
Augu aizsardzības  
līdzekļu lietošanas 
iekārtu pārbaudes 

Augu aizsardzības līdzekļu  
lietošanas iekārtu pārbaudi  

veic reizi trijos gados. 
 

Jaunas iekārtas pārbaudi  
veic pēc pieciem gadiem  

no tās iegādes brīža.   

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes veic 
sertificētie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu 

pārbaudītāji. Informācija par pārbaudes veicējiem pieeja-
ma Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā.  

www.vaad.gov.lv / Pakalpojumi /Augu aizsardzība 

Izvēlieties kādu no        

pakalpojumu sniedzējiem 

un vienojieties par jums 

izdevīgu pārbaudes laiku 

un vietu 

Vai sūknis nodroši-

na vienmērīgu  

darba spiedienu un 

maisīšanu, un tā 

korpuss un gaisa 

vācele ir labā teh-

niskā stāvoklī bez 

šķidruma noplūdes 

pie 7 bāru spiediena  

Vai darba šķidruma 

tvertnei, uzpildīša-

nas lūkai, iztukšo-

šanas krānam nav 

šķidruma noplūdes  

Vai filtru korpusi, 

filtrējošie elementi 

ir labā tehniskā 

stāvoklī bez šķidru-

ma noplūdes un 

filtrējošo elementu 

izmēri atbilst ražo-

tāja noteiktajiem 

izmēriem  

Vai mērīšanas un 

vadības ierīcēm 

nav noplūdes  

Vai cauruļvadi ir 

atbilstoša materi-

āla un diametra, 

bez plaisām, bez 

šķidruma noplūdes 

un smidzināšanas 

laikā tie nenokarā-

jas smidzināšanas 

zonā 

6 
Vai stieņa uzkares rāmis ir 

bez mehāniskiem bojāju-

miem, brīvkustībām un svār-

stībām horizontālā un verti-

kālā plaknē  

8 
Vai uz stieņa plakanstrūklas 

sprauslas ir vienāda izmēra un 

tipa un tās ir atbilstoši uzstādītas, 

sprauslu izsmidzinājums ir vien-

mērīgs, un, ja smidzināšanu pār-

trauc, no sprauslām nav pilēšanas  

7 
Vai piespiedu gaisa plūsmas 

sistēma un tās elementi fun-

kcionē, nav bojāti, ir bez 

šķidruma noplūdes, un tā 

nodrošina stabilu un noturī-

gu gaisa plūsmu  

Ja iekārta ir atbilstoša, 

tās labajā pusē uzlīmē 

uzlīmi, kas izgatavota 

no ūdensizturīga mate-

riāla, nav noplēšama.  

Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors, veicot augu aizsardzības     

jomas pārbaudi, pārbauda uzlīmes un pārbaudes ziņojuma esamību. 

Ja AAL lietošanas iekārta (s) nav pārbaudītas, tad saskaņā ar Administratīvo  

pārkāpumu kodeksa 102 2. pantu uzliek naudas sodu līdz 700 eiro. 

Pārbaudes veicējs    

izsniedz pārbaudes  

ziņojumu, kas iekārtas 

valdītājam jāglabā līdz 

nākamajai pārbaudei. 

VAAD 
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Pēc pārbaudes 

Iekārtas sagatavošana pārbaudei  

Iekārtai jābūt     

nomazgātai un   

izskalotiem iekārtu 

un ūdeni filtrējo-

šiem elementiem  

Iekārtas tvertni, kuras     

tilpums mazāks par 

300 litriem, nepieciešams 

piepildīt līdz pusei ar tīru 

ūdeni, bet pārējās – vismaz 

ar 300 litriem tīra ūdens 

Pārbaudes laikā novērtē: 

Piekabināmām un 

uzkarināmām    

iekārtām jābūt   

pievienotām pie 

traktora  

Valsts augu aizsardzības dienests, tālr. 67027098, e-pasts: info@vaad.gov.lv, www.vaad.gov.lv 

Šīs prasības neattiecas uz rokas lietošanas iekārtām un smidzinātājiem, kas pārnēsājami uz muguras.  

Pārbaudes veicēja  
sertifikāta numurs 

Pārbaudes veikšanas 
gads 

Nākamās pārbaudes 
veikšanas gads 
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