LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU
Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-S1-242-16-2004
Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-S1-242-16-2004

Akreditācijas lēmuma datums: 2018.04.11.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17065:2013

Date of the accreditation decision: 2018.04.11.

Accreditation standard: LVS EN ISO/IEC 17065:2013

Akreditācijas periods: 2018.04.15 – 2023.04.14
The Accreditation period: 2018.04.15. – 2023.04.14

Akreditētā institūcija: Biedrības “VIDES KVALITĀTE” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”
Adrese: Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Accredited body: Society “VIDES KVALITATE” Sertification Institution “Vides kvalitate”
Address: Rigas street 113, Salaspils, Salaspils county, LV-2169

Akreditācijas sfēra reglamentētajā sfērā:
bioloģiskās lauksaimniecības produkti (augkopības, lopkopības, biškopības un akvakultūras produkti, barība, veģetatīvais pavairošanas
materiāls un sēkla ražošanas vajadzībām, briežu dzimtas dzīvnieki, mežacūkas, truši); pārstrādāti bioloģiskās lauksaimniecības produkti
izmantošanai pārtikā un izmantošanai lopbarībā, no trešajām valstīm importētie bioloģiskās ražošanas produkti
Accreditation scope in the mandatory sector:
organic agricultural products (crops, livestock, beekeeping and aquaculture animal field, vegetative propagating material and seeds for cultivation,
cervids, wild boar, rabbits); processed organic agricultural products for food and feed use, organic products imported from third countries
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Objekts
Object

Sertifikācijas shēmas
Certification scheme

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums
Title of Regulatory technical documentation

1

2

3

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti
(augkopības, lopkopības, biškopības un
akvakultūras produkti, barība, veģetaīivais
pavairošanas materiāls un sēkla ražošanas
vajadzībām)
(Organic agricultural products (crops, livestock,
beekeeping and aquaculture animal field,
vegetative propagating material and seeds for
cultivation)

Dokumentu pārbaude, ražošanas un
marķēšanas procesa inspicēšana ar uzraudzību
turpmākajā periodā
(Checking of documentation and inspection of
production process and labelling process with
supervision in further period)

Padomes Regula (EK) Nr.834/2007 (2007.gada 28.jūnijs) par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par
Regulas (EEK) Nr.2092/91 atcelšanu
(Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on
organic production and labelling of organic products and
repealing Regulation (EEC) No 2092/91)
Komisijas Regula (EK) Nr.889/2008 (2008.gada 5.septembris),
ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas
un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK)
Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu
(Commission Regulation (EC) No 889/200 of 5 September 2008
laying down detailed rules for the implementation of Council
Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and
labelling of organic products with regard to organic production,
labelling and control)
Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.485
“Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”
(Regulation of Cabinet of Ministers 25 May 2009 No 485
“Organic agriculture supervision and order of control”)

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti (briežu
dzimtas dzīvnieki, mežacūkas, truši)
(Organic agricultural products, cervids, wild
boar, rabbits)
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Ministru kabineta 2009.gda 20.oktobra noteikumi Nr.1204
„Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav
regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos
Dokumentu pārbaude, ražošanas un
par bioloģisko lauksaimniecību”
marķēšanas procesa inspicēšana ar uzraudzību
(Regulation of Cabinet of Ministers 20 October 2009 No 1204
turpmākajā periodā
Order of circulation of animals and products derived from them,
(Checking of documentation and inspection of
which is not regulated in directly applicable legislation on organic
production process and labelling process with
farming in the European Union”
supervision in
Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.485
further period)
“Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”
(Regulation of Cabinet of Ministers 25 May 2009 No 485
“Organic agriculture supervision and order of control”)
Vadošais vērtētājs
Jānis Rozenbahs
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Pārstrādāti bioloģiskās lauksaimniecības
produkti izmantošanai pārtikā un izmantošanai
lopbarībā
(Processed organic agricultural products for food
and feed use)

2

Dokumentu pārbaude, uzglabāšanas,
transportēšanas, tirdzniecības, pārfasēšanas
procesu un marķējuma inspicēšana ar
uzraudzību turpmākajā periodā
(Checking of documentation and
inspection of storage process, transport process,
sale process, repackaing process and labelling
process with supervision in
further period)

3
Padomes Regula (EK) Nr.834/2007 (2007.gada 28.jūnijs) par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par
Regulas (EEK) Nr.2092/91 atcelšanu
(Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on
organic production and labelling of organic products and
repealing Regulation (EEC) No 2092/91)
Komisijas Regula (EK) Nr.889/2008 (2008.gada 5.septembris),
ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas
un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK)
Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu
(Commission Regulation (EC) No 889/200 of 5 September 2008
laying down detailed rules for the implementation of Council
Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and
labelling of organic products with regard to organic production,
labelling and control)
Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.485
“Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”
(Regulation of Cabinet of Ministers 25 May 2009 No 485
“Organic agriculture supervision and order of control”)
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Komisijas Regula (EK) Nr.1235/2008 (2008. gada 8. decembris),
ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes
Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas
kārtību no trešajām valstīm
(Commission Regulation (EC) No 1235/2008 of 8 December
2008 laying down detailed rules for implementation of Council
Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for
imports of organic products from third countries )

No trešajām valstīm importētie bioloģiskās
ražošanas produkti
(Organic products imported from third countries)

Dokumentu pārbaude, uzglabāšanas un
transportēšanas un marķēšanas procesu
inspicēšana ar uzraudzību turpmākajā periodā
(Checking of documentation and
inspection of sale process, transport process
and labelling process with supervision in
further period)

Komisijas Regula (EK) Nr.889/2008 (2008.gada 5.septembris),
ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas
un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK)
Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu
marķēšanu
(Commission Regulation (EC) No 889/200 of 5 September 2008
laying down detailed rules for the implementation of Council
Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and
labelling of organic products with regard to organic production,
labelling and control)
Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.485
“Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”
(Regulation of Cabinet of Ministers 25 May 2009 No 485
“Organic agriculture supervision and order of control”)

Akreditācijas apliecības un tās pielikuma lietošanas noteikumi aprakstīti LATAK D.021 dokumentā.
The rules for the use of Accreditation certificate and its annexes are described in LATAK D.021 document.
Akreditētās institūcijas aktuālo akreditācijas statusu un akreditācijas darbības sfēru skatīt Latvijas Nacionālā akreditācijas tīmekļvietnē www.latak.gov.lv.
The actual accreditation status and accredited scope of activities can be verified via home page of Latvian National Accreditation Bureau www.latak.gov.lv.
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