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Zināšanai: 2015.gada 1.jūnijā stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) 

Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu  (CLP regula). Marķējumi un 

iepakojumi, kuri iepakoti saskaņā ar iepriekšējo regulējumu drīkst būt tirgū līdz 2017.gada 1.jūnijam. Tātad 

līdz šim datumam tirgū var atrasties AAL iepakojumi ar divu veidu marķējumiem.  

Izvēloties AAL, vispirms izlasiet marķējuma 

teksts un stingri ievērojiet lietošanas 

nosacījumus, darba drošības un vides 

aizsardzības prasības! 

Informācija sagatavota Valsts augu aizsardzības dienestā - www.vaad.gov.lv, tālr. 67550923, 67550921  

 Augu aizsardzības līdzekļus (AAL) uzglabā plauktos vai uz paletēm. Ja uzglabāšanas vieta ir telpa, kurā persona var 

uzturēties, lai veiktu darbības ar AAL (piemēram, kārtotu, pārvietotu), tajā nodrošina gaisa apmaiņu. 

 Ja AAL lietoti, izmantojot profesionāla AAL lietotāja sniegtu pakalpojumu, tad pakalpojuma sniedzējam apstrādātā     

objekta īpašniekam jāizsniedz: 

 izrakstu no reģistrācijas žurnāla, kur norādīta informācija par iegādātajiem AAL (saņemšanas datums, AAL nosaukums, 

iepakojuma lielumu un daudzumu) un izlietotajiem AAL (apstrādātā kultūraugu sugu vai objekts, apstrādātā teritorija, 

tās platība, apstrādes datums, AAL nosaukums un devu); 

 Ja veikta fumigācija, jānorāda tās laiks, izmantotā AAL nosaukums, apstrādātā produkcija, norādot produkcijas 

nosaukumu un apstrādāto apjomu, temperatūru pēc Celsija, kādā veikta apstrāde, mērījumu izdarīšanas laiku un 

fumiganta koncentrāciju  

 pakalpojumu sniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi un lietotāja apliecības numuru.  

Izrakstu jāsagatavo divos eksemplāros, un uz eksemplāra, kas paliek pie pakalpojumu sniedzēja, jābūt apstrādātā objekta 

īpašnieka parakstam. Objekta īpašnieks izrakstu glabā trīs gadus un pēc pieprasījuma uzrāda Valsts augu aizsardzības   

dienesta (VAAD) amatpersonai. 

 Ja VAAD, ārpus VAAD īstenotās kontroles, pēc personas lūguma ņem paraugus no AAL, augsnes, augiem, augu 

produktiem, sagatavotiem AAL darba šķidrumiem un citiem priekšmetiem, ar parauga ņemšanu un novērtējuma 

sagatavošanu saistītos izdevumus sedz persona saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlijā noteikumi Nr.493 "Valsts 

augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”. 

Pamatojums:  2014.gada nogalē veiktie grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 

„Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi” 

Par paraugu ņemšanu jāmaksā 

Pirms AAL iegādes un lietošanas rūpīgi iepazīstieties ar jaunā 

marķējuma formātu, bīstamības un drošības prasību 

apzīmējumiem. AAL marķējumu kopijas ir pieejamas mājaslapas 

www.vaad.gov.lv sadaļā Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība 

> Augu aizsardzības līdzekļu saraksts, kolonnā „marķējums” 
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