2.pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
2016.gada 13.maija instrukcijai Nr.18

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

Pārbaudes akts par mēslošanas līdzekļu lietošanas un tās dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām
par ūdens, augsnes un gaisa aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma
Nr. __________________________________
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar VAAD 12.07.2019. instrukciju Nr. 18)
Vieta:
Pārbaudes datums:
Pārbaudi veica
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālr. Nr.):
Pārbaudes
juridiskās personas nosaukums vai
objekts:
fiziskās personas vārds, uzvārds:
reģistrācijas numurs (juridiskai personai):
personas kods (fiziskai personai):
juridiskā adrese (juridiskai personai) vai
deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai):
faktiskā pārbaudes vieta:
Pārbaudē piedalās (amats, vārds, uzvārds):
Pārbaude tika pieteikta:
□ jā_________________ (datums)
□ nē
Pārbaude tika veikta:
□ jā
□ nē
Iemesls, ja pārbaude nav veikta:
□ Ar personu nav iespējams sazināties. Personai nosūtīta ierakstīta vēstule ar aicinājumu sazināties, lai veiktu plānoto pārbaudi.
Vēstules datums un Nr._____________________________
□Cits_________________________________________________________________________________________________________
Pārbaude tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.834 “Prasības ūdens, augsnes un gaisa
aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” 11.1.apakšpunktu
Lauku atbalsta dienesta klientiem Īpaši jutīgajās teritorijās (turpmāk - ĪJT) šī pārbaude notiek savstarpējās atbilstības kontroles sistēmas
ietvaros
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumiem Nr.126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”

Pārbaudes objekta lauksaimniecībā
izmantojamās zemes (turpmāk –
LIZ) platība (t.sk. ĪJT) (ha)

KOPĀ: ______________ ha; t.sk. ĪJT __________ ha

Uz pārbaudes objektu attiecas Savstarpējās atbilstības prasība SAAA01
□ jā
□ nē* *punkti 1. -23. neattiecas
Pārbaude tiek veikta pamatojoties uz konstatētu/iem maznozīmīgu/iem pārkāpumu/iem: □ jā*
□ nē
* Pārbaudes akts Nr._____________________________________________
Pārbaude tiek turpināta
□ jā*
□ nē
* Pārbaudes akts Nr.______________________________________________
Nr.
Ministru kabineta
Punkts
Normatīvā akta prasība
Izpilde
1. 2014.gada 23.decembra
6.5.
Rudens un ziemas periodā vismaz 50 % saimniecības LIZ aizņem zaļās platības
□
□
O
noteikumi Nr.834
(izņemot saimniecībās, kurās vismaz 50 % no saimniecības kopējās sējumu vai stādījumu platības
“Prasības ūdens, augsnes
audzē kartupeļus, augļu kokus, ogulājus un dārzeņus)
2. un gaisa aizsardzībai no 3.1.1. Mēslošanas līdzekļus (turpmāk – ML) uz sasalušas augsnes
□
□
O
lauksaimnieciskās
neizkliedē
uz pārmitras augsnes
□
□
O
darbības izraisīta
uz augsnes, kas klāta ar sniegu
□
□
O
3. piesārņojuma” (turpmāk
6.1.
Laikposmā no 20.oktobra līdz 15.martam neizkliedē nekāda veida kūtsmēslus un fermentācijas □
□
O
- Noteikumi)
atliekas
4.
Zālājos laikposmā no 5.novembra līdz 15.martam neizkliedē nekāda veida kūtsmēslus un □
□
O
fermentācijas atliekas
5.
6.2.
Ziemājiem slāpekli saturošus minerālmēslus neizsēj laikposmā no 15.oktobra līdz 15.martam
□
□
O
6.
Kultūraugiem (izņemot ziemājus) un zālājiem slāpekli saturošus minerālmēslus neizsēj laikposmā no □
□
O
15.septembra līdz 15.martam
7.
3.3.2. Ar kūtsmēsliem un fermentācijas atliekām iestrādātais slāpekļa daudzums vienā LIZ hektārā gadā □
□
O
nedrīkst pārsniegt 170 kg, kas atbilst 1,7 dzīvnieku vienībām
8.
3.3.4. Ja saimniecībā saražotais slāpekļa daudzums ar kūtsmēsliem un fermentācijas atliekām pārsniedz □
□
O
170 kg uz vienu LIZ hektāru gadā, operators dokumentāri pierāda saražotā kūtsmēslu un
fermentācijas atlieku pārpalikuma nodošanu citām saimniecībām vai to izmantošanu citā veidā
9.
6.3.
Lietojot ML, nepārsniedz Noteikumu 3.pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās slāpekļa normas □
□
O
kultūraugiem
10.
6.6.1. Ja nogāzes slīpums ir no 5 līdz 7 grādiem un nogāzes garums pārsniedz 100 metrus un ūdensteces □
□
O
vai ūdenstilpes pusi, pēc ML izkliedes tos nekavējoties iestrādā tieši augsnē
11.
6.6.2. Ja nogāzes slīpums ir no 7 līdz 10 grādiem un nogāzes garums pārsniedz 100 metrus uz □
□
O

ūdensteces vai ūdenstilpes pusi, augsni apstrādā šķērsām nogāzes virzienam un ML
izkliedē tikai tad, ja lauku klāj augu sega vai ML nekavējoties tiek iestrādāts tieši augsnē
12.

6.6.3.
6.6.4.

ML izkliedēt un iestrādāt nav pieļaujams

kur ir melnā papuve un kur nogāzes slīpums ir virs 7 □
grādiem
ja nogāzes slīpums ir virs 10 grādiem un nogāzes □
garums pārsniedz 100 metrus uz ūdensteces vai
ūdenstilpes pusi

□

O

□

O

Persona ĪJT apsaimnieko LIZ 20 ha un lielākā platībā vai audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus 3 ha un lielākā platībā
nē*
*punkti 13. - 23. neattiecas
jā
13.
Noteikumi
6.4.
Operators dokumentē lauka vēsturi par katru lauku
□
□
14.
Lauku vēstures dokumentāciju glabā vismaz 3 gadus
□
□
Persona, kas ĪJT apsaimnieko LIZ 20 ha un lielākā platībā vai audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus 3 ha un lielākā platībā,
lieto mēslošanas līdzekļus
nē*
*punkti 15. - 23. neattiecas
jā
15.
Noteikumi
6.4.2.1. Sagatavojot kultūraugu mēslošanas plānu, izmanto augšņu agroķīmiskās izpētes (kartēšanas) datus □
□
vai agroķīmisko pakalpojumu sniedzēju datus, kas balstīti uz augšņu analīžu rezultātiem akreditētā
laboratorijā. Vienu augsnes paraugu ņem no platības (lauka), kas nepārsniedz 6 ha, analīžu rezultātos
norādot attiecīgā lauka numuru vai nosaukumu
16.
Augšņu agroķīmiskās izpētes dati un augšņu analīžu rezultāti nedrīkst būt vecāki par 5 gadiem
□
□
17.
Augšņu agroķīmiskās izpētes datus un augšņu analīžu rezultātus glabā vismaz 5 gadus
□
□
18.
6.4.3. Uzskaita un dokumentē visus saimniecībā iegādātos minerālmēslus, norādot minerālmēslu □
□
nosaukumu, pamatsastāvu un daudzumu
19.
6.4.2.2. Nosakot kultūrauga vajadzību pēc slāpekļa, ņem vērā ● plānoto ražu un tās kvalitāti ● slāpekļa □
□
(barības elementu) iznesi attiecīgajam kultūraugam ● augsnes organiskās vielas saturu augsnē ●
izmantošanas koeficientus no iepriekšējā gadā izmantotajiem kūtsmēsliem, iestrādātajām pēcpļaujas
atliekām, zaļmēslojuma ● priekšauga (tauriņziežu) pēcietekmi ● datus par minerālā slāpekļa saturu
augsnē, atjaunojoties kultūraugu veģetācijai (ja šādi dati ir lauksaimnieka rīcībā)
20.
6.4.1. Saimniecībā ir katra lauka kultūraugu mēslošanas plāns kārtējā gada ražai
□
□
21.
Kultūraugu mēslošanas plāns ir saskaņā ar Noteikumu 4.pielikuma I nodaļu
□
□
22.
6.4.4. Kultūraugu mēslošanas plāna kopsavilkums kārtējā gada ražai iesniegts Valsts augu aizsardzības □
□
dienestā līdz 30.novembrim
23.
Kultūraugu mēslošanas plāna kopsavilkums ir saskaņā ar Noteikumu 4.pielikuma II nodaļu
□
□
□

normatīvā akta prasība „ir ievērota”

□

normatīvā akta prasība „nav ievērota”

O

normatīvā akta prasība “neattiecas”

Konstatēts:

Norādījumi:

Lēmums:

Persona, kura veica pārbaudi: _________________________________________________
(dienesta amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts)
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, kura piedalās pārbaudē: _____________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
(ieraksts par personas atteikšanos saņemt vai parakstīt pārbaudes aktu, liecinieki, kas apliecina personas atteikšanos parakstīt pārbaudes aktu - vārds,
uzvārds, paraksts, personas iebildumi, priekšlikumi, vai ieraksts, ka personai pārbaudes akts nosūtīts pa pastu datums).
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O

O

O
O
O
O

O
O
O
O

