E-PAKALPOJUMA LIETOTĀJA CEĻVEDIS
pieteikuma aizpildīšanai zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē
https://epakalpojumi.zm.gov.lv/

ATĻAUJA KONVENCIONĀLAS IZCELSMES PAVAIROŠANAS MATERIĀLA
IZMANTOŠANAI BIOLOĢISKAJĀ LAUKSAIMNIECĪBĀ
Pirms atļaujas pieprasīšanas
Jāpārliecinās, vai nav piešķirta vispārējā atļauja konkrētas sugas pavairošanas materiāla izmantošanai
bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Vispārējo atļauju saraksts pieejams Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē.
Publicētais lēmums apskatāms šeit.
Pirms pakalpojuma pieprasīšanas jāiepazīstas ar bioloģiskas izcelsmes pavairošanas materiāla
piedāvājumu: “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla datu
bāzē”.
Jāpārliecinās, vai ir atbilstošs atļaujas pieprasīšanas termiņš saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2009.
noteikumu Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 32. un 39.punktu:

Tiek slēgta datu bāze (atļaujas var
pieprasīt no nākamās dienas)

Suga vai sugu grupa

Atļaujas pieprasīšanas termiņš
(pēdējā diena iesnieguma iesniegšanai)

Sēklas materiāls un sēklas kartupeļi
Dārzeņi

20. janvāris

15. jūnijs

Labība, lopbarības augi, bietes, eļļas
augi, šķiedraugi
- izņemot ziemāju formas

5. februāris

15. jūnijs

Kartupeļi

5. aprīlis

15. jūnijs

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

20. jūlijs

20. augusts

Ziemāju labība

5. septembris

15. oktobris

Veģetatīvās pavairošanas materiāls citām sugām
Dārzeņi un citi lakstaugi

5. aprīlis

15. aprīlis

Augļu koki un krūmogulāji
- pirmais termiņš

10. maijs

20. maijs

Zemenes

20. jūlijs

30. jūlijs

Augļu koki un krūmogulāji
- otrais termiņš

5. septembris

15. septembris

Ja nepieciešams izmantot konvencionālas izcelsmes pavairošanas materiālu
Jāautentificējas zemkopības
nozares e-pakalpojumu vietnē,
nospiežot augšpusē esošo pogu

Pirmajā reizē pēc autentifikācijas
jāaizpilda prasītie reģistrācijas dati logā
"Kļūt par ZM klientu"

Zemkopības nozares
e-pakalpojumu vietnē jāatrod
Valsts augu aizsardzības
dienesta sadaļa

Jāizvēlas "Skatīt visus" Valsts augu
aizsardzības dienesta pakalpojumus

Atvērtajā logā jāatrod pakalpojuma
nosaukums - "Atļauja
konvencionālas izcelsmes sēklu un
pavairošanas materiāla izmantošanai
bioloģiskajā lauksaimniecībā”

Uzklikšķinot uz pakalpojuma
nosaukuma, atveras
ievadinformācijas logs
Izvēloties “Aizpildīt”,
atveras
pakalpojuma
pieprasījuma
forma, kas sastāv
no sešiem soļiem

Pakalpojuma pieteikuma soļu aizpildīšana
Solī “Klienta informācija” tiek ielasīti dati no Uzņēmumu reģistra (par
juridisko personu) vai no Iedzīvotāju reģistra (par fizisko personu).

Atlasītie dati nav rediģējami.
Pēc datu apskates jānospiež zem informācijas laukiem esošā poga

Solī “Kontaktinformācija saziņai par e-pakalpojumu” jānorāda
kontaktpersona (vārds, uzvārds) saziņai par šo pakalpojumu,
tālrunis un e-pasts, pa kuru sazināties ar norādīto
kontaktpersonu.

Ja atļauju vēlaties saņemt uz e-pastu, obligāti jāaizpilda e-pasta lauks. Ja e-pasts netiks norādīts –
lēmums tiks nosūtīts tikai uz šo zemkopības nozares e-pakalpojumu vietni.
Prasītie dati šobrīd jānorāda pat tad, ja iesniedzējs ir arī kontaktpersona. Atvainojamies par šo
nepilnību!
Pēc datu ievades jānospiež zem informācijas laukiem esošā poga

Solī “Kontroles institūcija” jāizvēlas atbilstošā vērtība.
Pēc datu ievades jānospiež zem informācijas laukiem esošā poga

Solī “Pieteikuma dati” jāaizpilda dati par
vajadzīgo pavairošanas materiālu un
jānorāda pamatojums atļaujas piešķiršanai.

Sugu un šķirni var izvēlēties tikai iepriekš minētajos
atļauju pieprasīšanas termiņos.
Atļaujai izmantot konvencionālas izcelsmes zālāju
sēklu maisījumu logā “Maisījums” jāizvēlas vēlamais
sēklu maisījums. Ja šķirņu vai maisījuma nosaukumu
sarakstā nav vēlamā nosaukuma, logā "Nereģistrēta
šķirne/maisījums” jāieraksta vēlamais.
“A “pamatojumu atļaujas izsniegšanai iespējams
norādīt tikai gadījumos, ja iepriekš minētajā datu
bāzē nav bioloģiskas izcelsmes pavairošanas
materiāla.
Ja norāda “B”, “C” vai “D” pamatojumu, logā "Datnes"
jāpievieno situāciju apliecinošo dokumentu datnes.
Pēc datu ievades jānospiež zem
informācijas laukiem esošā poga

Solī “Informācija par samaksāto valsts
nodevu” jānorāda informācija par valsts
nodevas samaksas veidu.
Ja nodeva jau samaksāta, jāaizpilda lauki
“Datums” un “Maksātājs”.
Ja nodeva vēl nav samaksāta, jāizdara atzīme
rūtiņā "Valsts nodeva tiks apmaksāta epakalpojumā”.

Pēc datu ievades jānospiež zem informācijas laukiem esošā poga

Solī “Pārskats” iespējams aplūkot visu ievadīto informāciju, saglabāt datus vēlākai
labošanai vai arī tos iesniegt. Saglabājot pakalpojumu, tas būs pieejams sadaļā
“Aizpildītie pakalpojumi” statusā “Melnraksts”. Šajā sadaļā atrodami arī iesniegtie
pakalpojumi.
Pēc pogas “Iesniegt” nospiešanas lietotājs tiek novirzīts uz valsts nodevas samaksas logu, ja izvēlēta
iespēja nodevu samaksāt e-pakalpojumā. Lietotājam jāveic samaksa atbilstoši norādītajam.
Nospiežot “Atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja”, lietotājs tiek novirzīts uz aizpildīto pakalpojumu sarakstu,
kurā iespējams aplūkot iesniegto pieteikumu.
Ja samaksa veikta iepriekš, lietotājs tiek novirzīts uz aizpildīto pakalpojumu sarakstu bez samaksas
posma.

Lēmuma par atļaujas izsniegšanu saņemšana
Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums par atļaujas izsniegšanu tiek nosūtīts uz:
pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanas 2.solī “Kontaktinformācija saziņai par e-pakalpojumu” norādīto
kontaktpersonas e-pastu (ja tāds norādīts);
tikai uz zemkopības nozares e-pakalpojumu vietni (ja kontaktpersonas e-pasts nav norādīts).

JA IR PIEEJAMS BIOLOĢISKAS IZCELSMES PAVAIROŠANAS
MATERIĀLS – NAV JĀPIEPRASA ATĻAUJA KONVENCIONĀLAS
IZCELSMES PAVAIROŠANAS MATERIĀLA IZMANTOŠANAI

Konsultācijas par pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu var saņemt pa tālruni 67365568.

