Augu pase ir
Informācija puķu audzētājiem

No 2019.gada 14.decembra stājas spēkā jauna Augu veselības regula*,

oficiālais dokuments
etiķetes veidā, kas
apliecina, ka stādi ir
pārbaudīti un atbilst
fitosanitārajām
prasībām!

kas nosaka, ka visām puķēm (gan podos, gan kailsakņiem,
dekoratīvās stiebrzāles u.c.) to tirdzniecībai būs nepieciešamas augu pases.
Šī regula skar puķu audzētājus, kas iepriekš netika pakļauti fitosanitārai kontrolei, jo turpmāk
jebkurām puķēm, kas audzētas atklātā laukā vai siltumnīcā, tirgojot tās veikaliem, būs jāpievieno
klāt augu pases.

Lai saņemtu augu pases, audzētājam:
1) jābūt reģistrētam Valsts augu aizsardzības dienestā (dienests) Fitosanitārajai kontrolei
pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā;
2) jāiesniedz iesniegums pārbaudei pirms veģetācijas sezonas. Dienests veiks pārbaudes
un, ja nepieciešams, noņems paraugus laboratoriskai testēšanai;
3) jāiesniedz iesniegums augu pasu saņemšanai dienestā (Augu karantīnas departamentā),
vai tās var drukāt paši audzētāji, kam ir piešķirta dienesta atļauja.

Augu pases jāpievieno pie tirgojamās vienības – tās var pievienot pie katra auga, vai pie
iepakojuma, kurā augi tiek pārdoti veikalam (piemēram, kastes). Taču var būt arī izņēmumi.

Augu pasei jābūt taisnstūrveida vai kvadrātveida formā. Konkrēts lielums vai izmērs augu pasei
nav noteikts, bet informācijai uz augu pases jābūt labi salasāmai. Informācijai augu pasē ir jābūt
skaidri nošķirtai (nodalītai ar robežlīniju) no jebkuras citas informācijas (arī attēliem).

*Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret
augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr.
652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK,
2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK

Augšējā kreisajā stūrī jābūt
Eiropas Savienības karogam
– kas var būt krāsainā vai
melnbaltā drukā, ar baltām
zvaigznēm uz melna fona vai
otrādi.

Augšējā labajā stūrī jābūt
vārdiem “Augu pase”, kam
jābūt norādītiem latviešu un
angļu valodā, un tie ir atdalīti
ar slīpsvītru.

Pamatinformācija, kas norādīta ar burtiem A, B, C, D:

A – augu botāniskais nosaukums

B – izdevējvalsts divu burtu C

D

–
– augu
kods (LV) un audzētāja / izsekojamības izcelsmes
tirgotāja
reģistrācijas Nr. kods - partijas valsts
ISO
VAAD fitosanitārajā reģistrā, Nr.
divu burtu
kas atdalīti ar defisi
kods

Vairāk informācijas Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) mājas lapā: vaad.gov.lv : Sākums
> Informācija sabiedrībai > Augu karantīna Latvijā > Augu veselības regula

Kontaktinformācija: Tālr.: 67550931; 67550928 un 67757990, e-pasts: akd@vaad.gov.lv

