
Kā rīkoties,
ja pamanāt 
pesticīdu pārnesi?
PESTICĪDI jeb AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI (AAL) ir ķīmisku vielu maisījumi, 
ko izmanto lauksaimniecībā, lai apkarotu nevēlamus augus, kukaiņus un citus 
kaitēkļus. Pesticīdu lietošanas laikā var notikt pārnese, tas ir, tvaiku un 
aerosolu noplūde no laukiem, kuros pesticīdus izmanto.

Pārnese var izsaukt akūtu un hronisku ietekmi uz augiem, mikroorganismiem, 
dzīvniekiem un cilvēkiem, kas tai pakļauti, piemēram, kairinājumu, alerģijas, 
saasinot hroniskas saslimšanas. Visjutīgākie ir bērni, seniori un hroniski slimi 
cilvēki. Ja pesticīdus pareizi izmanto, nekam nevajadzētu noplūst no 
apstrādātā lauka uz kaimiņu teritorijām vai apkārtējo dabu.

Kā var atpazīt 
pesticīdu pārnesi?

No lauka noplūdušie pesticīdi var būt 
pamanāmi kā migla vai putekļi, vai arī kā 
nepatīkama smaka ārpus apstrādātā 
lauka robežām. Tie var būt arī neredzami 
un bez smaržas un var parādīties arī 
vairākas dienas pēc pesticīdu 
lietošanas.

Akūta pesticīdu iedarbība var nonāvēt 
kukaiņus, putnus, dzīvniekus, kas 
saskārušies ar pesticīdu noplūdi. Augi 
ārpus apstrādātā lauka, pat koku lapas, 
krūmi kļūst sausi, brūni, sažuvuši 
(acīmredzami ne sausuma dēļ), dažreiz 
tie pilnībā nonīkst. Ietekme uz augsnes 
mikroorganismiem var būt īpaši postoša, 
kaut arī grūti pamanāma.

Ko darīt pesticīdu 
pārneses gadījumā?

Ja redzat pesticīdu pārneses pazīmes 
ārpus apstrādātā lauka, tad pesticīdu 
lietotājs ir pārkāpis likumu.
 

Zvaniet Valsts augu aizsardzības 
dienesta (VAAD) uzticības 
tālrunim Nr. 67550944 vai 
izmantojiet lietotni “Vides SOS” 
(�.videssos.lv). 

Izvairieties no atrašanās 
piesārņotajā vietā. 

Parūpējieties par mājdzīvniekiem 
un bērniem.

Latvijas Republikas 
Satversme garantē 
mums tiesības uz 

labvēlīgu vidi!

Ja atklājat pesticīdu lietošanas noteikumu pārkāpumus, 
zvaniet VAAD uzticības tālrunim 67550944 un 
sniedziet paziņojumu �.videssos.lv!

Šī publikācija ir tapusi ar Ziemeļvalstu Ministru 
padomes finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas 
saturu atbild tikai šī projekta koordinatori, un tas 
neatspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes 
viedokli vai politiku.



Pesticīdu lietotājam ir jāizvairās no jebkādas 
pesticīdu pārneses ārpus apsmidzinātā lauka, 
lai nekaitētu cilvēkiem un dzīvniekiem, kā arī 
apkārtējai un ūdens videi. Tāpēc pesticīdu 
izsmidzinātājam jāievēro 10 m attālums no 
ūdens tilpnēm, ūdens tecēm un vismaz 5 m 
robežjosla no lauka robežām vai vairāk, kā 
noteikts pesticīda lietošanas instrukcijā.

Lauksaimniekam ir jāpārtrauc izsmidzināšana, 
ja vējš kļūst stiprāks par 4 m/s (vai 8 m/s, ja 
tehniskie līdzekļi ir īpaši aprīkoti). Neskaidrību 
gadījumā sazinieties ar VAAD.

Ja pesticīdu (augu aizsardzības līdzekļu) 
piesārņojums nokļūst jūsu laukos un negatīvi 
ietekmē jūsu veselību, dzīvniekus vai uzņē-
mējdarbību, varat griezties tiesā, lai pieprasītu 
kompensāciju. Jums ir rūpīgi jādokumentē, lai 
pierādītu kaitējumu, tāpēc vērsieties pie varas 
iestādēm un lūdziet veikt pārbaudes.

LIKUMI ir stingri Pārrunājiet ar savu 
kaimiņu - 
lauksaimnieku par 
jūsu bažām!

Atsauces: 
* Ministru kabineta noteikumi Nr.950 “Augu 

aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi”
* Aizsargjoslu likums
** Novietņu reģistrs 
http://�.ldc.gov.lv/lv/registri/novietnu_registrs/

Saziņa ir galvenais elements. 
Runājiet ar kaimiņu - 
lauksaimnieku - pesticīdu 
lietotāju - par savām bažām 
un lūdziet jūs informēt par 
pesticīdu lietošanu netālu no 
mājām, lai izvairītos no 
pesticīdu ietekmes.

Uzziniet, kādi pesticīdi 
tiek izmantoti.

Informējiet par saviem 
dzīvniekiem, bitēm*.

Reģistrējiet savus 
dzīvniekus, kā to 
iesaka likums.

PILIENI ir bīstami!

Ja redzat aizdomīgus pilienus uz 
jūsu logiem, augiem, ādas, ja tos 
ieelpojat ar gaisu, jūs varat būt 
apdraudēts!
 

Nekavējoties nomazgājiet 
pesticīdu pilienus un 
nomainiet drēbes! 

Sazinieties ar ārstu un 
informējiet viņu par 
notikušo.

Informējiet VAAD, 
izmantojot uzticības 
tālruni Nr. 67550944.

Glābiet bites

Pesticīdi, kas ir ļoti kaitīgi bitēm 
(insekticīdi), ir jāizsmidzina 
naktī no pulksten 22:00 līdz 
05:00. Arī citi pesticīdi var 
kaitēt bitēm, ja nonāk ar tām 
tiešā saskarē, tāpēc iesakām 
neveikt ziedošu lauku apstrādi.

Izmantojot bitēm bīstamus 
insekticīdus, noteikumi* prasa 
3 dienas pirms izsmidzināšanas 
brīdināt biškopjus, kuri ir 
reģistrējuši bišu stropus 2 km 
apkārtnē no apstrādājamā 
lauka**. 

Sazinieties ar savu kaimiņu, 
potenciālo pesticīdu lietotāju 
un informējiet par savām bitēm. 
Lai pasargātu savus stropus, 
reģistrējiet tos**.

Ja atklājat pesticīdu lietošanas noteikumu pārkāpumus, 
zvaniet VAAD uzticības tālrunim 67550944 un 
sniedziet paziņojumu �.videssos.lv!

Šī publikācija ir tapusi ar Ziemeļvalstu Ministru 
padomes finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas 
saturu atbild tikai šī projekta koordinatori, un tas 
neatspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes 
viedokli vai politiku.


