 
kad būtų galima pakeisti alyvą jos neišliejant. 
 

5. Sunkesnės kaip 50 g plastikinės dalys turi būti paženklintos pagal 
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ISO 11469 ar lygiavertį standartą. Šis reikalavimas netaikomas elektros 
kabeliams. 

 
6. Plastikuose neturi būti kadmio, švino, gyvsidabrio ir jų junginių. 
 
7. Paviršių apdorojimo medžiagose neturi būti švino, kadmio, chromo, 

gyvsidabrio ar jų junginių pagrindu pagamintų pigmentų arba priedų. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti deklaraciją, kad tenkina šiuos 
kriterijus. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklintos 
ir išvardytuosius kriterijus tenkinančios mašinos yra tinkamos. Bus 
priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai gamintojo 
techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos atlikto bandymo 
protokolas. 
 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJUS SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJUS 
Papildomų balų bus skiriama už: 
 
1. Triukšmas 

 
Mašinas, kurių keliamas triukšmas yra mažesnis už specifikacijose nurodytą 
didžiausią triukšmo lygį. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti laboratorinio bandymo 
rezultatus arba atitinkamus techninius dokumentus, kuriuose būtų nurodytos 
skleidžiamo triukšmo vertės, nustatytos specifikacijose nurodytais ar 
lygiaverčiais bandymo metodais. 
 

Papildomų balų bus skiriama už: 
 
1. Triukšmas 

 
Mašinas, kurių keliamas triukšmas yra mažesnis už specifikacijose nurodytą 
didžiausią triukšmo lygį. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti laboratorinio bandymo 
rezultatus arba atitinkamus techninius dokumentus, kuriuose būtų nurodytos 
skleidžiamo triukšmo vertės, nustatytos specifikacijose nurodytais ar 
lygiaverčiais bandymo metodais. 
 

2. Išmetamųjų dujų kiekis 
 
Mašinas, kurių tarša išmetamosiomis dujomis yra mažesnė nei nustatyta 
Direktyvoje 97/68/EB.  
 
Tikrinimas. Mašinos išmetamųjų dujų bandymas turi būti atliktas pagal ES 
direktyvoje 97/68/EC nustatytą bendrąjį standartą minėtos direktyvos 

2. Išmetamųjų dujų kiekis 
 
Mašinas, kurių tarša išmetamosiomis dujomis yra mažesnė nei nustatyta 
Direktyvoje 97/68/EB.  
 
Tikrinimas. Mašinos išmetamųjų dujų bandymas turi būti atliktas pagal ES 
direktyvoje 97/68/EC nustatytą bendrąjį standartą minėtos direktyvos 
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reikalavimus atitinkančioje bandymų laboratorijoje. Konkurso dalyviai turi 
pateikti laboratorinio bandymo rezultatus arba atitinkamus techninius 
dokumentus. 

reikalavimus atitinkančioje bandymų laboratorijoje. Konkurso dalyviai turi 
pateikti laboratorinio bandymo rezultatus arba atitinkamus techninius 
dokumentus. 

 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
3.5. Mašinų tepalinių alyvų (išskyrus 4 taktų variklių tepimo priemones) ES ŽVP kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Lengvai biologiškai skaidomų tepalų pirkimas 
 

Lengvai biologiškai skaidomų tepalų pirkimas 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Atsinaujinančios žaliavos 
 
1. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių žaliavų 

(augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti: 
• ≥ 50 % (m/m) hidraulinėse alyvose, 
• ≥ 45 % (m/m) tepaluose, 
• ≥ 70 % (m/m) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai 

sunaudojamuose tepaluose; 
• ≥ 50 % (m/m) dvitakčių variklių alyvose. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti išsamų produkto sudėties 
aprašymą, nurodyti atsinaujinančių žaliavų kilmę ir pateikti deklaraciją, kad 
produktas atitinka minėtą reikalavimą. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

Atsinaujinančios žaliavos 
 
1. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių žaliavų 

(augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti: 
• ≥ 55 % (m/m) hidraulinėse alyvose, 
• ≥ 50 % (m/m) tepaluose, 
• ≥ 75 % (m/m) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai 

sunaudojamuose tepaluose; 
• ≥ 55 % (m/m) dvitakčių variklių alyvose. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti išsamų produkto sudėties 
aprašymą, nurodyti atsinaujinančių žaliavų kilmę ir pateikti deklaraciją, kad 
produktas atitinka minėtą reikalavimą. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

Pavojai aplinkai ir žmonių sveikatai 
 
2. Produktui neturi būti priskirta kuri nors iš rizikos frazių, reiškiančių 

Pavojai aplinkai ir žmonių sveikatai 
 
2. Produktui neturi būti priskirta kuri nors iš rizikos frazių, reiškiančių 

pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai, pagal Direktyvas 1999/45/EB ir 
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pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai, pagal Direktyvas 1999/45/EB ir 
2001/60/EB. Šiai produktų grupei svarbios šios rizikos frazės: R20 
(H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 ir H331), R24 (H311), 
R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 
(H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 
(H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 
(H350), R46 (H340), R48 (H372 ir H373), R49 (H350i), R50 (H400), 
R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), 
R61 (H360D ir H360FD), R62 (H361f, H360FD ir H360Df), R63 
(H361d ir H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 
(H336), R68 (H371) ir jų derinys. 

 
Tikrinimas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu 
paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys produktai yra tinkami. 
Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai gamintojo 
techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos atlikto bandymo 
protokolas. Kitu atveju konkurso dalyviai turi pateikti: visų produkto 
pagrindinių sudedamųjų dalių sąrašą (visas medžiagas, sudarančias daugiau 
kaip 5% tepalo masės), nurodyti jų pavadinimus ir, kai tinka, jų EINECS 
arba ELINCS numerius bei koncentracijas produkte; produkto saugos 
duomenų lapą (atitinkantį Komisijos direktyvos 91/155/EEB reikalavimus); 
ir kiekvienos pagrindinės sudedamosios dalies saugos duomenų lapus 
(atitinkančius Direktyvos 91/155/EEB ir Tarybos direktyvos 67/548/EEB 
reikalavimus). 
 

2001/60/EB. Šiai produktų grupei svarbios šios rizikos frazės: R20 
(H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 ir H331), R24 (H311), 
R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 
(H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 
(H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 
(H350), R46 (H340), R48 (H372 ir H373), R49 (H350i), R50 (H400), 
R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), 
R61 (H360D ir H360FD), R62 (H361f, H360FD ir H360Df), R63 
(H361d ir H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 
(H336), R68 (H371) ir jų derinys. 

 
Tikrinimas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu 
paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys produktai yra tinkami. 
Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai gamintojo 
techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos atlikto bandymo 
protokolas. Kitu atveju konkurso dalyviai turi pateikti: visų produkto 
pagrindinių sudedamųjų dalių sąrašą (visas medžiagas, sudarančias daugiau 
kaip 5% tepalo masės), nurodyti jų pavadinimus ir, kai tinka, jų EINECS 
arba ELINCS numerius bei koncentracijas produkte; produkto saugos 
duomenų lapą (atitinkantį Komisijos direktyvos 91/155/EEB reikalavimus); 
ir kiekvienos pagrindinės sudedamosios dalies saugos duomenų lapus 
(atitinkančius Direktyvos 91/155/EEB ir Tarybos direktyvos 67/548/EEB 
reikalavimus). 

 
 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 
3.6. Sodininkystės paslaugų ES ŽVP kriterijai 

DALYKAS DALYKAS 
Sodininkystės paslaugų teikimas naudojant sumažinto poveikio aplinkai 
produktus ir veiklos rūšis 

Sodininkystės paslaugų teikimas naudojant sumažinto poveikio aplinkai 
produktus ir veiklos rūšis 

ATRANKOS KRITERIJAI ATRANKOS KRITERIJAI 
Konkurso dalyviai turi pateikti įrodymus, kuriais būtų patvirtinamas jų Konkurso dalyviai turi pateikti įrodymus, kuriais būtų patvirtinamas jų 
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gebėjimas struktūriškai taikyti aplinkos apsaugos procedūras ir jas fiksuoti 
dokumentais  bent šiose srityse:  

• svarbiausio veiklos poveikio aplinkai vertinimo;  
• atliekų kiekio mažinimo ir atliekų atrankos;  
• vandens ir energijos (taip pat ir transportuojant) taupymo;  
• pesticidų, įskaitant herbicidus, naudojimo.  

 
Tikrinimas. Jei pasiūlymų teikėjai taiko sodininkystės paslaugų AVS (kaip 
antai EMAS, ISO 14001 ar  kitą regioninę oficialią sistemą), jie turi pateikti 
šios sistemos ir jos procedūrų sertifikatą. Sertifikato neturintys konkurso 
dalyviai turi raštu pateikti instrukcijas ir procedūras, įrodančias jų profesinę 
kompetenciją. 
 
Jeigu konkurso dalyviai nenaudoja aplinkos vadybos sistemos (AVS),  
tačiau turi panašių sutarčių vykdymo patirties, tai gali pateikti ankstesniais 
trejais metus vykdytų sutarčių sąrašą, į kurį įtraukia atitinkamų perkančiųjų 
organizacijų kontaktinius duomenis. 
 

gebėjimas struktūriškai taikyti aplinkos apsaugos procedūras ir jas fiksuoti 
dokumentais  bent šiose srityse:  

• svarbiausio veiklos poveikio aplinkai vertinimo;  
• atliekų kiekio mažinimo ir atliekų atrankos;  
• vandens ir energijos (taip pat ir transportuojant) taupymo;  
• pesticidų, įskaitant herbicidus, naudojimo. 

 
Tikrinimas. Jei pasiūlymų teikėjai taiko sodininkystės paslaugų AVS (kaip 
antai EMAS, ISO 14001 ar  kitą regioninę oficialią sistemą), jie turi pateikti 
šios sistemos ir jos procedūrų sertifikatą. Sertifikato neturintys konkurso 
dalyviai turi raštu pateikti instrukcijas ir procedūras, įrodančias jų profesinę 
kompetenciją. 
 
Jeigu konkurso dalyviai nenaudoja aplinkos vadybos sistemos (AVS),  
tačiau turi panašių sutarčių vykdymo patirties, tai gali pateikti ankstesniais 
trejais metus vykdytų sutarčių sąrašą, į kurį įtraukia atitinkamų perkančiųjų 
organizacijų kontaktinius duomenis. 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
Tręšimui naudojamų dirvožemio gerinimo priemonių bendrosios 
sudedamosios dalys 
 
1. Teikiant paslaugas naudojamos dirvožemio savybes gerinančios 

medžiagos turi būti be durpių ir nuotekų dumblo. 
 

2. Dirvožemio savybes gerinančiame produkte esančios organinės 
medžiagos turi būti gautos perdirbus ir (arba) pakartotinai panaudojus 
atliekas (kaip apibrėžta 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/12/EB dėl atliekų ir jos I priede). 

 
3. Produkte (ne nuotekų) dumblo gali būti tik tada, jei yra nurodoma, kad 

šis dumblas yra viena iš šių Europos atliekų sąraše išvardytų atliekų 
(sąrašas nustatytas 2001 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimu 
2001/118/EB, iš dalies keičiančiu Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų 

Tręšimui naudojamų dirvožemio gerinimo priemonių bendrosios 
sudedamosios dalys 
 
1. Teikiant paslaugas naudojamos dirvožemio savybes gerinančios 

medžiagos turi būti be durpių ir nuotekų dumblo. 
 

2. Produkte esančios organinės medžiagos turi būti gautos perdirbus ir 
(arba) pakartotinai panaudojus atliekas (kaip apibrėžta 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/12/EB 
dėl atliekų ir jos I priede). 

 
3. Produkte (ne nuotekų) dumblo gali būti tik tada, jei yra nurodoma, kad 

šis dumblas yra viena iš šių Europos atliekų sąraše išvardytų atliekų 
(sąrašas nustatytas 2001 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimu 
2001/118/EB, iš dalies keičiančiu Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų 
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sąrašo; šios atliekos neturi būti sumaišytos su kitame gamybos procese 
susidariusiomis nuotekomis arba dumblu): 
• 020305 nuotėkų dumblas, susidaręs ruošiant ir perdirbant vaisius, 

daržoves, grūdus, maistinį aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; 
gaminant konservus; gaminant mieles ir mielių ekstraktą, gaminant 
ir fermentuojant melasą; 

• 020403 gaminant cukrų susidaręs nuotėkų dumblas; 
• 020502 valant pieno pramonės nuotėkas susidaręs nuotėkų dumblas; 
• 020603 valant kepimo ir konditerijos pramonės nuotėkas susidaręs 

nuotėkų dumblas; 
• 020705 gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus 

kavą, kakavą ir arbatą) susidaręs nuotėkų dumblas. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti išsamų produkto sudėties 
aprašymą, nurodyti organinės medžiagos kilmę ir pateikti deklaraciją, kad 
produktas atitinka minėtus reikalavimus. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

sąrašo; šios atliekos neturi būti sumaišytos su kitame gamybos procese 
susidariusiomis nuotekomis arba dumblu): 
• 020305 nuotėkų dumblas, susidaręs ruošiant ir perdirbant vaisius, 

daržoves, grūdus, maistinį aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; 
gaminant konservus; gaminant mieles ir mielių ekstraktą, gaminant 
ir fermentuojant melasą; 

• 020403 gaminant cukrų susidaręs nuotėkų dumblas; 
• 020502 valant pieno pramonės nuotėkas susidaręs nuotėkų dumblas; 
• 020603 valant kepimo ir konditerijos pramonės nuotėkas susidaręs 

nuotėkų dumblas; 
• 020705 gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus 

kavą, kakavą ir arbatą) susidaręs nuotėkų dumblas). 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti išsamų produkto sudėties 
aprašymą, nurodyti organinės medžiagos kilmę ir pateikti deklaraciją, kad 
produktas atitinka minėtus reikalavimus. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

Pavojingos cheminės medžiagos tręšimui naudojamų dirvožemio 
gerinimo priemonių sudėtyje 
 
4. Didžiausia sunkiųjų metalų koncentracija prieš apdorojant atliekas 

(mg/kg sausos masės) turi atitikti antrojo pavojingoms medžiagoms 
taikomo, kriterijaus reikalavimus. Toliau išvardytų cheminių medžiagų 
pagamintame produkte turi būti ne daugiau negu žemiau nurodyti 
kiekiai, apskaičiuoti sausai produkto masei: 

 
Elementas mg/kg  

(sausos 
medžiagos 
masei) 

 Elementas mg/kg  
(sausos 
medžiagos 
masei) 

Pavojingos cheminės medžiagos tręšimui naudojamų dirvožemio 
gerinimo priemonių sudėtyje 
 
4. Didžiausia sunkiųjų metalų koncentracija prieš apdorojant atliekas 

(mg/kg sausos masės) turi atitikti antrojo pavojingoms medžiagoms 
taikomo, kriterijaus reikalavimus. Toliau išvardytų cheminių medžiagų 
pagamintame produkte turi būti ne daugiau negu žemiau nurodyti 
kiekiai, apskaičiuoti sausai produkto masei: 

 
Element
as 

mg/kg  
(sausos 
medžiagos 
masei) 

 Element
as 

mg/kg  
(sausos 
medžiagos 
masei) 
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Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1  
(*) Duomenys apie tuos elementus yra reikalingi tik pateikiant 
informaciją apie produktus, kurių sudėtyje yra medžiagų gautų 
gamybos proceso metu. 

  
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamų bandymų (EN 
13650, ISO 16772 arba lygiaverčių standartų) protokolus, patvirtinančius, 
kad minėtas kriterijus tenkinamas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1  
(*) (*)Duomenys apie tuos elementus yra reikalingi tik 
pateikiant informaciją apie produktus, kurių sudėtyje yra 
medžiagų gautų gamybos proceso metu. 

  
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamų bandymų (EN 
13650, ISO 16772 arba lygiaverčių standartų) protokolus, patvirtinančius, 
kad minėtas kriterijus tenkinamas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas 
 

Tepalai  
  
5. Teikiant paslaugas mašinose naudojamos tepalinės alyvos turi būti 

biologiškai skaidžios ir netoksiškos. Todėl tepalų sudėtyje anglies, 
gautos iš atsinaujinančių žaliavų (augalinių aliejų arba gyvūninių 
riebalų), turi būti: 
• ≥ 50 % (m/m) hidraulinėse alyvose, 
• ≥ 45 % (m/m) tepaluose, 
• ≥ 70 % (m/m) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai 

sunaudojamuose tepaluose; 
• ≥ 50 % (m/m) dvitakčių variklių alyvose. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti tepalų, kurie bus naudojami 
teikiant paslaugas, sąrašą (nurodyti gamintojus ir komercinius pavadinimus). 
Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir 

Tepalai  
 
5. Teikiant paslaugas mašinose naudojamos tepalinės alyvos turi būti 

biologiškai skaidžios ir netoksiškos. Todėl tepalų sudėtyje anglies, 
gautos iš atsinaujinančių žaliavų (augalinių aliejų arba gyvūninių 
riebalų), turi būti: 
• ≥ 55 % (m/m) hidraulinėse alyvose, 
• ≥ 50 % (m/m) tepaluose, 
• ≥ 75 % (m/m) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai 

sunaudojamuose tepaluose; 
• ≥ 55 % (m/m) dvitakčių variklių alyvose. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti produktų, kurie bus naudojami 
teikiant paslaugas, sąrašą (nurodyti gamintojus ir komercinius pavadinimus). 
Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinti ir 
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išvardytuosius kriterijus tenkinantys produktai yra tinkami. Bus priimamas ir 
bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai gamintojo techniniai 
dokumentai ar nepriklausomos įstaigos atlikto bandymo protokolas.  Kitu 
atveju konkurso dalyviai turi pateikti visus minėtus dokumentus, kuriuose 
būtų nurodytos kiekvieno siūlomo produkto specifikacijos. 
 

išvardytuosius kriterijus tenkinantys produktai yra tinkami. Bus priimamas ir 
bet koks kitas tinkamas įrodymas, kaip antai gamintojo techniniai 
dokumentai ar nepriklausomos įstaigos atlikto bandymo protokolas.  Kitu 
atveju konkurso dalyviai turi pateikti visus minėtus dokumentus, kuriuose 
būtų nurodytos kiekvieno siūlomo produkto specifikacijos. 
 

Laistymo praktika 
 
6. Taikant laistymo vandeniu ir vandens naudojimo vadybos priemones: 

• naudoti kuo daugiau ne geriamojo (lietaus, požeminio ar 
pakartotinai naudojamo) vandens; 

• plotuose, kuriuos nurodė perkančioji organizacija, naudoti mulčių, 
siekiant stabdyti vandens garavimą; 

• naudoti automatines drėkinimo sistemas, kaip nurodo perkančioji 
organizacija; 

• periodiškai teikti ataskaitas apie sunaudojamą vandens kiekį. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus techninius 
dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami šie kriterijai. Perkančioji 
organizacija nurodo gaires atsižvelgdama į klimatui ir laistymo sistemos 
naudojimo vietai būdingas vandens išteklių prieinamumo charakteristikas. 
 
7. Automatinės drėkinimo sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus: 

• jose įmanoma reguliuoti įvairioms sodo zonoms paskirstomo 
vandens kiekį; 

• jose turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti laistymo trukmei 
programuoti; 

• jose turi būti įrengti higrometrai, matuojantys dirvos drėgnumą ir 
automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra pakankamai 
drėgna (pavyzdžiui, po lietaus); 

• jeigu perkančioji organizacija laiko esant tikslinga, naudoti vietinių 
apdorotų šaltinių vandenį, pvz., lietaus vandens, gruntinių vandenų 
ir filtruotų buitinių nuotekų derinį. 

 

Laistymo praktika 
 
6. Taikant laistymo vandeniu ir vandens naudojimo vadybos priemones: 

• naudoti kuo daugiau ne geriamojo (lietaus, požeminio ar 
pakartotinai naudojamo) vandens;  

• plotuose, kuriuos nurodė perkančioji organizacija, naudoti mulčių, 
siekiant stabdyti vandens garavimą; 

• naudoti automatines drėkinimo sistemas, kaip nurodo perkančioji 
organizacija; 

• periodiškai teikti ataskaitas apie sunaudojamą vandens kiekį; 
• atlikti vandens poreikių tyrimus per vieną mėnesį nuo sutarties 

vykdymo pradžios, apibrėžti kiekvienam žaliajam plotui reikalingo 
vandens kiekį; 

• kai sodinami nauji augalai, siūlyti išdėstyti augalus atsižvelgiant į jų 
vandens poreikį, jeigu dėl to nebuvo sutarta anksčiau. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus techninius 
dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami šie kriterijai. Perkančioji 
organizacija nurodo gaires atsižvelgdama į klimatui ir laistymo sistemos 
naudojimo vietai būdingas vandens išteklių prieinamumo charakteristikas. 
 
7. Automatinės drėkinimo sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus: 

• jose įmanoma reguliuoti įvairioms sodo zonoms paskirstomo 
vandens kiekį; 

• jose turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti laistymo trukmei 
programuoti; 

• jose turi būti įrengti higrometrai, matuojantys dirvos drėgnumą ir 
automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra pakankamai 
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Tikrinimas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus techninius 
dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami šie kriterijai. Perkančioji 
organizacija nurodo gaires atsižvelgdama į vandens išteklių prieinamumo 
charakteristikas, būdingas klimatui ir laistymo sistemos naudojimo vietai. 

drėgna (pavyzdžiui, po lietaus); 
• jeigu perkančioji organizacija laiko esant tikslinga, naudoti vietinių 

apdorotų šaltinių vandenį, pvz., lietaus vandens, gruntinių vandenų 
ir filtruotų buitinių nuotekų derinį. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus techninius 
dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami šie kriterijai. Perkančioji 
organizacija nurodo gaires atsižvelgdama į vandens išteklių prieinamumo 
charakteristikas, būdingas klimatui ir laistymo sistemos naudojimo vietai. 
 

Atliekų tvarkymas 
 
8. Teikiant sodininkystės paslaugas susidariusios atliekos turi būti atskirai 

renkamos šia tvarka: 
• visos organinės atliekos (sudžiūvę lapai, genėjimo atliekos, žolė) 

turi būti kompostuojamos vietoje ar bendrovės patalpose arba šis 
darbas sutartimi pavedamas atliekų tvarkymo įmonei; 

• sumedėjusios organinės atliekos (šakos ir kt.) turi būti smulkinamos 
vietoje arba bendrovės patalpose ir naudojamos sutartiems plotams 
mulčiuoti; 

• pakuočių atliekos turi būti rūšiuojamos kaip įprastos miesto atliekos 
ir išmetamos į atitinkamus gatvės konteinerius (popierius, plastikas 
ir kt.). Tačiau pavojingų medžiagų, kaip antai augalų apsaugos 
produktų, pakuočių atliekos turi būti saugiai šalinamos patvirtintose 
jų surinkimo vietose arba perduodamos toliau tvarkyti patvirtintai 
atliekų tvarkymo įmonei. 

• variklinę alyvą turi rinkti ir tvarkyti patvirtinta atliekų tvarkymo 
įmonė. 

• kai sodo mašina nepataisomai sugenda, konkurso dalyvis turi 
nurodyti jos galutinės paskirties vietą. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus techninius 
dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami šie kriterijai. 
 

Atliekų tvarkymas 
 
8. Teikiant sodininkystės paslaugas susidariusios atliekos turi būti atskirai 

renkamos šia tvarka: 
• visos organinės atliekos (sudžiūvę lapai, genėjimo atliekos, žolė ir 

kt.) turi būti kompostuojamos vietoje ar bendrovės patalpose arba šis 
darbas sutartimi pavedamas atliekų tvarkymo įmonei; 

• sumedėjusios organinės atliekos (šakos ir kt.) turi būti smulkinamos 
vietoje arba bendrovės patalpose ir naudojamos sutartiems plotams 
mulčiuoti; 

• pakuočių atliekos turi būti rūšiuojamos kaip įprastos miesto atliekos 
ir išmetamos į atitinkamus gatvės konteinerius (popierius, plastikas 
ir kt.). Tačiau pavojingų medžiagų, kaip antai augalų apsaugos 
produktų, pakuočių atliekos turi būti saugiai šalinamos patvirtintose 
jų surinkimo vietose arba perduodamos toliau tvarkyti patvirtintai 
atliekų tvarkymo įmonei. 

• variklinę alyvą turi rinkti ir tvarkyti patvirtinta atliekų tvarkymo 
įmonė. 

• kai sodo mašina nepataisomai sugenda, rangovas turi nurodyti jos 
galutinės paskirties vietą. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus techninius 
dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami šie kriterijai. 
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Reguliarios ataskaitos 
 
9. Ataskaita turi būti parengiama kiekvienais metais; į ją įtraukiama 

informacija apie teikiant paslaugą suvartotą degalų kiekį, naudotų trąšų 
pavadinimai ir trąšų kiekiai, naudoti augalų apsaugos produktai ir 
tepalinės alyvos, pagamintų atliekų kiekis (nurodoma kiekvienos 
atliekų dalies kiekis ir jos paskirtis) bei informacija apie visą kitą 
veiklą, vykdytą teikiant paslaugas kaip apibrėžta sutartyje (priemonės 
sumažinti vartojamo vandens kiekį, sumažinti pakuočių kiekį ir t. t.). 

 
Tikrinimas. Perkančioji organizacija tikrina atitiktį sutarties vykdymo 
laikotarpiu. 
 

Reguliarios ataskaitos 
 
9. Ataskaita turi būti parengiama kiekvienais metais; į ją įtraukiama 

informacija apie teikiant paslaugą suvartotą degalų kiekį, naudotų trąšų 
pavadinimai ir trąšų kiekiai, naudoti augalų apsaugos produktai ir 
tepalinės alyvos, pagamintų atliekų kiekis (nurodoma kiekvienos atliekų 
dalies kiekis ir jos paskirtis) bei informacija apie visą kitą veiklą, 
vykdytą teikiant paslaugas kaip apibrėžta sutartyje (priemonės sumažinti 
vartojamo vandens kiekį, sumažinti pakuočių kiekį ir t. t.). 

 
Tikrinimas. Perkančioji organizacija tikrina atitiktį sutarties vykdymo 
laikotarpiu. 
 

Invaziniai augalai ir gyvūnai 
 
10. Perkančiajai organizacijai turi būti nedelsiant pranešama apie augalus ar 

gyvūnus, kuriuos galima priskirti invazinėms rūšims, ir turi būti imamasi 
reikiamų veiksmų, dėl kurių susitariama su organizacijos atstovu. 

 
Tikrinimas. Perkančioji organizacija tikrina atitiktį sutarties vykdymo 
laikotarpiu. 
 

Invaziniai augalai ir gyvūnai 
 
10. Perkančiajai organizacijai turi būti nedelsiant pranešama apie augalus ar 

gyvūnus, kuriuos galima priskirti invazinėms rūšims, ir turi būti imamasi 
reikiamų veiksmų, dėl kurių susitariama su organizacijos atstovu. 

 
Tikrinimas. Perkančioji organizacija tikrina atitiktį sutarties vykdymo 
laikotarpiu. 
 

Kenkėjų kontrolės valdymas 
 
11. Augalų cheminės apsaugos produktų naudojimą galima sumažinti 

taikant pakaitinius apsaugos nuo augalų pagrindinių ligų metodus 
(pvz., terminį, mechaninį ar biologinį apdorojimą). 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus techninius 
dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami šie kriterijai. 

Kenkėjų kontrolės valdymas 
 
11. Augalų cheminės apsaugos produktų naudojimą galima sumažinti 

taikant alternatyvius apsaugos nuo augalų pagrindinių ligų metodus 
(pvz., terminį, mechaninį ar biologinį apdorojimą). 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai privalo pateikti tinkamus techninius 
dokumentus, patvirtinančius, kad tenkinami šie kriterijai. 
 

 Nepageidaujamos fizinės priemaišos tręšimui naudojamų dirvožemio 
gerinimo priemonių sudėtyje 
 



24 
 

12. Galutiniame produkte stiklo, metalo ir plastiko (bendras kiekvienos 
medžiagos kiekis) kiekis turi būti mažesnis nei 0,5 % (matuojama 
sausoji masė. 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamų bandymų (EN 
13650, ISO 16772 arba lygiaverčių standartų) protokolus, patvirtinančius, 
kad minėtas kriterijus tenkinamas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

 Azoto kiekis tręšimui naudojamų dirvožemio gerinimo priemonių 
sudėtyje 
 
13. Azoto koncentracija produkto sudėtyje – ne didesnė nei 3 % bendrojo N 

(skaičiuojant nuo visos produkto masės), ir neorganinio pavidalo N – ne 
daugiau kaip 20 % bendrojo N (arba organinio pavidalo N≥ 80 %); 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamų bandymų (EN 
13650, ISO 16772 arba lygiaverčių standartų) protokolus, patvirtinančius, 
kad minėtas kriterijus tenkinamas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

 Tręšimui naudojamų dirvožemio gerinimo priemonių sukeliamas 
poveikis 
 
14. Produktai neturi trukdyti augalams išaugti ir vėliau vešėti; sausoji 

medžiaga turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % produktų sausosios masės; 
organinė medžiaga turi sudaryti ne mažiau kaip 20 % produktų sausosios 
masės. 

 



25 
 

Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamų bandymų (EN 
13650, ISO 16772 arba lygiaverčių standartų) protokolus, patvirtinančius, 
kad minėtas kriterijus tenkinamas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tręšimui naudojamų dirvožemio gerinimo priemonių sąsajos su 
sveikata ir sauga 
 
15. Produktuose pirminių ligos sukėlėjų didžiausios leistinos normos yra 

šios: 
• Salmonelės: nerasta 25 g produkto 
• Helminth ova: nerasta 1,5g produkto 
• E. coli: < 1000 MPN/g (MPN: tikėtiniausias skaičius). 

 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti atitinkamų bandymų (EN 
13650, ISO 16772 arba lygiaverčių standartų) protokolus, patvirtinančius, 
kad minėtas kriterijus tenkinamas. Bus laikoma, kad atitinkamu I tipo 
ekologiniu ženklu paženklinti ir išvardytuosius kriterijus tenkinantys 
produktai yra tinkami. Bus priimamas ir bet koks kitas tinkamas įrodymas, 
kaip antai gamintojo techniniai dokumentai ar nepriklausomos įstaigos 
atlikto bandymo protokolas. 
 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI. SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI. 
Nauji dekoratyviniai augalai.  
 
1. Papildomi taškai skiriami už ekologiškai išaugintų dekoratyvinių 

augalų naudojimą. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi nurodyti, kokią procentinę 
dekoratyvinių augalų, naudojamų teikiant paslaugas, dalį sudarys 
ekologiškai išauginti augalai pagal Reglamentą (EB) Nr. 834/2007. 

Nauji dekoratyviniai augalai.  
 
1. Papildomi taškai skiriami už ekologiškai išaugintų dekoratyvinių 

augalų naudojimą. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi nurodyti, kokią procentinę 
dekoratyvinių augalų, naudojamų teikiant paslaugas, dalį sudarys 
ekologiškai išauginti augalai pagal Reglamentą (EB) Nr. 834/2007. 
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Kiekvienų metų pabaigoje konkurso dalyvis turi pateikti visų naujų 
panaudotų augalų sąrašą, jų kainas ir, kai tinka, ekologiškos kilmės įrodymą. 

Kiekvienų metų pabaigoje konkurso dalyvis turi pateikti visų naujų 
panaudotų augalų sąrašą, jų kainas ir, kai tinka, ekologiškos kilmės įrodymą. 
 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 
Teikiant paslaugas naudojamos transporto priemonės 

 
1. Transporto priemonės, naudojamos teikiant paslaugą, turi atitikti bent 

EURO 4 arba IV išmetamųjų dujų standartus. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti transporto priemonių, kurios 
bus naudojamos teikiant paslaugas, sąrašą ir atitinkamus šių priemonių 
techninius aprašymus, kuriuose būtų nurodyti jų išmetamų teršalų kiekiai. 
Jeigu pradėjus vykdyti sutartį reikalavimų nėra laikomasi, perkančioji 
organizacija nustato apibrėžtos trukmės laikotarpį (pvz., šešis mėnesius), per 
kurį rangovas turi prisitaikyti prie sutarties nuostatos. 

Teikiant paslaugas naudojamos transporto priemonės 
 
1. Transporto priemonės, naudojamos teikiant paslaugą, turi atitikti bent 

EURO 5 arba V išmetamųjų dujų standartus. 
 
Tikrinimas. Konkurso dalyviai turi pateikti transporto priemonių, kurios 
bus naudojamos teikiant paslaugas, sąrašą ir atitinkamus šių priemonių 
techninius aprašymus, kuriuose būtų nurodyti jų išmetamų teršalų kiekiai. 
Jeigu pradėjus vykdyti sutartį reikalavimų nėra laikomasi, perkančioji 
organizacija nustato apibrėžtos trukmės laikotarpį (pvz., šešis mėnesius), per 
kurį rangovas turi prisitaikyti prie sutarties nuostatos. 
 

Darbuotojų mokymas 
 
2. Sodininkystės paslaugas teikiantys darbuotojai turi būti išmokyti taikyti 

mažesnį poveikį aplinkai darančius sodininkystės veiklos metodus, 
kuriuos reikia naudoti teikiant paslaugą. Mokymas turėtų apimti tokias 
temas, kaip antai vandens ir energijos taupymo praktika; atliekų kiekio 
mažinimas, atliekų tvarkymas ir atranka, atsinaujinančių žaliavų 
pagrindu pagamintų produktų naudojimas; chemijos produktų bei 
talpyklų naudojimas bei tvarkymas; saugus, teisėtas pesticidų, taip pat 
herbicidų, naudojimas, įskaitant atsparumo pesticidams išvengimą ir t. t. 
Prieš suteikiant leidimą darbuotojams imtis pavojingų darbų, jie turi būti 
tinkamai išmokomi (taip  pat ir naudoti chemines medžiagas). 

 
Tikrinimas.  Sudaręs sutartį rangovas turi pateikti mokymo planą, o 
sutarties laikotarpio pabaigoje – naujų ir nuolatinių darbuotojų dalyvavimo 
mokymo veikloje sertifikatą.  
 

Darbuotojų mokymas 
 
2. Sodininkystės paslaugas teikiantys darbuotojai turi būti išmokyti taikyti 

mažesnį poveikį aplinkai darančius sodininkystės veiklos metodus, 
kuriuos reikia naudoti teikiant paslaugą. Mokymas turėtų apimti tokias 
temas, kaip antai vandens ir energijos taupymo praktika; atliekų kiekio 
mažinimas, atliekų tvarkymas ir atranka, atsinaujinančių žaliavų 
pagrindu pagamintų produktų naudojimas; chemijos produktų bei 
talpyklų naudojimas bei tvarkymas; saugus, teisėtas pesticidų, taip pat 
herbicidų, naudojimas, įskaitant atsparumo pesticidams išvengimą ir t. t. 
Prieš suteikiant leidimą darbuotojams imtis pavojingų darbų, jie turi būti 
tinkamai išmokomi (taip  pat ir naudoti chemines medžiagas). 

 
Tikrinimas.  Sudaręs sutartį rangovas turi pateikti mokymo planą, o 
sutarties laikotarpio pabaigoje – naujų ir nuolatinių darbuotojų dalyvavimo 
mokymo veikloje sertifikatą.  
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Aiškinamosios pastabos 
 
Darbuotojų mokymas. Mokant darbuotojus kitų, su aplinkosauginiais kriterijais tiesiogiai nesusijusių, tačiau sveikatos apsaugai svarbių dalykų, reikėtų 
aptarti ir sveikatos apsaugos nuo triukšmo, dulkių, cheminių medžiagų tvarkymo bei kitus klausimus. 
 
Herbicidai ir pesticidai. ES lygmeniu didėja nerimas dėl herbicidų ir pesticidų naudojimo ir vis didėjančio atsparumo šiems produktams; visoje ES 
vykdomas standartų derinimas.  
 
Informacija apie cheminių medžiagų poveikį ir cheminę saugą pateikta adresu http://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines. 
 
Patvirtinti veikliųjų medžiagų sąrašai pateikiami ES pesticidų duomenų bazėje adresu http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 
 
Ekologiškai išaugintų dekoratyvinių augalų procentinė dalis. Perkančioji organizacija turės nurodyti, kaip bus nustatoma procentinė dalis – pagal kiekį ar 
išleistų pinigų sumą (eurais). 
 
Invaziniai augalai ir gyvūnai. Didėja susirūpinimas dėl invazinių augalų ir gyvūnų4. Invazinių augalų ir gyvūnų naikinimas paprastai aptariamas atskiroje 
sutartyje, nes tai nėra įprasta veikla. Sudarius atitinkamą sutartį galima užtikrinti reikiamą šalinimo lygį. Kelių šalinimo metodų (standartų derinimo) 
aprašymas pateiktas Jungtinės Karalystės Vyriausybės verslo nuorodų svetainėje5. 
 
I tipo arba ISO 14024 standarto ekologiniai ženklai. I tipo arba ISO 14024 standarto ekologiniai ženklai – ženklai, kurių gavimo kriterijus nustato 
nepriklausoma įstaiga ir jų naudojimas kontroliuojamas taikant sertifikavimo ir audito procesus. Šie kriterijai yra labai skaidrus, patikimas ir nepriklausomas 
informacijos šaltinis. Ženklai turi atitikti šias sąlygas:  

• su ženklu siejami reikalavimai grindžiami moksliniais įrodymais;  
• tvirtinant ekologinius ženklus dalyvauja visos suinteresuotosios šalys, pvz., valstybės institucijos, vartotojai, gamintojai, platintojai ir aplinkos 

apsaugos organizacijos;  
• jie yra prieinami visoms suinteresuotosioms šalims. 

 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 
5 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES  

http://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
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Vykdydamos viešąjį pirkimą perkančiosios organizacijos gali reikalauti laikytis su tam tikrais ekologiniais ženklais siejamų reikalavimų ir ekologinis ženklas 
gali būti naudojamas kaip atitikties įrodymas. Tačiau joms neleidžiama kelti reikalavimo, kad produktas būtų paženklintas ekologiniu ženklu. Be to, 
perkančiosios organizacijos gali naudoti tik tuos ekologinio ženklo kriterijus, kurie susiję su produkto ar pačios paslaugos charakteristikomis arba gamybos 
procesu, tačiau ne su bendruoju bendrovės valdymu susijusius kriterijus. 
 
Sodininkystės transporto priemonės. Jei į išsamius kriterijus įtraukiami Euro 5 ar V išmetamųjų teršalų kiekio reikalavimai, kaip sodininkystės transporto 
priemones leidžiama naudoti tik 2000–2001 m. ar vėlesnių metų transporto priemones arba modifikuotas transporto priemones, atitinkančias išmetamo teršalų 
kiekio reikalavimus. Automobiliniams furgonams taikomi ŽVP reikalavimai nurodyti Transporto ES ŽVP kriterijų dokumente. 
 
Darbuotojų uniformos. Darbuotojų uniformų reikalavimai nurodyti Tekstilės gaminių ES ŽVP kriterijų skyriuje. 
 
Atitikties įrodymas. Kur nurodyta, kad tikrinant atitiktį kriterijams galima naudoti kitas tinkamas įrodymo priemones, tokiu įrodymu gali būti laikomi 
gamintojo techniniai dokumentai, pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas ar kitas atitinkamas įrodymas. Perkančioji organizacija kiekvienu konkrečiu 
atveju turi įsitikinti, atsižvelgdama į techninius ir (arba) teisinius aspektus, ar pateiktą įrodymą galima laikyti tinkamu. 
 
Tikrinimas. Norėdami įrodyti, kad dirvožemį gerinančios medžiagos atitinka kriterijus, konkurso dalyviai gali naudoti atitinkamą ES ekologinį ženklą ar kitas 
tinkamas priemones, pvz., laboratorinius bandymus. Įrodant dekoratyvinių augalų atitiktį ekologinių reikalavimų standartui leidžiama naudoti ekologiškų 
produktų logotipą ar bet kokią kitą atitinkamą priemonę. Vertinant augalų talpyklas leidžiama naudoti „Blue Angel“ ar tiekėjo arba augalų medelyno valdytojo 
deklaraciją. Kai tikrinamos drėkinimo sistemos, konkurso dalyviai gali pateikti įrangos techninius dokumentus. Kai tikrinamos sodininkystės mašinos, 
kurioms taikomi gamybos proceso ir išmetamų teršalų kiekio kriterijai, kaip patvirtinamuosius dokumentus leidžiama pateikti gamintojo deklaracijas ir 
mašinų techninius dokumentus. Kai tikrinamos tepalinės alyvos, atitiktis įrodoma pateikiant įvairius ekologinius ženklus. Jeigu produktas nėra sertifikuotas, 
įrodydamas atitiktį konkurso dalyvis turi įteikti produkto saugos duomenų lapą arba, kai saugos duomenų lapai nepakankamai išsamūs, laboratorinių bandymų 
protokolus.  
 
Kai tikrinami sodininkystės paslaugoms naudojami produktai, galima remtis nurodytaisiais dokumentais. Kadangi daug reikalavimų naudojami kaip sutarties 
vykdymo nuostatos, sudarytos sutarties vykdymą svarbu tinkamai valdyti, prižiūrėti ir kontroliuoti. 
 
 
Sąnaudų problematika 
 
Jeigu teikiant sodininkystės paslaugas būtų laikomasi aplinkos kriterijų, viešosioms administracijoms pavyktų sutaupyti lėšų. Visų pirma naudojant 
endemines, gerai prie vietinių sąlygų prisitaikiusias rūšis, pvz., pavyktų gerokai sumažinti laistymo ir kenkėjų kontrolės sąnaudas. Veiksmingų drėkinimo 
sistemų ir apdairus komposto, dirvožemio gerinimo priemonių ir augalų apsaugos produktų naudojimas yra tinkamiausi galimo sąnaudų mažinimo pavyzdžiai. 
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Tačiau konkrečių duomenų apie skirtingas sodininkystės produktų kainas ar mažesnį poveikį aplinkai darančias mašinas nėra. Papildomų sąnaudų retsykiais 
gali susidaryti dėl mažesnį poveikį aplinkai darančių naudojamų sodininkystės produktų, už kuriuos tenka brangiau mokėti, pvz., už ekologiškus augalus, 
biologiškai skaidžias talpyklas, ekologiniais ženklais pažymėtas dirvožemio gerinimo priemones. Alternatyvūs augalų apsaugos metodai taip pat gali būti 
brangesni (pvz., biologinės ir mechaninės kenkėjų kontrolės priemonės). 
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