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REGULA (ES) 2018/848 
II PIELIKUMS I daļa. Ražošanas noteikumi augkopībā

1.8.1. Augu un augu produktu, kas nav augu reproduktīvais materiāls, ražošanā drīkst izmantot tikai bioloģisku augu reproduktīvo materiālu

1.8.5.1. ja bioloģiskais un pārejas augu reproduktīvais materiāls nav pieejams pietiekamā kvalitātē vai daudzumā, lai apmierinātu operatora vajadzības, 
kompetentās iestādes var atļaut izmantot nebioloģisko augu reproduktīvo materiālu

1.8.5.5. Nebioloģiskā augu reproduktīvā materiāla izmantošanas atļauju piešķir atsevišķiem lietotājiem, vienā reizē vienai sezonai, un par atļaujām 
atbildīgās kompetentās iestādes, kontroles iestāde vai kontroles institūcija reģistrē atļautā augu reproduktīvā materiāla daudzumus.

1.8.5.6. Dalībvalstu kompetentās iestādes izveido oficiālu sarakstu ar sugām, pasugām vai šķirnēm (vajadzības gadījumā tās sagrupējot), par kurām ir 
konstatēts, ka bioloģiskais vai pārejas augu reproduktīvais materiāls ir pieejams pietiekamā daudzumā, un šķirnēm, kas ir piemērotas to teritorijai

The competent authorities of the Member States shall create an official list of species, subspecies or varieties (grouped if applicable) for which it is established that organic or in-conversion plant 
reproductive material is available in sufficient quantities and for the appropriate varieties in their territory.

1.8.5.7. Atkāpjoties no 1.8.5.5. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes katru gadu visiem attiecīgajiem operatoriem var piešķirt vispārējo atļauju 
izmantot:

• a) konkrētu sugu vai pasugu, ja un ciktāl neviena attiecīgā šķirne 26. panta 1. punktā minētajā datubāzē vai 26. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
minētajā sistēmā nav reģistrēta;

• b) konkrētu šķirni, ja un ciktāl ir izpildīti 1.8.5.1. punkta c) apakšpunktā paredzētie nosacījumi.

• Operatori, kas izmanto vispārējo atļauju, kārto izmantoto daudzumu uzskaiti, savukārt par atļaujām atbildīgā kompetentā iestāde atļautā nebioloģiskā 
augu reproduktīvā materiāla daudzumus ieraksta sarakstā



REGULA (ES) 2018/848
53. pants Atkāpes, atļaujas un ziņojums

1. Atkāpes no bioloģiskā augu reproduktīvā materiāla un bioloģiski audzētu dzīvnieku izmantošanas, kas paredzētas II pielikuma I daļas 1.8.5. punktā beidzas 

2036. gada 31. decembrī.

6. Katru gadu līdz 30. jūnijam dalībvalstis dara Komisijai un pārējām dalībvalstīm pieejamu:

• a) informāciju, kas sniegta datubāzē, kas minēta 26. panta 1. punktā, un sistēmās, kas minētas 26. panta 2. punktā, un, attiecīgā gadījumā, sistēmās, kas minētas 
26. panta 3. punktā;

• b) informāciju par atkāpēm, kuras piešķirtas saskaņā ar II pielikuma I daļas 1.8.5. punktu

7. Līdz 2026. gada 31. decembrim Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par pieejamību Savienības tirgū un, attiecīgā gadījumā, par iemesliem 
ierobežotai pieejamībai attiecībā uz: a) bioloģisko augu reproduktīvo materiālu;

2. No 2029. gada 1. janvāra , pamatojoties uz secinājumiem par bioloģiskā augu reproduktīvā materiāla, kas izklāstīti šā panta 7. punktā paredzētajā ziņojumā, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus ar ko groza šo regulu un:

a) izbeidz II pielikuma I daļas 1.8.5. punktā agrāk nekā 2036. gada 31. decembrī vai pagarina tās ilgāk par minēto datumu

5. Pagarinot 2., 3. un 4. punktā minētās atkāpes vai atļaujas, Komisija to dara tikai tik ilgi, kamēr tai ir informācija – jo īpaši tā, ko dalībvalstis sniegušas saskaņā ar 
6. punktu –, kas apstiprina attiecīgā augu reproduktīvā materiāla, dzīvnieku vai barības nepieejamību Savienības tirgū.



Saskarsmes 
punkti

pavairošanas 
materiāla 
datu bāze

vispārējās 
atļaujas

izmantoto 
daudzumu 

uzskaite

individuālā 
atļauja



Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un 
veģetatīvās pavairošanas materiāla datu bāze



Termiņi
Informācijas 
ievietošanai
pavairošanas 
materiāla 
datu bāzē
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sēklas un sēklas kartupeļi

• Dārzeņi – 20. janvāris

• Labība, lopbarības augi, bietes, eļļas augi, šķiedraugi
(izņemot ziemāju formas) - 5. februāris

• Kartupeļi - 5. aprīlis

• Ziemāju formas lopbarības, eļļas augi (piem., ziemas 
rapsis, ziemas ripsis, smilts vīķi, ungāru vīķi)– 20. jūlijs

• Ziemāju labība– 5. septembris

cits veģetatīvais pavairošanas materiāls

• Zemenes, rabarberi, sparģeļi audzēšanai atklātā laukā - 5. 
aprīlis un 20. jūlijs

• Citi atklātā lauka dārzeņi - 5. aprīlis un 15. septembris

• Augļu koki un krūmogulāji - 5. aprīlis un 15. septembris



http://registri.vaad.gov.lv/reg/bio_seklas.aspx
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Vispārējā atļauja izmantot pavairošanas materiālu, 
kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības 
ražošanas metodi



Vispārējā atļauja

10

VAAD lēmums pēc ZM starpinstitūciju DG priekšlikuma

publicēts Latvijas Vēstnesī (par nākamo gadu – parasti iepriekšējā gada beigās)

Galvenais pamatprincips – vai sugai LV tiek veikta sēklaudzēšana

Nav jāpieprasa Individuālā atļauja

Nav jāmaksā valsts nodeva

Jāsniedz informācija par izmantoto daudzumu

http://registri.vaad.gov.lv/reg/visparejas_atlaujas.aspx



Lēmums par vispārējās atļaujas piešķiršanu 2022. gadā
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Sugas, kas nav minētas 
normatīvajos aktos par 

sēklaudzēšanu un 
sēklu tirdzniecību

Dārzeņi Bietes

Lopbarības kultūraugu 
sugas (ne visas)

Rapsis, saulespuķes
Bizantijas auzas, spelta 

kvieši, kukurūza

https://www.vestnesis.lv/op/2021/246.29


www.vaad.gov.lv
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Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un 
pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā 
lauksaimniecībā



Vai vajag pieprasīt VAAD atļauju konvencionālas
izcelsmes materiāla izmantošanai?
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NĒ

- Pavairošanas mērķiem (reģistrēts
sēklaudzētājs, pieteikums lauku
apskatei)

- Sugai – VISPĀRĒJĀ ATĻAUJA

JĀ

- BIO produkcijas ražošanai, kas nav 
pavairošanas materiāls

- PM netiek piedāvāts BIO sēklu/PM 
datu bāzē, vai nepieciešama cita šķirne
- Nav VISPĀRĒJĀ ATĻAUJA



Termiņi
individuālas
atļaujas
pieprasīšanai
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sēklas un sēklas kartupeļi

• Dārzeņi – 15. jūnijs

• Labība, lopbarības augi, bietes, eļļas augi, šķiedraugi
(izņemot ziemāju formas) - 15. jūnijs

• Kartupeļi - 15. jūnijs

• Ziemāju formas lopbarības, eļļas augi (piem., ziemas 
rapsis, ziemas ripsis, smilts vīķi, ungāru vīķi)– 20. augusts

• Ziemāju labība– 15. oktobris

cits veģetatīvais pavairošanas materiāls

• Zemenes, rabarberi, sparģeļi audzēšanai atklātā laukā -
20. septembris

• Citi atklātā lauka dārzeņi - 20. septembris

• Augļu koki un krūmogulāji - 20. maijs un 15. oktobris





Atļauja konvencionālas izcelsmes
pavairošanas materiāla izmantošanai
bioloģiskajā lauksaimniecībā

• 2021.gada februārī ieviests e-pakalpojums 
zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē

https://epakalpojumi.zm.gov.lv/

• 2021 visi pieprasījumi apstradāti izmantojot šo
vietni (vairāk kā 1000 klientu un 1500 pieprasījumu)

• Ceļvedis pieejams VAAD mājas lapā: E-
pakalpojuma lietotāja ceļvedis 

• Veikta pakalpojuma lietotāju aptauja – saņemtas 85 
atbildes

• Aicinām izmantot šo platformu, ātrākai, ērtākai un 
precīzākai pakalpojuma saņemšanai

https://epakalpojumi.zm.gov.lv/
https://www.vaad.gov.lv/sites/vaad/files/media_file/celvedis_019_2022_v2.pdf


E-pakalpojumi zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē

• E-pakalpojumu vietnes adrese:
https://epakalpojumi.zm.gov.lv/

• Sīkāka informācija par to, kā uzsākt 
darbu e-pakalpojumu vietnē, 
pieejama ceļvedī “Kā lietot e-
pakalpojumu vietni”. 

• Sīkāka informācija par to, kā e-
pakalpojumu vietnē aizpildīt un 
iesniegt pakalpojumu pieteikumus, 
pieejama "E-pakalpojuma 
lietotāja ceļvedī" zem konkrētā 
pakalpojuma apraksta (skat. 
zemāk).

https://epakalpojumi.zm.gov.lv/
https://www.vaad.gov.lv/lv/media/1517/download


Individuālā atļauja
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Valsts adrešu
reģistrs
https://www.kadastrs.lv/varis#



Pamatojums atļaujas pieprasīšanai
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A- neviena sugas, ko vēlos 
iegūt, šķirne, nav reģistrēta BIO 

PM datu bāzē

B - neviens piegādātājs nevar 
laikus piegādāt PM, kaut arī 

esmu savlaicīgi pasūtījis 

C- šķirne, ko vēlos iegūt nav
iekļauta BIO PM  datu bāzē un 

es spēju pierādīt, ka neviena no 
iekļautajām šīs sugas 

alternatīvām nav piemērota, lai 
veiktu ražošanu

D - vēlos šķirni izmantot 
pētniecībā, neliela apjoma lauka 

izmēģinājumos vai izmantot 
šķirnes saglabāšanas mērķiem, 

tam piekrīt dalībvalsts 
kompetentā iestāde.



Kā atvērt elektroniski parakstītus dokumentus?
https://www.vaad.gov.lv/lv/ka-atvert-elektroniski-parakstitus-dokumentus
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Konvencionālas izcelsmes pavairošanas materiāla 
izmantoto daudzumu uzskaite



Saite uz tiešsaistes formu: https://ej.uz/rp9o

https://ej.uz/rp9o


Kāpēc?

Sākot ar 2022. gadu, bioloģiskās ražošanas 
lauksaimniecības uzņēmumiem jāuzskaita katras, 
pamatojoties uz vispārējo pavairošanas materiāla 
izmantošanas atļauju, izmantotās konvencionālā 
pavairošanas materiāla sortimenta pozīcijas daudzums 
pa sugām (ja būtiski – pasugām) un šķirnēm 

Tas nepieciešams, jo Eiropas Savienības (ES) normatīvajā 
regulējumā* ir notikušas izmaiņas, kas vērstas uz 
bioloģiskas izcelsmes pavairošanas materiāla tirgus 
attīstību, bioloģiskās izcelsmes pavairošanas materiāla 
sortimenta paplašināšanu un pieejamības veicināšanu. 



Uzskaites formas saturs





Lēmums par vispārējās atļaujas piešķiršanu 2022. gadā
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Sugas, kas nav minētas 
normatīvajos aktos par 

sēklaudzēšanu un 
sēklu tirdzniecību

Dārzeņi Bietes

Lopbarības kultūraugu 
sugas (dažas)

*** neattiecas, ja LV ir sēklaudzēšana!!!

Rapsis, saulespuķes
Bizantijas auzas, spelta

kvieši, kukurūza

https://www.vestnesis.lv/op/2021/246.29


Saite uz tiešsaistes formu: https://ej.uz/rp9o

https://ej.uz/rp9o


Cita informācija



VAAD konsultācijas
par bio 

jautajumiem

Par sēklām/sēklas kartupeļiem:

Vecākā inspektore - Inese Nicmane

67365568

29179307

• bio.atlaujas@vaad.gov.lv

Cits veģetatīvais pavairošanas materiāls

Vecākā inspektore - Ilze Klauža

• 67757990

• ilze.klauza@vaad.gov.lv
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mailto:bio.atlaujas@vaad.gov.lv
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Latvijas Atvērto datu 
portāls https://data.gov.lv/lv

Latvijas Atvērto datu portālā pieejama sēklu 
aprites statistikas informācija

• Sēklaudzēšanas lauku platības

• Kopsavilkums par sagatavoto sertificēto 
sēklu

• Augu šķirņu saimniecisko īpašību 
novērtēšana

• Bioloģiskās lauksaimniecības sēklu 
datubāzes piedāvājumu kopsavilkums

• Konvencionālā pavairojamā materiāla 
izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā ...
izsniegto atļauju kopsavilkums

meklētājā ievadot vārdu “sēklas”

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/kopsavilkums-par-seklaudzesanas-lauku-apskatem-pa-sugu-grupam
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/sagatavota-sertificeta-sekla
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/augu-skirnu-saimniecisko-ipasibu-novertesana
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/biologiskas-izcelsmes-seklas-un-pavairojama-materiala-daudzums-datubaze
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/kopsavilkums-par-izsniegtajam-atlaujam-biologiskaja-lauksaimnieciba


Paldies par uzmanību!

skd@vaad.gov.lv


