INFORMĀCIJAS TITULLAPA
1. Precīzi ierakstiet saimniecības juridisko, faktisko un pasta adresi, tālruņa Nr. un e-pastu.
2. Ja kopš pārbaudes uzņēmumā mainījusies juridiskā adrese vai uzņēmuma atbildīgā persona, kopā ar
atskaiti iesniegt izmaiņas apliecinošus dokumentus!
3. Norādot platības, izmantojiet novērtēšanas vizītes laikā veidlapā “Informācija par sertificēto
platību un faktisko stāvokli uzņēmuma novērtēšanas brīdī” iekļautos datus.

4. Sadaļā par saimniecībā bioloģiski audzētām dzīvnieku sugām ar X norādiet tikai tās, kuras
2019.gadā tika sertificētas.

Ierakstus veiciet norādītajās mērvienības!
5. Veidlapas pieejamas mājas lapā: www.stc.lv sadaļā “Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu
sertifikācija”, - “Pārskats par bioloģisko lauksaimniecību” apakšsadaļā.
6. Elektroniski aizpildītas veidlapas nosūtīt uz e-pasta adresi: sertifikacija.bl@stc.lv tikai tad, ja tās
apstiprinātas ar drošu elektronisko parakstu.
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AUGKOPĪBA (1.1. tabula)
1. Datiem jāatbilst ierakstiem Lauku vēsturē un grāmatvedības uzskaitē.
2. 2019. gadā sertificētās platības hektārus un saražoto produkciju (tonnās) jāieraksta kolonnā (1-6)
atbilstoši to statusam (1. pārejas gads, 2. pārejas gads vai bioloģiskā l/s atbilstoši veidlapai
“Informācija par sertificēto platību un faktisko stāvokli uzņēmuma novērtēšanas brīdī”).

3. Ja Jūsu saimniecībā ir sertificētas dārzeņu platības, augļu koki vai ogulāji, ir jāizdala katras
kultūras platība un produkcija jāieraksta atbilstošā kolonnā (atbilstoši veidlapai „Informācija par
dārzeņu, piemājas, augļu un ogulāju dārzā augošajām kultūrām” vai Ražošanas plāna 5.1. tabulai).
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4. Ilggadīgie zālāji (710 kods)- platības un produkcija jāraksta rindās ar kodu 3000, 3100, 3200Dabīgās ganības un pļavas.

5. Aramzemē sētie zālāji (720 kods)- platības un produkcija jāraksta rindās ar kodu - 1611, 1612,
1615,1616, 1617.

6. Ārstniecības augi rindas kods 1353 un arī savvaļas platībās ievāktie rindas kods 11- norāda
ievākto daudzumu nežāvētā veidā.
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7. Pārliecinieties, vai kolonnā (6a) Atlikums uz 01.01.2019. sakrīt ar “Pārskats par bioloģisko
saimniecību” (2018. gada pārskata periods) ierakstu kolonnā “Atlikums uz 01.01.2019”.

8. Izlietotā produkcija kolonnā (7-9c). Ja produkcija nav pārdota kā bioloģiska
(pavaddokumentos nav lietota norāde uz bioloģisko lauksaimniecību vai arī fasētiem produktiem uz
etiķetes nav bioloģiskās lauksaimniecības marķējums), tad ieraksts jāveic kolonnā 7- “kopā”.

9. Kolonnā 7a –“kā pārejas perioda”- produkcija no 2. pārejas perioda gada augkopībā vai 2. un 3.
pārejas perioda gada augļkopībā, kas realizēta ar norādi “ražots pārejas periodā uz bioloģisko
lauksaimniecību”.
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10. Kolonnā 8- “kā bioloģiskās l/s” norāda realizēto produkcija, kuras pavaddokumentos ir lietota
norāde uz bioloģisko lauksaimniecību vai arī fasētiem produktiem uz etiķetes ir bioloģiskās
lauksaimniecības marķējums.

11. Saimniecībā izmantotā produkcija (kolonna 9) –pašpatēriņš= izlietots pašu vai ģimenes locekļu
pārtikai + pašu saimniecības dzīvnieku nodrošināšanai ar nepieciešamo lopbarību + izlietots kā
sēklas materiāls + bojāta, norakstītā produkcija.

12. “Realizēta ārpus Latvijas” (kolonnas 9a, 9b, 9c) norāda tikai galapatērētājam vai pārstrādes
uzņēmumam Eiropas Savienības vai trešajās valstīs (bez starpniekfirmām) pārdoto produkciju.
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13. Pārdošanas cena (euro/t)= vidējā cena, par kādu pārdota produkcija pēc grāmatvedības uzskaites
dokumentiem. Ja produkcija pārdota kā bioloģiskā, tad cena jāraksta kolonnā 11 (kā bioloģiskā), ja
produkcija realizēta bez atsauces uz bioloģisko lauksaimniecību, cenu raksta kolonnā 10 (vidējā).

14. Atlikums uz 01.01.2020. gadu= Atlikums uz 01.01.2019. + Saražotā produkcija 2019. gadā –
Izlietotā produkcija (realizētā un saimniecībā izmantotā).

15. “Produkcijas tirdzniecības vietas” (kolonna 12)- norāda galvenās tirdzniecības vietas:
T – tieši no saimniecības; TR – tirgus; L – lielveikali; V – veikali; BV – specializētie bioloģiskās
produkcijas veikali; P – pārstrādei; E – eksportam; C – citur.
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LOPKOPĪBA (2.1.tabula)
1. Jānorāda informācija tikai par bioloģiski sertificētiem dzīvniekiem.
2. Kolonnā “Izaudzētie dzīvnieki”- norāda visu saimniecībā izaudzēto dzīvnieku skaitu atbilstoši to
statusam (pārejas perioda, bioloģiskā l/s) atbilstoši veidlapai „Informācija par sertificēto platību un
faktisko stāvokli uzņēmuma novērtēšanas brīdī”). Pārejas perioda dzīvnieki = uzsākta pārejas
perioda dzīvnieki un pārejas perioda dzīvnieki.

3. Izaudzētie dzīvnieki = Atstāti dzīvnieki izmantošanai saimniecībā (dzīvnieku skaits uz
01.01.2020.) + audzēšanai pārdotie + kautuvei pārdotie + nokauti pašpatēriņam (saimniecībā
izmantotā produkcija) + kritušie dzīvnieki.

4. Kolonnās “Pārdotie dzīvnieki” norāda informāciju par dzīvniekiem, kuri pārdoti audzēšanai
(nenorāda uz kautuvi pārdotos dzīvniekus).
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5. Kolonnās “Pārdoti dzīvnieki ārpus Latvijas” norāda tikai to dzīvnieku skaitu, kuri pārdoti
Eiropas Savienības vai trešajās valstīs bez starpniekfirmu līdzdalības. Dzīvnieki, kuri pārdoti,
piemēram, uz SIA “Izsoļu nams”, norādami kolonnās 3 un 3a.

“Dzīvnieku izcelsmes produkcija” (2.2. tabula)
6. Jānorāda informācija tikai par bioloģiski sertificētiem dzīvniekiem, kuri realizēti uz kautuvi
vai nokauti pašpatēriņam.
Ja kaušanai pārdoto dzīvnieku svars pavaddokumentos uzrādīts DZĪVSVARĀ, tas jāpārrēķina
KAUTSVARĀ, izmantojot koeficientus: liellopiem- 0.54, cūkām-0.78, aitām, kazām, trušiem- 0.50,
putniem- 0.70.
(Piemēram, ja liellopa dzīvsvars ir 400 kg, tad kautsvars ir 400x0.54 = 216 kg).
7. Ja produkcija nav pārdota kā bioloģiska (pavaddokumentos nav lietota norāde uz BL vai arī
fasētiem produktiem uz etiķetes nav BL marķējums), tad ierakstu par pārdoto produkciju veic
kolonnā 3 “kā konvencionāla”.

8. Kolonnās “produkcija realizēta ārpus Latvijas” norāda tikai galapatērētājam vai pārstrādes
uzņēmumam Eiropas Savienības vai trešajās valstīs (bez starpniekfirmām) pārdoto produkciju.
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9. Svaigpiens (rindas kods- 121) realizēts uz pienotavu vai tiešā tirdzniecībā.
Atgādinām! Svaigpiena realizācija tiešajā tirdzniecībā ir atļauta ar PVD (Pārtikas un
veterinārais dienests) iepriekš izsniegto atļauju.
10. Ja produkcija ir pārdota kā bioloģiska (pavaddokumentos ir lietota norāde uz BL), tad ierakstu
par pārdoto produkciju veic kolonnā 3 “kā bioloģiskā”.

11. Iegūtais olu daudzums norādāms tūkstošos. ( Piemēram, ja saimniecībā ir 10 dējējvistas, no
kurām iegūtas 1600 olas, tad saražotā produkcija ir 1.6 tūkst. gab.).
Atgādinām! Olas drīkst realizēt tikai tad, ja uzņēmumam ir PVD izsniegtā olu realizācijas
atļauja.

12. Inkubācijai izmantotās olas – olu skaits, kuras izmantotas cāļu ieguvei. Izaudzēto jaunputnu
skaits var atšķirties no inkubācijai izmantotā olu skaita.
13. Pārējās olas- olas, kuras iegūtas no citiem mājputniem, kas nav dējējvistas (pīlēm, tītariem, zosīm,
paipalām, strausiem, fazāniem).
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14. Biškopības uzņēmumiem atskaitē jānorāda informācija par visiem uzņēmumā iegūtiem
biškopības produktiem un to atlikumiem.
Atgādinām! Lai realizētu biškopības produktus, uzņēmumam darbība ir jāreģistrē PVD kā
biškopības primāro produktu ražotājam.
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