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LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS

OP 2016/107.13

Ministru kabineta noteikumi Nr. 335
Rīgā 2016. gada 31. maijā (prot. Nr. 26 13. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija
noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība"
Izdoti saskaņā ar
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
11. panta pirmo daļu un trešās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības
un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 90. nr.; 2010, 90. nr.; 2011, 134. nr.; 2012, 52. nr.; 2013, 147., 240. nr.;
2014, 169. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punktā skaitļus un vārdus "92. panta 2. punktā" ar skaitli un vārdu "92. a pantā".

2. Aizstāt 6.2. apakšpunktā vārdu "pirmapstrādi" ar vārdu "apstrādi".

3. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. atsevišķu ēdienu porciju gatavošanai izmantotās sastāvdaļas atbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 un
Komisijas Regulas Nr. 889/2008 nosacījumiem;".

4. Papildināt noteikumus ar 7.3. un 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3. atsevišķu porcijas komponentu gatavošanai izmantotās sastāvdaļas atbilst Padomes Regulas
Nr. 834/2007 un Komisijas Regulas Nr. 889/2008 nosacījumiem;
7.4. atsevišķas izejvielas, kas tiek izmantotas ēdienu gatavošanai, atbilst Padomes Regulas Nr. 834/2007 un
Komisijas Regulas Nr. 889/2008 nosacījumiem."

5. Aizstāt 8.1 punkta ievaddaļā vārdus "aprites jomu" ar vārdiem "ražošanas jomu".

6. Svītrot 8.1 3. apakšpunktu.
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7. Izteikt 8.2 punktu šādā redakcijā:

"8.2 Mēslošanas līdzekļa, substrāta vai augu aizsardzības līdzekļa ražotājs, ievedējs vai iepakotājs var iesniegt
kontroles institūcijā iesniegumu par mēslošanas līdzekļa, substrāta vai augu aizsardzības līdzekļa atbilstības
izvērtēšanu Komisijas Regulas Nr. 889/2008 I vai II pielikumā noteiktajām prasībām, pievienojot informāciju par
līdzekļa sastāvu, ja:
8.2 1. mēslošanas līdzeklis un substrāts ir reģistrēts Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas
mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu un
substrātu identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un tirdzniecību, tas nav lauksaimnieciskas izcelsmes un
atbilst Komisijas Regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām;
8.2 2. augu aizsardzības līdzeklis ir reģistrēts augu aizsardzības līdzekļu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju un tā sastāvdaļas atbilst Komisijas Regulas Nr. 889/2008
II pielikumā noteiktajām prasībām."

8. Izteikt 9. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Kontroles institūcija, saņemot šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju un iesniegumu, izvērtē operatora
atbilstību Padomes Regulas Nr. 834/2007, Komisijas Regulas Nr. 889/2008, kā arī šo noteikumu prasībām un pieņem
lēmumu:".

9. Izteikt 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. izsniegt šo noteikumu 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram
sertifikātu ar apliecinājumu par atsevišķu ēdienu porciju, atsevišķu porcijas komponentu un atsevišķu izejvielu
atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām;".

10. Izteikt 9.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.7. izsniegt šo noteikumu 8.1 1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram sertifikātu
par mēslošanas līdzekļa un substrāta atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības prasībām."

11. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
"9.1 Kontroles institūcija, saņemot šo noteikumu 8.2 punktā minēto iesniegumu un informāciju par mēslošanas
līdzekļa, substrāta vai augu aizsardzības līdzekļa sastāvu, izvērtē mēslošanas līdzekļa, substrāta vai augu aizsardzības
līdzekļa atbilstību Komisijas Regulas Nr. 889/2008 pielikuma, kā arī šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu:
9.1 1. izsniegt šo noteikumu 8.2 1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram sertifikātu
par mēslošanas līdzekļa un substrāta atbilstību Komisijas Regulas Nr. 889/2008 I pielikuma prasībām. Šis sertifikāts
satur apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa un substrāta atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Atļauts
lietot bioloģiskā lauksaimniecībā";
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9.1 2. izsniegt šo noteikumu 8.2 2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošajam operatoram sertifikātu
par augu aizsardzības līdzekļa atbilstību Komisijas Regulas Nr. 889/2008 II pielikuma prasībām."

12. Izteikt 11.1 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1 1. biedrības "Vides kvalitāte" sertifikācijas institūcijas "Vides kvalitāte" padomē, ja lēmumu pieņēmusi
sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte";".

13. Izteikt 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.2 Šo noteikumu 9. punktā minēto sertifikātu neizsniedz operatoram, ja tā:
11.2 1. dalībnieks ir juridiska persona, kam anulēts sertifikāts;
11.2 2. dalībnieks vai pārvaldes institūcijas amatpersona ir fiziska persona, kurai, esot individuālā komersanta
vai komersanta dalībnieka statusā, anulēts sertifikāts;
11.2 3. darbība neatbilst šo noteikumu 13.1 punktā minētajām prasībām."

14. Papildināt noteikumus ar 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 un 12.5 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja operators vēlas pārtraukt savu darbību bioloģiskajā lauksaimniecībā, tas kontroles institūcijā, kurā ir
iesniedzis šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu, iesniedz iesniegumu par izslēgšanu no bioloģiskās
lauksaimniecības kontroles sistēmas:
12.1 1. līdz kārtējā gada 1. jūnijam, ja tas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļāvis šo noteikumu
6.1. apakšpunktā minētās darbības;
12.1 2. divu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kontroles institūcijas maiņu vai savas darbības
pārtraukšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja tas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļāvis šo
noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētās darbības.

12.2 Ja operators vēlas mainīt kontroles institūciju, tas kontroles institūcijā, kurā ir iesniegts šo noteikumu
6. punktā minētais iesniegums, iesniedz iesniegumu par kontroles institūcijas maiņu un jaunajā kontroles institūcijā
iesniedz šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu. Operators var mainīt kontroles institūciju:
12.2 1. ja ir nokārtojis finanšu saistības ar iepriekšējo kontroles institūciju;
12.2 2. ne biežāk kā reizi divos gados.

12.3 Operators šo noteikumu 12.2 punktā minēto iesniegumu iesniedz:
12.3 1. līdz kārtējā gada 1. aprīlim, ja tas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļāvis šo noteikumu
6.1. apakšpunktā minētās darbības;
12.3 2. divu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kontroles institūcijas maiņu, ja tas bioloģiskās
lauksaimniecības kontroles sistēmā iekļāvis šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētās darbības.
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12.4 Lai ievērotu Padomes Regulas Nr. 834/2007 12. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētos
nosacījumus par augu maiņu, kā arī par augsnes auglības un bioloģiskās aktivitātes uzturēšanu un palielināšanu,
operators nodrošina, ka:
12.4 1. augu maiņas plāns ir izstrādāts un iesniegts kontroles institūcijā kopā ar šo noteikumu 6. punktā minēto
informāciju;
12.4 2. tauriņziežus, ieskaitot maisījumā ar stiebrzālēm sētus tauriņziežus, kā galveno kultūraugu vai pasējā
labībai audzē platībā, kas aizņem vismaz 20 procentus no saimniecības aramzemes;
12.4 3. atšķirīgu sugu graudaugus vienā laukā audzē ne ilgāk kā trīs gadus pēc kārtas, bet vienas sugas
graudaugus – ne ilgāk kā divus gadus pēc kārtas;
12.4 4. krustziežu dzimtas kultūraugus vienā laukā audzē ne biežāk kā reizi četros gados;
12.4 5. pākšaugus, kartupeļus un dārzeņus, izņemot daudzgadīgos, atklātā laukā vienā un tajā pašā vietā audzē
ne biežāk kā reizi trijos gados;
12.4 6. papuves platības neaizņem vairāk par 25 procentiem no kopējās aramzemes.

12.5 Lai ievērotu Padomes Regulas Nr. 834/2007 12. panta 1. punkta "a" apakšpunktā minētās prasības, kas
attiecas uz bioloģiskajā augkopībā izmantoto augsnes apstrādes un kultivācijas praksi, kā arī Komisijas Regulas
Nr. 889/2008 71. un 72. panta prasības, operators nodrošina, ka saimniecībā ir izveidota lauku vēstures uzskaites
sistēma, kurā par attiecīgo lauku norāda šādu informāciju:
12.5 1. lauka nosaukums vai numurs un platība;
12.5 2. audzētā kultūrauga suga un šķirne, kā arī priekšaugs;
12.5 3. agrotehniskie pasākumi un to īstenošanas datums;
12.5 4. kultūrauga sējas vai stādīšanas datums;
12.5 5. izmantotā organiskā, minerālā mēslojuma un kaļķojamā materiāla veids, daudzums un iestrādes
datums;
12.5 6. izmantotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, deva un lietošanas datums;
12.5 7. iegūtās produkcijas veids un daudzums."

15. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Padomes Regulas Nr. 834/2007 23. pantā minēto terminu uzņēmuma nosaukumā var izmantot, ja
operators ražo, pārstrādā un realizē tikai bioloģiskās lauksaimniecības produktus, kā arī operators, kurš bioloģiskās
lauksaimniecības kontroles sistēmā ir iekļāvis sabiedriskās ēdināšanas jomu un kura darbība atbilst šo noteikumu
7.1.3. apakšpunktā minētajam kritērijam."

16. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem atbilstošais operators norādi par bioloģisko
lauksaimniecību var lietot vienīgi uzņēmuma reklāmas un informatīvajos materiālos."
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17. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Operators, kas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā ir iekļāvis sabiedriskās ēdināšanas jomu,
informē kontroles institūciju:
15.1 1. par visām izmaiņām ēdienu gatavošanā un dokumentos – divu darbdienu laikā;
15.1 2. ja tā darbība neatbilst šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, – līdz kārtējā mēneša
divdesmitajam datumam par iepriekšējo mēnesi."

18. Papildināt noteikumus ar 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.2 Operators, kas nodarbojas ar bioloģiskas, sertificētas sēklas un sēklas kartupeļu ražošanu, katru gadu līdz
30. jūnijam kontroles institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles
sistēmā, iesniedz informāciju par sertificēto sēklas un sēklas kartupeļu daudzumu no iepriekšējā gada ražas."

19. Papildināt III nodaļu ar 19.6 punktu šādā redakcijā:

"19.6 Operators, kurš atbild par bioloģiskās lauksaimniecības produktu sūtījumu no trešajām valstīm, sedz
izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 52.1 punktā minēto kontroli."

20. Svītrot 27.1. apakšpunktu.

21. Svītrot 27.1 punktā skaitli un vārdus "8.1 3. apakšpunktā un".

22. Svītrot 45.6. apakšpunktu.

23. Papildināt noteikumus ar 46.2, 46.3 un 46.4 punktu šādā redakcijā:

"46.2 Kontroles institūcija, konstatējot neatbilstību vai pārkāpumu citas kontroles institūcijas kontrolei
pakļautā operatora darbībā vai tā ražotajam produktam, saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 889/2008 92. panta
4. punktu 48 stundu laikā informē Pārtikas un veterināro dienestu un kontroles institūciju.

46.3 Lai īstenotu Komisijas Regulas Nr. 889/2008
92. panta 5. punktā noteikto prasību nodrošināt
informācijas apmaiņu, šo noteikumu 5. punktā minētā kontroles institūcija, saņemot pieprasījumu no citas kontroles
institūcijas, informē par:
46.3 1. platības, dzīvnieka un produkta statusu – bioloģisks, pārejas perioda vai konvencionāls;
46.3 2. dzīvniekiem;
46.3 3. saražotās produkcijas veidu un daudzumu;
46.3 4. iepirkto un realizēto produktu veidu un daudzumu.
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46.4 Kontroles institūcija informē Pārtikas un veterināro dienestu par operatoriem, kas kontroles institūcijā
iesnieguši:
46.4 1. šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto iesniegumu, – līdz attiecīgā gada 15. aprīlim;
46.4 2. šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minēto iesniegumu, – divu darbdienu laikā pēc attiecīgā
iesnieguma saņemšanas."

24. Papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Pārtikas un veterinārais dienests, lai vizētu importa sertifikātu atbilstoši Komisijas Regulas
Nr. 1235/2008 13. panta 8. punktam un atļautu laist sūtījumu brīvā apgrozībā, veic fizisku kontroli katram no
trešajām valstīm ievestam bioloģisko produktu sūtījumam, ņemot paraugu vai paraugus vismaz vienai tā preču
partijai, lai noteiktu atbilstību Padomes Regulas Nr. 834/2007 9. un 10. pantā un Komisijas Regulas Nr. 889/2008
5. pantā noteiktajām prasībām."

25. Papildināt noteikumus ar 53.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.7. informāciju par operatoru, kam nav izsniegts sertifikāts saskaņā ar šo noteikumu 11.2 3. apakšpunktu, –
24 stundu laikā pēc lēmuma pieņemšanas."

26. Aizstāt 58. punktā skaitļus un vārdu "11.4., 11.5., 11.6. un 11.7." ar skaitļiem un vārdu "11.2.3., 11.2.4. un
11.3.".

27. Papildināt noteikumus ar 60.4 punktu šādā redakcijā:

"60.4 Ja kontroles institūcija nav veikusi nepieciešamās korektīvās darbības vai tai deleģētās funkcijas saskaņā
ar Komisijas Regulas Nr. 834/2007 27. panta 8. punktu, Zemkopības ministrija virza jautājumu par deleģēto pilnvaru
atsaukšanu."

28. Aizstāt 63.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "92. panta 2. punktu" ar skaitli un vārdu "92. a pantu".

29. Izteikt 1. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Produktu pārstrādes joma:
augkopības produktu pārstrāde
lopkopības produktu pārstrāde".

30. Izteikt 1. pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:
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"8. Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražošanas joma:
mēslošanas līdzekļa un substrāta ražošanai nepieciešamās izejvielas iegūšana savā bioloģiskajā
saimniecībā
tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ražošana, kura marķējumā var izmantot norādi "Bioloģiskā
lauksaimniecība"".

31. Papildināt 1. pielikumu ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9. Produktu fasēšanas un uzglabāšanas joma:
produktu fasēšana
produktu uzglabāšana

10. Produktu tirdzniecības joma:
produktu tirdzniecība
produktu imports no trešajām valstīm".

32. Papildināt 1. pielikumu aiz teksta "Kontakttālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese: ____________________________"
ar tekstu šādā redakcijā:

"Piekrītu, ka tiek publiskota šāda informācija (vajadzīgo atzīmēt):
kontakttālruņa numurs
faksa numurs
e-pasta adrese

".

33. Izteikt 1.1 pielikuma 30. punktu šādā redakcijā:
"30.

Noteikumu
Nr. 485
16., 16.1 un
18. punkts3

Nav nodrošināta Nav iesniegta
produktu
informācija
izsekojamība

1 x konstatēti
pārkāpumi

Veikt korektīvās
darbības

Noteikt vizīti par
papildu samaksu

2 x konstatēti
pārkāpumi

Pieprasīt
operatoram
produkta
marķējumā
neizmantot norādi
par bioloģisko
lauksaimniecību

Noteikt vizīti par
papildu samaksu

3 x konstatēti
pārkāpumi

Anulēt
sertifikātu
uzņēmumam"

34. Papildināt 1.1 pielikumu ar 31., 32., 33. un 34. punktu šādā redakcijā:
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"31.

Noteikumu Nr. 485 Nav ievērotas
8.2. apakšpunkts3 prasības

Nav iesniegta
informācija

1 x konstatēti
pārkāpumi

Veikt korektīvās
darbības

2 x konstatēti
pārkāpumi

Anulēt sertifikātu
uzņēmumam

Nav izpildīti
nosacījumi
32.

33.

34.

Noteikumu Nr. 485 Nav ievērotas
12.4 punkts3
prasības

Noteikumu Nr. 485 Nav ievērotas
13.1 punkts3
prasības

Noteikumu Nr. 485 Nav ievērotas
60.4 punkts3
prasības

Netiek ievērota
prasība celt
augsnes
auglību

Noteikt vizīti par
papildu samaksu

Anulēt sertifikātu
uzņēmumam
1 x konstatēti
pārkāpumi

Veikt korektīvās
darbības

Noteikt vizīti par
papildu samaksu

2 x konstatēti
pārkāpumi

Noteikt atkārtotu
pārejas periodu
uzņēmumam

3 x konstatēti
pārkāpumi

Anulēt sertifikātu
uzņēmumam

Nav ievēroti
marķēšanas
noteikumi

1 x konstatēti
pārkāpumi

Netiek veiktas
korektīvās
darbības vai tai
deleģētās
funkcijas

1 x konstatēti
pārkāpumi

Veikt korektīvās
darbības

2 x konstatēti
pārkāpumi

Noteikt vizīti par
papildu samaksu
Anulēt sertifikātu
uzņēmumam

Veikt korektīvās
darbības

Noteikt vizīti par
papildu samaksu

2 x konstatēti
pārkāpumi

Noteikt atkārtotu
vizīti par papildu
samaksu

3 x konstatēti
pārkāpumi

Ierosina atsaukt
deleģētās
funkcijas"

35. Papildināt 1.1 pielikumu ar 3. piezīmi šādā redakcijā:

"3. Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un
kontroles kārtība"."

Ministru prezidents Māris Kučinskis
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
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