
Pakalpojums
“Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu 

un pavairošanas materiāla izmantošanai 

bioloģiskajā lauksaimniecībā”

link E-pakalpojums

Bioloģiskās ražošanas pamatprasība:

BIOLOĢISKAJĀ RAŽOŠANĀ JĀIZMANTO BIOLOĢISKAS 
IZCELSMES SĒKLAS UN PAVAIROŠANAS MATERIĀLS

Jāprasa individuālā atļauja izmantot 
nebioloģiskas izcelsmes sēklas un 
pavairošanas materiālu:

Ja bioloģiskas izcelsmes sēklas un pavairošanas materiāls nav pieejams – 
bioloģiskajā lauksaimniecībā produkcijas ražošanai iespējams izmantot nebioloģiski

(konvencionāli) audzētu sēklas un pavairošanas materiālu, ievērojot šādu kārtību:

Atļaujas sāk izsniegt dienā pēc pēdējā informācijas atjaunošanas termiņa BIO sēklu un pavairošanas materiāla datu bāzē. 

No 6. februāra līdz 15. jūnijam: 
Labības - auzas, kailgraudu auzas, velna auzas, griķi, mieži, kvieši, rudzi, tritikāle, cietie kvieši, speltas kvieši
Pākšaugi - lauka pupas, sējas zirņi, sējas vīķi, šaurlapu lupīna
Tauriņzieži - austrumu galega, baltais āboliņš, bastarda āboliņš, hibrīdā lucerna, sarkanais āboliņš, sējas lucerna, inkarnāta āboliņš, sējas 
esparsete
Stiebrzāles - auzeņairene, pļavas skarene, pļavas timotiņš, hibrīdā airene, daudzziedu airene, ganību airene, pļavas auzene, sarkanā auzene, 
kamolzāle, niedru auzene, miežabrālis
Eļļas augu un šķiedraugu sugas - soja, baltās sinepes, sējas lini, ķimenes, sējas kaņepes, sareptas sinepes, ripsis (vasaras forma)
Citas sugas - facēlija, eļļas rutks
Sēklu maisījumi

No 6. aprīļa līdz 15. jūnijam: 
Kartupeļi

No 21. jūlija līdz 20. augustam: 
Smilts vīķi, ungāru vīķi, ripsis (ziemas forma)

No 6. septembra līdz 15. oktobrim: 
Ziemāju labības - mieži, kvieši, rudzi, tritikāle, cietie kvieši, speltas kvieši

Labībām, lopbarības augiem, eļļas augiem, 
šķiedraugiem, kartupeļiem*

Citām sugām

Jāsniedz informācija par izmantoto sēklu un 
pavairošanas materiāla  daudzumu:

Pakalpojums 
“Uzskaites forma par bioloģiskajā ražošanā 

izmantoto konvencionālo pavairošanas 

materiālu ar vispārējo atļauju”

 link Datu ziņošanas forma

Individuāla atļauja nav nepieciešama, jo ar Valsts 
augu aizsardzības dienesta 22.12.2022. lēmumu 
Nr. 01-15.10/1 piešķirta vispārējā atļauja izmantot 
konvencionālas izcelsmes sēklas un pavairošanas 
materiālu 2023. gadā.

question Apraksts

credit-card Valsts nodeva: Nav jāmaksācredit-card Valsts nodeva: 7,11 €

Zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē https://
epakalpojumi.zm.gov.lv/ var samaksāt valsts nodevu 
un saņemt atļauju, to var arī saņemt uz e-pakalpojuma 
izpildes laikā norādīto e-pastu.

question E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis

*SUGAS, KURU NEBIOLOĢISKAS (KONVENCIONĀLAS) IZCELSMES SĒKLAS UN PAVAIROŠANAS 
MATERIĀLA IZMANTOŠANAI JĀPIEPRASA INDIVIDUĀLĀ ATĻAUJA:

IZVĒLIES BIOLOĢISKI AUDZĒTU SĒKLU!

Plašāka informācija: www.vaad.gov.lv

https://epakalpojumi.zm.gov.lv/iestade/3/pakalpojumi
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tHmduv0t1E6ied1JG2jL1Aj9e8MmJfxAkj8JGsquQZBUOU00VkNMTzdNUlg5MkhBSjVNRE1aN1oxSC4u
https://www.vestnesis.lv/op/2022/251.13
https://www.vestnesis.lv/op/2022/251.13
https://www.vestnesis.lv/op/2022/251.13
https://www.vaad.gov.lv/lv/uzskaites-forma-par-biologiskaja-razosana-izmantoto-konvencionalo-pavairosanas-materialu-ar-visparejo-atlauju
https://epakalpojumi.zm.gov.lv/
https://epakalpojumi.zm.gov.lv/
https://www.vaad.gov.lv/sites/vaad/files/media_file/celvedis_019_2022_v2.pdf
http://www.vaad.gov.lv

