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Izmaiņas augu pasu derīgumu termiņos 

Nr.7 
2016.gada 

APRĪLIS 

Stādu audzētāju un tirgotāju ievērībai 

Stājoties spēkā Augu karantīnas noteikumu 47.punkta grozījumiem, 2016.gadā tirgojot augu stādus jāņem vērā izmaiņas 

izdoto augu pasu derīgumu termiņos.  

Augiem ar Latvijā izgatavotajām augu pasēm, tā 

derīga divus gadus no augu pasē partijas numurā 

norādītā veģetācijas perioda gada 1.novembra.  

Tas nozīmē, ja augu pasē ir  

norāde par tās izdošanu 2015.gadā 

(5. Partijas Nr.: 15-XXXX),  

ar šo augu pasi var izplatīt stādus 

līdz 2017.gada 1.novembrim.  

No citas ES valsts ievestiem augiem kopš 

2015.gada 24.novembra augu pase derīga 

divus gadus no augu pasē vai pavaddoku-

mentā norādītā ievešanas laika.      Tirdzniecī-

bas vietā jābūt dokumentācijai par tirdzniecī-

bas vietā esošo augu ievešanu. 

Tas nozīmē, ja augi ir ievesti,  

piemēram, 2016.gada 20.aprīlī, 

augus ar šo augu pasi var izplatīt 

līdz 2018.gada 20.aprīlim.  

Fitosanitārās pārbaudes augu pasu nomaiņai 

Gadījumā, ja nepieciešama Latvijā audzēto vai ievesto augu izplatīšana ilgākā 

periodā un augu pases derīguma termiņš ir beidzies, jāveic fitosanitārā     

pārbaude pēdējā veģetācijas periodā, kad derīga augu pase (piemērā minēta-

jos gadījumos tas būs 2017.gads) un pirms izplatīšanas (2017.gada rudenī vai 

2018.gada pavasarī ). Kā notiek pārbaudes: 

UZMANĪBU! Saskaņā ar Augu aizsardzības likumu, personai ir pienākums informēt VAAD par augu 

karantīnas organismu vai citu nepazīstamu organismu vai simptomu parādīšanos uz auga. 

Atgādinājums stādaudzētājiem! 

UPEŅU stādiem nepieciešama 
papildus pārbaude  
Pavairojot upeņu stādus, nepieciešama pārbaude pirms 
lapu plaukšanas upeņu ērces (Cecidophyopsis ribis) no-
teikšanai. 

Sazinies ar VAAD: 
Plašāka informācija par augu pasēm: 
www.vaad.gov.lv > Pakalpojumi > Augu karantīna > 
Augu un augu produktu izplatīšana Eiropas Savienībā 
 

VAAD reģionālās nodaļas: 
Vidzemē—26337989 Latgalē—29337950 
Kurzemē—26337064      Rīgā—20219144       
Zemgalē—29137472        

1) līdz 2017.gada 1.aprīlim jāiesniedz iesniegums Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) reģionālajā nodaļā; 

2) 2017.gada veģetācijas periodā VAAD inspektors veic fitosanitāro pārbaudi, aizdomu gadījumā par augu saslim-

šanu var paņemt augu paraugu laboratoriskai testēšanai; 

3) atkārtota auga pārbaude jāveic pirms izplatīšanas, tātad—2017.gada rudenī vai 2018.gada pavasarī. Ja augs 

atbilst normatīvo aktu prasībām, VAAD inspektors pieņem lēmumu par augu pases izsniegšanu. 



Augu pase jāpievieno izplatot/tirgojot  
Xylella fastidiosa saimniekaugus  

Augu pases prasība attiecas uz 

tādiem Latvijā audzētiem augiem 

kā, piemēram: 

 Acer pseudoplatanus,  

 Vinca,  

 Pelargonium graveolens,  

 Rosmarinus officinalis,  

 Rosa X floribunda,  

 Lavandula angustifolia u.c. 

Pilns augu sugu/ģinšu saraksts, 

kuru stādiem vajadzīgas augu 

pases, norādīts: 

Eiropas Komisijas datu bāzē 

Ar X.fastidiosa inficētas ozola lapas 

Foto: www.apsnet.org 

Foto: Nicole Ward Gauthier  

Foto: Journal of Plant Pathology (2010) 

Ar X.fastidiosa inficētas vīnogulāja lapas 

Lai  ierobežotu bīstamas augu bakteriālās slimības izplatību Eiropas Savienībā no 

2016.gada* noteikta prasība Xylella fastidiosa saimniekaugu stādus izplatīt / tirgot 

ar augu pasēm.  

* Nosaka 2015.gada 17.decembra Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2015/2417 (ar 

kuru groza Komisijas īstenošanas lēmumu (ES) 2015/789 par pasākumiem, kas veica-

mi, lai novērstu Xylella fastidiosa ievešanu un izplatīšanos Savienībā).  

Augu pases jāpievieno stādīšanai paredzētiem augiem, ja tos tirgo tālākai komerci-
ālai darbībai (tālākai audzēšanai/tirdzniecībai): 

 Ievedot stādus no ES valstīm (arī no Igaunijas un Lietuvas), tirdzniecī-

bas vietai stādi ir jāsaņem ar augu pasi; 

 Vedot stādus no Latvijas uz citām ES valstīm (arī uz Igauniju un Lietu-

vu), stādiem jābūt ar augu pasi. 

Augu pase jāpievieno partijai. Augu pasei nav jābūt pievienotai pie katra auga. 

Augu pases nevajag: 

 Pārdodot stādus tirgū (gan Latvijā, gan citur ES – arī Igaunijā un Lietu-

vā) tieši gala lietotājam; 

 tirdzniecības vietām saņemot Latvijas izcelsmes stādus; 

 ja stādus iegādājas apzaļumošanas uzņēmums un pats tos izmanto 

apzaļumošanai (iestāda augšanas vietā) – gan Latvijas izcelsmes, gan 

2016.gadā ievedot no citām ES  valstīm. 

Lai pievienotu augu pases, 

audzētājam jābūt  

reģistrētam  

Fitosanitārai kontrolei  

pakļauto augu un augu produktu 

apritē iesaistīto personu reģistrā,  

kuru uztur  

Valsts augu aizsardzības dienests, 

un jāizpilda Ministru kabineta 

2004.gada 30.marta  

noteikumos Nr.218  

„Augu karantīnas noteikumi”  

noteiktās prasības. 

Sazinies ar VAAD: 
Plašāka informācija Augu karantīnas departamentā pa tālr. 67550926 vai 
67757990, kā arī elektroniski e-pasts: akd@vaad.gov.lv 

http://ec.europa.eu/

food/plant/

plant_health_biosecu

rity/legislation/

emergency_measures

/xylella-fastidiosa/

susceptible_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en.htm
http://likumi.lv/doc.php?id=87577

