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BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS SERTIFIKĀTS 

Nr. 05-026-2012/22/01 

   2. X Operators  

  Operatoru grupa                                                       4.  Sertifikācijas institūcija: 
 

 3.  Operatora vai operatoru grupas nosaukums: SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceplīši A.S.” 
Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag.,  

Cēsu novads, LV - 4126 
  

Juridiskā adrese:           Kods: LV-BIO-02 

“Cepļi”, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, LV-4012 

 
 

5.  Operatora vai operatoru grupas darbība vai darbības: 
  

  Lauksaimnieciskā ražošana  

 X Sagatavošana  

  Izplatīšana  

  Uzglabāšana  

  Imports  

  Eksports  
 

6.  Regulas (ES) 2018/848  35.panta 7.punktā minētās produktu kategorijas un ražošanas metodes: 
 

       

     b) Lauksaimniecības dzīvnieki un nepārstrādāti lopkopības produkti: 
 

 bioloģiskā ražošana, izņemot ražošanu pārejas periodā 

 ražošana pārejas periodā 

X bioloģiskā ražošana vienlaikus ar nebioloģisko ražošanu 
 

 

 

    Sertifikāts izdots, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr.2018/848  par bioloģisko ražošanu un bioloģisko marķēšanu 35.panta 

1.punktu. Dokumentā minētā uzņēmējdarbība ir pārbaudīta, un viņš ievēro minētajā regulā paredzētās prasības.  

Sertifikācijas shēma: dokumentu pārbaude ražošanas, uzglabāšanas, transportēšanas, tirdzniecības, pārfasēšanas procesu un 

marķējuma inspicēšana ar uzraudzību turpmākajā periodā.  
 
.  

Sertifikāts derīgs  no 12.08.2022. līdz  31.12.2023. 

 

   12.08.2022. Priekuļi     
 

                                     Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstījusi   D.Tukiša                                                                         
 

                                                                                                                
 

 

  



Lapa  2 no 2 

ANN-F-BL-021-03.01.2022-R0 

II daļa. Sertifikātam Nr. Nr. 05-026-2012/22/01 

Produktu uzskaitījums 
 

Produkta nosaukums un/vai Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (2) minētais 

kombinētās nomenklatūras (KN) kods, kas apzīmē Regulas (ES) 2018/848 

darbības jomā ietilpstošu produktu 

Statuss 

 bioloģisks 

 pārejas 

 
 

Sagatavošana: liellopu gaļa, aitas gaļa bioloģisks 

 

 

 Saraksts ar telpām vai vienībām, kurās operators vai operatoru grupa veic darbību 

Sertificējamo platību vai operatora darbības faktiskā adrese/s:      

vai ģeolokācijas dati 

I daļā minētās darbības vai darbību 

apraksts 

“Cepļi”, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, LV-4012  Sagatavošana 

     Informācija par kontroles institūcijas akreditāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 

40. panta 3. punktu: 

akreditācijas iestādes 

nosaukums 

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs." 

hipersaite uz akreditācijas 

sertifikātu 
www.latak.gov.lv  

 

  

 

 

 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1006&from=LV#ntr2-L_2021222LV.01000402-E0002
http://www.latak.gov.lv/
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