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ZIŅU LAPA 

AAL iekārtas valdītājs piesakās pie pārbaužu veicēja, kuram ir VAAD izsniegts sertifikāts, ar kuru piešķirtas tiesības 

veikt pārbaudes. Latvijā sertificēti pieci AAL lietošanas iekārtu pārbaužu veicēji: 
 

SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” (tālr. 64130013, info@stc.lv) 

SIA „Precīzo tehnoloģiju skola” (tālr. 26180082, precizoTS@precizoTS.lv) 

SIA "Lauksaimniecības konsultāciju un inovāciju centrs" Inspekcijas no-

daļa (tālr. 29423960, sialkic@gmail.com) 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības  

departamenta Inspicēšanas institūcija  (tālr.29284656,  

raivis.pranis@vtua.gov.lv) 

Jelgavas Tipukas individuālais uzņēmums "LPV" Inspekcijas  

daļa (tālr. 29112006, lpviu@inbox.lv) 

AAL lietošanas iekārtu pārbaudes 
Kāds ieguvums no augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas 

iekārtu pārbaudes? 

1) pārbaudīta AAL lietošanas iekārta samazina AAL lietošanas 

patēriņu jūsu saimniecībā,  

2) mazina risku un saudzē vidi un cilvēku. 

Nr.23 

2019. gada 

augusts 

Noteiktā kārtība 

PĀRBAUŽU INTERVĀLS  

AAL lietošanas iekārtu pārbaude jāveic reizi 3 gados. 

Jaunai iekārtai pirmo pārbaudi veic pēc pieciem gadiem no pirkuma brīža, ko apliecina iekārtai 

izsniegts ražotāja dokuments un iekārtas pārdevēja izsniegts pirkuma dokuments.  

AAL lietošanas iekārtu pārbaudes neattiecas uz rokas lietošanas iekārtām un smidzinātājiem, kas pārnēsājami uz muguras.  

VAAD inspektors, dodoties augu aizsardzības pārbaudēs pie zemniekiem, pārliecinās, vai saimniecībā izmantojamās 

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

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

Normatīvais akts:  

Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr.491 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām” 

Kārtība kādā nosaka, ka VAAD atzīst citā ES dalībvalstī augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas iekār-

tai izsniegtu sertifikātu, ja ir ievēroti šajos noteikumos minētie pārbaužu starplaiki  

Persona iesniedz iesniegumu VAAD reģionālajā nodaļā ar lūgumu atzīt citā ES dalībvalstī veiktu AAL lietošanas iekārtas pārbau-

di. Iesniegumam pievieno citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegto sertifikātu, kas apliecina, ka iekārta pārbaudīta 

attiecīgajā dalībvalstī un atbilst Latvijas noteikumu prasībām. VAAD 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pārbaudes atzīša-

nu, kura derīguma termiņš nav ilgāks par citā ES dalībvalstī izsniegtajā sertifikātā norādīto. Par novērtējuma sagatavošanu   

lēmuma pieņemšanai saskaņā ar „Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” maksa ir 35,57 eiro.  

http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardziba/apmacibas-par-augu-aizsardzibas-zinasanu-minimuma-apgusanu.aspx
http://www.vaad.gov.lv/sakums/augu-aizsardziba/augu-aizsardziba/apmacibas-par-augu-aizsardzibas-zinasanu-minimuma-apgusanu.aspx
https://likumi.lv/doc.php?id=250167
http://likumi.lv/doc.php?id=250279

