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Par fitosanitāro pasākumu noteikšanu
Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības (turpmāk - ES) valstu teritorijā ir konstatēts
bīstams augu karantīnas organisms Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et
al. (turpmāk-priežu koksnes nematode), kura izraisa skujkoku, galvenokārt priežu (Pinus
spp.), masveida kalšanu un bojā eju, kā arī lai nodrošinātu Eiropas Komisijas 2006.gada
13.februāra Lēmuma 2006/133/EK, kas grozīts ar Eiropas Komisijas 2008.gada 25.aprīļa
Lēmumu 2008/340/EK, 2008.gada 15.maija Lēmumu 2008/378/EK, 2008.gada 19.augusta
Lēmumu 2008/684/EK, 2008.gada 7.oktobra Lēmumu 2008/790/EK, 2008.gada 15.decembra
Lēmumu 2008.954/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt īslaicīgus papildus pasākums pret
priežu koksnes nematodes izplatību tajās Portugāles teritorijās, kurās iespējama tās izplatība,
izpildi, jānosaka pasākumi, lai aizsargātu Latviju no priežu koksnes nematodes vai tās vektoru
ievešanas un izplatīšanos.
Pamatojoties uz Augu aizsardzības likuma 4.panta ceturtās daļas 6. punktu un devīto
daļu, 12.panta otro daļu, 17.panta pirmo daļu, 18.panta otrās daļas 1.punktu, 2.punktu,
3.punktu, 5.punktu un 6.punktu,
nosaku šādus ārkārtas fitosanitāros pasākumus:
1. Šis lēmums attiecas uz personām, kuras Latvijas teritorijā no citas ES dalībvalsts
ieved koksnes iepakojamo materiālu, kas ir kastu, kārbu, redeļu, mucu un līdzīgu iepakojumu,
paliktņu, kastu paliktņu un citu kravas paliktņu, paliktņu apmaļu veidā, kravas stiprinājumu,
starpliku un balstu veidā, tai skaitā tādu, kas nav saglabājusi savu dabīgo apaļo virsmu
(turpmāk – koksnes iepakojamais materiāls), un kas atbilst šādām pazīmēm:
1.1. ir pilnīgi vai daļēji izgatavots no skuju koku (Coniferales) koksnes (izņemot tūju
Thuja L. ģints koksni);
1.2. to izcelsme ir Portugāle.
2. Koksnes iepakojamo materiālu, kura izcelsme ir Portugāle, Latvijā no citas ES
dalībvalsts drīkst ievest vai pārvietot tad, ja ievērota viens no Pārtikas un lauksaimniecības
organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro
pasākumu standarta Nr.15 (turpmāk - standarts Nr.15) „Vadlīnijas koksnes iepakojamam
materiālam starptautiskajā tirdzniecībā” 1.pielikumā noteiktajiem pasākumiem un tas ir
marķēts saskaņā ar standarta Nr.15 2.pielikumā norādītajām prasībām:
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2.1. koksnes iepakojamais materiāls ir termiski apstrādāts oficiāli apstiprinātā
slēgtā kamerā, nodrošinot vismaz 56°C t° visā koksnes materiāla šķērsgriezumā ne mazāk
kā uz 30 minūtēm, un atbilstoši marķēts;
2.2. koksnes iepakojamais materiāls ir fumigēts ar metilbromīdu, saskaņā ar oficiāli
apstiprinātu tehnisko specifikāciju un atbilstoši marķēts.
3. Saskaņā ar standarta Nr.15 2.pielikumā norādītajām prasībām, marķējumā ietverta šāda
informācija:
3.1. Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas simbols;
3.2. ISO divu burtu valsts kods;
3.3. uzņēmuma reģistrācijas numurs nacionālajā augu aizsardzības dienestā;
3.4. lietotā attiecīgā fitosanitārā pasākuma apzīmējums:
3.4.1. HT - termiskā apstrāde;
3.4.2.MB - fumigēts ar metilbromīdu.
Marķējums ir skaidri salasāms, noturīgs un nepārvietojams, novietots labi redzamā vietā
un vismaz uz divām pretējām marķējamā materiāla pusēm. Marķējumā nedrīkst lietot sarkanu
vai oranžu krāsu.
4. Ja koksnes iepakojamais materiāls nav atbilstoši marķēts saskaņā ar šī lēmuma
3.punktu, vai tajā ir konstatēta dzīva priedes koksnes nematode, Valsts augu aizsardzības
dienests (turpmāk – dienests) uzdod veikt vienu no šādiem fitosanitāriem pasākumiem:
4.1. koksnes iepakojamo materiālu fumigēt ar metilbromīdu, nodrošinot priežu
koksnes nematodes iznīcināšanu;
4.2. materiālu iznīcināt, to:
4.2.1. sadedzinot;
4.2.2. dziļi aprokot;
5. Šī lēmuma 4.punktā minētos fitosanitāros pasākumus persona veic dienesta
uzraudzībā.
6. Ja persona neveic šī lēmuma 4.punktā minētos fitosanitāros pasākumus, tos
piespiedu kārtā, iznīcinot koksnes iepakojamo materiālu, veic dienests. Persona sedz
dienestam visus sakarā ar piespiedu iznīcināšanu radušos izdevumus.
7. Lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.
8. Lēmumu var apstrīdēt 30 dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu
Valsts augu aizsardzības dienestā, Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā.
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