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Kontakti
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Dārza iela 12, Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads, LV–4126 

Tālrunis: 64130013
Fakss: 64130010

Mob. +371 20260099

E-pasts: mb.eksperts@stc.lv

www.stc.lv



Smidzinātāju pārbaude,  
kādēļ tā vajadzīga? 
Smidzinātāju pārbaudes ir būtiskas ilgtspējīgas 
saimniekošanas nodrošināšanai. Tā tehniskais stā-
voklis tieši ietekmē izsmidzināto augu aizsardzības 
līdzekļu daudzumu un kvalitāti, kas veido ietekmi 
ne tikai uz apsmidzināto kultūraugu, bet arī apkārt 
esošo vidi.

 Strādājot ar atbilstošu smidzinātāju augu aiz-
sardzības līdzekļu ekonomija

 Paaugstināta darba drošība

 Pārliecība par smidzinātāja tehniskos stāvokli

Sertifikācijas un testēšanas centrs piedāvā 
pakalpojumu lauku, koku un krūmu 
smidzinātāju pārbaudi.

Cik bieži pārbaude jāveic?
Lietotiem smidzinātājiem pārbaudēm piemēro šādus pārbaužu starplaikus:
2013. gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai un otrajai pārbaudei – 
pieci gadi, turpmākajām pārbaudēm – trīs gadi;
2014. gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai pārbaudei – pieci gadi, 
otrajai pārbaudei – četri gadi, turpmākajām 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.
Jaunas iekārtas (iekārta, kas ražota pārbaudes pieteikšanas gadā un ko ap-
liecina ražotāja izsniegts dokuments) pirmajai pārbaudes reizei piemēro 
piecu gadu pārbaužu starplaiku neatkarīgi no pārbaudes veikšanas gada.

Kā notiks pārbaude?
1. solis  Jūs iesniedzat rakstisku pieteikumu (e-pasts, fakss, pasts) smidzinā-
tāja pārbaudei norādot iekārtas ražotāju, modeli, tipu (uzkarināms, piekabi-
nāms, pašgājējs), darba platumu (m), identifikācijas Nr. (ja ir), izgatavošanas 
gads, pārbaudes veikšanas vietu. Pēc pieteikuma iesniegšanas eksperts ar 
Jums sazināsies. 

2. solis  Sagatavo smidzinātāju pārbaudei. Nomazgā un izskalo iekārtu un 
ūdeni filtrējošos elementus Tvertni ar tilpumu līdz 300 l piepilda līdz pusei, bet 
pārējās iekārtas ar vismaz 300 l tīru ūdeni – sprauslu blokam ar vairākām spraus-
lām vēlamo ūdens daudzumu saskaņot ar ekspertu. Pievieno iekārtu traktoram.

3. solis  Eksperts izbraukumā norādītajā adresē, pārbauda iekārtu saskaņā 
ar noteikumu prasībām. 

4. solis  Eksperts apkopo pārbaudes rezultātus un sagatavo pārbaudes zi-
ņojumu 2 eksemplāros – viens iekārtas valdītājam, otrs ekspertam.

5. solis  Ja iekārta atbilst prasībām, eksperts uzlīmē pārbaudes uzlīmi. 

6. solis  Eksperts divu darbdienu laikā pēc pārbaudes informāciju par pārbau-
dīto iekārtu un pārbaudes rezultātiem ievada Kultūraugu uzraudzības valsts in-
formācijas sistēmas Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu reģistrā.

Normatīvi
Lai ievērotu ilgtspējīgas saimniekošanas principus kopš 2013.gada 1.janvāra ir spēkā 
MK noteikumi Nr.491 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām” 
kuri nosaka lauku smidzinātāju pārbaudes kārtību un periodiskumu.

Kompetences apliecinājums

Sertifikācijas un testēšanas centra inspicēšanas  
institūcija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020 
standartam. 


