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ZIŅU LAPAZIŅU LAPA  

Pamatojums: Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr.491 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lie-

tošanas iekārtām” . 

Pārbaudes norise: Iekārtu pārbaudes veic akreditēta iestāde, kura ir saņēmusi Valsts augu aizsardzības 

dienesta (VAAD) izdotu sertifikātu pārbaužu veikšanai. Informāciju par sertificētiem AAL iekārtu pār-

baudītājiem publicēta www.vaad.gov.lv > Pakalpojumi > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu 

lietošanas iekārtu pārbaudes. 

Šobrīd VAAD izsniegtu atļauju pārbaužu veikšanai ir saņēmusi: VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”.  
Kontakti: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, tel.64130013, e-pasts:info@stc.lv 

AAL lietošanas iekārtu pārbaudes 

Pamatojums: Ministru kabineta 2013.gada 
19.marta noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par 
profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, 
augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, 
augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aiz-
sardzības konsultantu apmācību un apliecību iz-
sniegšanas kārtību”  

Augu aizsardzības apmācības 

Visām augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lauka un koku un krūmu lietošanas 

iekārtām, līdz 2016.gada 26.novembrim jābūt vismaz vienu reizi pārbaudītām. 

Izņēmums ir rokas AAL lietošanas iekārtas un smidzinātāji, kas pārnēsājami uz 

muguras, šīm iekārtām pārbaude nav vajadzīga.  

Nr.1 

MAIJS/2014 

Kas jādara, lai iegūtu apliecību: 
1. Jāatver iesniegums, kas pieejams VAAD mājaslapā: www.vaad.gov.lv  > Veidlapas, iesniegumi > Augu aizsar-

dzība:  “Iesniegums Valsts augu aizsardzības dienestam apliecības saņemšanai (pārreģistrēšanai) augu aizsar-
dzības jomā” 

2. Jāaizpilda iesniegums, jāpievieno fotogrāfija (3x4 cm) un izglītību apliecinoša dokumenta kopija, un jāiesniedz 
VAAD reģionālajā nodaļā.  

3. Jāpiesakās pie apmācību veicēja. Apmācību veicēju saraksts publicēts: www.vaad.gov.lv > Pakalpojumi > 
Augu aizsardzības jomas apmācības. 

4. Pēc apmācību programmas noklausīšanās, jānokārto pārbaudījums. 
5. Ja pārbaudījums ir sekmīgi nokārtots, tiek izsniegta apliecība. 

 
Izņēmumi: 
Persona, kurai ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (konsultanta apliecības ie-
gūšanai—augstākā izglītība lauksaimniecībā), apliecību var iegūt sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu VA-
AD reģionālajā nodaļā, bez apmācību programmas noklausīšanās. 

VAAD izsniedz šādas apliecības darbam ar AAL: 

 profesionālajiem AAL lietotājiem, kas strādā ar II klases AAL; 

 profesionālajiem AAL lietotājiem, kas strādā ar I klases AAL; 

 AAL lietošanas operatoriem; 

 AAL pārdevējiem; 

 augu aizsardzības konsultantiem.  

Par sekmīgi nokārtotu uzskata pārbaudījumu, ja persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 80% uzdoto jautājumu  

(profesionālo AAL lietotājiem, kas strādā ar I klases AAL—90%) 

Pārbaužu periodiskums:  
2014.gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai pārbaudei – pieci gadi, otrajai pārbaudei – četri gadi, turpmāka-
jām pārbaudēm – trīs gadi. 
2015.gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai pārbaudei – pieci gadi, turpmākajām pārbaudēm – trīs gadi. 
2016.gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai pārbaudei – četri gadi, turpmākajām pārbaudēm – trīs gadi. 
pēc 2016.gada pirmoreiz pārbaudāmām iekārtām – trīs gadi. 

Jaunu AAL lietošanas iekārtu pārbaudi veic pēc pieciem gadiem no to iegādes brīža. 

http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas.aspx

