
 VAAD sniedz pakalpojumus – sēklu analīzes,  augšņu agroķīmiskā izpēte, fitosanitārā laboratorija, 

utt. 

Veic pārbaudes pie profesionālajiem AAL lietotājiem un saistībā ar LAD savstarpējās atbilstības 

pārbaudes, kas attiecas uz ES tiešmaksājumiem. 

 

Aktuālā informācija par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu platību maksājumu 

saņēmējiem. 

 

 * Prasības attiecas uz profesionāliem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem, kas izmanto otrās 

reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, un personām, kas otrās reģistrācijas klases augu 

aizsardzības līdzekļu lietošanai izmanto profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju sniegtos 

pakalpojumus (turpmāk – lietotājs). 

 

 *Latvijā pakāpeniski tiek ieviesta integrētā kultūraugu audzēšanas sistēma(ES regulas un 

MK noteikumi) 

Integrētās augu aizsardzības galvenie pamatelementi: Regulē MK noteikumi 1056 

( 2nodaļa).Ieviešanai noteikts pārejas periods -7gadiem. 

1) profilaktiskie pasākumi – visi pasākumi, kas nodrošina augu normālu augšanu un attīstību. Šo 

pasākumu īstenošana samazina vai novērš kaitīgo organismu rašanos un inficēšanās iespējamību; 

2) novērošana – kultūraugu uzraudzība, lai novērotu kaitīgā organisma parādīšanos, izplatības 

dinamiku, ņemot vērā arī to dabisko ienaidnieku izplatību, un pieņemtu lēmumu par 

nepieciešamajiem kaitīgo organismu ierobežošanas pasākumiem; 

3) augu aizsardzības tiešie pasākumi – rīcība, iejaukšanās, ja nepieciešama kaitīgo organismu 

ierobežošana, pamatojot to ar datiem par kāda kaitīgā organisma iespējamu savairošanos postošā 

līmenī. 

4)Jāievēro augu maiņa-nedrīkstēs audzēt graudaugus vienā laukā biežāk kā ik pēc 3gadiem,rapsi-

1*3gados,pākšaugus 1*3gados, kartupeļus ne vairāk kā 3 gadus pēc kārtas. 

-kas jādara? 

 - Aktīvās veģetācijas periodā regulāri pārbauda konkrēto lauku un veic kaitīgā organisma 

izplatības dinamikas un augu attīstības novērojumus, kurus dokumentē saskaņā ar šo noteikumu 

4.8 punktu. Konkrētais lauks – viendabīgas platības ar līdzīgiem agroklimatiskajiem apstākļiem, 

vienādiem apstākļiem kaitīgo organismu attīstībai un attiecīgi vienādiem pasākumiem to 

ierobežošanai;(lauku novērojumu žurnāls) 

- Izmanto dienesta mājaslapā WWW.VAAD.GOV.LV publicēto vispārējo brīdinājuma sistēmu vai 

citu pieejamo informāciju par kaitīgā organisma parādīšanos un prognozi par tā attīstību, līdz 

2016.g sākumam dienesta mājas lapā būs pabeigtas vadlīnijas integrētajai kultūraugu audzēšanai un 

kaitīgo organismu kaitīguma sliekšņi un to ierobežošanas pasākumi. 

- Izmanto informāciju par Latvijā pieejamiem un dienesta mājaslapā publicētiem kaitēkļu un 

slimību kaitīguma sliekšņiem, lai pieņemtu lēmumu par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu kaitīgo 

organismu ierobežošanai. 

- Lietotājs lieto iespējami mazāko augu aizsardzības līdzekļa reģistrēto devu vai līdzekli lieto 

atsevišķās lauka vietās, izvērtējot, vai riska līmenis veģetācijai ir pieņemams un nepalielina pret 

augu aizsardzības līdzekļiem izturīgo kaitīgo organismu populāciju attīstību. 

-  Lai izvairītos no iespējamās kaitīgā organisma rezistences rašanās, lietotājs augu aizsardzības 

līdzekli lieto, ievērojot marķējumā dotās norādes par rezistences veidošanās riska ierobežošanu. 

Integrētās l/s prasības stājas spēkā visā ES no š.g. 1 janvāra. 

 *Prasība par to, ka atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu 

aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas, stāsies spēkā ar 2016.gada 26.novembri. 

Institūcija, kura patreiz ir sertificēta lai varētu veikt smidzinātāju pārbaudes 

VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” 

Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, Tālrunis: 64130013 

UZMANĪBU !!! Visām augu aizsardzības līdzekļu lauka un koku un krūmu smidzināšanas 



iekārtām, līdz 2016. gada 26. novembrim jābūt vismaz vienu reizi pārbaudītām. Prasības 

neattiecas uz rokas smidzinātājiem. 

 

Augu aizsardzības līdzekļu iegāde un  uzglabāšana 

  * Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst iegādāties un lietot 

personas kurām ir profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietoāja apliecība. Apliecības derīguma 

termiņš ir 5 gadi. 

  *  Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu 

lietošanas noteikumi" ir noteiktas prasības arī augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanai plauktos vai 

uz paletēm. Par augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām aizliegts izmantot degvielas 

noliktavas, dzīvojamās vai administratīvās telpas, dzīvnieku novietnes, būves, kuras var applūst, un 

pagrabus, izņemot tos, kas ir būvēti virs zemes. Persona kļūst par augu aizsardzības līdzekļu 

uzglabātāju līdz ar līdzekļa iegādi. 

 *  Izlietoto augu aizsardzības līdzekļu iepakojumus līdz to nodošanai tur kopā ar augu aizsardzības 

līdzekļiem un nodod saskaņā ar normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu noteikto kārtību. 

Ja izlietotā augu aizsardzības līdzekļa iztukšoto iepakojumu trīs reizes izskalo ar tīru ūdeni darba 

šķidruma gatavošanas laikā un skalojamo ūdeni iepilda darba šķidruma tvertnē, tad izlietotais augu 

aizsardzības līdzekļa iepakojums vairs nav uzskatāms par bīstamu atkritumu. 

  

  * Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem ir beidzies derīguma termiņs, vai tos nedrīkst lietot kādu 

citu iemeslu dēļ ir iespējams nodot utilizēšanai (maksas pakalpojums): 

 A/S BAO 

Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija 

Rīgas birojs: Grēcinieku ielā 9, LV 1050, Riga, Latvia 

Tel: +371 67612259 

Fakss: +371 67614945 

   

  * Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā oriģinālā iepakojumā, ievērojot marķējumā noteiktos 

uzglabāšanas apstākļus, kā arī Augu aizsardzības likuma 9.panta trešās daļas un Aizsargjoslu likuma 

prasības. 

 *Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietā  nodrošina gaisa apmaiņu(ventilāciju). 

 * Saimniecībā, kurā tiek uzglabāti vai lietoti augu aizsardzības līdzekļi, darbā iesaistītajām 

personām ir pieejami: 

    ~ individuālie aizsardzības līdzekļi (piemēram, respirators, aizsargbrilles, aizsargapģērbs, cimdi); 

     ~absorbējošie materiāli (piemēram, sausas zāģu skaidas vai kūdra); 

    ~ inventārs, kas nepieciešams glābšanas pasākumiem, ja augu aizsardzības līdzekļi izbirst vai 

izlīst (piemēram, slota, spainis, liekšķere). 

 * Augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem, 

kas minēti marķējumā, nepārsniedzot norādīto devu 

   *Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs kārto reģistrācijas 

žurnālu. 

   *Ja augu aizsardzības līdzekļi lietoti, izmantojot profesionāla augu aizsardzības līdzekļu lietotāja 

sniegtu pakalpojumu, tad pakalpojuma sniedzējs apstrādātā objekta īpašniekam izsniedz izrakstu no 

reģistrācijas žurnāla par apstrādāto objektu, 

   *Augus drīkst apsmidzināt, ja vēja ātrums nepārsniedz četrus metrus sekundē. Ja smidzinātājs ir 

aprīkots ar rūpnieciski komplektētām palīgierīcēm (palīgiekārtām), kas mazina vēja ietekmi uz 

smidzinājumu, nodrošinot smidzinājuma nokļūšanu tikai uz paredzētās apstrādājamās virsmas, 

augus drīkst apsmidzināt tad, ja vēja ātrums nepārsniedz astoņus metrus sekundē; 

  * Ja persona lieto augu aizsardzības līdzekli, kura marķējumā ir norāde "Toksisks bitēm" vai 

ķīmiskās vielas iedarbības raksturojums R57, tā trīs dienas pirms sējumu vai stādījumu apstrādes 

brīdina tos bišu saimju tiesiskos valdītājus, kuru bišu dravas (vai stropi) atrodas divu kilometru 

rādiusā no apstrādājamās vietas un kuru bišu saimes ir reģistrētas normatīvajos aktos par dzīvnieku, 



ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā. 

 * Veicot smidzināšanas darbus jāievēro 10m aizsargjosla no ūdensobjektiem, atsevišķiem AAL 

aizsargjoslas platums ir lielāks, līdz 40m(skatīt marķējumus). 

 * Visus lauku miglojumus jānorāda lauku vēsturēs ar apstrādes datumiem un devām. Lauku 

vēstures jāglabā vismaz 3.gadus. 

 * Saimniecībā uz pārbaudes brīdi jābūt nodrošinātai pieejai pie attaisnojuma 

dokumentiem(pavadzīmēm) par AAL iegādi un grāmatvedības dokumentu uzskaites žurnāla. 

   *Veicot augu aizsardzības līdzekļu lietotāju pārbaudes, dienesta inspektori drīkst ņemt 

paraugus no augu aizsardzības līdzekļiem, augsnes, augiem, augu produktiem, sagatavotiem 

augu aizsardzības līdzekļu darba šķidrumiem un citiem priekšmetiem, kas varētu būt 

nonākuši saskarē ar augu aizsardzības līdzekļiem. Paraugus analizē akreditētā laboratorijā, 

kurai pesticīdu noteikšanas jomā ir ieviesta kvalitātes sistēma "Labas laboratorijas prakse". 

    Ja dienests šo noteikumu 40. punktā minētos paraugus ņem, pamatojoties uz personas lūgumu, 

ārpus dienesta īstenotās kontroles, ar parauga ņemšanu un novērtējuma sagatavošanu saistītos 

izdevumus sedz persona saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu 

cenrādi. 

 

UZMANĪBU !!! Iesniedzot iesniegumu, lai saņemtu vienoto platību makšajumus pretendents 

apņemas ievērot un izpildīt visas prasības kas saistītas ar augu aizsardzības līdzekļu iegādi, 

uzskaiti, uzglabāšanu un lietošanu. 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.295  

Rīgā 2010.gada 23.martā (prot. Nr.15 57.§) 

Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un 

uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai, nosaka ka 

Ar parakstu apliecinu, ka apņemos: 

1) glabāt un, ja nepieciešams, uzrādīt visu dokumentāciju, kas saistīta ar atbalsta saņemšanu, kā arī 

piekrītu visu veidu kontrolēm, kuras veiks Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju 

pārstāvji pirms iesnieguma apstiprināšanas, pasākuma īstenošanas laikā un piecus gadus pēc 

maksājuma saņemšanas; 

2. Piekrītu, ka tad, ja neievērošu atbalsta saņemšanas nosacījumus vai apzināti vai nolaidības dēļ 

sniegšu nepatiesu informāciju (ziņas), atbalsta apmērs tiks samazināts vai atbalsts netiks piešķirts 

vispār, kā arī apņemos atmaksāt līdz šim saņemto atbalstu. 

 


