1. pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
2019. gada 16. aprīļa
instrukcijai Nr. 13

Valsts augu aizsardzības dienests
Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Pārbaudes akts par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas normatīvo aktu
ievērošanas pārbaudi Nr.____________________
Pārbaudes datums:

Vieta:
Pārbaudi veica
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis)
Juridiskās personas nosaukums vai
fiziskās personas vārds, uzvārds
Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)
Personas kods (fiziskai personai)
Juridiskā adrese (juridiskai personai) vai
deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai)
Faktiskā pārbaudes vieta (pārbaudes objekta
atrašanās vieta, faktiskā adrese)
Pārbaudē piedalās (vadītājs vai tā pilnvarota
persona, amats, vārds, uzvārds, tālrunis)
Pārbaude tika pieteikta
Jā  ______________ (datums)

Nē



Jā 

Nē



Pārbaude tika veikta

-

Iemesls, ja pārbaude nav veikta:  Ar personu nav iespējams sazināties, personai nosūtīta ierakstīta vēstule ar aicinājumu sazināties, lai
veiktu plānoto pārbaudi (vēstules datums, numurs) ___________________________
 Cits ___________________
Pārbaude tiek veikta, pamatojoties uz konstatētu/-iem pārkāpumu/-iem:
pārbaudes akts Nr. ____________________________

Jā 

Nē 

Pārbaude tiek turpināta:
Jā 
Nē 
pārbaudes akts Nr. ____________________________
Pārbaudes laikā noņemts augu vai augu produktu paraugs

Jā 

Nē



Pārbaude (tai skaitā, augu un augu produktu paraugu ņemšana) tiek veikta, pamatojoties uz Augu aizsardzības likuma (turpmāk – likums)
4. panta ceturtās daļas 4. punktu, 4. panta piektās daļas 1. un 2. punktu
Informācija par pārbaudāmo personu
Persona laukus iznomā

Jā



Nē



Personas lauki atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (turpmāk – ĪADT)

Jā



Nē



Personas lauki atrodas nitrātu jutīgajā teritorijā

Jā



Nē



Persona kodina sēklas un/vai uzglabā kodinātas sēklas

Jā



Nē



Ir attaisnojuma dokumenti par AAL iegādi (preču pavadzīmes, rēķini, čeki)

Jā



Nē



Jā



Nē



Saimniecībā lieto AAL, saņemot pakalpojumu:
(Atbildes “Jā” gadījumā norāda informāciju par
personu, kura sniedz AAL lietošanas
pakalpojumus)

Jā



Nē



Saimniecībā ir AAL lietošanas iekārta

Jā



Nē



Pārbaudāmā persona lieto AAL:
(Atbildes “Nē” gadījumā atzīmē darbības, kas
veiktas, lai par to pārliecinātos)

Persona lieto:
1.

1. reģ. klases AAL 

2. reģ. klases AAL 

3. reģ. klases AAL 

Likuma 7. panta piektās
daļas 1. un 2. punkts

Personai, lai iegādātos, glabātu un lietotu 1. un/vai 2. reģ. klases AAL, ir
atbilstoša apliecība







Noteikumu 131. punkts

Pakalpojuma sniedzējs ir izsniedzis informāciju par sevi (vārds, uzvārds, adrese,
profesionālā AAL lietotāja apliecības numurs) un izrakstu no reģistrācijas
žurnāla par apstrādāto objektu







Objekta īpašniekam ir pakalpojumu sniedzēja izraksts (glabā trīs gadus)







2.
3.

pārbaudot grāmatvedības reģistrus, nav konstatēti
ieraksti par AAL iegādi
apsekojot saimniecības ēkas, nav konstatēti AAL
apsekojot apsaimniekotos laukus, nav konstatētas AAL
lietošanas pazīmes
cita informācija _____________________________

4.

MK 13.12.2011. noteikumu
Nr. 950 “Augu aizsardzības
līdzekļu lietošanas
noteikumi” (turpmāk –
noteikumi) 5. punkts

Kā AAL glabāšanas vietas neizmanto degvielas noliktavas, dzīvojamās vai
administratīvās telpas, dzīvnieku novietnes, būves, kas var applūst, un pagrabus,
izņemot tos, kas ir būvēti virs zemes







5.

Likuma 9. panta trešā daļa

AAL glabā aizslēdzamā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no
pārtikas un lopbarības







6.

Noteikumu 4. punkts

AAL glabā plauktos vai uz paletēm







7.

Noteikumu 3. punkts

AAL glabā oriģinālā iepakojumā, ievērojot marķējumā noteiktos glabāšanas
apstākļus un Aizsargjoslu likuma prasības







8.

Noteikumu 4. punkts

Ja AAL glabāšanas vieta ir telpa, kurā persona var uzturēties, lai veiktu darbības
ar augu aizsardzības līdzekļiem (piemēram, kārtotu, pārvietotu), tajā nodrošināta
gaisa apmaiņa







9.

Noteikumu 7. punkts

Izlietoto AAL iepakojumu līdz to apglabāšanai glabā kopā ar pārējiem AAL







10.

Noteikumu 17. punkts

Atkārtoti neizmanto izlietoto AAL iepakojumu







11.

Noteikumu 8. punkts

Darbā ar AAL iesaistītajām personām ir pieejami individuālie aizsardzības
līdzekļi, absorbējošie materiāli, inventārs, kas nepieciešams glābšanas
pasākumiem, ja AAL izbirst vai izlīst







12.

Noteikumu 14.3. apakšp.

Sagatavotie darba šķidrumi un neizlietotie AAL netiek atstāti bez uzraudzības







13.

Likuma 7. panta pirmā daļa
un 8. panta otrā daļa

Lieto reģistrētus, normatīvajiem aktiem atbilstošus AAL ar marķējumu latviešu
valodā
Ir reģistrācijas žurnāls par iegādātajiem 2. reģ. klases AAL
Ir pareizi uzskaitīti iegādātie 2. reģ. klases AAL (uzskaitē ir norādīts –
saņemšanas datums, AAL nosaukums, iepakojuma lielums, daudzums)
Ir reģistrācijas žurnāls par izlietotajiem 2. reģ. klases AAL
Ir pareizi uzskaitīti izlietotie 2. reģ. klases AAL (uzskaitē ir norādīts –
kultūraugu suga vai objekts, kur lietots AAL, lietotā AAL nosaukums, lietotā AAL
deva, apstrādātā teritorija, apstrādātā platība, apstrādes datums)
Reģistrācijas žurnālu par iegādātajiem un izlietotajiem 2. reģ. klases AAL glabā
vismaz trīs gadus
tam mērķim un pret tiem kaitīgajiem organismiem,
kas minēts marķējumā
ievērojot norādītās devas











































14.
15.
16.
Noteikumu 13. punkts
17.
18.

19.

Likuma 10. panta pirmā
daļa un noteikumu 9. punkts

20.

Noteikumu 12. punkts

21.

Noteikumu 14.2. apakšp.

22.







ievērojot kultūraugu attīstības stadijas







ievērojot apstrāžu skaitu sezonā
ievērojot nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz
ražas novākšanai
ievērojot ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un
dzīvnieku veselības un vides aizsardzību



















AAL lieto, ievērojot normatīvajos aktos par aizsargjoslām minētās prasības







AAL lietošanai izmanto normatīvajiem aktiem atbilstošu AAL lietošanas iekārtu













AAL lieto, ievērojot
norādes marķējumā:

AAL tiek lietoti atbilstoši ĪADT saistošajiem normatīvajiem aktiem
Sēklu kodināšana un/vai kodinātu sēklu uzglabāšana

23.

Noteikumu 21.1. apakšp.

Sēklas kodina speciāli iekārtotās telpās, nojumēs, laukumos un kodināšanai
piemērotās iekārtās







24.

Noteikumu 21.3. apakšp.

Kodināto sēklu pārpalikumi tiek glabāti sausā, aizslēgtā noliktavā atsevišķi no
pārtikas un lopbarības graudiem iepakojumā ar norādi “KODINĀTS”, ir norādīts
kodnes vai darbīgās vielas nosaukums







25.

Noteikumu 21.6. apakšp.

Kodinātās sēklas pārvadā iepakojumā ar uzrakstu “KODINĀTS” un kodnes vai
darbīgās vielas nosaukums, speciālā sējmašīnu uzpildītājā vai sējmašīnas tvertnē







26.

Noteikumu 21.4. apakšp.

Pēc sēklu kodināšanas un sējas pabeigšanas, ievērojot norādes attiecīgās kodnes
marķējumā, neitralizē kodināšanas vietu, sēklu kodināšanas iekārtas, sējmašīnas,
sēklu iepildītājus, individuālos aizsardzības līdzekļus un citas iekārtas, kurām ir
bijusi saskare ar kodinātām sēklām







27.

Noteikumu 21.5. apakšp.

Kodinātās sēklas netiek lietotas pārtikā, izbarotas dzīvniekiem un putniem, kā arī
netiek mazgātas vai attīrītas no kodnes, lai tās realizētu pārtikas vai lopbarības
vajadzībām









„normatīvā akta prasība ir
ievērota”



„normatīvā akta prasība nav ievērota”



„normatīvā akta prasība neattiecas”

28.

Informatīvā daļa
Integrētās augu aizsardzības vispārīgo principu un prasību ievērošanas pārbaude
Apsaimniekotajām platībām ir augšņu agroķīmiskās izpētes vai augsnes analīžu rezultāti, un tie nav vecāki
kā noteikts normatīvajos aktos

Jā



Nē



29.

Saimniecībā katram kultūraugam izstrādāts mēslošanas plāns

Jā



Nē



30.

Ir izveidota uzskaites sistēma par katra kultūrauga laukiem

Jā



Nē



31.

Uzskaites sistēmā par katra kultūrauga laukiem norādīta informāciju, ko paredz normatīvie akti

Jā



Nē



32.

Tiek ievērota augu maiņa

Jā



Nē



Konstatēts:

Norādījumi:

Lēmums:

Persona, kas veica pārbaudi: ________________
(paraksts)

________________________________
(vārds, uzvārds)

Apliecinu, ka iebildumu par parauga ņemšanas procesu un noņemto paraugu nav, ar pārbaudes aktu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu.
Atļauju Valsts augu aizsardzības dienestam kā sistēmas pārzinim, fizisko personu datu saņēmējam un fizisko personu datu operatoram apstrādāt manus datus
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Persona, kas piedalās pārbaudē: ___________________
(paraksts)

__________________________________
(vārds, uzvārds, datums)

(Ieraksts par personas atteikšanos saņemt pārbaudes akta eksemplāru vai parakstīt aktu, kas apliecina personas atteikšanos parakstīt pārbaudes aktu –
vārds, uzvārds, paraksts, personas iebildumi, priekšlikumi)

