1.pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
2020. gada 30. marta instrukcijai Nr. 7

1.pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta pārbaudes aktam
Nr. ______________
Normatīvo aktu prasības mēslošanas līdzekļu un substrātu apritei
1. Pārbaudes objekts veic ML un/vai SB:

2. Pārbaudes laiks

RAŽOŠANU

IEVEŠANU

no plkst: _______ līdz plkst. ________

IEPAKOŠANU

TIRDZNIECĪBU

3. Pārbaudīti ML un SB, kas aprites vietā
atrodas

Pārbaudīto ML un/vai SB statuss
Reģistrēti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas ML un SB valsts reģistrā
Izsniegta atļauja tirdzniecībai saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 8. panta otro daļu
Iekļauti EK ML uzskaitē
Iekļauti savstarpēji paziņoto ML un SB sarakstā
Citi

no ______________
datums

ML skaits

SB skaits

Mēslošanas līdzekļu aprites likums
Nr.
1.

Pants vai punkts
8. panta pirmā daļa

2.

5. panta piektā daļa*

3.

5. panta piektā daļa*

4.

6. panta pirmā daļa*

5.

6. panta otrā daļa*

6.

5. panta sestā daļa*

7.

5. panta septītās daļas
1. punkts*

8.

5. panta septītās daļas
2. punkts*

9.

5. panta astotās daļa

10.

5. panta desmitā daļa*

Normatīvā akta prasība

ML un SB ir iekļauti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas ML un SB valsts reģistrā
vai tiem ir izsniegta atļauja tirdzniecībai, vai tie ir iekļauti paziņoto ML un SB sarakstā, vai ML ar
EK marķējumu ir pieteikti uzskaitei
Minerālmēslu mehāniskā maisījuma gatavotājs veic uzskaiti par maisījuma sastāvdaļām un to
izcelsmi
Minerālmēslu mehāniskā maisījuma gatavotājs, sagatavojot mehānisko maisījumu pēc individuāla
pasūtījuma, veic uzskaiti par katra šāda maisījuma apjomu
ML un SB ražotājs un ML maisījumu gatavotājs ne retāk kā reizi gadā novērtē ML un SB
kvalitātes atbilstību normatīvajos aktos par ML un SB noteiktajām prasībām (turpmāk —
paškontrole)
ML un SB ražotājs un ML maisījumu gatavotājs paškontroles rezultātus dokumentē, reģistrē un
glabā vismaz trīs gadus
Pārdodot ML, kurā amonija nitrāta (turpmāk – AN) slāpekļa saturs ir 16 % vai vairāk no ML masas,
grāmatvedības darījuma apliecinājuma dokumentā ir pircēja apliecinājums par ML izmantošanu
tikai augu mēslošanai vai atļaujas, kas izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par civilām
vajadzībām paredzēto sprāgstvielu apriti, numurs
Pārdodot ML, kurā AN slāpekļa saturs ir 16 % vai vairāk no ML masas, grāmatvedības reģistrā ir
norādīts AN saturoša ML nosaukums un pamatsastāvs
Pārdodot ML, kurā AN slāpekļa saturs ir 16 % vai vairāk no ML masas, grāmatvedības reģistrā ir
norādīts Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (juridiskai personai)
vai personas kods (fiziskajai personai)
Darbību veicējs pirms kālija nitrāta, nātrija nitrāta, kalcija nitrāta un kalcija amonija nitrāta, kā
arī tāda mēslošanas līdzekļa laišanas tirdzniecībā, kurā AN slāpekļa saturs ir 16 % vai vairāk no
mēslošanas līdzekļa masas, ir iesniedzis dienestam aktuālo tirdzniecības vietu sarakstu, norādot
tirdzniecības vietas faktisko adresi
Darbību veicējs dokumentus par pārdoto kālija nitrātu, nātrija nitrātu, kalcija nitrātu, kalcija amonija
nitrātu un mēslošanas līdzekli, kurā AN slāpekļa saturs ir 16 %vai vairāk no mēslošanas līdzekļa
masas, glabā piecus gadus

Izpilde

□

□

O

□

□

O

□

□

O

□

□

O

□

□

O

□

□

O

□

□

O

□

□

O

□

□

O

□

□

O

* Šīs instrukcijas 4. pielikumā izdara ierakstu par pārbaudītajiem dokumentiem

Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumi Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības
novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) un Eiropas Kopienas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra regula
Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem (turpmāk – Regula)
11.
Noteikumu 56. punkts un
Iepakojums noslēgts tādā veidā, lai pēc tā atvēršanas būtu redzami bojājumi uz iepakojuma
□
□
O

14.

Regulas 12. pants
Noteikumu 57. punkts, Regulas
10. panta 2. punkts un 11. pants
Noteikumu 58. punkts un
Regulas 10. panta 2. punkts
Noteikumu 55. punkts

15.

Noteikumu 34.3. punkts

16.

Regulas 10. panta 1. punkts

12.
13.

Informācija etiķetē vai marķējumā ir latviešu valodā un skaidri salasāma

□

□

O

Etiķete vai marķējums ir izturīgs pret ārējās vides ietekmi/Marķējums ir neizdzēšams

□

□

O

ML un SB reģistrācijai iesniegtā etiķete vai marķējums, kura teksts bija iesniegts
mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrācijai, atrodas uz iepakojuma labi redzamā vietā
un ir skaidri nodalīts no jebkuras citas informācijas, kas nedrīkst būt pretrunā ar iesniegto
etiķetes vai marķējuma tekstu
Savstarpēji paziņotajam ML vai SB etiķete, marķējums vai pavaddokuments ir latviešu
valodā un atbilst tekstam, kas iesniegts dienestā
Marķējums atrodas uz iepakojuma labi redzamā vietā

□

□

O

□

□

O

□

□

O

Identifikācijas marķējuma pārbaude ML un SB

Nr.

Pants vai punkts

ML un SB etiķetei, marķējumam vai pavaddokumentam un iepakojumam
saskaņā ar Noteikumiem un Regulu
Normatīvā akta prasība

Izpilde

17.

Noteikumu 51. punkts un Regulas 7. panta Iepakotiem ML identifikācijas marķējums ir uz iepakojuma vai etiķetēm,
2. punkts un 10. panta 3. punkts
neiepakotiem – marķējumam jābūt norādītam pavaddokumentos

□

□

O

18.

Noteikumu 12., 13., 14. pielikuma
1. punkts un Regulas 3. pants

Reģistrācijas apliecības vai atļaujas numurs vai norāde “EK MĒSLOŠANAS
LĪDZEKLIS”
Noteikumu 12., 13., 14. pielikuma 2. un
Oficiālais nosaukums un tirdzniecības nosaukums (ja ir) vai EK ML tipa apzīmējums
3. punkts un Regulas 9. panta 1. punkta a) (ja tāds ir)

□

□

O

□

□

O

Deklarējamie rādītāji, to forma un saturs

□

□

O

Norādes par lietošanu un uzglabāšanu
EK ML prasība neattiecas

□

□

O

Īpaši norādījumi par ML lietošanu:
- tikai mikroelementu saturošiem ML un augu augšanas veicinātājiem marķējumā
ir norāde par lietošanas devas/normas nepārsniegšanu

□

□

O

Šķidrajiem ML un EK ML* etiķetē, marķējumā vai pavaddokumentā ir norādīta
uzglabāšanas temperatūra un termiņš (ja tāds ir)
*Šķidrajiem EK ML ir papildinstrukcijas par negadījumu profilaksi uzglabāšanas laikā
Norādītas izejvielas: SB un ML, kas satur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos
savienojumus
Dzīvnieku izcelsmes organiskajiem un organominerālajiem ML (izņemot slieku
pārstrādātam mēslošanas līdzeklim) uz marķējuma ir norāde “Lauksaimniecības
dzīvniekus nedrīkst ganīt vai kultūraugus izmantot par zāli barošanai vismaz 21 dienu
pēc apstrādes”
Neto masa vai tilpums (šķidrajiem ML – var būt tilpums)
Ja EK ML uzrādīta bruto masa, līdzās jābūt norādītai taras masai

□

□

O

□

□

O

□

□

O

19.

20.

21.

22.

daļa
Noteikumu 12. pielikuma 5. punkts,
13. pielikuma 4. punkts, 14. pielikuma
4. punkts un Regulas
19., 21., 23. pants
Noteikumu 12. pielikuma 7. punkts un
8. punkts, 13. pielikuma 5. punkts un
14. pielikuma 7. un 8.punkts
Noteikumu 12. pielikuma 7. punkts un
Regulas 9. panta 1. punkta a) daļa un
23. panta 5. punkts

23.

Noteikumu 12. pielikuma 8. punkts,
13. pielikuma 5. punkts, 14. pielikuma
8. punkts un Regulas 9. panta 3. punkts

24.

Noteikumu 12. pielikuma 6. punkts un
14. pielikuma 5. punkts

25.

Noteikumu 12. pielikuma 7. punkts

26.

Noteikumu 12. pielikuma 10. punkts,
13. pielikuma 7. punkts, 14. pielikuma
10. punkts un Regulas 9. panta 1. punkta a)
daļa
Noteikumu 33. punkts un 12. pielikuma
Ja marķējumā ir norāde “Bioloģiskā lauksaimniecība”, tad uz marķējuma ir jābūt
11. punkts
kontroles institūcijas kodam

□

□

O

□

□

O

Ja marķējumā ir norāde “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā”, tad ML un SB ir
iekļauts "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā" sarakstā

□

□

O

Ražotājs, ievedējs un iepakotājs (pārpakotajiem ML un SB) (nosaukums un adrese)
EK ML jānorāda ražotājs, ievedējs* un iepakotājs (nosaukums un adrese)
*Ja marķējumu nodrošina ražotājs vai iepakotājs – ievedējs marķējumā var nebūt
norādīts

□

□

O

Zinātniskās institūcijas nosaukums, ja augu augšanas veicinātājs vai mikrobioloģiskais
preparāts nav paredzēts dekoratīviem augiem

□

□

O

□

□

O

□

□

O

□

□

O

□

□

O

□

□

O

27.
28.

29.

30.

Noteikumu 39.5 2. apakšpunkts
12. pielikuma 11.1 punkts,
14. pielikuma 10.1 punkts
Noteikumu 12. pielikuma 12. punkts,
13. pielikuma 8. punkts un
14. pielikuma 11. punkts, Regulas 9. panta
1. punkta a) daļa
(2. panta x daļa)
Noteikumu 12. pielikuma 13. punkts un
13. pielikuma 9. punkts

Papildu prasības mikrobioloģiskajiem preparātiem
□ jā
□ nē* *punkti 31.- un 32. neattiecas
31. Noteikumu
Dzīvotspējīgo mikroorganismu zinātniskais nosaukums (ģints, suga, kā arī celms, ja tāds
13. pielikuma 4. punkts
ir identificēts) un daudzums, kas ir izteikts kā KVV/g vai KVV/ml (KVV – kolonijas
veidojošās vienības)
32. Noteikumu
Norādes par augu sugām, ģintīm, augu grupām vai par mikrobioloģisko procesu atjaunošanu,
13. pielikuma 6. punkts
aktivizēšanu un regulēšanu augsnē vai citā substrātā, kam mikrobioloģiskais preparāts
paredzēts
Pārbaudes vietā atrodas SB
□ jā
33. Noteikumu
14. pielikuma 6. punkts
34. Noteikumu
14. pielikuma 9. punkts
35. Noteikumu
14. pielikuma 12. punkts
□

Normatīvā akta prasība ir ievērota

□ nē* *punkti 33.–35. neattiecas
Kūdras SB – kūdras sadalīšanās pakāpe pēc von Posta skalas
Kūdras SB, organiskam augsnes aizvietotājam un neorganiskam jonapmaiņas SB
– garantētā tilpummasa
Ražošanas gads un mēnesis

□

Normatīvā akta prasība nav ievērota

O

Normatīvā akta prasība neattiecas

Persona, kas veica pārbaudi: __________________________________________________________
(dienesta amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts)

Ar pielikumu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu.
Persona, kas piedalās pārbaudē: _____________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

2. pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta
2020. gada 30. marta instrukcijai Nr. 7

2.pielikums
Valsts augu aizsardzības dienesta pārbaudes aktam
Nr. ______________
Marķējuma atbilstības pārbaude Nr._____

ML vai SB nosaukums
ML vai SB statuss
Ražotājs
Persona, kas atbildīga par ML vai
SB laišanu apritē
KUVIS reģistra datums
KONSTATĒJUMS

Persona, kas veica pārbaudi: __________________________________________________________
(dienesta amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts)

Ar pielikumu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu.
Persona, kas piedalās pārbaudē:

_____________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

