Aktualitātes sēklkopības jomā
12.03.2020.

Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā
(spēkā no 01.12.2019.)

•

Iekļauti sodi par sēklu tirdzniecības prasību pārkāpumiem (stāsies spēkā ar
01.07.2020.)

•

Precizēta sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrācijas kārtība un svītrošana
no reģistra.

•

Precizētas VAAD funkcijas, atbilstoši faktiskajai situācijai.

•

Precizēta katalogā un šķirņu sarakstā norādāmā informācija.

•

Svītrotas normas, kas dublējas.
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Grozījumi sēklu ekvivalences noteikumos
Spēkā no 07.01.2020.

 Noteikumi papildināti ar 2 jaunām trešajām valstīm no kurām var
ievest sēklas:
 Brazīlija- labības un lopbarības augu sēklas
 Moldova-labības, dārzeņu, eļļas augi un šķiedraugu
sēklas
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Grozījumi Labības sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumos
(Plānotais spēkā stāšanās datums – 01.06.2020)

Reģistrācija sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā
Saskaņā ar grozījumiem Sēklu un šķirņu aprites likumā precizēta sēklaudzētāju,
sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācijas kārtība un svītrošana no
reģistra:
 Dienests svītros no reģistra, ja divu gadu laikā pēc pēdējā iesnieguma
saņemšanas dienas persona nav iesniegusi iesniegumu sēklu sertifikācijai.
 Dienests tīmekļa vietnē ievieto informāciju par reģistrētām personām, kas
pēdējo divu gadu laikā ir iesniegušas iesniegumu sēklu sertifikācijai.
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Grozījumi Labības sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumos
(Plānotais spēkā stāšanās datums – 01.06.2020.)

Lauku apskate
 Mainīts termiņš iesnieguma iesniegšanai – līdz 25.maijam.
Ja sēklaudzētājs pretendē uz valsts vai ES atbalstu, iesniegumu iesniedz pēc
iesnieguma iesniegšanas LAD, informācijai par sēklaudzēšanas lauku abos
iesniegumos jābūt vienādai.
 Sēklaudzētājs nodrošina:
• Dienesta inspektoram piekļuvi sēklaudzēšanas laukam un uzrāda
sēklaudzēšanas lauka atrašanās vietu dabā;
• Darba drošības prasību ievērošanu lauku apskates laikā, pirms tam
informējot dienesta inspektoru par sēklaudzēšanas sējumos lietotajiem
augu aizsardzības līdzekļiem, norādot to nosaukumu, lietošanas laiku un
vienojoties par lauku apskates veikšanas laiku.
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Grozījumi Labības sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumos
(Plānotais spēkā stāšanās datums – 01.06.2020.)

Sēklu kvalitātes novērtēšana
 Plānots, ka turpmāk sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments tirdzniecībai paredzētām
sēklām būs – etiķete vai, gadījumos, ja sēkla iegūta tai pat sēklaudzēšanas
uzņēmumā - sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst
noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām.
 Plānots atteikties no sēklu sertifikāta, tā vietā izsniedzot sēklu testēšanas pārskatu,
kurā iekļauj attiecīgu norādi par sēklu kvalitātes atbilstību noteikumu prasībām vai
neatbilstību.
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Grozījumi Labības sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumos
(Plānotais spēkā stāšanās datums – 01.06.2020.)

 Plānots sēklām, kas apstrādātas ar biopreperātiem, augu aizsardzības
līdzekļiem vai ķīmiskām vielām turpmāk mitrumu un kaitēkļus
nenoteikt.
 Plānots, ka sēklas tiktu sertificētas uz šādiem termiņiem:
 2 gadiem, ja dīgtspēja ir par 5 % augstāka par minimālo dīgtspēju
(apstrādātām sēklām)
 2 gadiem, ja dīgtspēja ir par 5 % augstāka par minimālo dīgtspēju,
mitrums ir kā šobrīd noteikts 1 gadam un nav konstatēti kaitēkļi
(neapstrādātām sēklām)
 1 gads – ja sēklas atbilst minimālai dīgtspējai vai tā ir līdz 5 %
augstāka, mitrums kā augstāk noteikts un nav kaitēkļi
 3 mēneši- ja paaugstināts mitrums un konstatēti kaitēkļi
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Grozījumi Labības sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumos
(Plānotais spēkā stāšanās datums – 01.06.2020.)

 Tirdzniecībai paredzētām sēklām (ja nav mainīts sēklu iesaiņojums)
atkārtota sēklu pārbaude attiecīgi būtu pēc 1 gada vai 3 mēnešiem.
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Grozījumi kartupeļu sēklaudzēšanas un
sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumos
(Plānotais spēkā stāšanās datums – 01.06.2020.)

 Saskaņā ar grozījumiem Sēklu un šķirņu aprites likumā precizēta sēklaudzētāju, sēklu
sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācijas kārtība un svītrošana no reģistra.

Lauku apskate
 Mainīts termiņš iesnieguma iesniegšanai – līdz 25.maijam.
Ja sēklaudzētājs pretendē uz valsts vai ES atbalstu, iesniegumu iesniedz pēc
iesnieguma iesniegšanas LAD, informācijai par sēklaudzēšanas lauku abos iesniegumos
jābūt vienādai.

 Sēklaudzētājs nodrošina:
• Dienesta inspektoram piekļuvi sēklaudzēšanas laukam un uzrāda sēklaudzēšanas lauka
atrašanās vietu dabā;
• Darba drošības prasību ievērošanu lauku apskates laikā, pirms tam informējot
dienesta inspektoru par sēklaudzēšanas sējumos lietotajiem augu aizsardzības
līdzekļiem, norādot to nosaukumu, lietošanas laiku un vienojoties par lauku apskates
veikšanas laiku.
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Grozījumi kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas
kartupeļu tirdzniecības noteikumos
(Plānotais spēkā stāšanās datums – 01.06.2020.)

Sēklu kvalitātes novērtēšana
 Plānots, ka turpmāk sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments tirdzniecībai
paredzētām sēklām būs – etiķete vai, gadījumos, ja sēkla iegūta tai pat
sēklaudzēšanas uzņēmumā - sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu
partija atbilst noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām.

 Plānots atteikties no sēklu sertifikāta, tā vietā izsniedzot sēklu testēšanas
pārskatu, kurā iekļauj attiecīgu norādi par sēklu kvalitātes atbilstību
noteikumu prasībām vai neatbilstību.
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Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas
kartupeļu tirdzniecības noteikumi
Jauni kaitīgie organismi (0% tolerance visām kategorijām) :
Lauka apskatēs – Candidatus Liberibacter solanacearum
Zebra chip (ierosina baktērija)

Candidatus Phytoplasma solani
Kartupeļu stolbūra
mikoplazma
(baktērija)
Sēklu partijām (bija
Karantīnas organims)
Ditylenchus destructor Bubuļu nematode
(potato tuber nematode)
pazīmes augiem un bumbuļiem –
UNECE Guide to Seed Potato Diseases, Pests and Defects
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Grozījumi Lopbarības augu sēklaudzēšanas
un sēklu tirdzniecības noteikumos

Reģistrācija sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā
Saskaņā ar grozījumiem Sēklu un šķirņu aprites likumā precizēta
sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju un tirgotāju reģistrācijas
kārtība un svītrošana no reģistra:
 Dienests svītros no reģistra, ja divu gadu laikā pēc pēdējā iesnieguma
saņemšanas dienas persona nav iesniegusi iesniegumu sēklu
sertifikācijai.
 Dienests tīmekļa vietnē ievieto informāciju par reģistrētām personām,
kas pēdējo divu gadu laikā ir iesniegušas iesniegumu sēklu
sertifikācijai.
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Grozījumi Lopbarības augu sēklaudzēšanas
un sēklu tirdzniecības noteikumos

Lauku apskate
 Mainīts termiņš iesnieguma iesniegšanai – līdz 25.maijam.
Ja sēklaudzētājs pretendē uz valsts vai ES atbalstu, iesniegumu iesniedz
pēc iesnieguma iesniegšanas LAD, informācijai par sēklaudzēšanas lauku
abos iesniegumos jābūt vienādai.
 Sēklaudzētājs nodrošina:
• Dienesta inspektoram piekļuvi sēklaudzēšanas laukam un uzrāda
sēklaudzēšanas lauka atrašanās vietu dabā;
• Darba drošības prasību ievērošanu lauku apskates laikā, pirms tam
informējot dienesta inspektoru par sēklaudzēšanas sējumos lietotajiem
augu aizsardzības līdzekļiem, norādot to nosaukumu, lietošanas laiku un
vienojoties par lauku apskates veikšanas laiku.
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Grozījumi Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu
tirdzniecības noteikumos

Sēklu kvalitātes novērtēšana
 Plānots, ka turpmāk sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments tirdzniecībai
paredzētām sēklām būs – etiķete vai, gadījumos, ja sēkla iegūta tai
pat sēklaudzēšanas uzņēmumā - sēklu testēšanas pārskats ar
norādi, ka sēklu partija atbilst noteikumos attiecīgajai kategorijai
noteiktajām prasībām.

 Plānots atteikties no sēklu sertifikāta, tā vietā izsniedzot sēklu
testēšanas pārskatu, kurā iekļauj attiecīgu norādi par sēklu kvalitātes
atbilstību noteikumu prasībām vai neatbilstību.
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Grozījumi Lopbarības augu sēklaudzēšanas
noteikumos

 Plānots
sēklām, kas apstrādātas ar biopreperātiem, augu aizsardzības
līdzekļiem vai ķīmiskām vielām turpmāk mitrumu un kaitēkļus nenoteikt.
 Plānots, ka sēklas tiktu sertificētas uz šādiem termiņiem:
 2 gadiem, ja dīgtspēja ir par 5 % augstāka par minimālo dīgtspēju (apstrādātām
sēklām)
 2 gadiem, ja dīgtspēja ir par 5 % augstāka par minimālo dīgtspēju, mitrums ir
kā šobrīd noteikts 1 gadam (neapstrādātām sēklām)
 1 gads – ja sēklas atbilst minimālai dīgtspējai vai tā ir līdz 5 % augstāka,
mitrums kā augstāk noteikts
 3 mēneši- ja paaugstināts mitrums
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Paldies par uzmanību!
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