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BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS SERTIFIKĀTS
Nr. 05-093-2019/22/01
X

Operators
Operatoru grupa

Sertifikācijas institūcija:

Operatora vai operatoru grupas nosaukums:

SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”

Akciju sabiedrība “Krāslavas piens”

Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts,
Cēsu novads, LV - 4126

Juridiskā adrese:

Kods: LV-BIO-02

Izvaltas iela 2, Krāslava, Krāslavas pagasts,
Krāslavas novads, LV-5601
Operatora vai operatoru grupas darbība vai darbības:

X

Lauksaimnieciskā ražošana
Sagatavošana
Izplatīšana
Uzglabāšana
Imports
Eksports

Regulas (ES) 2018/848 35.panta 7.punktā minētās produktu kategorijas un ražošanas metodes:
Pārstrādāti lauksaimniecības un akvakultūras produkti pārtikai:

X

bioloģiskā ražošana, izņemot ražošanu pārejas periodā
ražošana pārejas periodā
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 23.05.2022. līdz 31.12.2023.

23.05.2022. Priekuļi
Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstījusi D.Tukiša

II daļa. Sertifikātam Nr. 05-093-2019/22/01
1. 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
BIO vājpiena pulveris
BIO sviests saldkrējuma

Statuss
 bioloģisks
 pārejas
bioloģisks

2. Saraksts ar telpām vai vienībām, kurās operators vai operatoru grupa veic darbību
Sertificējamo platību vai operatora darbības faktiskā adrese vai
ģeolokācijas dati
Izvaltas iela 2, Krāslava, Krāslavas pagasts,
Krāslavas novads, LV-5601

I daļas minētās darbības vai
darbību apraksts
Sagatavošana

3. Informācija par operatora vai operatoru grupas veikto darbību vai darbībām un to, vai darbību vai

darbības veic pašu vajadzībām vai tāda apakšuzņēmēja statusā, kas darbību vai darbības veic cita
operatora labā, kamēr atbildību par veikto darbību vai darbībām saglabā apakšuzņēmējs
I daļas minētās darbības vai
darbību apraksts

Sagatavošana




Darbības/darbību veikšana pašu vajadzībām
Darbības/darbību veikšana apakšuzņēmēja statusā cita
operatora labā, kamēr atbildību par veikto darbību vai
darbībām saglabā apakšuzņēmējs
Darbības veikšana pašu vajadzībām

4. Informācija

par kontroles institūcijas akreditāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848
40. panta 3. punktu:
akreditācijas iestādes
nosaukums
hipersaite uz akreditācijas
sertifikātu

Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs."
www.latak.gov.lv
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