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Sertificēšanas kārtība

 Pēc  MK Nr.485,  «Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles 

kārtība », noteikumiem, operatoram jāiesniedz noteiktā informācija un 

iesniegums: 

 1.1.par dzīvniekiem, primāro produktu ražošanu un savvaļas augu 

vākšanu – līdz attiecīgā gada 1.aprīlim;

 1.2. par produktu apstrādi, pārstrādi, realizāciju, tai skaitā izmantošanu 

sabiedriskajā ēdināšana, un  importēšanu no trešajām valstīm – visu gadu

 1.3.par mēslošanas līdzekļu un augu aizsardzības līdzekļu apriti- visu 

gadu



Prasības, kas noteiktas MK noteikumos Nr.485

BILOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS UZRAUDZĪBAS UN KONTROLES 
KĀRTĪBA

 Ir izstrādāts un iesniegts kontroles institūcijā augu maiņas 

plāns.

 Tauriņziežus, kā galveno kultūru vai pasējā audzē platībā, kas 

aizņem vismaz 20% no saimniecības aramzemes. Šajā platībā 

var ieskaitīt tauriņziežus, kas iesēti ilggadīgo stādījumu 

rindstarpās. 



 Atšķirīgu sugu graudaugus vienā laukā audzē ne ilgāk kā 3 

gadus pēc kārtas, bet vienas sugas graudaugus ne ilgāk kā 2 

gadus pēc kārtas. 

 Krustziežu dzimtas kultūraugus vienā laukā audzē ne biežāk 

kā 1X4 gados.

 Pākšaugus, kartupeļus un vienas dzimtas dārzeņus, izņemot 

daudzgadīgos, atklātā laukā, vienā un tajā pašā vietā audzē ne 

biežāk kā 1X3 gados



Saimniecībā ir izveidota lauku vēstures uzskaites sistēma, 
kurā par attiecīgo lauku norāda šādu informāciju

Lauka nosaukums vai numurs un platība

Audzētā kultūrauga suga un šķirne, kā arī priekšaugs

Agrotehniskie pasākumi un  to īstenošanas datums

Kultūrauga sējas vai stādīšanas datums, izsējas norma 

vai stādīšanas biezība



Izmantotā organiskā, minerālā mēslojuma un 

kaļķojamā materiāla veids un iestrādes datums

Izmantotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, 

deva un lietošanas datums

Iegūtās produkcijas veids un daudzums



Prasības augļkopības saimniecībā.

 Ierīkojot jaunus augļu koku un ogulāju stādījumus tos stāda un 

uztur noteikumu pielikumā noradītajā optimālajā biezībā atkarībā no 

izvēlētās šķirnes īpašībām, audzēšanas veida, kā arī saimniecībā 

izmantotās kopšanas tehnikas. 

(MK noteikumu Nr.485 1.² pielikumā.)

 Augļu dārzā var būt papuve vai zālājs ko regulāri pļauj un zāli 

sasmalcina vai nogana. 

 Jaunajiem augļu kokiem apdobes mulčē. 



 Ja nepieciešams, ir ierīkoti aizsargstādījumi, kuros kaitīgo organismu 

ienaidnieku savairošanai izvietoti vismaz 10 putnu būrīši vai laktas 

uz augļu dārza hektāru. 

 Koku vainagus un ogulājus kopj, slimību un kaitēkļu bojātos zarus 

izgriež, kā arī bojātos augļus izvāc no dārza un iznīcina. 



Prasības dārzeņu audzētājiem.

 Audzējot dārzeņus ievēro izsējas un stādīšanas normas atbilstoši MK 
noteikumu Nr.485 1.² pielikumam.   



Pārbaudēs konstatētie pārkāpumi

 Nav prasībām atbilstoša lauku vēsture un saražotās 

produkcijas uzskaite

 Nav atbilstošs augu maiņas plāns

 Izmantots konvencionāls sēklas materiāls bez VAAD atļaujas

 Nav korekti aizpildīts Ražošanas plāns un cita dokumentācija 

par konkrēto gadu

 Nav sakārtota grāmatvedības uzskaite



 Lietota kodināta sēkla ( atkārtots pārejas periods laukam) 

 Nejaušs piesārņojums ar neatļautām vielām 

( atkārtots pārejas periods laukam)

 Izmantoti neatļauti mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļi 

( anulēts sertifikāts)



Aktualitātes 2019.gadā

 2019.gadā atbalsta pretendenti nav tiesīgi uzņemties jaunas daudzgadu 

saistības un nedrīkst paplašināties.

 Arī 2019.gadā, ja atbalsta pretendents neizpildīs nosacījumu par BLA 

minimāliem ieņēmumiem sankcija netiks piemērota.

 Ja BLA saimniecībā nebūs sertificēti īpašumā vai turējumā esoši zirgi, 

kas tiek izmantoti sportam, tūrismam u.c. sankcija netiks piemērota un 

tiks uzskatīts, ka visa saimniecība kopumā ir sertificēta. 

 Drīkstēs nodot un pārņemt saistības.
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