
 
 

 
Pētījums tiek veikts, un ziņojums tiek izstrādāts ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu 2007.-2013. gada ES 

fondu plānošanas perioda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes „Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” projekta Nr. 1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru 

vienkāršošana” ietvaros. Par materiāla saturu atbild Valsts kanceleja. 85 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 
15 % Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 
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ražošana (NACE 29), citu transportlīdzekĜu ražošana (NACE 30), Koksnes, koka un korėa izstrādājumu ražošana, izĦemot mēbeles ražošana (NACE 29), citu transportlīdzekĜu ražošana (NACE 30), Koksnes, koka un korėa izstrādājumu ražošana, izĦemot mēbeles ražošana (NACE 29), citu transportlīdzekĜu ražošana (NACE 30), Koksnes, koka un korėa izstrādājumu ražošana, izĦemot mēbeles ražošana (NACE 29), citu transportlīdzekĜu ražošana (NACE 30), Koksnes, koka un korėa izstrādājumu ražošana, izĦemot mēbeles 
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(NACE 16), mēbeĜu(NACE 16), mēbeĜu(NACE 16), mēbeĜu(NACE 16), mēbeĜu ražošana (NACE 31), Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 26), elektrisko iekārtu ražošana (NACE  ražošana (NACE 31), Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 26), elektrisko iekārtu ražošana (NACE  ražošana (NACE 31), Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 26), elektrisko iekārtu ražošana (NACE  ražošana (NACE 31), Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 26), elektrisko iekārtu ražošana (NACE 
27)27)27)27) 233 
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1. Termini un saīsinājumi 
 

Termins / SaīsinājumsTermins / SaīsinājumsTermins / SaīsinājumsTermins / Saīsinājums    SkaidrojumsSkaidrojumsSkaidrojumsSkaidrojums    

LR Latvijas Republika 

MK Ministru kabinets 

ES Eiropas Savienība 

NACE 
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (Nomenclature Générale des Activités Économiques 
dans les Communautés Européennes) 

HACCP 

Bīstamību analīze un kritisko kontroles punktu metode (Hazard Analysis Critical Control Point) ir 
starptautiski atzīta metode, kas palīdz pārtikas un dzērienu nozares uzĦēmumiem identificēt pārtikas 
nekaitīguma riskus, novēršot identificētās pārtikas nekaitīguma bīstamības un ievērojot normatīvās 
prasības 

LAD Lauku atbalsta dienests 
MA Maksātnespējas aăentūra 
PVD Pārtikas veterinārais dienests 
PV Latvijas Republikas Patentu valde 

PTAC Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
SAMC Standartizācijas, akreditācijas un metrolo 

UR UzĦēmumu reăistrs 
VAAD Valsts augu aizsardzības dienests 
VDI Valsts darba inspekcija 
VID Valsts ieĦēmumu dienests 

VKPAI Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 
VUGD Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
VVD Valsts vides dienests 
VZD Valsts zemes dienests 
VI Veselības inspekcija 

VIDM Vides ministrija 
ZVA ZāĜu valsts aăentūra 

PP 

PakĜaušanās prasības – normatīvajos aktos definētās prasības, kuras komersantam jāievēro attiecībā 
uz darbības veikšanas vietu, veidu, darbiniekiem un produkciju, un jānodrošina to izpilde 
komercdarbības laikā (piemēram, ugunsdrošības prasības, preču marėējums, darba aizsardzības 
līdzekĜi, nodalīta uzskaite) 

DA 
Darbības atĜauju saĦemšanas prasības – normatīvajos aktos definētās prasības, kuras uzliek par 
pienākumu komersantam saĦemt dažāda veida licences, atĜaujas, reăistrācijas apliecības, sertifikātus 
un cita nosaukuma dokumentus pirms attiecīgās darbības uzsākšanas 

I 
Informācijas prasības – normatīvajos aktos noteiktās prasības, kuras uzliek pienākumu komersantam 
informēt kontrolējošo institūciju par savu darbību vai konkrētu situāciju savā darbībā (piemēram, 
paziĦojumi par darbības izmaiĦām vai izbeigšanu) 

AR 
Pārskatu sniegšanas prasības – normatīvajos aktos noteiktās prasības, kuras uzliek pienākumu 
komersantam iesniegt kontrolējošās institūcijās dažādus pārskatus, t.sk. pārskatus par darbību un 
rezultātiem noteiktā laika periodā un statistikas pārskatus 

ISP 
Informācijas sniegšanas prasības – normatīvajos aktos noteiktās prasības, kuras uzliek pienākumu 
komersantam pēc kontrolējošās institūcijas pieprasījuma kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu 
ietvaros sniegt informāciju (gan mutisku, gan rakstisku) 
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2. Komersantu ceĜa kartes apraksts 

2.1. CeĜa kartes mērėis 
Komersantu ceĜa kartes sagatavošanas mērėis ir apkopot vienā dokumentā komersantu darbību kontrolējošās prasības, kas ir noteiktas LR 
normatīvajos aktos.  

CeĜa kartē ir iekĜautas prasības, ar kurām komersantiem jāsastopas darbības uzsākšanas, darbības veikšanas un darbības izbeigšanas 
posmā. CeĜa karte ir sagatavota par komersantu darbību 11 nozarēs un tajā ir iekĜautas prasības, kas attiecināmas uz visiem komersantiem, 
gan prasības, kas attiecināmas uz komersantu, ja tas veic attiecīgas darbības, gan nozarei specifiskās prasības.  

CeĜa karte aptver komersantu darbību šādās 11 nozarēs: 

► pārtikas produktu ražošana (NACE 10); 

► izmitināšana (NACE 55); 

► ēdināšanas pakalpojumi (NACE 56); 

► ēku būvniecība (NACE 41), inženierbūvniecība (NACE 42), specializētie būvdarbi (NACE 43); 

► ėīmisko vielu un ėīmisko produktu ražošana (NACE 20); 

► farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 21); 

► gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE 22); 

► metālu ražošana (NACE 24), gatavo metālizstrādājumu ražošana, izĦemot mašīnas un iekārtas (NACE 25), citur neklasificētu 
iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE 28), automobiĜu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE 29), citu 
transportlīdzekĜu ražošana (NACE 30);   

► koksnes, koka un korėa izstrādājumu ražošana, izĦemot mēbeles (NACE 16), mēbeĜu ražošana (NACE 31); 

► datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 26), elektrisko iekārtu ražošana (NACE 27); 

► vairumtirdzniecība, izĦemot automobiĜus un motociklus (NACE 46), mazumtirdzniecība, izĦemot automobiĜus un motociklus (NACE 
47). 

 

2.2. CeĜa kartes sastādīšanas metodika 
Komersantu ceĜa kartes sastādīšanas pieeja: 

1. KontKontKontKontrolējošo institūciju identificēšana.rolējošo institūciju identificēšana.rolējošo institūciju identificēšana.rolējošo institūciju identificēšana. Uzsākot darbu pie ceĜa kartes, tika identificētas visas LR valsts pārvaldes iestādes, kuras 
veic kontrolējošās funkcijas attiecībā uz komersantu darbības kontroli. No šīm iestādēm tika identificētās tās, kuru kontrolējošā 
darbība attiecās uz augstāk minētām komercdarbības nozarēm. 

2. Normatīvo aktuNormatīvo aktuNormatīvo aktuNormatīvo aktu prasību analīze.  prasību analīze.  prasību analīze.  prasību analīze. Normatīvo aktu prasības, kas ietekmē komersantu darbību aptvertajās 11 nozarēs, tika 
identificētas un apkopotas, izvērtējot tos normatīvos aktus, kas attiecināmi uz komersantus kontrolējošo institūciju darbības 
jomām. 

3. CeĜa kartes CeĜa kartes CeĜa kartes CeĜa kartes pārrunāšana pārrunāšana pārrunāšana pārrunāšana ar ekspertiem. ar ekspertiem. ar ekspertiem. ar ekspertiem.     Katras nozares ceĜa karte tika pārrunāta ar nozares ekspertiem, kuri veica apkopoto 
normatīvo aktu prasību analīzi un detalizētāk izskatīja tās prasības, kuras attiecās uz konkrēto nozari, lai pareizi attiecinātu 
konkrētās normatīvo aktu prasības uz konkrēto nozari.  

4. CeĜa kartes detalizēšana.CeĜa kartes detalizēšana.CeĜa kartes detalizēšana.CeĜa kartes detalizēšana. Pētījuma ietvaros katra no identificētajām prasībām tika pārrunāta gan ar komersantiem, gan 
kontrolējošām institūcijām, lai izprastu to piemērošanas nosacījumus un kartību, kā arī sadalītu prasības atbilstoši veiktajam 
sniegto pakalpojumu grupējumam kontrolējošās institūcijās. 

5. Maināmo prasību identificēšana.Maināmo prasību identificēšana.Maināmo prasību identificēšana.Maināmo prasību identificēšana. Pētījuma ietvaros tika identificētas vairākas prasības, kuras atceĜot vai mainot, tiktu ietaupītas 

administratīvās izmaksas komersantu un kontrolējošo institūciju pusē. „CeĜa kartē” šī prasības atzīmētas ar simbolu  ▲. 

Analīzes nolūkiem „ceĜa kartē” iekĜautās prasības tika grupētas, izmantojot attiecīgus klasifikatorus informācijas ērtākai šėirošanai un 
analīzei. Prasību veidi aptvēra: 

► PakĜaušanās prasības (PP)PakĜaušanās prasības (PP)PakĜaušanās prasības (PP)PakĜaušanās prasības (PP) – normatīvajos aktos definētās prasības, kuras komersantam jāievēro attiecībā uz darbības veikšanas 
vietu, veidu, darbiniekiem un produkciju, un jānodrošina to izpilde komercdarbības laikā (piemēram, ugunsdrošības prasības, 
preču marėējums, darba aizsardzības līdzekĜi, nodalīta uzskaite); 
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► Darbības atĜauju saĦemšanas prasībasDarbības atĜauju saĦemšanas prasībasDarbības atĜauju saĦemšanas prasībasDarbības atĜauju saĦemšanas prasības (DA)(DA)(DA)(DA) – normatīvajos aktos definētās prasības, kuras uzliek par pienākumu komersantam 
saĦemt dažāda veida licences, atĜaujas, reăistrācijas apliecības, sertifikātus un cita nosaukuma dokumentus pirms attiecīgās 
darbības uzsākšanas; 

► Informācijas prasības (I)Informācijas prasības (I)Informācijas prasības (I)Informācijas prasības (I) – normatīvajos aktos noteiktās prasības, kuras uzliek pienākumu komersantam informēt kontrolējošo 
institūciju par savu darbību vai konkrētu situāciju savā darbībā (piemēram, paziĦojumi par darbības izmaiĦām vai izbeigšanu); 

► Pārskatu sniegšanas prasības (AR)Pārskatu sniegšanas prasības (AR)Pārskatu sniegšanas prasības (AR)Pārskatu sniegšanas prasības (AR) – normatīvajos aktos noteiktās prasības, kuras uzliek pienākumu komersantam iesniegt 
kontrolējošās institūcijās dažādus pārskatus, t.sk. pārskatus par darbību un rezultātiem noteiktā laika periodā un statistikas 
pārskatus; 

► Informācijas sniegšanas prasības (ISP)Informācijas sniegšanas prasības (ISP)Informācijas sniegšanas prasības (ISP)Informācijas sniegšanas prasības (ISP) – normatīvajos aktos noteiktās prasības, kuras uzliek pienākumu komersantam pēc 
kontrolējošās institūcijas pieprasījuma kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu ietvaros sniegt informāciju (gan mutisku, gan 
rakstisku). 

 

 

2.3. CeĜa kartē lietotie apzīmējumi 

2.3.1 CeĜa kartes shēmās lietotie apzīmējumi 

 

Uz komersanta pamatdarbību attiecināmās prasības

Uz komersanta darbību attiecināmās prasības, ja tiek veiktas attiecīgās darbības

Uz komersanta atbalsta darbībām attiecināmās prasības

Komercdarbības veikšanas posmi

Komersanta darbības soĜi

Licencēšanas, reăistrācijas un atĜauju saĦemšanas prasības, kas attiecināmas uz 
visiem komersantiem

Licencēšanas, reăistrācijas un atĜauju saĦemšanas prasības, kas attiecināmas uz 
noteiktā nozarē strādājošiem komersantiem

PakĜaušanās prasības, kas attiecināmas uz visiem komersantiem

PakĜaušanās prasības, kas attiecināmas uz noteiktā nozarē strādājošiem 
komersantiem

Pārskatu sniegšanas prasības, kas attiecināmas uz visiem komersantiem

Pārskatu sniegšanas prasības, kas attiecināmas uz noteiktā nozarē strādājošiem 
komersantiem

 

 

2.3.2 Citi lietotie apzīmējumi 

 

 
 

Prasības veids, kas raksturo institūcijas un komersanta saskares veidu 
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Prasības unikālais identifikācijas numurs 

x Uz attiecīgo nozari attiecināma prasība 

0 Uz attiecīgo nozari neattiecināma prasība 

▲ Pazīme, ka saistībā ar prasību, tās izpildes nosacījumiem vai kontroli piedāvātas izmaiĦas 
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3. Darbības uzsākšana 
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Shēma 1. Darbības uzsākšana visiem komersantiemShēma 1. Darbības uzsākšana visiem komersantiemShēma 1. Darbības uzsākšana visiem komersantiemShēma 1. Darbības uzsākšana visiem komersantiem    
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3.1. Prasības visiem komersantiem 
 

DADADADA    1111    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Komersanta reăistrācijaKomersanta reăistrācijaKomersanta reăistrācijaKomersanta reăistrācija 

          

 Kontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcija:a:a:a:    UR 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komercreăistrā ieraksta likumā noteiktās ziĦas un glabā likumā noteiktos dokumentus par komersantu un komercsabiedrību. Visus 
komercreăistra ierakstus izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vienlaikus tos publicējot elektroniski. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komerclikums, LR MK 20.02.2007.noteikumi Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas UzĦēmumu reăistra žurnālā un komercreăistrā, 
kā arī iesniedzamo dokumentu reăistrēšanas valsts nodevu", 

           
 Nozares, uz kurām prNozares, uz kurām prNozares, uz kurām prNozares, uz kurām prasība attiecināma:asība attiecināma:asība attiecināma:asība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Komersanta Komersanta Komersanta Komersanta 
reăistrācijareăistrācijareăistrācijareăistrācija    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    3333    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Komersanta filiāles reăistrēšanaKomersanta filiāles reăistrēšanaKomersanta filiāles reăistrēšanaKomersanta filiāles reăistrēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    UR 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Filiāles atvēršana, pamatojoties uz komersanta pieteikumu, ierakstāma komercreăistrā. Visus komercreăistra ierakstus izsludina 
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vienlaikus tos publicējot elektroniski. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komerclikums, LR MK 20.02.2007.noteikumi Nr.140 "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas UzĦēmumu reăistra žurnālā un komercreăistrā, 
kā arī iesniedzamo dokumentu reăistrēšanas valsts nodevu", 

           
 Nozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība attiecināma:tiecināma:tiecināma:tiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Komersanta Komersanta Komersanta Komersanta 
reăistrācijareăistrācijareăistrācijareăistrācija    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    19191919    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reăistrēšana saimnieciskās darbības veicēja stReăistrēšana saimnieciskās darbības veicēja stReăistrēšana saimnieciskās darbības veicēja stReăistrēšana saimnieciskās darbības veicēja statusāatusāatusāatusā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    NodokĜu maksātāji, kuri nav jāreăistrē UzĦēmumu reăistrā, ir reăistrējamas Valsts ieĦēmumu dienesta NodokĜu maksātāju reăistrā 
saimnieciskās darbības veicēja statusā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 27.03.2001. noteikumi Nr.150 „Noteikumi par nodokĜu maksātāju un nodokĜu maksātāju struktūrvienību reăistrāciju Valsts 
ieĦēmumu dienestā” 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmiĖīmiĖīmiĖīmijajajaja    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu maksātāja NodokĜu maksātāja NodokĜu maksātāja NodokĜu maksātāja 
reăistrācijareăistrācijareăistrācijareăistrācija    

      x x x x x x x x x x x 
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DADADADA    21212121    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reăistrēšana ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reăistrāReăistrēšana ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reăistrāReăistrēšana ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reăistrāReăistrēšana ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reăistrā 

          

 Kontrolējošā inKontrolējošā inKontrolējošā inKontrolējošā institūcija:stitūcija:stitūcija:stitūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reăistrēšanās VID ar PVN apliekamo personu reăistrā ir obligāta un jāsamaksā nodokli valsts budžetā, ja to veikto ar nodokli apliekamo 
preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniegusi 10 000 latu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par PVN 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu maksātāja NodokĜu maksātāja NodokĜu maksātāja NodokĜu maksātāja 
reăistrācijareăistrācijareăistrācijareăistrācija    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    20202020    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    NodokĜu maksātāja struktūrvienības reăistrēšanaNodokĜu maksātāja struktūrvienības reăistrēšanaNodokĜu maksātāja struktūrvienības reăistrēšanaNodokĜu maksātāja struktūrvienības reăistrēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Valsts ieĦēmumu dienesta NodokĜu maksātāju reăistrā ir reăistrējama nodokĜu maksātāja struktūrvienība, kas nav reăistrējama 
UzĦēmumu reăistrā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 27.03.2001. noteikumi Nr.150 „Noteikumi par nodokĜu maksātāju un nodokĜu maksātāju struktūrvienību reăistrāciju Valsts 
ieĦēmumu dienestā” 

           
 Nozares,Nozares,Nozares,Nozares, uz kurām prasība attiecināma: uz kurām prasība attiecināma: uz kurām prasība attiecināma: uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokNodokNodokNodokĜu maksātāja Ĝu maksātāja Ĝu maksātāja Ĝu maksātāja 
reăistrācijareăistrācijareăistrācijareăistrācija    

      x x x x x x x x x x x 
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3.2. Prasības komersantiem, kuri veic attiecīgas darbības 
 

DADADADA    380380380380    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Dokumentācijas iesniegšana IVN izvērtējumamDokumentācijas iesniegšana IVN izvērtējumamDokumentācijas iesniegšana IVN izvērtējumamDokumentācijas iesniegšana IVN izvērtējumam 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VPVB 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Darbības ierosinātājs piesaka attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē. Sākotnējo izvērtējumu veic attiecīgā reăionālā vides pārvalde 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. VPVB 14 dienu laikā izskata pārvaldes sagatavoto sākotnējā izvērtējuma rezultātus un pieĦem 
lēmumu par nepieciešamību novērtēt paredzētās darbības ietekmi uz vidi. Ierosinātājs informē sabiedrību, Ħemot vērā likuma "Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu" 15.pantā noteikto paziĦošanas kārtību. SaskaĦā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 19.panta 
pirmo daĜu ierosinātājs sagatavo noslēguma ziĦojumu un iesniedz to birojā. 

     

 NorNorNorNormatīvā bāze:matīvā bāze:matīvā bāze:matīvā bāze:    Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", LR MK 17.02.04. noteikumi Nr. 87 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme 
uz vidi" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmāFarmāFarmāFarmācijacijacijacija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦosaskaĦosaskaĦosaskaĦojumijumijumijumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    356356356356    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējumsSākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējumsSākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējumsSākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 PrasībPrasībPrasībPrasības apraksts:as apraksts:as apraksts:as apraksts:    Paredzēto darbību, kura nav minēta likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"  7.pantā, bet kura var būtiski ietekmēt vidi, kā arī iepriekš 
minētā likuma 2.pielikumā minētās darbības ierosinātājs piesaka attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē, iesniedzot rakstveida 
iesniegumu, kurā norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu vai izmantojamo tehnoloăiju veidiem. 
Sākotnējo izvērtējumu veic attiecīgā reăionālā vides pārvalde Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", LR MK 17.02.04. noteikumi Nr. 87 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme 
uz vidi" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    332332332332    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    A vai B kategorijas atĜauja piesārĦojošo darbību veikšanaiA vai B kategorijas atĜauja piesārĦojošo darbību veikšanaiA vai B kategorijas atĜauja piesārĦojošo darbību veikšanaiA vai B kategorijas atĜauja piesārĦojošo darbību veikšanai 

          

 Kontrolējošā iKontrolējošā iKontrolējošā iKontrolējošā institūcija:nstitūcija:nstitūcija:nstitūcija:    VVD 
          

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai uzsāktu vai turpinātu A vai B kategorijas darbību, operators saĦem atĜauju (reăionālās vides pārvaldes izsniegtu rakstveida lēmumu, 
kas attiecas uz ražotni, iekārtu vai vairākām iekārtām, kuras atrodas vienā vietā un kurām ir viens operators) veikt piesārĦojošu darbību ar 
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nosacījumu, ka iekārta funkcionē atbilstoši attiecīgajā lēmumā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par piesārĦojumu, LR MK 09.07.02. noteikumi Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošas darbības 
un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijFarmācijFarmācijFarmācijaaaa    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    333333333333    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma sniegšana C kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanaiPaziĦojuma sniegšana C kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanaiPaziĦojuma sniegšana C kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanaiPaziĦojuma sniegšana C kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai 

          

 Kontrolējošā institūciKontrolējošā institūciKontrolējošā institūciKontrolējošā institūcija:ja:ja:ja:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    PiesārĦojošas darbības, kuru veikšanai nav nepieciešama atĜauja, bet pirms kuru uzsākšanas vai būtiskas izmaiĦas iesniedzams 
iesniegums vides aizsardzības institūcijām, ir C kategorijas darbības. Operators ne vēlāk kā 30 dienas pirms C kategorijas darbības 
uzsākšanas iesniedz iesniegumu reăionālajai vides pārvaldei. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par piesārĦojumu, LR MK 09.07.02. noteikumi Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārĦojošas darbības 
un izsniedzamas atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    48484848    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums speciālās atĜaujas (licences) saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai darbībām ar akcizētām precēmIesniegums speciālās atĜaujas (licences) saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai darbībām ar akcizētām precēmIesniegums speciālās atĜaujas (licences) saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai darbībām ar akcizētām precēmIesniegums speciālās atĜaujas (licences) saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai darbībām ar akcizētām precēm 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības aPrasības aPrasības aPrasības apraksts:praksts:praksts:praksts:    Speciālās (atĜaujas) licences nepieciešamas akcizēto preču sūtītājam, saĦēmējam, tirgotājam un noliktavas turētājam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.08.05. noteikumi Nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attNozares, uz kurām prasība attNozares, uz kurām prasība attNozares, uz kurām prasība attiecināma:iecināma:iecināma:iecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes 
preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    178178178178    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Personas datu apstrādes reăistrPersonas datu apstrādes reăistrPersonas datu apstrādes reăistrPersonas datu apstrādes reăistrēšanaēšanaēšanaēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    DVI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Institūcijas un personas, kas vēlas uzsākt personas datu apstrādi, iesniedz Datu valsts inspekcijai reăistrācijas iesniegumu personas datu 
apstrādes reăistrācijas apliecības saĦemšanai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Fizisko personu datu aizsardzības likums 
           

Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija 
personas datu personas datu personas datu personas datu 
apstrādeiapstrādeiapstrādeiapstrādei    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    179179179179    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Personas datu aizsardzības speciālista norīkošana un  reăistrēšana Datu valsts inspekcijā (kā alternatīva personas datu Personas datu aizsardzības speciālista norīkošana un  reăistrēšana Datu valsts inspekcijā (kā alternatīva personas datu Personas datu aizsardzības speciālista norīkošana un  reăistrēšana Datu valsts inspekcijā (kā alternatīva personas datu Personas datu aizsardzības speciālista norīkošana un  reăistrēšana Datu valsts inspekcijā (kā alternatīva personas datu 

apstrādes reăistrēšanai)apstrādes reăistrēšanai)apstrādes reăistrēšanai)apstrādes reăistrēšanai) 
          

 KontrolējošKontrolējošKontrolējošKontrolējošā institūcija:ā institūcija:ā institūcija:ā institūcija:    DVI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārzinis var nereăistrēt personas datu apstrādi, ja viĦš norīko personas datu aizsardzības speciālistu. Pārzinis piešėir personas datu 
aizsardzības speciālistam nepieciešamos līdzekĜus, nodrošina nepieciešamo informāciju un darba laika ietvaros paredz laiku, lai viĦš 
varētu veikt arī datu aizsardzības speciālista pienākumus.  
Pārzinis reăistrē personas datu aizsardzības speciālistu Datu valsts inspekcijā.  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Fizisko personu datu aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija 
personas datu personas datu personas datu personas datu 
apstrādeiapstrādeiapstrādeiapstrādei    

      x x x x x x x x x x x 
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3.3. Prasības noteiktā nozarē strādājošiem komersantiem 
 

3.3.1 Pārtikas produktu ražošana (NACE 10) 
 

DADADADA    234234234234    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uzraudzības objekta reăistrācijaUzraudzības objekta reăistrācijaUzraudzības objekta reăistrācijaUzraudzības objekta reăistrācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmumu, kam nav nepieciešama atzīšana saskaĦā ar Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 4.pantu, ir jāreăistrē 
uzraudzības objektu reăistrā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 02.02.10. noteikumi Nr. 104 „Pārtikas uzĦēmumu atzīšanas un reăistrācijas kārtība” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    235235235235    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība: Prasība: Prasība: Prasība:          Uzraudzības objekta atzīšanaUzraudzības objekta atzīšanaUzraudzības objekta atzīšanaUzraudzības objekta atzīšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmums, kuru nav nepieciešams atzīt saskaĦā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīĜa Regulu Nr. 
853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta 
teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 02.02.10. noteikumi Nr. 104 „Pārtikas uzĦēmumu atzīšanas un reăistrācijas kārtība” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvnieBūvnieBūvnieBūvniecībacībacībacība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
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3.3.2 Izmitināšana (NACE 55) 
 

DADADADA    27272727    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Lietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un Lietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un Lietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un Lietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu reăistrēšana VIDiekārtu reăistrēšana VIDiekārtu reăistrēšana VIDiekārtu reăistrēšana VID 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pirms kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšanas nodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanai 
lietotājs to reăistrē Valsts ieĦēmumu dienestā iekĜaušanai Valsts ieĦēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reăistrā). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 NNNNozares, uz kurām prasība attiecināma:ozares, uz kurām prasība attiecināma:ozares, uz kurām prasība attiecināma:ozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    357357357357    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    SaskaĦojumSaskaĦojumSaskaĦojumSaskaĦojumi atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanaii atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanaii atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanaii atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦojums ar Valsts vides dienestu atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai nepieciešams dažādās Eiropas nozīmes 
aizsargājamās dabas teritorijās saskaĦā ar šo teritoriju individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", LR MK 17.02.04 noteikumi "Kārtība, kādā reăionālā vides pārvalde izdod 
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdznTirdznTirdznTirdzniecībaiecībaiecībaiecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      0 x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 
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3.3.3 Ēdināšanas pakalpojumi (NACE 56) 
 

DADADADA    234234234234    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uzraudzības objekta reăistrācijaUzraudzības objekta reăistrācijaUzraudzības objekta reăistrācijaUzraudzības objekta reăistrācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmumu, kam nav nepieciešama atzīšana saskaĦā ar Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 4.pantu, ir jāreăistrē 
uzraudzības objektu reăistrā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 02.02.10. noteikumi Nr. 104 „Pārtikas uzĦēmumu atzīšanas un reăistrācijas kārtība” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    235235235235    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uzraudzības objekta atzīšanaUzraudzības objekta atzīšanaUzraudzības objekta atzīšanaUzraudzības objekta atzīšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmums, kuru nav nepieciešams atzīt saskaĦā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīĜa Regulu Nr. 
853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta 
teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 02.02.10. noteikumi Nr. 104 „Pārtikas uzĦēmumu atzīšanas un reăistrācijas kārtība” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināmNozares, uz kurām prasība attiecināmNozares, uz kurām prasība attiecināmNozares, uz kurām prasība attiecināma:a:a:a: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības darbības darbības darbības atĜaujasatĜaujasatĜaujasatĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    27272727    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Lietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēLietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēLietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēLietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu reăistrēšana VIDto ierīču un iekārtu reăistrēšana VIDto ierīču un iekārtu reăistrēšana VIDto ierīču un iekārtu reăistrēšana VID 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pirms kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšanas nodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanai 
lietotājs to reăistrē Valsts ieĦēmumu dienestā iekĜaušanai Valsts ieĦēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reăistrā). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

3.3.4 Ēku būvniecība (NACE 41), inženierbūvniecība (NACE 42), specializētie būvdarbi (NACE 43) 
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DADADADA    213213213213    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas iensiegšana komersanta reăistrēšanai būvkomersantu reăistrāInformācijas iensiegšana komersanta reăistrēšanai būvkomersantu reăistrāInformācijas iensiegšana komersanta reăistrēšanai būvkomersantu reăistrāInformācijas iensiegšana komersanta reăistrēšanai būvkomersantu reăistrā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai reăistrētu komersantu reăistrā, komersants iesniedz reăistra iestādē: 
1. komersanta vai tā pārstāvja parakstītu iesniegumu (saturs norādīts MK Nr.453, p. 6, 7); 
2. speciālista saĦemtā būvprakses sertifikāta kopiju, kuru ar parakstu apliecinājis pats speciālists; 
3. darba līguma kopiju, kas noslēgts starp komersantu un speciālistu, (uzrādot oriăinālu) vai apliecinātu tā kopiju. 
*Ja tiek veikta atkārtota reăistrācija, komersants papildus minētajiem dokumentiem iesniedz iepriekšējo būvkomersanta reăistrācijas 
apliecību. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 28.06.05. noteikumi Nr.453  "Būvkomersantu reăistrācijas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 
 

DADADADA    357357357357    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    SaskaĦojumi atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanaiSaskaĦojumi atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanaiSaskaĦojumi atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanaiSaskaĦojumi atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦojums ar Valsts vides dienestu atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai nepieciešams dažādās Eiropas nozīmes 
aizsargājamās dabas teritorijās saskaĦā ar šo teritoriju individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", LR MK 17.02.04 noteikumi "Kārtība, kādā reăionālā vides pārvalde izdod 
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attiecināma:cināma:cināma:cināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      0 x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 
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3.3.5 Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu ražošana (NACE 20) 
 
Speciālās nozares darbības prasības nav. 
 

3.3.6 Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 21) 
 

DADADADA    394394394394    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Speciālas atĜaujas (licences) zāĜu  ražošanai vai  importēšanai  saĦemšana ; (speciālās  atĜaujas (licences) aktīvo farmaceitiskSpeciālas atĜaujas (licences) zāĜu  ražošanai vai  importēšanai  saĦemšana ; (speciālās  atĜaujas (licences) aktīvo farmaceitiskSpeciālas atĜaujas (licences) zāĜu  ražošanai vai  importēšanai  saĦemšana ; (speciālās  atĜaujas (licences) aktīvo farmaceitiskSpeciālas atĜaujas (licences) zāĜu  ražošanai vai  importēšanai  saĦemšana ; (speciālās  atĜaujas (licences) aktīvo farmaceitisko o o o 

vielu (AFV) ražošanai saĦemšana no 01.07.2010.)vielu (AFV) ražošanai saĦemšana no 01.07.2010.)vielu (AFV) ražošanai saĦemšana no 01.07.2010.)vielu (AFV) ražošanai saĦemšana no 01.07.2010.) 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Speciālas atĜaujas (licences) zāĜu  ražošanai vai  importēšanai  saĦemšanai  vai speciālās  atĜaujas (licences) aktīvo farmaceitisko vielu 
(AFV) ražošanai saĦemšana jāiesniedz dokumentācija atbilstoši MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 313 ''Farmaceitiskās un 
veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība'' 9.-12.6.punktu, 1., 2., 3.pielikuma prasībām 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 313 ''Farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība'' 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecīTirdzniecīTirdzniecīTirdzniecībabababa    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    427427427427    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Speciālas atĜaujas (licences) saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu ražošanai/ importēšanai, atbilstības novērtēšana un Speciālas atĜaujas (licences) saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu ražošanai/ importēšanai, atbilstības novērtēšana un Speciālas atĜaujas (licences) saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu ražošanai/ importēšanai, atbilstības novērtēšana un Speciālas atĜaujas (licences) saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu ražošanai/ importēšanai, atbilstības novērtēšana un 

uzraudzībauzraudzībauzraudzībauzraudzība 
          

 KontrolējošKontrolējošKontrolējošKontrolējošā institūcija:ā institūcija:ā institūcija:ā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu izgatavošana, ražošana un izplatīšana Latvijas Republikā ir atĜauta tikai tad, ja saĦemta speciāla atĜauja (licence) attiecīgajam 
uzĦēmējdarbības veidam 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
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3.3.7 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE 22) 
 
Speciālās nozares darbības prasības nav. 

3.3.8 Metālu ražošana (NACE 24), gatavo metālizstrādājumu ražošana, izĦemot mašīnas un iekārtas 
(NACE 25), citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE 28), 
automobiĜu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE 29), citu transportlīdzekĜu ražošana (NACE 
30) 

 
Speciālās nozares darbības prasības nav. 

3.3.9 Koksnes, koka un korėa izstrādājumu ražošana, izĦemot mēbeles (NACE 16), mēbeĜu ražošana 
(NACE 31) 

 
Speciālās nozares darbības prasības nav. 
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3.3.10 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 26), elektrisko iekārtu ražošana 
(NACE 27) 

 
 

DADADADA    326326326326    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reăistrācijaElektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reăistrācijaElektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reăistrācijaElektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reăistrācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LEtERA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājus reăistrē elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reăistrā. Ražotājs mēneša laikā pēc tam, kad uzsācis Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, iesniedz attiecīgu iesniegumu un reăistrējas 
reăistrā, ko kārto Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 27.12.05. noteikumi Nr.1002 "Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reăistrācijas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecinNozares, uz kurām prasība attiecinNozares, uz kurām prasība attiecinNozares, uz kurām prasība attiecināma:āma:āma:āma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 
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3.3.11 Vairumtirdzniecība, izĦemot automobiĜus un motociklus (NACE 46), mazumtirdzniecība, 
izĦemot automobiĜus un motociklus (NACE 47) 

 
DADADADA    234234234234    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uzraudzības objekta reăistrācijaUzraudzības objekta reăistrācijaUzraudzības objekta reăistrācijaUzraudzības objekta reăistrācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmumu, kam nav nepieciešama atzīšana saskaĦā ar Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 853/2004 4.pantu, ir jāreăistrē 
uzraudzības objektu reăistrā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 02.02.10. noteikumi Nr. 104 „Pārtikas uzĦēmumu atzīšanas un reăistrācijas kārtība” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    235235235235    
    

Prasība NPrasība NPrasība NPrasība Nr.r.r.r.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uzraudzības objekta atzīšanaUzraudzības objekta atzīšanaUzraudzības objekta atzīšanaUzraudzības objekta atzīšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmums, kuru nav nepieciešams atzīt saskaĦā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīĜa Regulu Nr. 
853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta 
teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 02.02.10. noteikumi Nr. 104 „Pārtikas uzĦēmumu atzīšanas un reăistrācijas kārtība” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšaIzmitināšaIzmitināšaIzmitināšanananana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    394394394394    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Speciālas atĜaujas (licences) zāĜu  ražošanai vai  importēšanai  saĦeSpeciālas atĜaujas (licences) zāĜu  ražošanai vai  importēšanai  saĦeSpeciālas atĜaujas (licences) zāĜu  ražošanai vai  importēšanai  saĦeSpeciālas atĜaujas (licences) zāĜu  ražošanai vai  importēšanai  saĦemšana ; (speciālās  atĜaujas (licences) aktīvo farmaceitisko mšana ; (speciālās  atĜaujas (licences) aktīvo farmaceitisko mšana ; (speciālās  atĜaujas (licences) aktīvo farmaceitisko mšana ; (speciālās  atĜaujas (licences) aktīvo farmaceitisko 

vielu (AFV) ražošanai saĦemšana no 01.07.2010.)vielu (AFV) ražošanai saĦemšana no 01.07.2010.)vielu (AFV) ražošanai saĦemšana no 01.07.2010.)vielu (AFV) ražošanai saĦemšana no 01.07.2010.) 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Speciālas atĜaujas (licences) zāĜu  ražošanai vai  importēšanai  saĦemšanai  vai speciālās  atĜaujas (licences) aktīvo farmaceitisko vielu 
(AFV) ražošanai saĦemšana jāiesniedz dokumentācija atbilstoši MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 313 ''Farmaceitiskās un 
veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība'' 9.-12.6.punktu, 1., 2., 3.pielikuma prasībām 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 313 ''Farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība'' 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖĖĖĖīmijaīmijaīmijaīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares DADADADA    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     427427427427        Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Speciālas atĜaujas (licences) saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu ražošanai/ importēšanai, atbilsSpeciālas atĜaujas (licences) saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu ražošanai/ importēšanai, atbilsSpeciālas atĜaujas (licences) saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu ražošanai/ importēšanai, atbilsSpeciālas atĜaujas (licences) saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu ražošanai/ importēšanai, atbilstības novērtēšana un tības novērtēšana un tības novērtēšana un tības novērtēšana un 
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        uzraudzībauzraudzībauzraudzībauzraudzība 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu izgatavošana, ražošana un izplatīšana Latvijas Republikā ir atĜauta tikai tad, ja saĦemta speciāla atĜauja (licence) attiecīgajam 
uzĦēmējdarbības veidam 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    27272727    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Lietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu reăistrēšana VIDLietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu reăistrēšana VIDLietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu reăistrēšana VIDLietotāju kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu reăistrēšana VID 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pirms kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšanas nodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanai 
lietotājs to reăistrē Valsts ieĦēmumu dienestā iekĜaušanai Valsts ieĦēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reăistrā). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
dardardardarbības atĜaujasbības atĜaujasbības atĜaujasbības atĜaujas    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    409409409409    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Speciālās atĜaujas (licences)  vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas atvēršanai (darbībai)  saĦemšanaSpeciālās atĜaujas (licences)  vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas atvēršanai (darbībai)  saĦemšanaSpeciālās atĜaujas (licences)  vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas atvēršanai (darbībai)  saĦemšanaSpeciālās atĜaujas (licences)  vispārēja jeb atvērta tipa aptiekas atvēršanai (darbībai)  saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 PrasPrasPrasPrasības apraksts:ības apraksts:ības apraksts:ības apraksts:    Lai aptieka uzsāktu darbību, nepieciešams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošas telpas, aprīkojumu, iekārtas un personālu, kā 
arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saĦemt speciālu atĜauju (licenci) aptiekas atvēršanai (darbībai). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    410410410410    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Speciālās atĜaujas (licences) slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekas atvēršanai (darbībai) saĦemšanaSpeciālās atĜaujas (licences) slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekas atvēršanai (darbībai) saĦemšanaSpeciālās atĜaujas (licences) slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekas atvēršanai (darbībai) saĦemšanaSpeciālās atĜaujas (licences) slēgta tipa jeb ārstniecības iestāžu aptiekas atvēršanai (darbībai) saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai aptieka uzsāktu darbību, nepieciešams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošas telpas, aprīkojumu, iekārtas un personālu, kā 
arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saĦemt speciālu atĜauju (licenci) aptiekas atvēršanai (darbībai). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības adarbības adarbības adarbības atĜaujastĜaujastĜaujastĜaujas    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
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DADADADA    408408408408    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    SpeciSpeciSpeciSpeciālas atĜaujas  (licences) zāĜu vai veterināro zāĜu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) saĦemšanaālas atĜaujas  (licences) zāĜu vai veterināro zāĜu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) saĦemšanaālas atĜaujas  (licences) zāĜu vai veterināro zāĜu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) saĦemšanaālas atĜaujas  (licences) zāĜu vai veterināro zāĜu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai zāĜu lieltirgotava uzsāktu darbību, nepieciešams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošas telpas, aprīkojumu, iekārtas un 
personālu, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saĦemt speciālu atĜauju (licenci) zāĜu lieltirgotavas atvēršanai (darbībai). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasNozares, uz kurām prasNozares, uz kurām prasNozares, uz kurām prasība attiecināma:ība attiecināma:ība attiecināma:ība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    243243243243    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterināro aptieku licencēšanaVeterināro aptieku licencēšanaVeterināro aptieku licencēšanaVeterināro aptieku licencēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dienestā iesniedz: 1) iesniegumu, 2) personas apliecinoša dokumenta kopiju, 3) diploma kopiju (par personu, kas atbildīga par 
veterināro zāĜu izplatīšanu aptiekā), 4) veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu vai Latvijas farmaceitu biedrības profes. kvalifikāc. atzīš. 
apliecību (kopija), 5) dokumentu, kas apliecina valsts nodevas nomaksu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums, LR MK 23.03.2010. noteikumi Nr.293 "Veterinārās aptiekas darbības licencēšanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 
 



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
18 

 

 



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
19 

 

4. Darbības veikšana 
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Shēma 2. DarbībasShēma 2. DarbībasShēma 2. DarbībasShēma 2. Darbības veikšana pārtikas nozarē strādājošiem komersantiem veikšana pārtikas nozarē strādājošiem komersantiem veikšana pārtikas nozarē strādājošiem komersantiem veikšana pārtikas nozarē strādājošiem komersantiem    

Uz komersanta pamatdarbību attiecināmās prasības

Uz komersanta darbību attiecināmās prasības, ja tiek veiktas attiecīgās darbības

Uz komersanta atbalsta darbībām attiecināmās prasības

Iepirkšana

Ražošana

Speciālā reăistrācija 
finanšu darījumu veikšanai

Speciālās akcīzes preču 
atĜaujas un dokumenti

Darbības 
uzsākšana

Speciālā reăistrācija 
personas datu apstrādei

Uzglabāšana

Patentu un preču zīmju 
reăistrācija

Speciālā produktu 
reăistrācija un izplatīšanas 

atĜaujas

Darbības veikšana - Pārtikas produktu ražošana (NACE 10)

Speciālās muitas atĜaujas 
un dokumenti

Darbības 
beigšana

Reklāmas un izkārtĦu 
saskaĦojumi

Piegāde

AtĜauju izsniegšana

AtĜauju izsniegšana

Imports

AtĜauju izsniegšana

PakĜaušanās prasības

PaziĦojumi

Informēšanas prasības

Pārskati

Speciālie nozares 
pārskati un ziĦojumi

Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības 

prasības

Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasības

Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasības

Metroloăijas prasības

Pārtikas ražošanas un 
aprites prasības

Speciālā produktu, vielu, 
darījumu uzskaites un 

uzglabāšanas prasības

Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības

Nozares speciālās 
darbības prasības

Akcīzes preču 
pārskati

Muitas pārskati

Vides statistikas 
pārskati

Pārskati

Iekārtu atbilstības un 
uzturēšanas prasības

Kravu pārvadājumu 
prasības

Atkritumu 
apsaimniekošanas 

prasības

Citas vides aizsardzības 
prasības

Akcīzes preču 
uzskaites, glabāšanas, 

aprites prasības

Preču muitošanas, 
uzskaites, glabāšanas 

prasības

Patentu un preču zīmju 
uzturēšanas prasības

Speciālās īpašuma 
apsaimniekošanas 

prasības

PakĜaušanās prasības

NodokĜu pārskati

Finanšu pārskati

Vispārējās statistikas 
pārskati

Pārskati

Darba aizsardzības 
prasības

Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības 

prasības

Personas datu 
apstrādes prasības

Finanšu uzskaites 
prasības

PakĜaušanās prasības

Speciālās vides atĜaujas un 
saskaĦojumi

Speciālās pārvadājumu 
atĜaujas

Iekārtu reăistrācija

Informācijas sniegšana 

pārbaužu ietvaros

PVD, VID, VDI, 

VUGD, DVI, ATI, 

VI, VVD, VKPAI

Informācijas sniegšanas prasības

Eksports
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Shēma 3. Darbības veikšana izmitināšanas nozarē strādājošiem komersantiemShēma 3. Darbības veikšana izmitināšanas nozarē strādājošiem komersantiemShēma 3. Darbības veikšana izmitināšanas nozarē strādājošiem komersantiemShēma 3. Darbības veikšana izmitināšanas nozarē strādājošiem komersantiem    
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Shēma 4. Darbības veikšana Shēma 4. Darbības veikšana Shēma 4. Darbības veikšana Shēma 4. Darbības veikšana ēdināšanasēdināšanasēdināšanasēdināšanas nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem    

Uz komersanta pamatdarbību attiecināmās prasības

Uz komersanta darbību attiecināmās prasības, ja tiek veiktas attiecīgās darbības

Uz komersanta atbalsta darbībām attiecināmās prasības

Iepirkšana

Ražošana

Speciālā reăistrācija 
finanšu darījumu veikšanai

Speciālās akcīzes preču 
atĜaujas un dokumenti

Darbības 
uzsākšana

Speciālā reăistrācija 
personas datu apstrādei

Uzglabāšana

Patentu un preču zīmju 
reăistrācija

Speciālā produktu 
reăistrācija un izplatīšanas 

atĜaujas

Darbības veikšana - Ēdināšanas pakalpojumi (NACE 56)

Speciālās muitas atĜaujas 
un dokumenti

Darbības 
beigšana

Reklāmas un izkārtĦu 
saskaĦojumi

Piegāde

AtĜauju izsniegšana

AtĜauju izsniegšana

Imports

AtĜauju izsniegšana PakĜaušanās prasības

PaziĦojumi

Informēšanas prasības

Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības 

prasības

Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasības

Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasības

Metroloăijas prasības

Pārtikas ražošanas un 
aprites prasības

Speciālā produktu, vielu, 
darījumu uzskaites un 

uzglabāšanas prasības

Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības

Nozares speciālās 
darbības prasības

Akcīzes preču 
pārskati

Muitas pārskati

Vides statistikas 
pārskati

Pārskati

Iekārtu atbilstības un 
uzturēšanas prasības

Kravu pārvadājumu 
prasības

Atkritumu 
apsaimniekošanas 

prasības

Citas vides aizsardzības 
prasības

Akcīzes preču 
uzskaites, glabāšanas, 

aprites prasības

Preču muitošanas, 
uzskaites, glabāšanas 

prasības

Patentu un preču zīmju 
uzturēšanas prasības

Speciālās īpašuma 
apsaimniekošanas 

prasības

PakĜaušanās prasības

NodokĜu pārskati

Finanšu pārskati

Vispārējās statistikas 
pārskati

Pārskati

Darba aizsardzības 
prasības

Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības 

prasības

Personas datu 
apstrādes prasības

Finanšu uzskaites 
prasības

PakĜaušanās prasības

Speciālās vides atĜaujas un 
saskaĦojumi

Speciālās pārvadājumu 
atĜaujas

Iekārtu reăistrācija

Informācijas sniegšana 

pārbaužu ietvaros

PVD, VID, VDI, 

VUGD, DVI, ATI, 

VI, VVD, VKPAI

Informācijas sniegšanas prasības

Kases sistēmu 
izmantošanas prasības
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Shēma Shēma Shēma Shēma 5555. Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana būvniecībasbūvniecībasbūvniecībasbūvniecības nozarē str nozarē str nozarē str nozarē strādājošiem komersantiemādājošiem komersantiemādājošiem komersantiemādājošiem komersantiem    
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Shēma Shēma Shēma Shēma 6666. Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana ėīmijasėīmijasėīmijasėīmijas nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem    
    

Uz komersanta pamatdarbību attiecināmās prasības

Uz komersanta darbību attiecināmās prasības, ja tiek veiktas attiecīgās darbības

Uz komersanta atbalsta darbībām attiecināmās prasības

Iepirkšana

Ražošana

Speciālā reăistrācija 
finanšu darījumu veikšanai

Speciālās akcīzes preču 
atĜaujas un dokumenti

Darbības 
uzsākšana

Speciālā reăistrācija 
personas datu apstrādei

Uzglabāšana

Patentu un preču zīmju 
reăistrācija

Speciālā produktu 
reăistrācija un izplatīšanas 

atĜaujas

Darbības veikšana - Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu ražošana (NACE 20)

Speciālās muitas atĜaujas 
un dokumenti

Darbības 
beigšana

Reklāmas un izkārtĦu 
saskaĦojumi

AtĜauju izsniegšana

AtĜauju izsniegšana

Imports

AtĜauju izsniegšana

PakĜaušanās prasības

PaziĦojumi

Informēšanas prasības

Pārskati

Speciālie nozares 
pārskati un ziĦojumi

Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības 

prasības

Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasības

Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasības

Metroloăijas prasības

Speciālā produktu, vielu, 
darījumu uzskaites un 

uzglabāšanas prasības

Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības

Nozares speciālās 
darbības prasības

Akcīzes preču 
pārskati

Muitas pārskati

Vides statistikas 
pārskati

Pārskati

Iekārtu atbilstības un 
uzturēšanas prasības

Kravu pārvadājumu 
prasības

Atkritumu 
apsaimniekošanas 

prasības

Citas vides aizsardzības 
prasības

Akcīzes preču 
uzskaites, glabāšanas, 

aprites prasības

Preču muitošanas, 
uzskaites, glabāšanas 

prasības

Patentu un preču zīmju 
uzturēšanas prasības

Speciālās īpašuma 
apsaimniekošanas 

prasības

PakĜaušanās prasības

NodokĜu pārskati

Finanšu pārskati

Vispārējās statistikas 
pārskati

Pārskati

Darba aizsardzības 
prasības

Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības 

prasības

Personas datu 
apstrādes prasības

Finanšu uzskaites 
prasības

PakĜaušanās prasības

Speciālās vides atĜaujas un 
saskaĦojumi

Speciālās pārvadājumu 
atĜaujas

Iekārtu reăistrācija

Informācijas sniegšana 

pārbaužu ietvaros

VID, VDI, VUGD, 

DVI, ATI, VI, 

VVD, VKPAI

Informācijas sniegšanas prasības

Piegāde

Eksports
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Shēma Shēma Shēma Shēma 7777. Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana farmācijasfarmācijasfarmācijasfarmācijas nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem    
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Shēma Shēma Shēma Shēma 8888. Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana gumijasgumijasgumijasgumijas nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem    
 

 



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
28 

 

Shēma Shēma Shēma Shēma 9999. Dar. Dar. Dar. Darbības veikšana bības veikšana bības veikšana bības veikšana gumijasgumijasgumijasgumijas nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem    
    

 
Shēma Shēma Shēma Shēma 10101010. Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana koksneskoksneskoksneskoksnes nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem    
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Shēma Shēma Shēma Shēma 11111111. Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana tirdzniecībastirdzniecībastirdzniecībastirdzniecības nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem nozarē strādājošiem komersantiem    
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Uz komersanta pamatdarbību attiecināmās prasības

Uz komersanta darbību attiecināmās prasības, ja tiek veiktas attiecīgās darbības

Uz komersanta atbalsta darbībām attiecināmās prasības

Speciālā reăistrācija 
finanšu darījumu veikšanai

Speciālās akcīzes preču 
atĜaujas un dokumenti

Speciālā reăistrācija 
personas datu apstrādei

Patentu un preču zīmju 
reăistrācija

Speciālā produktu 
reăistrācija un izplatīšanas 

atĜaujas

Darbības veikšana - Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 26), elektrisko iekārtu ražošana (NACE 27)

Speciālās muitas atĜaujas 
un dokumenti

Reklāmas un izkārtĦu 
saskaĦojumi

AtĜauju izsniegšana

AtĜauju izsniegšana

AtĜauju izsniegšana

PakĜaušanās prasības

PaziĦojumi

Informēšanas prasības

Pārskati

Speciālie nozares 
pārskati un ziĦojumi

Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības 

prasības

Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasības

Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasības

Metroloăijas prasības

Speciālā produktu, vielu, 
darījumu uzskaites un 

uzglabāšanas prasības

Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības

Nozares speciālās 
darbības prasības

Akcīzes preču 
pārskati

Muitas pārskati

Vides statistikas 
pārskati

Pārskati

Iekārtu atbilstības un 
uzturēšanas prasības

Kravu pārvadājumu 
prasības

Atkritumu 
apsaimniekošanas 

prasības

Citas vides aizsardzības 
prasības

Akcīzes preču 
uzskaites, glabāšanas, 

aprites prasības

Preču muitošanas, 
uzskaites, glabāšanas 

prasības

Patentu un preču zīmju 
uzturēšanas prasības

Speciālās īpašuma 
apsaimniekošanas 

prasības

PakĜaušanās prasības

NodokĜu pārskati

Finanšu pārskati

Vispārējās statistikas 
pārskati

Pārskati

Darba aizsardzības 
prasības

Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības 

prasības

Personas datu 
apstrādes prasības

Finanšu uzskaites 
prasības

PakĜaušanās prasības

Speciālās vides atĜaujas un 
saskaĦojumi

Speciālās pārvadājumu 
atĜaujas

Iekārtu reăistrācija

Informācijas sniegšana 

pārbaužu ietvaros

VID, VDI, VUGD, 

DVI, ATI, VI, 

VVD, VKPAI

Informācijas sniegšanas prasības

Iepirkšana

Ražošana
Darbības 

uzsākšana
Uzglabāšana

Darbības 
beigšana

Imports

Piegāde

Eksports

 
Shēma Shēma Shēma Shēma 12121212. Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana . Darbības veikšana tirdzniecībastirdzniecībastirdzniecībastirdzniecības nozar nozar nozar nozarē strādājošiem komersantiemē strādājošiem komersantiemē strādājošiem komersantiemē strādājošiem komersantiem    
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4.1. Prasības visiem komersantiem 
 
 
 

DADADADA    2222    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Komercreăistrā izdarīto ierakstu par komersantu grozīšana un izmainīto dibināšanas dokumentu iesniegšanaKomercreăistrā izdarīto ierakstu par komersantu grozīšana un izmainīto dibināšanas dokumentu iesniegšanaKomercreăistrā izdarīto ierakstu par komersantu grozīšana un izmainīto dibināšanas dokumentu iesniegšanaKomercreăistrā izdarīto ierakstu par komersantu grozīšana un izmainīto dibināšanas dokumentu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    UR 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komercreăistrā ieraksta likumā noteiktās ziĦas un glabā likumā noteiktos dokumentus par komersantu un komercsabiedrību. Visus 
komercreăistra ierakstus izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vienlaikus tos publicējot elektroniski. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 12.12.06. noteikumi Nr.1001 „Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu UzĦēmumu reăistrā”, LR MK 27.12.02. 
noteikumi Nr.599 „Noteikumi par komercreăistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību” , LR MK 27.12.01. 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana 
vispārējos vispārējos vispārējos vispārējos 
reăistrācijas datosreăistrācijas datosreăistrācijas datosreăistrācijas datos    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    7777    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pamatkapitāla palielināšanas / samazināšanas ziĦu ierakstīšana komercreăistrā.Pamatkapitāla palielināšanas / samazināšanas ziĦu ierakstīšana komercreăistrā.Pamatkapitāla palielināšanas / samazināšanas ziĦu ierakstīšana komercreăistrā.Pamatkapitāla palielināšanas / samazināšanas ziĦu ierakstīšana komercreăistrā. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    UR 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pēc jauno ziĦu ierakstīšanas par izmaiĦām daĜu dalībnieku reăistrā valde iesniedz komercreăistra iestādei pieteikumu par pamatkapitāla 
palielināšanu vai samazināšanu. Palielināšanas gadījumā ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc daĜu apmaksas termiĦa beigām valde 
iesniedz komercreăistra iestādei precizētu dalībnieku reăistra eksemplāru, kurā atspoguĜots daĜu apmaksas stāvoklis pēc pamatkapitāla 
palielināšanas. PaziĦojuma par lēmumu samazināt pamatkapitālu publicēšana "Latvijas Vēstnesī" 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komerclikums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana 
vispārējos vispārējos vispārējos vispārējos 
reăistrācijas datosreăistrācijas datosreăistrācijas datosreăistrācijas datos    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    5555    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:Prasība:Prasība:Prasība:             Prokūras izdošanas, prokūrista pārstāvības tiesību izmaiĦu un prokūras izbeigšanās ierakstīšana komercreăistrāProkūras izdošanas, prokūrista pārstāvības tiesību izmaiĦu un prokūras izbeigšanās ierakstīšana komercreăistrāProkūras izdošanas, prokūrista pārstāvības tiesību izmaiĦu un prokūras izbeigšanās ierakstīšana komercreăistrāProkūras izdošanas, prokūrista pārstāvības tiesību izmaiĦu un prokūras izbeigšanās ierakstīšana komercreăistrā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    UR 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Prokūra ir komercpilnvara, kas piešėir prokūristam tiesības komersanta vārdā slēgt darījumus un veikt citas ar jebkuru komercdarbību 
saistītas tiesiskās darbības, ieskaitot visas procesuālās darbības tiesvedības gaitā (prasības celšana, izlīgums, tiesas nolēmumu 
pārsūdzēšana u.tml.). Šādu pilnvaru esamība jāreăistrē Komercreăistrā. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komerclikums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana 
vispārējos vispārējos vispārējos vispārējos 
reăistrācijas datosreăistrācijas datosreăistrācijas datosreăistrācijas datos    

      x x x x x x x x x x x 
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DADADADA    6666    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Sabiedrības reorganizācijas ziĦu un dokumentu iesniegšanaSabiedrības reorganizācijas ziĦu un dokumentu iesniegšanaSabiedrības reorganizācijas ziĦu un dokumentu iesniegšanaSabiedrības reorganizācijas ziĦu un dokumentu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    UR 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc paziĦojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" dienas 
iesniedz komercreăistra iestādei pieteikumu, lai komercreăistrā tiktu izdarīts ieraksts par reorganizāciju 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komerclikums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attieciNozares, uz kurām prasība attieciNozares, uz kurām prasība attieciNozares, uz kurām prasība attiecināma:nāma:nāma:nāma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana IzmaiĦu paziĦošana 
vispvispvispvispārējos ārējos ārējos ārējos 
reăistrācijas datosreăistrācijas datosreăistrācijas datosreăistrācijas datos    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    293293293293    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču un pakalpojumu cenas uzrādīšanaPreču un pakalpojumu cenas uzrādīšanaPreču un pakalpojumu cenas uzrādīšanaPreču un pakalpojumu cenas uzrādīšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Cena norādāma tā, lai tā būtu nepārprotama, viegli identificējama un skaidri salasāma un lai patērētājam būtu pilnīgi skaidrs, uz kuru 
preci vai pakalpojumu tā attiecas. Cenu norāda rakstiski, izĦemot gadījumu, kad patērētājs cenu var uzzināt citā vizuāli uztveramā veidā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 18.05.99 noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    290290290290    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Mērīšanas līdzekĜu atbilstības nodrošināšana un pārbaudesMērīšanas līdzekĜu atbilstības nodrošināšana un pārbaudesMērīšanas līdzekĜu atbilstības nodrošināšana un pārbaudesMērīšanas līdzekĜu atbilstības nodrošināšana un pārbaudes 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Mērīšanas līdzekĜiem, kas pakĜauti valsts metroloăiskajai kontrolei, jāatbilst šajā likumā un citos normatīvajos aktos izvirzītajām 
prasībām. Valsts metroloăiskajai kontrolei ir pakĜauti mērīšanas līdzekĜi, kurus lieto:  
1) cilvēka dzīvības un veselības aizsardzībā;  
2) medikamentu, parfimērijas un kosmētikas līdzekĜu un pārtikas produktu izgatavošanā un kontrolē;  
3) vides aizsardzībā un kontrolē;  
4) darba drošības, tehniskās drošības un kustības drošības kontrolē;  
5) tirdzniecības, banku, nodokĜu, muitas un pasta operācijās;  
6) energoresursu un citu resursu uzskaitē;  
7) ăeodēzijas un hidrometeoroloăijas darbos;  
8) veicot izmeklēšanu un ekspertīzi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums “Par mērījumu vienotību” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Metroloăijas prasībasMetroloăijas prasībasMetroloăijas prasībasMetroloăijas prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    292292292292    Metroloăijas prasībasMetroloăijas prasībasMetroloăijas prasībasMetroloăijas prasības    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    FasēFasēFasēFasēto preču metroloăiskās prasības un marėējumsto preču metroloăiskās prasības un marėējumsto preču metroloăiskās prasības un marėējumsto preču metroloăiskās prasības un marėējums 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Latvijas tirgū var piedāvāt tikai tādas fasētās preces, kuru satura nominālais daudzums (produkta daudzums, kas paredzēts fasējumā) ir 
norādīts un kuras atbilst NA noteiktajām prasībām un ir attiecīgi marėētas. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.05.01 noteikumi Nr. 201 "Noteikumi par metroloăiskajām prasībām fasētajām precēm un to metroloăiskās kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurNozares, uz kurNozares, uz kurNozares, uz kurām prasība attiecināma:ām prasība attiecināma:ām prasība attiecināma:ām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    85858585    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču paraugu nodrošināPreču paraugu nodrošināPreču paraugu nodrošināPreču paraugu nodrošināšanašanašanašana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona paraugus Ħem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā, ievērojot ārējos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības preču un pakalpojumu drošuma jomā, lai veiktu nepieciešamo ekspertīzi un pārbaudi par 
atbilstību NA prasībām. Ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam pēc institūcijas prasības ir jāsniedz paraugi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.02.2005. noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā piešėirams, aprēėināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeĦa nodrošināšanai" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    303303303303    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Zaudējumu atlīdzināšana patērētājam vai trūkumu novēršana saistībā ar neatbilstošas vai nekvalitatīvas preces / pakalpojuma Zaudējumu atlīdzināšana patērētājam vai trūkumu novēršana saistībā ar neatbilstošas vai nekvalitatīvas preces / pakalpojuma Zaudējumu atlīdzināšana patērētājam vai trūkumu novēršana saistībā ar neatbilstošas vai nekvalitatīvas preces / pakalpojuma Zaudējumu atlīdzināšana patērētājam vai trūkumu novēršana saistībā ar neatbilstošas vai nekvalitatīvas preces / pakalpojuma 

pārdošanupārdošanupārdošanupārdošanu 
          

 KontrolēKontrolēKontrolēKontrolējošā institūcija:jošā institūcija:jošā institūcija:jošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs 30 dienu laikā no dienas, kad patērētājs pieteicis prasījumu par preces vai pakalpojuma 
trūkumiem, vai attiecīgi pilnvarotu uzraudzības un kontroles iestāžu noteiktajā termiĦā nav novērsis preces vai pakalpojuma trūkumu, 
viĦa pienākums ir atlīdzināt visus zaudējumus, kas patērētājam radušies sakarā ar kavējumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasība attiecināma:a attiecināma:a attiecināma:a attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    308308308308    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Komercprakses, reklāmas un eKomercprakses, reklāmas un eKomercprakses, reklāmas un eKomercprakses, reklāmas un e----komkomkomkomercijas uzraudzība, lai nodrošinātu patērētāju tiesību un ekonomisko interešu ievērošanuercijas uzraudzība, lai nodrošinātu patērētāju tiesību un ekonomisko interešu ievērošanuercijas uzraudzība, lai nodrošinātu patērētāju tiesību un ekonomisko interešu ievērošanuercijas uzraudzība, lai nodrošinātu patērētāju tiesību un ekonomisko interešu ievērošanu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    PTAC veic negodīgas komercprakses un reklāmas uzraudzība, izĦemot zāĜu un veterināro zāĜu jomu, lai nodrošinātu patērētāju tiesību un 
ekonomisko interešu ievērošanu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           

Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MeMeMeMetālitālitālitāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    297297297297    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Bīstamo iekārtu uzturēšana un pārbaudesBīstamo iekārtu uzturēšana un pārbaudesBīstamo iekārtu uzturēšana un pārbaudesBīstamo iekārtu uzturēšana un pārbaudes 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības aprakstPrasības aprakstPrasības aprakstPrasības apraksts:s:s:s:    Atkarībā no bīstamās iekārtas veida NA nosaka veicamo uzturēšanas darbu un pārbaužu biežumu. Komersantam jānodrošina 
dokumentācijas, marėējuma, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no iekārtu veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Iekārtu atbilstības un Iekārtu atbilstības un Iekārtu atbilstības un Iekārtu atbilstības un 
uzturēšanas prasībasuzturēšanas prasībasuzturēšanas prasībasuzturēšanas prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    24242424    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana VID, lai reăistrētu grāmatiĦās brošētas kvītis vai grāmatiĦās brošētas biĜetes, vai arī Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana VID, lai reăistrētu grāmatiĦās brošētas kvītis vai grāmatiĦās brošētas biĜetes, vai arī Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana VID, lai reăistrētu grāmatiĦās brošētas kvītis vai grāmatiĦās brošētas biĜetes, vai arī Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana VID, lai reăistrētu grāmatiĦās brošētas kvītis vai grāmatiĦās brošētas biĜetes, vai arī 

kvīšu vai biĜešu numuruskvīšu vai biĜešu numuruskvīšu vai biĜešu numuruskvīšu vai biĜešu numurus 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    NodokĜu maksātājs Valsts ieĦēmumu dienestā reăistrē grāmatiĦās brošētas kvītis vai grāmatiĦās brošētas biĜetes, vai arī kvīšu vai biĜešu 
numurus, iesniedzot pamatotu rakstisku iesniegumu. Reăistrējot kvīšu vai biĜešu numurus, iesniedz iesniegumu divos eksemplāros, 
norādot attiecīgi šo noteikumu 59. vai 60.punktā minētos rekvizītus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.2007 Noteikumi nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija 
finanšu darījumu finanšu darījumu finanšu darījumu finanšu darījumu 
veikšanaiveikšanaiveikšanaiveikšanai    

      x x x x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    83838383    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas sniegšana VID pārbaužu ietvarosInformācijas sniegšana VID pārbaužu ietvarosInformācijas sniegšana VID pārbaužu ietvarosInformācijas sniegšana VID pārbaužu ietvaros 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    VID savu galveno uzdevumu ietvaros cenšas novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus valsts nodokĜu, nodevu un citu valsts noteikto 
obligāto maksājumu jomā. 
Speciālās pārbaudes laikā VID kontrolē, kā tiek ievērotas atsevišėas normatīvo aktu prasības, kas nosaka ar nodokĜiem un nodevām 
apliekamo objektu pareizu un pilnīgu uzskaiti, un veic krājumu atlikumu inventarizāciju, lai salīdzinātu faktiski esošos krājumus ar 
grāmatvedības uzrādītajiem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Par nodokĜiem un nodevām 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GGGGumijaumijaumijaumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
iiiietvarosetvarosetvarosetvaros    

      x x x x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    84848484    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Akcizēto preču pārvietošanas un dokumentu aprites kontrole komersanta objektosAkcizēto preču pārvietošanas un dokumentu aprites kontrole komersanta objektosAkcizēto preču pārvietošanas un dokumentu aprites kontrole komersanta objektosAkcizēto preču pārvietošanas un dokumentu aprites kontrole komersanta objektos 

          

 KontrolējošāKontrolējošāKontrolējošāKontrolējošā institūcija: institūcija: institūcija: institūcija:    VID 

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    VID veicot vienkāršotā pavaddokumenta un tā aprites kontroli, kā arī akcīzes preču un to pārvietošanas kontroli, var ierosināt papildu 
pārbaudi un pieprasīt komersanta pārstāvim būtu klāt preču pārbaudes laikā un sniegtu pārbaudē nepieciešamo palīdzību, kā arī 
pieaicināt ekspertus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 15.04.04. noteikumi Nr.312 "Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārPārPārPārtikatikatikatika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ISPISPISPISP    105105105105    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču un transporta līdzekĜu muitas kontroles vePreču un transporta līdzekĜu muitas kontroles vePreču un transporta līdzekĜu muitas kontroles vePreču un transporta līdzekĜu muitas kontroles veikšanaikšanaikšanaikšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar ar regulu 2454/93 un 2913/92:                                 
1.Jāiesniedz kravas pavaddokumenti;                                               2. Jāuzrāda krava;                                                                3. Jānodrošina brīva 
piekĜuve precēm 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x x x x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    169169169169    
    

Prasība NrPrasība NrPrasība NrPrasība Nr..... . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Darba inspekcijas pārbaudeDarba inspekcijas pārbaudeDarba inspekcijas pārbaudeDarba inspekcijas pārbaude 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VDI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Darba inspekcija pārbauda darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī kontrolē darba vietās 
esošo darba aprīkojumu, kā arī personāla individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekĜu, veselībai kaitīgo un bīstamo vielu izmantošanu 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts darba inspekcijas likums 
           
 Nozares, uz Nozares, uz Nozares, uz Nozares, uz kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x x x x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    291291291291    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Mērīšanas līdzekĜu Mērīšanas līdzekĜu Mērīšanas līdzekĜu Mērīšanas līdzekĜu un saistīto dokumentu uzrādīšana pārbaudeiun saistīto dokumentu uzrādīšana pārbaudeiun saistīto dokumentu uzrādīšana pārbaudeiun saistīto dokumentu uzrādīšana pārbaudei 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pilnvarots veikt metroloăisko uzraudzību vietās, kur lieto, izgatavo, remontē vai realizē mērīšanas 
līdzekĜus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 28.06.05. noteikumi Nr. 455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekĜu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus 
uzraudzība" 
Likums Par mērījumu vienotību 

           

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

 Nozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība attiecināma:ttiecināma:ttiecināma:ttiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    36363636    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦu par darba Ħēmējiem sniegšanaZiĦu par darba Ħēmējiem sniegšanaZiĦu par darba Ħēmējiem sniegšanaZiĦu par darba Ħēmējiem sniegšana 

          

 KontrolējoKontrolējoKontrolējoKontrolējošā institūcija:šā institūcija:šā institūcija:šā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Darba devējs ne vēlāk kā vienu dienu, pirms persona uzsāk darbu, katru darba Ħēmēju reăistrē VID, iesniedzot VID ziĦas par darba 
Ħēmējiem. ZiĦas par darba Ħēmējiem, kuri mainījuši vai zaudējuši likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba Ħēmēja 
statusu, darba devējs iesniedz triju darba dienu laikā pēc tam, kad persona ir mainījusi vai zaudējusi darba Ħēmēja statusu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 20.11.08. noteikumi Nr. 942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reăistrāciju un ziĦojumiem 
par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    37373737    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par VSAOI, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzĦēmējdarbības riska valsts nodevuZiĦojums par VSAOI, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzĦēmējdarbības riska valsts nodevuZiĦojums par VSAOI, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzĦēmējdarbības riska valsts nodevuZiĦojums par VSAOI, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzĦēmējdarbības riska valsts nodevu 

          

 KontrolējKontrolējKontrolējKontrolējošā institūcija:ošā institūcija:ošā institūcija:ošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Katru mēnesi darba devējs iesniedz VID ziĦojumu par veiktajām VSAOI, ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli un nomaksāto 
uzĦēmējdarbības riska valsts nodevu iepriekšējā mēnesī 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 20.11.08. noteikumi Nr. 942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reăistrāciju un ziĦojumiem 
par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attiecināma:cināma:cināma:cināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    39393939    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PVN deklarācija par taksācijas periodu (PVN) (ietverot PVN 1 un PVN deklarācija par taksācijas periodu (PVN) (ietverot PVN 1 un PVN deklarācija par taksācijas periodu (PVN) (ietverot PVN 1 un PVN deklarācija par taksācijas periodu (PVN) (ietverot PVN 1 un PVN 2)PVN 2)PVN 2)PVN 2) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskats par ar PVN apliekamajiem darījumiem, aprēėināto un samaksāto priekšnodokli. Sākot ar 1.01.2010. taksācijas periods - 
mēnesis, ceturknis, puse no kalendāra gada atkarībā no iepriekšējā taksācijas gadā apliekamo darījumu apjoma. Deklarācija ir jāsniedz 
par taksācijas periodu līdz nākamā mēneša 15.datumam papīra formā, līdz 20.datumam, izmantojot EDS. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.12.2009. noteikumi Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokĜa deklarāciju" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    40404040    
    

PrasīPrasīPrasīPrasība Nr.ba Nr.ba Nr.ba Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par priekšnodokĜa un nodokĜa summām, kas iekĜautas PVN deklarācijā (PVN 1)Pārskats par priekšnodokĜa un nodokĜa summām, kas iekĜautas PVN deklarācijā (PVN 1)Pārskats par priekšnodokĜa un nodokĜa summām, kas iekĜautas PVN deklarācijā (PVN 1)Pārskats par priekšnodokĜa un nodokĜa summām, kas iekĜautas PVN deklarācijā (PVN 1) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ikmēneša pārskats par ar PVN apliekamajiem darījumiem un samaksāto priekšnodokli. 
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.12.2009. noteikumi Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokĜa deklarāciju" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    41414141    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 2)Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 2)Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 2)Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā (PVN 2) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 PPPPrasības apraksts:rasības apraksts:rasības apraksts:rasības apraksts:    Ikmēneša pārskats par darījumiem ES teritorijā sadalījumā pa darījuma partneriem. Šo pārskatu iesniedz apliekamā persona, kas veic 
preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts apliekamai personai sniedz ar nodokli apliekamus 
pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.12.2009. noteikumi Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokĜa deklarāciju" 
           
 Nozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasība attiecināma: attiecināma: attiecināma: attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    42424242    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PVN deklarācija par taksācijas gadu (PVN 4)PVN deklarācija par taksācijas gadu (PVN 4)PVN deklarācija par taksācijas gadu (PVN 4)PVN deklarācija par taksācijas gadu (PVN 4) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ikgadēja deklarācija par deklarēto, aprēėināto un samaksāto PVN. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.12.2009. noteikumi Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokĜa deklarāciju" 
           
 NoNoNoNozares, uz kurām prasība attiecināma:zares, uz kurām prasība attiecināma:zares, uz kurām prasība attiecināma:zares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    43434343    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    UzĦēmumu ienākuma nodokĜa taksācijaUzĦēmumu ienākuma nodokĜa taksācijaUzĦēmumu ienākuma nodokĜa taksācijaUzĦēmumu ienākuma nodokĜa taksācijas gada deklarācijas gada deklarācijas gada deklarācijas gada deklarācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Deklarācija uzĦēmuma ienākuma nodokĜa aprēėināšanai 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 11.12.2007. noteikumi Nr.852 "Noteikumi par uzĦēmumu ienākuma nodokĜa taksācijas gada deklarāciju un avansa maksājumu 
aprēėinu un to aizpildīšanas kārtību" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    44444444    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    UzĦēmumu ienākuma nodokĜa aprēėinātie avansa maksājumiUzĦēmumu ienākuma nodokĜa aprēėinātie avansa maksājumiUzĦēmumu ienākuma nodokĜa aprēėinātie avansa maksājumiUzĦēmumu ienākuma nodokĜa aprēėinātie avansa maksājumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskats par taksācijas gadā iepriekš veiktiem uzĦēmuma ienākuma nodokĜa maksājumiem 

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 11.12.2007. noteikumi Nr.852 "Noteikumi par uzĦēmumu ienākuma nodokĜa taksācijas gada deklarāciju un avansa maksājumu 
aprēėinu un to aizpildīšanas kārtību" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    35353535    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Deklarācijas par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem iesniegšana VIDDeklarācijas par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem iesniegšana VIDDeklarācijas par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem iesniegšana VIDDeklarācijas par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem iesniegšana VID 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Deklarācijā norāda mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus, kuru summa pārsniedz 3000 latu. Deklarāciju iespējams 
iesniegt klātienē VID vai elektroniski EDS 

     

 NormatīvNormatīvNormatīvNormatīvā bāze:ā bāze:ā bāze:ā bāze:    LR MK 14.04.07. noteikumi Nr. 237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    38383838    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par aprēėināto dabas resursu nodokliPārskats par aprēėināto dabas resursu nodokliPārskats par aprēėināto dabas resursu nodokliPārskats par aprēėināto dabas resursu nodokli 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskats par aprēėināto dabas resursu nodokli saistībā ar iegūto vai izmantoto dabas resursu veidu un apjomu, vides piesārĦojumu un 
videi kaitīgas preces, iepakojumu, vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus un radioaktīvās vielas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 "Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas 
resursu lietošanas atĜauju" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    46464646    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Akcīzes nodokĜa deklarācija (Naftas produkti, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, kafijas un bezalkoholiskie dzērieni)Akcīzes nodokĜa deklarācija (Naftas produkti, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, kafijas un bezalkoholiskie dzērieni)Akcīzes nodokĜa deklarācija (Naftas produkti, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, kafijas un bezalkoholiskie dzērieni)Akcīzes nodokĜa deklarācija (Naftas produkti, alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, kafijas un bezalkoholiskie dzērieni) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    NodokĜa deklarāciju par taksācijas periodu apstiprināts noliktavas turētājs un reăistrēts saĦēmējs iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestam 
15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par akcīzes nodokli, LR MK 30.03.10. noteikumi Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokĜa deklarācijas veidlapām un to 
aizpildīšanas kārtību" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksnKoksnKoksnKoksneeee    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    47474747    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarācijuNumerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarācijuNumerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarācijuNumerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarāciju NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Par radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesībām maksājama ikgadēja valsts nodeva. Elektronisko sakaru komersants reizi 
ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam ieskaita nodevu Valsts kases norādītajā valsts budžeta ieĦēmumu kontā un 
iesniedz deklarāciju Valsts ieĦēmumu dienestā atbilstoši nodokĜu maksātāja reăistrācijas vietai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Elektronisko sakaru likums, LR MK 11.08.09. noteikumi Nr. 892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    45454545    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Elektroenerăijas nodokĜaElektroenerăijas nodokĜaElektroenerăijas nodokĜaElektroenerăijas nodokĜa deklarācija deklarācija deklarācija deklarācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    NodokĜa deklarāciju par taksācijas periodu nodokĜa maksātājs iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestam 25 dienu laikā pēc attiecīgā 
taksācijas perioda beigām. 

     

 NormatīNormatīNormatīNormatīvā bāze:vā bāze:vā bāze:vā bāze:    Elektroenerăijas nodokĜa likums, LR MK 13.02.07. noteikumi Nr. 128 "Noteikumi par elektroenerăijas nodokĜa deklarācijas veidlapu un 
tās aizpildīšanas kārtību" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecīBūvniecīBūvniecīBūvniecībabababa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

NodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskatiNodokĜu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    23232323    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata par numurēto un reăistrēto kvīšu vai biĜešu izlietojumu sagatavošana un iesniegšana VIDPārskata par numurēto un reăistrēto kvīšu vai biĜešu izlietojumu sagatavošana un iesniegšana VIDPārskata par numurēto un reăistrēto kvīšu vai biĜešu izlietojumu sagatavošana un iesniegšana VIDPārskata par numurēto un reăistrēto kvīšu vai biĜešu izlietojumu sagatavošana un iesniegšana VID 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    NodokĜu maksātājs, kurš Valsts ieĦēmumu dienestā reăistrējis grāmatiĦās brošētas kvītis vai grāmatiĦās brošētas biĜetes, vai biĜešu vai 
kvīšu numurus, par katru kalendāra gada ceturksni  iesniedz VID pārskatu par numurēto un VID reăistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu 
par numurēto un VID reăistrēto biĜešu izlietojumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.2007 Noteikumi nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Finanšu pārskatiFinanšu pārskatiFinanšu pārskatiFinanšu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    33333333    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:  Prasība:  Prasība:  Prasība:       Gada pārskata iesniegšana VIDGada pārskata iesniegšana VIDGada pārskata iesniegšana VIDGada pārskata iesniegšana VID 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Gada pārskats kā finanšu pārskats sastāv no bilances, peĜĦas vai zaudējumu aprēėina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiĦu 
pārskata un pielikuma.  
 

     

Finanšu pārskatiFinanšu pārskatiFinanšu pārskatiFinanšu pārskati    

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 08.05.07. Noteikumi nr. 301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" 
LR MK Noteikumi nr. 808  
LR MK Noteikumi nr. 928 
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūBūBūBūvniecībavniecībavniecībavniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    34343434    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Konsolidētā gada pārskata iesniegšana VIDKonsolidētā gada pārskata iesniegšana VIDKonsolidētā gada pārskata iesniegšana VIDKonsolidētā gada pārskata iesniegšana VID 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 PrasībaPrasībaPrasībaPrasības apraksts:s apraksts:s apraksts:s apraksts:    Konsolidētais gada pārskats apkopo finanšu pārskatus par koncernā ietilpstošajām sabiedrībām 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Konsolidēto gada pārskatu likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖĖĖĖīmijaīmijaīmijaīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Finanšu pārskatiFinanšu pārskatiFinanšu pārskatiFinanšu pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    106106106106    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Finanšu aktīvi un pasīvi (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Finanšu aktīvi un pasīvi (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Finanšu aktīvi un pasīvi (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Finanšu aktīvi un pasīvi (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3----FAP)FAP)FAP)FAP) 

          

 Kontrolējošā institūKontrolējošā institūKontrolējošā institūKontrolējošā institūcija:cija:cija:cija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BBBBūvniecībaūvniecībaūvniecībaūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    107107107107    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Finanšu aktīvi un pasīvi (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Finanšu aktīvi un pasīvi (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Finanšu aktīvi un pasīvi (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Finanšu aktīvi un pasīvi (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2----FAP)FAP)FAP)FAP) 

          

 KontrolējKontrolējKontrolējKontrolējošā institūcija:ošā institūcija:ošā institūcija:ošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    108108108108    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Finanšu aktīvi un pasīvi (gada) (Pārskata indekss 1Finanšu aktīvi un pasīvi (gada) (Pārskata indekss 1Finanšu aktīvi un pasīvi (gada) (Pārskata indekss 1Finanšu aktīvi un pasīvi (gada) (Pārskata indekss 1----FAP)FAP)FAP)FAP) 

          

 KonKonKonKontrolējošā institūcija:trolējošā institūcija:trolējošā institūcija:trolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitinIzmitinIzmitinIzmitināšanaāšanaāšanaāšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
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ARARARAR    109109109109    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzĦēmumā (pusgada) (PInvestīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzĦēmumā (pusgada) (PInvestīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzĦēmumā (pusgada) (PInvestīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzĦēmumā (pusgada) (Pārskata indekss 2ārskata indekss 2ārskata indekss 2ārskata indekss 2----ibkj)ibkj)ibkj)ibkj) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uzNozares, uzNozares, uzNozares, uz kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    110110110110    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Investīciju konjunktūras noInvestīciju konjunktūras noInvestīciju konjunktūras noInvestīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzĦēmumā (pusgada) (Pārskata indekss 1vērtējums rūpniecības uzĦēmumā (pusgada) (Pārskata indekss 1vērtējums rūpniecības uzĦēmumā (pusgada) (Pārskata indekss 1vērtējums rūpniecības uzĦēmumā (pusgada) (Pārskata indekss 1----irkj)irkj)irkj)irkj) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    111111111111    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kompleksais pārskats par darbību (gada) (Pārskata indekss 1Kompleksais pārskats par darbību (gada) (Pārskata indekss 1Kompleksais pārskats par darbību (gada) (Pārskata indekss 1Kompleksais pārskats par darbību (gada) (Pārskata indekss 1----gada)gada)gada)gada) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 NormaNormaNormaNormatīvā bāze:tīvā bāze:tīvā bāze:tīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    112112112112    
    

PPPPrasība Nr.rasība Nr.rasība Nr.rasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kompleksais pārskats par darbību (gada) (Pārskata indekss 5Kompleksais pārskats par darbību (gada) (Pārskata indekss 5Kompleksais pārskats par darbību (gada) (Pārskata indekss 5Kompleksais pārskats par darbību (gada) (Pārskata indekss 5----gada)gada)gada)gada) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    113113113113    Vispārējās statistikaVispārējās statistikaVispārējās statistikaVispārējās statistikas s s s 
pārskatipārskatipārskatipārskati        

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Konjunktūras novērtējums būvniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 2Konjunktūras novērtējums būvniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 2Konjunktūras novērtējums būvniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 2Konjunktūras novērtējums būvniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 2----bkj)bkj)bkj)bkj) 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    114114114114    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 3Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 3Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 3Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 3----tkj)tkj)tkj)tkj) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ViViViVispārējās statistikas spārējās statistikas spārējās statistikas spārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    115115115115    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā (mēneša) (Pārskata indekss 5Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā (mēneša) (Pārskata indekss 5Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā (mēneša) (Pārskata indekss 5Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā (mēneša) (Pārskata indekss 5----pkj)pkj)pkj)pkj) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElElElElektronikaektronikaektronikaektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    116116116116    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Konjunktūras novērtējums rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 1Konjunktūras novērtējums rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 1Konjunktūras novērtējums rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 1Konjunktūras novērtējums rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 1----rkj)rkj)rkj)rkj) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības aprPrasības aprPrasības aprPrasības apraksts:aksts:aksts:aksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumiGumiGumiGumijajajaja    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    117117117117    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Konjunktūras novērtējums rūpniecībā (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1Konjunktūras novērtējums rūpniecībā (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1Konjunktūras novērtējums rūpniecībā (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1Konjunktūras novērtējums rūpniecībā (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1----rkjc)rkjc)rkjc)rkjc) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībBūvniecībBūvniecībBūvniecībaaaa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    118118118118    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par apgrozījumu (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par apgrozījumu (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par apgrozījumu (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par apgrozījumu (mēneša) (Pārskata indekss 1----apgrozījums)apgrozījums)apgrozījums)apgrozījums) 

          

 KontrolējošāKontrolējošāKontrolējošāKontrolējošā institūcija: institūcija: institūcija: institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdiĒdiĒdiĒdināšananāšananāšananāšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    119119119119    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par apgrozījumu (mēneša) (Pārskata indekss 2Pārskats par apgrozījumu (mēneša) (Pārskata indekss 2Pārskats par apgrozījumu (mēneša) (Pārskata indekss 2Pārskats par apgrozījumu (mēneša) (Pārskata indekss 2----apgrozījums)apgrozījums)apgrozījums)apgrozījums) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    120120120120    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par apgrozījumu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Pārskats par apgrozījumu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Pārskats par apgrozījumu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Pārskats par apgrozījumu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3----apgrozapgrozapgrozapgrozījums)ījums)ījums)ījums) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība attiecināma:tiecināma:tiecināma:tiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    121121121121    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par ārvalstu saistīta uzĦēmuma darbPārskats par ārvalstu saistīta uzĦēmuma darbPārskats par ārvalstu saistīta uzĦēmuma darbPārskats par ārvalstu saistīta uzĦēmuma darbību (gada) (Pārskata indekss 2ību (gada) (Pārskata indekss 2ību (gada) (Pārskata indekss 2ību (gada) (Pārskata indekss 2----ārvalstu kontrole)ārvalstu kontrole)ārvalstu kontrole)ārvalstu kontrole) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    122122122122    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PPPPārskats par būvniecības resursu cenām (mēneša) (Pārskata indekss 1ārskats par būvniecības resursu cenām (mēneša) (Pārskata indekss 1ārskats par būvniecības resursu cenām (mēneša) (Pārskata indekss 1ārskats par būvniecības resursu cenām (mēneša) (Pārskata indekss 1----bc)bc)bc)bc) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    123123123123    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.....        

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par būvniecību (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1Pārskats par būvniecību (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1Pārskats par būvniecību (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1Pārskats par būvniecību (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1----būvniecība)būvniecība)būvniecība)būvniecība) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    124124124124    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par darbu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Pārskats par darbu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Pārskats par darbu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Pārskats par darbu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2----darbs)darbs)darbs)darbs) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatpārskatpārskatpārskatiiii    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    125125125125    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par darbu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Pārskats par darbu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Pārskats par darbu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Pārskats par darbu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3----darbs)darbs)darbs)darbs) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

Vispārējās statiVispārējās statiVispārējās statiVispārējās statistikas stikas stikas stikas ARARARAR    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     126126126126    ▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2----darbsdarbsdarbsdarbs----pielikums)pielikums)pielikums)pielikums) 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    127127127127    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par finansiālo stāvokli (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1Pārskats par finansiālo stāvokli (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1Pārskats par finansiālo stāvokli (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1Pārskats par finansiālo stāvokli (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1----f (1.2.3.cet.))f (1.2.3.cet.))f (1.2.3.cet.))f (1.2.3.cet.)) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElElElElektronikaektronikaektronikaektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    128128128128    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par ieguldījumu kustību (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par ieguldījumu kustību (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par ieguldījumu kustību (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par ieguldījumu kustību (gada) (Pārskata indekss 1----ieguldījumi)ieguldījumi)ieguldījumi)ieguldījumi) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības Prasības Prasības Prasības apraksts:apraksts:apraksts:apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GGGGumijaumijaumijaumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    129129129129    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par ieguldījumu kustību (gada) (Pārskata indekss 5Pārskats par ieguldījumu kustību (gada) (Pārskata indekss 5Pārskats par ieguldījumu kustību (gada) (Pārskata indekss 5Pārskats par ieguldījumu kustību (gada) (Pārskata indekss 5----ieguldījumi)ieguldījumi)ieguldījumi)ieguldījumi) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecBūvniecBūvniecBūvniecībaībaībaība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    130130130130    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par importa cenām (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par importa cenām (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par importa cenām (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par importa cenām (mēneša) (Pārskata indekss 1----ic)ic)ic)ic) 

          

 Kontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā institūcija:itūcija:itūcija:itūcija:    CSP 

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanĒdināšanĒdināšanĒdināšanaaaa    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    131131131131    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par informācijas tehnoloăiju izmantošanu uzĦēmumos (gada) (Pārskata indekssPārskats par informācijas tehnoloăiju izmantošanu uzĦēmumos (gada) (Pārskata indekssPārskats par informācijas tehnoloăiju izmantošanu uzĦēmumos (gada) (Pārskata indekssPārskats par informācijas tehnoloăiju izmantošanu uzĦēmumos (gada) (Pārskata indekss 1 1 1 1----eeee----komercija)komercija)komercija)komercija) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām pNozares, uz kurām pNozares, uz kurām pNozares, uz kurām prasība attiecināma:rasība attiecināma:rasība attiecināma:rasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    132132132132    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par investīcijām (ceturkšĦPārskats par investīcijām (ceturkšĦPārskats par investīcijām (ceturkšĦPārskats par investīcijām (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2a) (Pārskata indekss 2a) (Pārskata indekss 2a) (Pārskata indekss 2----investīcijas)investīcijas)investīcijas)investīcijas) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    133133133133    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par iPārskats par iPārskats par iPārskats par izdotajām būvatĜaujām un objektu pieĦemšanu ekspluatācijā (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1zdotajām būvatĜaujām un objektu pieĦemšanu ekspluatācijā (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1zdotajām būvatĜaujām un objektu pieĦemšanu ekspluatācijā (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1zdotajām būvatĜaujām un objektu pieĦemšanu ekspluatācijā (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 1----BA)BA)BA)BA) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    134134134134    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par izmaksām (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par izmaksām (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par izmaksām (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par izmaksām (gada) (Pārskata indekss 1----izmaksas)izmaksas)izmaksas)izmaksas) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pāpāpāpārskatirskatirskatirskati    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    135135135135    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par kokmateriālu iepirkumu (pusgada) (Pārskata indekss 1Pārskats par kokmateriālu iepirkumu (pusgada) (Pārskata indekss 1Pārskats par kokmateriālu iepirkumu (pusgada) (Pārskata indekss 1Pārskats par kokmateriālu iepirkumu (pusgada) (Pārskata indekss 1----kokmateriāli)kokmateriāli)kokmateriāli)kokmateriāli) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statisVispārējās statisVispārējās statisVispārējās statistikas tikas tikas tikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    136136136136    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu (mēneša) (Pārskata indekss 11Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu (mēneša) (Pārskata indekss 11Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu (mēneša) (Pārskata indekss 11Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu (mēneša) (Pārskata indekss 11----iepirkums)iepirkums)iepirkums)iepirkums) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetālMetālMetālMetāliiii    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    137137137137    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 21Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 21Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 21Pārskats par lauksaimniecības produktu ražošanu un realizāciju (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 21----ls)ls)ls)ls) 

          

 KontrolējoKontrolējoKontrolējoKontrolējošā institūcija:šā institūcija:šā institūcija:šā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒĒĒĒdināšanadināšanadināšanadināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    138138138138    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par lauku tūrisma mītĦu darbību (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par lauku tūrisma mītĦu darbību (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par lauku tūrisma mītĦu darbību (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par lauku tūrisma mītĦu darbību (gada) (Pārskata indekss 1----lauku tūrlauku tūrlauku tūrlauku tūrisms)isms)isms)isms) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attNozares, uz kurām prasība attNozares, uz kurām prasība attNozares, uz kurām prasība attiecināma:iecināma:iecināma:iecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
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ARARARAR    139139139139    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par līdzekĜu izlietojumu dabas resurPārskats par līdzekĜu izlietojumu dabas resurPārskats par līdzekĜu izlietojumu dabas resurPārskats par līdzekĜu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai (gada) (Pārskata indekss 1su un vides aizsardzībai (gada) (Pārskata indekss 1su un vides aizsardzībai (gada) (Pārskata indekss 1su un vides aizsardzībai (gada) (Pārskata indekss 1----VA)VA)VA)VA) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    140140140140    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    PrasībaPrasībaPrasībaPrasība:   :   :   :    Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 1----pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    141141141141    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 2Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 2Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 2Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 2----pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    142142142142    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 3Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 3Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 3Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 3----pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatpārskatpārskatpārskatiiii    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    143143143143    Vispārējās staVispārējās staVispārējās staVispārējās statistikas tistikas tistikas tistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati        

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 4Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 4Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 4Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 4----pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi) 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    144144144144    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 8Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 8Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 8Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 8----pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    145145145145    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 9Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 9Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 9Pārskats par pakalpojumiem (gada) (Pārskata indekss 9----pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi)pakalpojumi) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdznieTirdznieTirdznieTirdzniecībacībacībacība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    146146146146    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par piena pārstrādi (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par piena pārstrādi (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par piena pārstrādi (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par piena pārstrādi (gada) (Pārskata indekss 1----r (piens))r (piens))r (piens))r (piens)) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElekElekElekElektronikatronikatronikatronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    147147147147    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 1----rc)rc)rc)rc) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības aprPrasības aprPrasības aprPrasības apraksts:aksts:aksts:aksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumiGumiGumiGumijajajaja    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    148148148148    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 3----r)r)r)r) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmiIzmiIzmiIzmitināšanatināšanatināšanatināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    149149149149    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju (gada) (Pārskata indekss 1(gada) (Pārskata indekss 1(gada) (Pārskata indekss 1(gada) (Pārskata indekss 1----rūpniecība)rūpniecība)rūpniecība)rūpniecība) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    150150150150    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats parPārskats parPārskats parPārskats par rūpniecisko darbību (mēneša) (Pārskata indekss 1 rūpniecisko darbību (mēneša) (Pārskata indekss 1 rūpniecisko darbību (mēneša) (Pārskata indekss 1 rūpniecisko darbību (mēneša) (Pārskata indekss 1----r)r)r)r) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    151151151151    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:  Prasība:  Prasība:  Prasība:       Pārskats par rūpniecisko darbību un jauno pasūtījumu apjomu rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 12Pārskats par rūpniecisko darbību un jauno pasūtījumu apjomu rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 12Pārskats par rūpniecisko darbību un jauno pasūtījumu apjomu rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 12Pārskats par rūpniecisko darbību un jauno pasūtījumu apjomu rūpniecībā (mēneša) (Pārskata indekss 12----r)r)r)r) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    152152152152    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (Pārskata indekss IevedumsPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (Pārskata indekss IevedumsPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (Pārskata indekss IevedumsPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (Pārskata indekss Ievedums----IntrastatIntrastatIntrastatIntrastat----1A)1A)1A)1A) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam (Ievedums-Intrastat- 1B, Ievedums-Intrastat-1A, 
Izvedums-Intrastat-2A, Izvedums-Intrastat-2B). UzĦēmums tiek iekĜauts Intrastat respondentu sarakstā tad, ja tā ievedamo un/vai 
izvedamo preču apjoms no/uz ES dalībvalstīm, Ħemot vērā pēdējo pieejamo informāciju par 12 mēnešiem, ir sasniedzis CSP noteikto 
pārskata gada robežvērtību ievedumam un/vai izvedumam no/uz ES dalībvalstīm. UzĦēmumam, izvedot preces no Latvijas uz kādu ES 
dalībvalsti (vai ievedot preces no ES dalībvalsts), ir jādeklarē preču izvedums (vai ievedums) INTRASTAT pārskata veidlapās. 
1. Jāiesniedz “A” veida pārskati (pārsiedzot  CSP noteikto robežvērtības), jānorāda: 
- preces Kombinētās nomenklatūras (KN) kods, 
- preču vērtību latos, 
- partnervalsti (nosūtītājvalsts/saĦēmējvalsts kods),  
- svaru (neto masa),  
- svaru un daudzumu papildmērvienībās. 
2. Jāiesniedz “B” veida pārskati (pārsniedzot CSP noteikto īpašo robežvērtību) papildus iepriekšminētajiem statistikas rādītājiem 
jānorāda: 
- transporta veida kods,  
- piegādes nosacījumu kods, 
- preces statistiskā vērtība. 
3. Jāiesniedz “nulles” veida pārskati - arī par pārskata mēnesi, kurā tirdzniecības darījumi Kopienas tirgū netika veikti.  
Ja uzĦēmums robežvērtību pārsniedz pārskata gada laikā, tad tam CSP ir jānosūta Intrastat pārskati, sākot ar datiem par mēnesi, kad 
robežvērtība tika pārsniegta. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒĒĒĒdināšanadināšanadināšanadināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās sVispārējās sVispārējās sVispārējās statistikas tatistikas tatistikas tatistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    153153153153    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēnešPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēnešPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēnešPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (Pārskata indekss Ievedumsa) (Pārskata indekss Ievedumsa) (Pārskata indekss Ievedumsa) (Pārskata indekss Ievedums----IntrastatIntrastatIntrastatIntrastat----2A)2A)2A)2A) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam (Ievedums-Intrastat- 1B, Ievedums-Intrastat-1A, 
Izvedums-Intrastat-2A, Izvedums-Intrastat-2B). UzĦēmums tiek iekĜauts Intrastat respondentu sarakstā tad, ja tā ievedamo un/vai 
izvedamo preču apjoms no/uz ES dalībvalstīm, Ħemot vērā pēdējo pieejamo informāciju par 12 mēnešiem, ir sasniedzis CSP noteikto 
pārskata gada robežvērtību ievedumam un/vai izvedumam no/uz ES dalībvalstīm. UzĦēmumam, izvedot preces no Latvijas uz kādu ES 
dalībvalsti (vai ievedot preces no ES dalībvalsts), ir jādeklarē preču izvedums (vai ievedums) INTRASTAT pārskata veidlapās. 
1. Jāiesniedz “A” veida pārskati (pārsiedzot  CSP noteikto robežvērtības), jānorāda: 
- preces Kombinētās nomenklatūras (KN) kods, 
- preču vērtību latos, 
- partnervalsti (nosūtītājvalsts/saĦēmējvalsts kods),  
- svaru (neto masa),  
- svaru un daudzumu papildmērvienībās. 
2. Jāiesniedz “B” veida pārskati (pārsniedzot CSP noteikto īpašo robežvērtību) papildus iepriekšminētajiem statistikas rādītājiem 
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jānorāda: 
- transporta veida kods,  
- piegādes nosacījumu kods, 
- preces statistiskā vērtība. 
3. Jāiesniedz “nulles” veida pārskati - arī par pārskata mēnesi, kurā tirdzniecības darījumi Kopienas tirgū netika veikti.  
Ja uzĦēmums robežvērtību pārsniedz pārskata gada laikā, tad tam CSP ir jānosūta Intrastat pārskati, sākot ar datiem par mēnesi, kad 
robežvērtība tika pārsniegta. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    154154154154    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (Pārskata indekss IevedumsPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (Pārskata indekss IevedumsPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (Pārskata indekss IevedumsPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (Pārskata indekss Ievedums----IntrastatIntrastatIntrastatIntrastat----1B)1B)1B)1B) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam (Ievedums-Intrastat- 1B, Ievedums-Intrastat-1A, 
Izvedums-Intrastat-2A, Izvedums-Intrastat-2B). UzĦēmums tiek iekĜauts Intrastat respondentu sarakstā tad, ja tā ievedamo un/vai 
izvedamo preču apjoms no/uz ES dalībvalstīm, Ħemot vērā pēdējo pieejamo informāciju par 12 mēnešiem, ir sasniedzis CSP noteikto 
pārskata gada robežvērtību ievedumam un/vai izvedumam no/uz ES dalībvalstīm. UzĦēmumam, izvedot preces no Latvijas uz kādu ES 
dalībvalsti (vai ievedot preces no ES dalībvalsts), ir jādeklarē preču izvedums (vai ievedums) INTRASTAT pārskata veidlapās. 
1. Jāiesniedz “A” veida pārskati (pārsiedzot  CSP noteikto robežvērtības), jānorāda: 
- preces Kombinētās nomenklatūras (KN) kods, 
- preču vērtību latos, 
- partnervalsti (nosūtītājvalsts/saĦēmējvalsts kods),  
- svaru (neto masa),  
- svaru un daudzumu papildmērvienībās. 
2. Jāiesniedz “B” veida pārskati (pārsniedzot CSP noteikto īpašo robežvērtību) papildus iepriekšminētajiem statistikas rādītājiem 
jānorāda: 
- transporta veida kods,  
- piegādes nosacījumu kods, 
- preces statistiskā vērtība. 
3. Jāiesniedz “nulles” veida pārskati - arī par pārskata mēnesi, kurā tirdzniecības darījumi Kopienas tirgū netika veikti.  
Ja uzĦēmums robežvērtību pārsniedz pārskata gada laikā, tad tam CSP ir jānosūta Intrastat pārskati, sākot ar datiem par mēnesi, kad 
robežvērtība tika pārsniegta. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikVispārējās statistikVispārējās statistikVispārējās statistikas as as as 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    155155155155    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (PārsPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (PārsPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (PārsPārskats par tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm INTRASTAT (mēneša) (Pārskata indekss Ievedumskata indekss Ievedumskata indekss Ievedumskata indekss Ievedums----IntrastatIntrastatIntrastatIntrastat----2B)2B)2B)2B) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam (Ievedums-Intrastat- 1B, Ievedums-Intrastat-1A, 
Izvedums-Intrastat-2A, Izvedums-Intrastat-2B). UzĦēmums tiek iekĜauts Intrastat respondentu sarakstā tad, ja tā ievedamo un/vai 
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izvedamo preču apjoms no/uz ES dalībvalstīm, Ħemot vērā pēdējo pieejamo informāciju par 12 mēnešiem, ir sasniedzis CSP noteikto 
pārskata gada robežvērtību ievedumam un/vai izvedumam no/uz ES dalībvalstīm. UzĦēmumam, izvedot preces no Latvijas uz kādu ES 
dalībvalsti (vai ievedot preces no ES dalībvalsts), ir jādeklarē preču izvedums (vai ievedums) INTRASTAT pārskata veidlapās. 
1. Jāiesniedz “A” veida pārskati (pārsiedzot  CSP noteikto robežvērtības), jānorāda: 
- preces Kombinētās nomenklatūras (KN) kods, 
- preču vērtību latos, 
- partnervalsti (nosūtītājvalsts/saĦēmējvalsts kods),  
- svaru (neto masa),  
- svaru un daudzumu papildmērvienībās. 
2. Jāiesniedz “B” veida pārskati (pārsniedzot CSP noteikto īpašo robežvērtību) papildus iepriekšminētajiem statistikas rādītājiem 
jānorāda: 
- transporta veida kods,  
- piegādes nosacījumu kods, 
- preces statistiskā vērtība. 
3. Jāiesniedz “nulles” veida pārskati - arī par pārskata mēnesi, kurā tirdzniecības darījumi Kopienas tirgū netika veikti.  
Ja uzĦēmums robežvērtību pārsniedz pārskata gada laikā, tad tam CSP ir jānosūta Intrastat pārskati, sākot ar datiem par mēnesi, kad 
robežvērtība tika pārsniegta. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    156156156156    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītĦu darbību (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītĦu darbību (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītĦu darbību (mēneša) (Pārskata indekss 1Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītĦu darbību (mēneša) (Pārskata indekss 1----viesnīcas)viesnīcas)viesnīcas)viesnīcas) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskpārskpārskpārskatiatiatiati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    157157157157    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par peĜĦas vai zaudējumu aprēėinu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Pārskats par peĜĦas vai zaudējumu aprēėinu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Pārskats par peĜĦas vai zaudējumu aprēėinu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2Pārskats par peĜĦas vai zaudējumu aprēėinu (ceturkšĦa) (Pārskata indekss 2----f)f)f)f) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TiTiTiTirdzniecībardzniecībardzniecībardzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    158158158158    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par uzĦēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienibas (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par uzĦēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienibas (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par uzĦēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienibas (gada) (Pārskata indekss 1Pārskats par uzĦēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienibas (gada) (Pārskata indekss 1----DVV)DVV)DVV)DVV) Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 

pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    CSP 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskata sagatavošana un iesniegšana CSP atbilstoši apstiprinātās veidlapas formātam 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts Statistikas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijĖīmijĖīmijĖīmijaaaa    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    159159159159    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    1111----IB pārskata "PaziĦojums par iekšzemes bankā saĦemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem" iesniegšanIB pārskata "PaziĦojums par iekšzemes bankā saĦemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem" iesniegšanIB pārskata "PaziĦojums par iekšzemes bankā saĦemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem" iesniegšanIB pārskata "PaziĦojums par iekšzemes bankā saĦemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem" iesniegšana LBa LBa LBa LB    

 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LB 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants sagatavo "PaziĦojumu par iekšzemes bankā saĦemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem" atsevišėi par katru 
iekšzemes banku, kurā tas pārskata mēnesī saĦēmis ienākošos ārējos maksājumus. 
Pārskatos iekĜauj informāciju par nebanku ārējiem maksājumiem, kuru apjoms ir vienāds vai pārsniedz 5 000 latu apjomu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Latvijas Bankas 05.11.09. noteikumi Nr.48 "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    160160160160    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:Prasība:Prasība:Prasība:             1111----AB pārskata "PaziĦojums par ārvalstu bankās veiktajiem ārējiem maksājumiem" iesniegšana LBAB pārskata "PaziĦojums par ārvalstu bankās veiktajiem ārējiem maksājumiem" iesniegšana LBAB pārskata "PaziĦojums par ārvalstu bankās veiktajiem ārējiem maksājumiem" iesniegšana LBAB pārskata "PaziĦojums par ārvalstu bankās veiktajiem ārējiem maksājumiem" iesniegšana LB 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LB 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants sagatavo "PaziĦojumu par ārvalstu bankās veiktajiem ārējiem maksājumiem" par ārējiem maksājumiem, kas veikti pārskata 
mēnesī ārvalstu bankās, neiesaistot iekšzemes bankas. Pārskatos iekĜauj informāciju par nebanku ārējiem maksājumiem, kuru apjoms, 
pārrēėināts latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās valūtas kursa darījuma datumā, ir vienāds vai pārsniedz 5 000 latu apjomu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Latvijas Bankas 05.11.09. noteikumi Nr.48 "Nebanku ārējo maksājumu pārskatu sagatavošanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    161161161161    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    1111----MB "Ārējo ieguldījumu ceturkšĦa pārskata" un tā pielikuma 2MB "Ārējo ieguldījumu ceturkšĦa pārskata" un tā pielikuma 2MB "Ārējo ieguldījumu ceturkšĦa pārskata" un tā pielikuma 2MB "Ārējo ieguldījumu ceturkšĦa pārskata" un tā pielikuma 2----MB "IlgtermiĦa ārējie aMB "IlgtermiĦa ārējie aMB "IlgtermiĦa ārējie aMB "IlgtermiĦa ārējie aizĦēmumi" iesniegšana LBizĦēmumi" iesniegšana LBizĦēmumi" iesniegšana LBizĦēmumi" iesniegšana LB 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LB 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskatā iekĜauj informāciju par ārējiem ieguldījumiem, kas ir tiešās investīcijas, citi ārējie aktīvi un pasīvi, aprēėinātie procenti, 
dividendes par tiešajām investīcijām un citiem ārējiem aktīviem un pasīviem. IekĜaujot pārskatā un pārskata pielikumā informāciju par 
ilgtermiĦa ārējiem aizĦēmumiem, tajā norāda tikai tos aizĦēmumus, par kuriem aizĦēmuma līgums noslēgts tieši ar nerezidentu. 
 

     

 NormatīvNormatīvNormatīvNormatīvā bāze:ā bāze:ā bāze:ā bāze:    Valsts statistikas likums, Likums par Latvijas Banku, Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 114/3 (09.09.04.) par ""Ārējo ieguldījumu 
ceturkšĦa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā 

           

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

 Nozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attiecināma:cināma:cināma:cināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    162162162162    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    1111----MB "Ārējo ieguldījumu gada pārskata" iesniegšMB "Ārējo ieguldījumu gada pārskata" iesniegšMB "Ārējo ieguldījumu gada pārskata" iesniegšMB "Ārējo ieguldījumu gada pārskata" iesniegšana LBana LBana LBana LB 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LB 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārskatā iekĜauj informāciju par ārējiem ieguldījumiem, kas ir tiešās investīcijas, citi ārējie aktīvi un pasīvi, aprēėinātie procenti, 
dividendes par tiešajām investīcijām un citiem ārējiem aktīviem un pasīviem. 1-MB gada pārskatā atšėirībā no analogā ceturkšĦa 
pārskata jāuzrāda tikai gada sākuma un beigu atlikumi un aprēėinātie procenti valstu dalījumā (netiek prasīts norādīt darījumu radītās 
pārmaiĦas, cenu pārmaiĦas, valūtas kursa svārstību radītās pārmaiĦas un citas pārmaiĦas) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts statistikas likums, Likums par Latvijas Banku, Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 114/4 (09.09.04.) par ""Ārējo ieguldījumu 
gada pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    163163163163    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    4444----MB "Pakalpojumu ceturkšĦa pārskata" iesniegšana LBMB "Pakalpojumu ceturkšĦa pārskata" iesniegšana LBMB "Pakalpojumu ceturkšĦa pārskata" iesniegšana LBMB "Pakalpojumu ceturkšĦa pārskata" iesniegšana LB 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LB 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    4-MB "Pakalpojumu ceturkšĦa pārskatā" iekĜauj informāciju par pakalpojumiem, kas sniegti nerezidentiem vai saĦemti no 
nerezidentiem pārskata ceturksnī (neatkarīgi no tā, vai samaksa saĦemta no nerezidenta vai cita rezidenta vai veikta  nerezidentam vai 
citam rezidentam). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Valsts statistikas likums, Likums par Latvijas Banku, Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 105/3 (11.09.03.) par ""Pakalpojuma 
ceturkšĦa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektroniElektroniElektroniElektronikakakaka    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas Vispārējās statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    170170170170    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Darba aizsardzības speciālista nodrošināšanaDarba aizsardzības speciālista nodrošināšanaDarba aizsardzības speciālista nodrošināšanaDarba aizsardzības speciālista nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VDI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Darba devējam jānodrošina, ka uzĦēmumā ir nodarbināts DA speciālists vai uzĦēmumā darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai un 
uzturēšanai tiek pieaicināta kompetenta institūcija vai kompetents speciālists no malas *Darba devējs pats var veikt darba aizsardzības 
speciālista pienākumus — ja uzĦēmumā ir ne vairāk kā desmit nodarbinātie un darba devējs ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā; 
*norīko darba aizsardzības speciālistu — ja uzĦēmumā ir mazāk nekā 50, bet vairāk nekā desmit nodarbinātie; 
*norīko vairākus darba aizsardzības speciālistus vai izveido darba aizsardzības organizatorisko struktūrvienību — ja uzĦēmumā ir 50 vai 
vairāk nodarbināto. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Darba aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
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PPPPPPPP    171171171171    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Instruktāžu nodrošināšana darba aizsardzības jomāInstruktāžu nodrošināšana darba aizsardzības jomāInstruktāžu nodrošināšana darba aizsardzības jomāInstruktāžu nodrošināšana darba aizsardzības jomā 

          

 Kontrolējošā institūcijaKontrolējošā institūcijaKontrolējošā institūcijaKontrolējošā institūcija::::    VDI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Darba devējs nodrošina, lai ikviens nodarbinātais saĦemtu instruktāžu un tiktu apmācīts darba aizsardzības jomā, kas tieši attiecas uz 
viĦa darba vietu un darba veikšanu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Darba aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    172172172172    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uzticības Uzticības Uzticības Uzticības personas nodrošināšana darba aizsardzības jomāpersonas nodrošināšana darba aizsardzības jomāpersonas nodrošināšana darba aizsardzības jomāpersonas nodrošināšana darba aizsardzības jomā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VDI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Prasība ievēlēt uzticības personu nav obligāts darba devēja pienākums, bet gan darbinieku tiesības tādu ievēlēt. Gadījumā, ja uzticības 
persona tiek ievēlēta no darbinieku puses, tad darba devējam jānodrošina uzticības personu apmācība (50h) darba laika ietvaros, kā arī 
darba laika ietvaros jāpiešėir uzticības personai laiks uzticības personas pienākumu veikšanai (ne mazāk kā 2h nedēĜā). Darba devējs 
nodrošina uzticības personu papildu apmācību darba aizsardzības jomā mēneša laikā pēc to ievēlēšanas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Darba aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībBūvniecībBūvniecībBūvniecībaaaa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    173173173173    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Obligāto veselības pārbaužu organizēšanaObligāto veselības pārbaužu organizēšanaObligāto veselības pārbaužu organizēšanaObligāto veselības pārbaužu organizēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VDI 
          

 PraPraPraPrasības apraksts:sības apraksts:sības apraksts:sības apraksts:    Darba devējam jānodrošina un jāapmaksā darbinieku periodiskās obligātās veselības pārbaudes atbilstoši konkrētajiem darba vides 
riska faktoriem ar kādiem saskaras darbinieks. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Darba aizsardzības likums 
           
 NozNozNozNozares, uz kurām prasība attiecināma:ares, uz kurām prasība attiecināma:ares, uz kurām prasība attiecināma:ares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    174174174174    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Nelaimes gadījumu darbā Nelaimes gadījumu darbā Nelaimes gadījumu darbā Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana un to uzskaiteizmeklēšana un to uzskaiteizmeklēšana un to uzskaiteizmeklēšana un to uzskaite 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VDI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja noticis nelaimes gadījums, komersantam tas jāizmeklē atbilstoši NA prasībām un nelaimes gadījuma akts jāreăistrē VDI. Ja nelaimes 
gadījums ir smags/ letāls, to izmeklē VDI. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Darba aizsardzības likums 

Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    175175175175    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Darba vides riska novērtēšanaDarba vides riska novērtēšanaDarba vides riska novērtēšanaDarba vides riska novērtēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VDI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Darba devējam jānosaka, jānovērtē (jāizstrādā darba vides risku novērtējums), jāsamazina vai jānovērš pastāvošie riska faktori darba 
vietās. SaskaĦā ar darba aizsardzības vispārīgajiem principiem darba devējam ir pienākums organizēt darba aizsardzības sistēmu, kurā 
ietilpst: 
1) darba vides riska novērtēšana; 
2) darba vides iekšējā uzraudzība; 
3) darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana; 
4) konsultēšanās ar nodarbinātajiem, lai iesaistītu viĦus darba aizsardzības uzlabošanā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Darba aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārPārPārPārtikatikatikatika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības Darba aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    186186186186    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Civilā aizsardzības plāna izstrādeCivilā aizsardzības plāna izstrādeCivilā aizsardzības plāna izstrādeCivilā aizsardzības plāna izstrāde    

 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Civilā aizsardzības plāns jāizstrādā komersantiem, kuri ir paaugstinātas bīstamības objekti vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku. 
Plāna saturu nosaka MK noteikumi Nr.423. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 26.06.07. noteikumi Nr. 423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un 
apstiprināšanas kārtība" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvBūvBūvBūvniecībaniecībaniecībaniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    187187187187    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ugunsdrošības prasību ievērošanaUgunsdrošības prasību ievērošanaUgunsdrošības prasību ievērošanaUgunsdrošības prasību ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāpilda Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.    -Ja objektā notiek būvniecība, 
tiek piemērotas Latvijas būvnormatīvu prasības. Būvniecības procesā iesaistītas kompetentas personas (projektētājs, būvuzraugs u.t.t.), 
kuru pienākumos ietilpst būvnormatīvu prasību zināšana un izpilde. VUGD kontrolē būvnormatīvu ugunsdrošības prasību izpildi, kā arī 
Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” ievērošanu, kuros noteiktas vispārējas 
ekspluatācijas (uzturēšanas) prasības. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 09.12.03. noteikumi Nr. 686 "Noteikumi par iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām"/ LR MK 17.02.04. noteikumi Nr. 82 "Ugunsdrošības noteikumi" 

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    190190190190    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Par ugunsdrošību atbildīgās personas norīkošanaPar ugunsdrošību atbildīgās personas norīkošanaPar ugunsdrošību atbildīgās personas norīkošanaPar ugunsdrošību atbildīgās personas norīkošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam jānorīko par ugunsdrošību atbildīgā persona, kura 1) nodrošina normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību izpildi; 
2) nodrošina darbinieku apmācību ugunsdrošības jomā; 
3) nodrošina iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību; 
4) pēc valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora pieprasījuma sniedz ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju; 
5) ugunsgrēka gadījumā līdz ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ierašanās brīdim organizē ugunsdzēsības pasākumus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    191191191191    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Komersanta vadītāja un darbinieku pienākumi ugunsdrošības prasību ievērošanāKomersanta vadītāja un darbinieku pienākumi ugunsdrošības prasību ievērošanāKomersanta vadītāja un darbinieku pienākumi ugunsdrošības prasību ievērošanāKomersanta vadītāja un darbinieku pienākumi ugunsdrošības prasību ievērošanā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pienākumi: 1) Nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi. Ugunsdrošības instrukciju izstrādā saskaĦā ar ugunsdrošības 
noteikumiem, ražošanas iekārtu tehnoloăiskajām un ekspluatācijas instrukcijām, kā arī Ħemot vērā ugunsgrēka riskus, ēku un būvju 
plānošanas un ugunsaizsardzības risinājumus, tehnoloăisko iekārtu un ražošanas iekārtu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību. 
Instrukcijā ievieš grozījumus iekārtu, normatīvo aktu, procesu izmaiĦu gadījumā. 
2) Organizēt darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā un par to izdarīt atzīmi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā. 
3) Ugunsdrošības instruktāžas objektā nodrošināšana visiem darbiniekiem un personām, kas veic pagaidu darbus, atrodas ražošanas 
praksē vai apmācībā, kā arī dzīvo viesnīcās, viesu namos un pansionātos. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzībcivilās aizsardzībcivilās aizsardzībcivilās aizsardzības as as as 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    192192192192    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Objekta teritorijas ugunsdrošības prasībasObjekta teritorijas ugunsdrošības prasībasObjekta teritorijas ugunsdrošības prasībasObjekta teritorijas ugunsdrošības prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ugunsdrošības tehnisko prasību izpilde: 1) Objektu nodrošina ar standarta 446 drošības zīmēm; 
2) Citi saistošie noteikumi un  aizliegumi saistībā ar specifiskiem apstākĜiem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniBūvniBūvniBūvniecībaecībaecībaecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsarcivilās aizsarcivilās aizsarcivilās aizsardzības dzības dzības dzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
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PPPPPPPP    193193193193    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ēku un telpu uzturēšanas ugunsdrošības nodrošināšanaĒku un telpu uzturēšanas ugunsdrošības nodrošināšanaĒku un telpu uzturēšanas ugunsdrošības nodrošināšanaĒku un telpu uzturēšanas ugunsdrošības nodrošināšana 

          

 KontrolKontrolKontrolKontrolējošā institūcija:ējošā institūcija:ējošā institūcija:ējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ugunsdrošības tehnisko prasību izpilde: 1) Ēkām, kurās vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem (izĦe�mot dzīvojamās mājas), 
izstrādā cilvēku evakuācijas plānus atbilstoši standarta LVS 446 prasībām; 
2) Saistošie notekumi evakuācijas ceĜam - marėējuma, grīdas seguma, durvju un aizliegumu; 
3) Ražošanas uzĦēmumos un noliktavās nepieciešamas uzglabājamo un izmantojamo bīstamo ėīmisko vielu un bīstamo ėīmisko 
produktu drošības datu lapas vai cita līdzvērtīga informācija par attiecīgo ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu fizikālajām un ėīmiskajām 
īpašībām, bīstamību un iespējamo iedarbību uz vidi un cilvēku veselību. Šai informācijai jābūt pietiekamai, lai apzinātu attiecīgo vielu vai 
produktu radītos iespējamos draudus videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam un nodrošinātu atbilstošu rīcību ugunsgrēka vai 
sprādziena gadījumā; 
4) Citas ar materiālu glabāšanu un citiem aizliegumiem regulējošas prasības. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    194194194194    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ugunsaizsardzības sistēmu ekspuatācijaUgunsaizsardzības sistēmu ekspuatācijaUgunsaizsardzības sistēmu ekspuatācijaUgunsaizsardzības sistēmu ekspuatācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas prasības: 1) Objektā glabā ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko projektu, ekspluatācijas 
instrukciju, aizsargājamo telpu (zonu) sarakstu, ugunsaizsardzības sistēmas pieĦemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus, 
ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālu, ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un 
bojājumu uzskaites žurnālu, ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes reglamentu 
2) Ugunsaizsardzības sistēmām objekta vadītājs vai apsaimniekotājs izstrādā ekspluatācijas un tehniskās apkopes dokumentāciju 
3) Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes darbus un remont�darbus reăistrē ugunsaizsardzības sistēmu tehniskās apkopes un 
remontdarbu uzskaites žurnālā  
4) Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus un bojājumus reăistrē ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un 
bojājumu uzskaites žurnālā 
5) Citi saistošie noteikumi iekārtu uzturēšanā, pareizā lietošanā un ārbaudes apkopēm. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināNozares, uz kurām prasība attiecināNozares, uz kurām prasība attiecināNozares, uz kurām prasība attiecināma:ma:ma:ma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzībacivilās aizsardzībacivilās aizsardzībacivilās aizsardzības s s s 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    195195195195    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Īpašu prasību nodrošināšana ugunsgrēĪpašu prasību nodrošināšana ugunsgrēĪpašu prasību nodrošināšana ugunsgrēĪpašu prasību nodrošināšana ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmaika atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmaika atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmaika atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Īpašās prasības ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai: 1) Objektos, kuru aizsardzībai nepieciešams vairāk par 10 
ugunsdzēsī�bas detektoru zonām, uzstāda uztveršanas un kontroles paneli, kas signālu par ugunsgrēku atšėir no citiem trauksmes 
signāliem, kā arī nodrošina tehnoloăiskā procesa, elektrotehnisko vai citu iekārtu (tajā skaitā ugunsaizsardzības sistēmu) vadību; 
2) Pie ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas un kontroles paneĜa novieto aizsargājamo telpu un zonu 
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sarakst; 
3) Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizā�cijas sistēmām no�drošina nepārtrauktu signālėēžu un barošanas avotu automātisku 
kontroli; 
4) Citas saistošās prasības un aizliegumi. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    196196196196    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Stacionāro ugunsdzēsības, dūmu un karstuma kontroles nodrošināšana un izziĦošanas sistēmaStacionāro ugunsdzēsības, dūmu un karstuma kontroles nodrošināšana un izziĦošanas sistēmaStacionāro ugunsdzēsības, dūmu un karstuma kontroles nodrošināšana un izziĦošanas sistēmaStacionāro ugunsdzēsības, dūmu un karstuma kontroles nodrošināšana un izziĦošanas sistēma.... 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Prasības: stacionāro ugunsdzēsības, dūmu un karstuma kontroles nodrošināsānas un izziĦošanas sistēmai:1) Atblstošas tehniskās 
prasības iekārtām; 
2) Aizliegumi attiecībā uz izvietojumu; 
3) Informatīvo marėējumu izvietošana. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksnKoksnKoksnKoksneeee    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    197197197197    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ūdensapgādes ugunsdzēsībai nodrošināšanas prasībasŪdensapgādes ugunsdzēsībai nodrošināšanas prasībasŪdensapgādes ugunsdzēsībai nodrošināšanas prasībasŪdensapgādes ugunsdzēsībai nodrošināšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības aprPrasības aprPrasības aprPrasības apraksts:aksts:aksts:aksts:    Prasības ūdensapgādei: 1) Ugunsdzēsības hidrantus un ūdensĦemšanas vietas, kā arī piebrauk�šanas ceĜus pie tām apzīmē ar 
norādījuma zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām; 
2) Ūdensvada tīklu īpašnieks pārbauda ugunsdzēsības hidrantus ne retāk kā reizi gadā un par to sastāda pārbaudes aktu; 
3) Pārbaužu noteikumi un periodi; 
4) Iekārtu specifikācija atbilstoši funkcijai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecinNozares, uz kurām prasība attiecinNozares, uz kurām prasība attiecinNozares, uz kurām prasība attiecināma:āma:āma:āma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    198198198198    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ugunsdzēsības tehnikas, aparātu un iUgunsdzēsības tehnikas, aparātu un iUgunsdzēsības tehnikas, aparātu un iUgunsdzēsības tehnikas, aparātu un inventāra turēšanas prasībasnventāra turēšanas prasībasnventāra turēšanas prasībasnventāra turēšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1) Ugunsdzēsības aparātus un inventāru uzstāda redzamās, viegli pie�ejamās vietās un apzīmē atbilstoši standarta LVS 446 prasībām; 
2) Ugunsdzēsības aparātu uzskaiti un atrašanās vietas reăistrē Uguns�dzēsības aparātu uzskaites žurnālā (10.pielikums); 
3) Iekārtu un aparātu uzstādīšanas un glabāšanas noteikumi. 
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 NozNozNozNozares, uz kurām prasība attiecināma:ares, uz kurām prasība attiecināma:ares, uz kurām prasība attiecināma:ares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    199199199199    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ApkurApkurApkurApkures un ūdens sildīšanas noteikumi un pārraudzībaes un ūdens sildīšanas noteikumi un pārraudzībaes un ūdens sildīšanas noteikumi un pārraudzībaes un ūdens sildīšanas noteikumi un pārraudzība 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1) Dūmvadus un ventilācijas kanālus tīra atbilstoši apmācīts skursteĦ�slaucītājs un par to izdara ierakstu Apkures un ventilācijas ierīču 
tīrīšanas reăistrācijas žurnālā (11.pielikums); 
2)  KrāšĦu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehnisko stāvokli reizi trijos gados pārbauda sertificēts skursteĦslaucītājs un par to sastāda 
aktu (12.pielikums); 
3) Specifisku iekārtu pārbaudīšana, ekspuatācijas noteikumi un aizliegumi. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TTTTirdzniecībairdzniecībairdzniecībairdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    200200200200    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas noteikumiVentilācijas un gaisa kondicionēšanas noteikumiVentilācijas un gaisa kondicionēšanas noteikumiVentilācijas un gaisa kondicionēšanas noteikumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu uzrutēršanas prasības: 1) Ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai 
putekĜus, aprīko ar aizsargierīcēm, kas nepieĜauj svešėermeĦu iekĜūšanu sistēmā. Šādas ventilācijas sistēmas ekspluatācijas laikā 
pārbauda un attīra ne retāk kā reizi gadā un par to izdara ierakstu apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reăistrācijas žurnālā 
(11.pielikums); 
2) Iekārtas specifika, lietošana un aizliegumi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    201201201201    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Darbu, kuri saistīti ar ugunsbīstamību, drošības nodrošināšanaDarbu, kuri saistīti ar ugunsbīstamību, drošības nodrošināšanaDarbu, kuri saistīti ar ugunsbīstamību, drošības nodrošināšanaDarbu, kuri saistīti ar ugunsbīstamību, drošības nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Prasības: 1) Norīkojumu ugunsbīstama darba veikšanai pagaidu vietā (turpmāk - norīkojums) izdod komersanta vadītājs vai ar rakstisku 
rīkojumu norīkots darbinieks . Norīkojumu sastāda divos eksemplāros. Viens eksemplārs atrodas pie darba veicēja visu darbu veikšanas 
laiku, otrs - pie norīkojuma izdevēja. Norīkojuma izdevējs to glabā vēl trīs diennaktis pēc ugunsbīstamo darbu beigām; 
2) Darba vietas kontroli nodrošina vismaz četras stundas pēc uguns�bīstamo darbu beigām; 
3) Īpašu darba apstākĜu - sprādzienbīstamā vidē, gāzes metināšanas un elektrometināšanā, bituma kausēšanā, darbos ar 
uzliesmojošiem šėidrumiem - specifikas īpašie noteikumi ekspluatācijā un drošības ievērošanas prasības. 
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšĒdināšĒdināšĒdināšanaanaanaana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    202202202202    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Noliktavu ekspluatācijas prasībasNoliktavu ekspluatācijas prasībasNoliktavu ekspluatācijas prasībasNoliktavu ekspluatācijas prasības 

          

 Kontrolējošā instiKontrolējošā instiKontrolējošā instiKontrolējošā institūcija:tūcija:tūcija:tūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Prasības: 1) Pamatprasības materiālu un izstrādājumu, uzliesmojošu šėidrumu, šėiedraugu, cietu degspējīgu materiālu, gāzu un gāzes 
balonu noliktavu specifikai; 
2) Īpaši specifisku vielu glabāšanas un izvietošanas tehniskās prasības. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.02.04. noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    189189189189    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Atzinumu par atbilstību ugunsdrošības prasībām saĦemšanaAtzinumu par atbilstību ugunsdrošības prasībām saĦemšanaAtzinumu par atbilstību ugunsdrošības prasībām saĦemšanaAtzinumu par atbilstību ugunsdrošības prasībām saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VUGD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Izsniedz atzinumus par atbilstību ugunsdrošības prasībām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc valsts un pašvaldību iestāžu 
juridisku vai fizisku personu iesnieguma saĦemšanas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums 
           
 Nozares, uz Nozares, uz Nozares, uz Nozares, uz kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības civilās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    176176176176    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Personas datu aizsardzības tPersonas datu aizsardzības tPersonas datu aizsardzības tPersonas datu aizsardzības tehniskā nodrošināšanaehniskā nodrošināšanaehniskā nodrošināšanaehniskā nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    DVI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Personas datu obligāto tehnisko aizsardzību īsteno ar fiziskiem un loăiskiem aizsardzības līdzekĜiem, nodrošinot aizsardzību pret fiziskās 
iedarbības radītu personas datu apdraudējumu un aizsardzību, kuru realizē ar programmatūras līdzekĜiem, parolēm, šifrēšanu, kriptēšanu 
un citiem loăiskās aizsardzības līdzekĜiem. Pārzinis, apstrādājot personas datus, izstrādā iekšējos datu apstrādes aizsardzības 
noteikumus. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.01.01. noteikumi Nr. 40 Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmFarmFarmFarmācijaācijaācijaācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Personas datu Personas datu Personas datu Personas datu 
apstrādes prasībasapstrādes prasībasapstrādes prasībasapstrādes prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

Personas datu Personas datu Personas datu Personas datu PPPPPPPP    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     177177177177        Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Personas datu aizsardzības nodrošināšanaPersonas datu aizsardzības nodrošināšanaPersonas datu aizsardzības nodrošināšanaPersonas datu aizsardzības nodrošināšana 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    DVI 
          

 Prasības aprPrasības aprPrasības aprPrasības apraksts:aksts:aksts:aksts:    Personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām nodrošina komersants, kas veic personas datu apstrādi. Šo prasību 
īstenošana jānodrošina pastāvīgi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Fizisko personu datu aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kNozares, uz kNozares, uz kNozares, uz kurām prasība attiecināma:urām prasība attiecināma:urām prasība attiecināma:urām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

apstrādes prasībasapstrādes prasībasapstrādes prasībasapstrādes prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    182182182182    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Personas datu apstrādes ikgadPersonas datu apstrādes ikgadPersonas datu apstrādes ikgadPersonas datu apstrādes ikgadējā iekšējā audita veikšanaējā iekšējā audita veikšanaējā iekšējā audita veikšanaējā iekšējā audita veikšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    DVI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārzinis katru gadu veic personas datu apstrādes iekšējo auditu un sagatavo pārskatu par informācijas drošības jomā veiktajiem 
pasākumiem. 

     

 NormaNormaNormaNormatīvā bāze:tīvā bāze:tīvā bāze:tīvā bāze:    LR MK 30.01.01. noteikumi Nr. 40 "Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Personas datu Personas datu Personas datu Personas datu 
apstrādes prasībasapstrādes prasībasapstrādes prasībasapstrādes prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    183183183183    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Fizisko personu datu aizsardzība informācijas sabiedrības pakalpojumu kontekstāFizisko personu datu aizsardzība informācijas sabiedrības pakalpojumu kontekstāFizisko personu datu aizsardzība informācijas sabiedrības pakalpojumu kontekstāFizisko personu datu aizsardzība informācijas sabiedrības pakalpojumu kontekstā 

          

 Kontrolējošā institūcijaKontrolējošā institūcijaKontrolējošā institūcijaKontrolējošā institūcija::::    DVI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Aizliegts izmantot komerciāla paziĦojuma sūtīšanai automātiskās zvanīšanas (galiekārtu) sistēmas, kas darbojas bez cilvēka līdzdalības 
(automātiskās izsaukumierīces), elektronisko pastu vai faksa aparātus (faksimilus), kurus izmantojot iespējams individuāls kontakts ar 
pakalpojuma saĦēmēju, ja pakalpojuma saĦēmējs iepriekš nav devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiNozares, uz kurām prasība attiNozares, uz kurām prasība attiNozares, uz kurām prasība attiecināma:ecināma:ecināma:ecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Personas datu Personas datu Personas datu Personas datu 
apstrādes prasībasapstrādes prasībasapstrādes prasībasapstrādes prasības    

      x x x x x x x x x x x 
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4.2. Prasības komersantiem, kuri veic attiecīgas darbības 
 

 
DDDDAAAA    346346346346    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Biocīdu vai aktīvo vielu inventerizācijas nummura piešėiršanaBiocīdu vai aktīvo vielu inventerizācijas nummura piešėiršanaBiocīdu vai aktīvo vielu inventerizācijas nummura piešėiršanaBiocīdu vai aktīvo vielu inventerizācijas nummura piešėiršana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 184 "Prasības darbībām ar biocīdiem" komersants iesniedz iesniegumu VVD par reăistrācijas, lietošanas 
atĜaujas vai inventarizācijas numuru saĦemšanu. LVĂMC izvērtē un dod atzinumu VVD, kurš  izsniedz reăistrācijas, lietošanas atĜaujas vai 
inventarizācijas numuru. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, LR MK 22.10.02 noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu 
uzskaites kārtību un datu bāzi" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoKoKoKoksneksneksneksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    353353353353    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana par preču iznīcināšanuIesnieguma sagatavošana un iesniegšana par preču iznīcināšanuIesnieguma sagatavošana un iesniegšana par preču iznīcināšanuIesnieguma sagatavošana un iesniegšana par preču iznīcināšanu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāiesniedz iesniegums, ar norādi, kur plānots iznīcināt šīs preces. VVD sniedz akceptu izziĦas veidā par to, ka pašvaldības norādītā 
iznīcināšanas vieta atbilst prasībām.  Pie iznīcināšanas klāt jābūt VVD inspektoram. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 28.02.06 noteikumi nr. 160 "Noteikumi par muitošanas režīma – preču iznīcināšana – piemērošanu" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

IIII    364364364364    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana VVD par nodarīto kaitējumu videiIesnieguma sagatavošana un iesniegšana VVD par nodarīto kaitējumu videiIesnieguma sagatavošana un iesniegšana VVD par nodarīto kaitējumu videiIesnieguma sagatavošana un iesniegšana VVD par nodarīto kaitējumu videi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja ir nodarīts kaitējums videi, operators, kura profesionālā darbība to izraisījusi vai varētu būt izraisījusi:  
1)nekavējoties rakstveidā informē Valsts vides dienestu par kaitējumu videi un sniedz pilnīgu situācijas raksturojumu;  
2)nekavējoties veic neatliekamos pasākumus;  
veic sanācijas pasākumus.  
 

     

 NormNormNormNormatīvā bāze:atīvā bāze:atīvā bāze:atīvā bāze:    Vides aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
66 

 

 
IIII    365365365365    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PraPraPraPrasība:   sība:   sība:   sība:    Iesnieguma sagatavošana VVD par kaitējumu nepārvaramas varas gadījumāIesnieguma sagatavošana VVD par kaitējumu nepārvaramas varas gadījumāIesnieguma sagatavošana VVD par kaitējumu nepārvaramas varas gadījumāIesnieguma sagatavošana VVD par kaitējumu nepārvaramas varas gadījumā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Nepārvaramas varas gadījumā operators nekavējoties rakstveidā informē Valsts vides dienestu par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma 
draudiem, ja iespējams, norādot veiktos un plānotos pasākumus, lai novērstu, ierobežotu vai samazinātu kaitējumu videi vai tiešus 
kaitējuma draudus, kā arī nekavējoties veic visus neatliekamos pasākumus 

     

 Normatīvā bāNormatīvā bāNormatīvā bāNormatīvā bāze:ze:ze:ze:    Vides aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

IIII    168168168168    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums Apelācijas padomei strīda izskatīšanaiIesniegums Apelācijas padomei strīda izskatīšanaiIesniegums Apelācijas padomei strīda izskatīšanaiIesniegums Apelācijas padomei strīda izskatīšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PV 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts (patenta īpašnieks, bijušais īpašnieks, īpašumtiesību pārĦēmējs, licenciāts) pilnībā 
vai daĜēji nepiekrīt patenta pieteikuma izskatīšanas rezultātiem vai Patentu valdes lēmumam, kas pieĦemts citā ar patenta piešėiršanu 
saistītā procedūras posmā, viĦš ir tiesīgs triju mēnešu laikā pēc lēmuma saĦemšanas dienas, samaksājot attiecīgu valsts nodevu, 
iesniegt Patentu valdei motivētu rakstveida apelāciju. Apelācijas iesniegšana aptur Patentu valdes lēmuma izpildi 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patentu likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecīBūvniecīBūvniecīBūvniecībabababa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    210210210210    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Komersanta gada pārskata par darbību bīstamo kravu pārvadāšanā iepriekšējā gadā iesniegšana ATIKomersanta gada pārskata par darbību bīstamo kravu pārvadāšanā iepriekšējā gadā iesniegšana ATIKomersanta gada pārskata par darbību bīstamo kravu pārvadāšanā iepriekšējā gadā iesniegšana ATIKomersanta gada pārskata par darbību bīstamo kravu pārvadāšanā iepriekšējā gadā iesniegšana ATI 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ATI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Drošības konsultantam (padomniekam), kas ir atbildīgs par bīstamo kravu pārvadājumiem, ir jāsagatavo gada pārskats par bīstamo 
kravu pārvadājumiem iepriekšējā gadā un līdz kārtējā gada 1. aprīlim jāiesniedz gada pārskats ATI. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 21.02.06. noteikumi Nr. 156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un 
darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā" 

           
 Nozares, uz Nozares, uz Nozares, uz Nozares, uz kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    325325325325    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Prasību izpilde ėīmisPrasību izpilde ėīmisPrasību izpilde ėīmisPrasību izpilde ėīmisko vielu iesaiĦojumam un marėējumamko vielu iesaiĦojumam un marėējumamko vielu iesaiĦojumam un marėējumamko vielu iesaiĦojumam un marėējumam 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    (1) Ėīmisko vielu vai maisījumu ražotājam vai importētājam jānodrošina bīstamo ėīmisko vielu vai maisījumu iepakojuma izturība un 
drošums. (2) Ėīmisko vielu vai maisījumu ražotājs, importētājs vai izplatītājs nodrošina, lai valstī tālākai izplatīšanai paredzētais bīstamo 
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ėīmisko vielu vai maisījumu iepakojums būtu marėēts latviešu valodā. (3) Ėīmisko vielu un maisījumu iepakošanas un marėēšanas 
kārtību nosaka Ministru kabinets. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    327327327327    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ėīmisko vielu un maisījumu klasificēšanaĖīmisko vielu un maisījumu klasificēšanaĖīmisko vielu un maisījumu klasificēšanaĖīmisko vielu un maisījumu klasificēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas laiž tirgū ėīmiskās vielas vai maisījumus, ir atbildīga par to, lai ėīmiskās vielas vai maisījumi, kas 
tiek laisti tirgū, būtu klasificēti atbilstoši tiem piemītošajām fizikālajām, ėīmiskajām, toksikoloăiskajām un citām īpašībām. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, 
produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu 
uzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšana    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    66666666    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma iesniegšana, lai saĦemtu atzītā nosūtītāja vai atzītā saĦēmēja statusuIesnieguma iesniegšana, lai saĦemtu atzītā nosūtītāja vai atzītā saĦēmēja statusuIesnieguma iesniegšana, lai saĦemtu atzītā nosūtītāja vai atzītā saĦēmēja statusuIesnieguma iesniegšana, lai saĦemtu atzītā nosūtītāja vai atzītā saĦēmēja statusu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai saĦemtu atzītā nosūtītāja vai atzītā saĦēmēja statusu, komersants iesniedz iesniegumu tajā teritoriālajā muitas iestādē, kuras 
uzraudzībā atrodas telpas vai teritorija, kur tiks uzsākta vai pabeigta muitas procedūra – tranzīts. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 04.08.09. Noteikumi nr. 854 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, vienoto atĜauju, atzītā komersanta 
sertifikātu un atzītā nosūtītāja un atzītā saĦēmēja statusu" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmāciFarmāciFarmāciFarmācijajajaja    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitSpeciālās muitSpeciālās muitSpeciālās muitas as as as 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    67676767    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana, lai saĦemtu vai atjaunotu atzītā komersanta sertifikātuIesnieguma sagatavošana, lai saĦemtu vai atjaunotu atzītā komersanta sertifikātuIesnieguma sagatavošana, lai saĦemtu vai atjaunotu atzītā komersanta sertifikātuIesnieguma sagatavošana, lai saĦemtu vai atjaunotu atzītā komersanta sertifikātu 

          

 KontrolējKontrolējKontrolējKontrolējošā institūcija:ošā institūcija:ošā institūcija:ošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai saĦemtu atzītā komersanta sertifikātu, komersants iesniedz Galvenajā muitas pārvaldē iesniegumu saskaĦā ar regulas Nr.2454/93 
14.c panta nosacījumiem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 04.08.09. Noteikumi nr. 854 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, vienoto atĜauju, atzītā komersanta 
sertifikātu un atzītā nosūtītāja un atzītā saĦēmēja statusu" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
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DADADADA    68686868    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma iesniegšana, lai saĦemtu atzītā eksportētāja statusu un pilnvaruIesnieguma iesniegšana, lai saĦemtu atzītā eksportētāja statusu un pilnvaruIesnieguma iesniegšana, lai saĦemtu atzītā eksportētāja statusu un pilnvaruIesnieguma iesniegšana, lai saĦemtu atzītā eksportētāja statusu un pilnvaru 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai saĦemtu atzītā eksportētāja statusu un pilnvaru, komersants Valsts ieĦēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē iesniedz šādus 
dokumentus: 
5.1. iesniegumu atzītā eksportētāja statusa piešėiršanai un pilnvaras saĦemšanai; 
5.2. eksportējamo preču sarakstu, kurā norādīts preču apraksts un Kombinētās nomenklatūras kods; 
5.3. preču ražošanā izmantojamo izejvielu sarakstu, kurā norādīta izejvielu izcelsme; 
5.4. ražošanas procesa tehnoloăisko aprakstu; 
5.5. ja nepieciešams saskaĦā ar tirdzniecības vienošanos, citus dokumentus, kuri apliecina preces atbilstību izcelsmes nosacījumiem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 21.11.06. Noteikumi nr. 939 "Kārtība, kādā komersantam izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    69696969    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana atzītā eksportētāja vai importētāja statusa atzīšanaiAtĜaujas saĦemšana atzītā eksportētāja vai importētāja statusa atzīšanaiAtĜaujas saĦemšana atzītā eksportētāja vai importētāja statusa atzīšanaiAtĜaujas saĦemšana atzītā eksportētāja vai importētāja statusa atzīšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants divu nedēĜu laikā pēc vietējās muitošanas atĜaujas saĦemšanas iesniedz teritoriālajā muitas iestādē atzītā eksportētāja vai 
atzītā importētāja zīmoga nospieduma paraugu, nodrošinājuma paraugu un aprakstu (norādot nodrošinājuma uzlikšanas veidu), kā arī to 
fizisko personu sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, paraksta paraugs), kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 04.08.09. Noteikumi nr. 854 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, vienoto atĜauju, atzītā komersanta 
sertifikātu un atzītā nosūtītāja un atzītā saĦēmēja statusu" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    70707070    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība: Prasība: Prasība: Prasība:          AtĜaujas saĦemšana preču deklarēšanai elektroniskā veidāAtĜaujas saĦemšana preču deklarēšanai elektroniskā veidāAtĜaujas saĦemšana preču deklarēšanai elektroniskā veidāAtĜaujas saĦemšana preču deklarēšanai elektroniskā veidā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai komersants atbilstu Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes 
Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk – regula Nr.2454/93), 253.a panta prasībām, komersantam 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos jāiegūst atĜauja preču deklarēšanai elektroniskā veidā. / Ar 2009.gada 1.novembri muitas 
deklarāciju iesniegšanai  elektroniskā veidā Automatizētās muitas datu apstrādes sistēmā (ASYCUDA++) VID ar komersantu noslēdz 
līgumu un izsniedz komersantiem ASYCUDA ++ lietotāju  rekvizītus.                                                     Līguma noslēgšanai (ASYCUDA ++ 
izmantošanai) komersants:                                                        - aizpilda VID interneta mājas lapā pieejamo Līgumu "Par muitas deklarāciju 
elektronisku iesniegšanu  
Automatizētās muitas datu apstrādes sistēmā (ASYCUDA++)" un  deklarētāja lietotāju sarakstu;                 - aizpildītu līgumu un sarakstu 
iesniedz Muitas pārvadē. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 04.08.09. Noteikumi nr. 854 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, vienoto atĜauju, atzītā komersanta 
sertifikātu un atzītā nosūtītāja un atzītā saĦēmēja statusu" 

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    71717171    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Vienkāršotās deklerēšanas vai vietējās muitošanas atĜauju saĦemšanaVienkāršotās deklerēšanas vai vietējās muitošanas atĜauju saĦemšanaVienkāršotās deklerēšanas vai vietējās muitošanas atĜauju saĦemšanaVienkāršotās deklerēšanas vai vietējās muitošanas atĜauju saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai saĦemtu vienkāršotās deklarēšanas atĜauju vai vietējās muitošanas atĜauju, komersants iesniedz teritoriālajā muitas iestādē 
iesniegumu saskaĦā ar regulas Nr.2454/93 253.b panta nosacījumiem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 04.08.09. Noteikumi nr. 854 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, vienoto atĜauju, atzītā komersanta 
sertifikātu un atzītā nosūtītāja un atzītā saĦēmēja statusu" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    72727272    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preces pirmsmuitošanas pieteikšana vai veidlapas aizpildīšana un iesniegšana kontroles muitas iestādēPreces pirmsmuitošanas pieteikšana vai veidlapas aizpildīšana un iesniegšana kontroles muitas iestādēPreces pirmsmuitošanas pieteikšana vai veidlapas aizpildīšana un iesniegšana kontroles muitas iestādēPreces pirmsmuitošanas pieteikšana vai veidlapas aizpildīšana un iesniegšana kontroles muitas iestādē 

          

 Kontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcija:a:a:a:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Persona preces pirmsmuitošanai piesaka muitas kontroles vietās  
Ja regulas 44.panta pirmajā daĜā noteiktajā dokumentā nav norādītas visas pirmsmuitošanas pieteikšanai nepieciešamās ziĦas, pēc 
kontroles muitas iestādes pieprasījuma persona aizpilda pirmsmuitošanas dokumenta veidlapu divos eksemplāros un iesniedz to 
kontroles muitas iestādē. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 09.05.06. noteikumi  Nr. 370 "Pirmsmuitošanas darbību noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība attiecināma:tiecināma:tiecināma:tiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    73737373    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par produktu pieteikšanu muiPaziĦojuma par produktu pieteikšanu muiPaziĦojuma par produktu pieteikšanu muiPaziĦojuma par produktu pieteikšanu muitas procedūrai tas procedūrai tas procedūrai tas procedūrai ---- izvešanai sagatavošana un iesniegšana izvešanai sagatavošana un iesniegšana izvešanai sagatavošana un iesniegšana izvešanai sagatavošana un iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai pieteiktu produktus muitas procedūrai – izvešana, eksportētājs saskaĦā ar regulas Nr.800/1999 5.panta 7.b punktu iesniedz (vai 
nosūta pa faksu) izvešanas muitas iestādē iepriekšējo paziĦojumu par produktu uzrādīšanu muitas amatpersonai (turpmāk – 
iepriekšējais paziĦojums) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 31.01.06. Noteikumi nr. 98 "Muitas procedūras — izvešana — piemērošanas kārtība lauksaimniecības produktiem, kuri pretendē 
uz eksporta kompensācijām" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas DADADADA    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     74747474        Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana, lai saĦemtu  atĜauju (vienoto atĜauju) muitas noliktavas darbībai jeb muitas Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana, lai saĦemtu  atĜauju (vienoto atĜauju) muitas noliktavas darbībai jeb muitas Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana, lai saĦemtu  atĜauju (vienoto atĜauju) muitas noliktavas darbībai jeb muitas Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana, lai saĦemtu  atĜauju (vienoto atĜauju) muitas noliktavas darbībai jeb muitas 
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        noliktāvā muitas noliktavas turēšanas atĜaujunoliktāvā muitas noliktavas turēšanas atĜaujunoliktāvā muitas noliktavas turēšanas atĜaujunoliktāvā muitas noliktavas turēšanas atĜauju 
          

 KKKKontrolējošā institūcija:ontrolējošā institūcija:ontrolējošā institūcija:ontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai muitas noliktava uzsāktu darbību, nepieciešams saĦemt Valsts ieĦēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes izsniegtu muitas 
noliktavas turēšanas atĜauju. Par atĜaujas izsniegšanu, grozīšanu, apturēšanu un anulēšanu Galvenā muitas pārvalde pieĦem attiecīgu 
lēmumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 03.01.06. notekumi Nr. 16 "Muitas noliktavu darbības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīĖīĖīĖīmijamijamijamija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    75757575    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas* saĦemšana preču deklarēšanai elektroniskā veidā. (*AtĜaujas preču deklarēšanai elektAtĜaujas* saĦemšana preču deklarēšanai elektroniskā veidā. (*AtĜaujas preču deklarēšanai elektAtĜaujas* saĦemšana preču deklarēšanai elektroniskā veidā. (*AtĜaujas preču deklarēšanai elektAtĜaujas* saĦemšana preču deklarēšanai elektroniskā veidā. (*AtĜaujas preču deklarēšanai elektroniskā veidā ir spēkā līdz roniskā veidā ir spēkā līdz roniskā veidā ir spēkā līdz roniskā veidā ir spēkā līdz 

1.07.2010)1.07.2010)1.07.2010)1.07.2010) 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Muitas elektronisko deklarēšanu ir tiesības veikt komersantam, kas saĦēmis atĜauju* preču deklarēšanai elektroniskā veidā. (*AtĜaujas 
preču deklarēšanai elektroniskā veidā ir spēkā līdz 1.07.2010) [Sākot ar 1.07.2010. elektronisko deklarēšanu regulē MK noteikumi Nr. 
854, kas nosaka: lai muitas deklarācijas iesniegtu elektroniski, persona noslēdz līgumu ar Valsts ieĦēmumu dienestu. Līgums ar Valsts 
ieĦēmumu dienestu nav jāslēdz, ja persona muitas deklarāciju iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu saskaĦā ar Elektronisko 
dokumentu likumu.] 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 27.12.05. Noteikumi Nr. 999 "Kārtība, kādā izsniedzamas atĜaujas muitas deklarāciju iesniegšanai elektroniskā veidā" (Zaudēs 
spēku 01.07.2010. ar 17.06.2009. MK noteikumiem Nr. 581 "Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklar 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdiĒdiĒdiĒdināšananāšananāšananāšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    78787878    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanaiAtĜauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanaiAtĜauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanaiAtĜauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanai 

          

 KontroKontroKontroKontrolējošā institūcija:lējošā institūcija:lējošā institūcija:lējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja par preču pagaidu uzglabāšanas vietu paredzēts izmantot teritoriju (tajā skaitā ēkas un būves), kuru neapsaimnieko muitas iestāde, 
nepieciešama Valsts ieĦēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes (turpmāk - Galvenā muitas pārvalde) atĜauja preču pagaidu 
uzglabāšanas vietas turēšanai (turpmāk - atĜauja). Ja preču pagaidu uzglabāšana paredzēta muitas noliktavā, atĜauja nav nepieciešama. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 09.05.06. noteikumi  Nr. 370 "Pirmsmuitošanas darbību noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    80808080    
    

PrasPrasPrasPrasība Nr.ība Nr.ība Nr.ība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Muitošanas režīma Muitošanas režīma Muitošanas režīma Muitošanas režīma ---- preču atpakaĜizvešana  preču atpakaĜizvešana  preču atpakaĜizvešana  preču atpakaĜizvešana ---- pieteikšana pieteikšana pieteikšana pieteikšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai pieteiktu preču atpakaĜizvešanu, persona muitas iestādē, kuras kontrolē atrodas atpakaĜizvedamās preces, jāiesniedz nepieciešamā 
informācija 

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 27.06.06. noteikumi Nr. 511 "Muitošanas režīma - preču atpakaĜizvešana - pieteikšanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvnBūvnBūvnBūvniecībaiecībaiecībaiecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    81818181    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Muitošanas režīmu Muitošanas režīmu Muitošanas režīmu Muitošanas režīmu –––– preču iznīcināšanas iesnieguma sagatavošana un iesniegšana preču iznīcināšanas iesnieguma sagatavošana un iesniegšana preču iznīcināšanas iesnieguma sagatavošana un iesniegšana preču iznīcināšanas iesnieguma sagatavošana un iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai piemērotu muitošanas režīmu – preču iznīcināšana –, preču īpašnieks vai preču valdītājs iesniedz Valsts ieĦēmumu dienesta 
teritoriālās iestādes muitas pārvaldē vai Valsts ieĦēmumu dienesta Rīgas muitas reăionālajā iestādē iesniegumu, kas adresēts attiecīgās 
Valsts ieĦēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvaldei vai Valsts ieĦēmumu dienesta Rīgas muitas reăionālajai iestādei. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 05.06.08. noteikumi Nr. 160 "Noteikumi par muitošanas režīma – preču iznīcināšana – piemērošanu" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    86868686    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜauju  izsniegšana muitas procedūras AtĜauju  izsniegšana muitas procedūras AtĜauju  izsniegšana muitas procedūras AtĜauju  izsniegšana muitas procedūras ---- ievešana pārstrādei, tai skaitā muitas kontrolē,  ievešana pārstrādei, tai skaitā muitas kontrolē,  ievešana pārstrādei, tai skaitā muitas kontrolē,  ievešana pārstrādei, tai skaitā muitas kontrolē, ---- un  un  un  un ---- izvešana  pārstrādei  izvešana  pārstrādei  izvešana  pārstrādei  izvešana  pārstrādei ----

piemērošanaipiemērošanaipiemērošanaipiemērošanai 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Rakstisks atĜaujas pieteikums atbilstoši Regulas Nr.2454/93  prasībām.  
Ja muitas dienests uzskata, ka kādas no pieteikumā minētajām ziĦām nav pilnīgas, tās var prasīt no pieteikuma iesniedzēja papildu 
datus. 

     

 Normatīvā bNormatīvā bNormatīvā bNormatīvā bāze:āze:āze:āze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmFarmFarmFarmācijaācijaācijaācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    87878787    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜauju  izsniegšana muitas procedūras AtĜauju  izsniegšana muitas procedūras AtĜauju  izsniegšana muitas procedūras AtĜauju  izsniegšana muitas procedūras ---- pagaidu ievešana pagaidu ievešana pagaidu ievešana pagaidu ievešana---- piemērošanai piemērošanai piemērošanai piemērošanai 

          

 Kontrolējošā inKontrolējošā inKontrolējošā inKontrolējošā institūcija:stitūcija:stitūcija:stitūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Rakstisks atĜaujas pieteikums atbilstoši Regulas Nr.2454/93  prasībām.  
Ja muitas dienests uzskata, ka kādas no pieteikumā minētajām ziĦām nav pilnīgas, tās var prasīt no pieteikuma iesniedzēja papildu 
datus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniBūvniBūvniBūvniecībaecībaecībaecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
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DADADADA    88888888    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜauju izsniegšana preču ievešanai/izvešanai pārstrādei vienkāršotā veidāAtĜauju izsniegšana preču ievešanai/izvešanai pārstrādei vienkāršotā veidāAtĜauju izsniegšana preču ievešanai/izvešanai pārstrādei vienkāršotā veidāAtĜauju izsniegšana preču ievešanai/izvešanai pārstrādei vienkāršotā veidā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Rakstisks atĜaujas pieteikums atbilstoši Regulas Nr.2454/93  prasībām.  
Ja muitas dienests uzskata, ka kādas no pieteikumā minētajām ziĦām nav pilnīgas, tās var prasīt no pieteikuma iesniedzēja papildu 
datus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināIzmitināIzmitināIzmitināšanašanašanašana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    89898989    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜauju izsniegšana preču pagaidu ievešanai/izvešanai vienkāršotā AtĜauju izsniegšana preču pagaidu ievešanai/izvešanai vienkāršotā AtĜauju izsniegšana preču pagaidu ievešanai/izvešanai vienkāršotā AtĜauju izsniegšana preču pagaidu ievešanai/izvešanai vienkāršotā veidāveidāveidāveidā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Rakstisks atĜaujas pieteikums atbilstoši Regulas Nr.2454/93 prasībām 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    90909090    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Eksporta kompensāciju pieteikumu un pavaddokumentu saĦemšanaEksporta kompensāciju pieteikumu un pavaddokumentu saĦemšanaEksporta kompensāciju pieteikumu un pavaddokumentu saĦemšanaEksporta kompensāciju pieteikumu un pavaddokumentu saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar regulu 2454/93 atbilstoši jānoformē izvešanas muitas kravas deklarāciju (VAD)  EX A  (pirms tam - 24 stundas pirms sūtījuma 
iekraušanas -  iesniedzot iepriekšējo paziĦojumu, kas minēts 64.punktā) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

SpeciSpeciSpeciSpeciālās muitas ālās muitas ālās muitas ālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    91919191    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārbaužu veikšana par muitas administrēto maksājumu piemērošanas atbilstību pēc pieprasījumaPārbaužu veikšana par muitas administrēto maksājumu piemērošanas atbilstību pēc pieprasījumaPārbaužu veikšana par muitas administrēto maksājumu piemērošanas atbilstību pēc pieprasījumaPārbaužu veikšana par muitas administrēto maksājumu piemērošanas atbilstību pēc pieprasījuma 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar regulu 2913/92 un 2454/93 komersanta iesniegums brīvā formā atbilstoši Iesnieguma likuma nosacījumiem 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi ,  Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93. (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes 

SSSSpeciālās muitas peciālās muitas peciālās muitas peciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektrElektrElektrElektronikaonikaonikaonika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    92929292    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Saistošās izziĦas par tarifu (SIT) pieprasījumu izskatīšana, izziĦu izsniegšanaSaistošās izziĦas par tarifu (SIT) pieprasījumu izskatīšana, izziĦu izsniegšanaSaistošās izziĦas par tarifu (SIT) pieprasījumu izskatīšana, izziĦu izsniegšanaSaistošās izziĦas par tarifu (SIT) pieprasījumu izskatīšana, izziĦu izsniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 PPPPrasības apraksts:rasības apraksts:rasības apraksts:rasības apraksts:    SaskaĦā ar Regulu Nr.2913/92  un Regulu Nr.2454/93 , lai saĦemtu SIT, ir jāiesniedz atbilstoši aizpildīts SIT pieteikums uz veidlapas 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi ,  Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93. (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanĒdināšanĒdināšanĒdināšanaaaa    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    93939393    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Vispārējā galvojuma atĜauju piešėiršana un vispārējā  galvojuma apliecību izsniVispārējā galvojuma atĜauju piešėiršana un vispārējā  galvojuma apliecību izsniVispārējā galvojuma atĜauju piešėiršana un vispārējā  galvojuma apliecību izsniVispārējā galvojuma atĜauju piešėiršana un vispārējā  galvojuma apliecību izsniegšanaegšanaegšanaegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar regulu 2454/93 un 27.12.2005. MK noteikumiem Nr.1005 "Noteikumi par muitas un akcīzes nodokĜa parāda galvojuma 
piemērošanu Valsts ieĦēmumu dienesta muitas iestādēs" iesniedz:  
1. Iesniegumu 
2. Vispārējā galvojuma apmēra aprēėinu 
3. Bankas galvojuma vēstuli vai galvojuma apdrošināšanas polisi 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93. (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92, 
LR MK 01.01.09. noteikumi Nr. 1005 "Noteikumi par muitas un akcīzes nodokĜa parāda galvojuma piemērošanu Valsts ieĦēmumu die 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarFarFarFarmācijamācijamācijamācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    94949494    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Vispārējā galvojuma atĜauju piešėiršana un vispārējā  galvojuma apliecību izsniegšana kopējā tranzīta Vispārējā galvojuma atĜauju piešėiršana un vispārējā  galvojuma apliecību izsniegšana kopējā tranzīta Vispārējā galvojuma atĜauju piešėiršana un vispārējā  galvojuma apliecību izsniegšana kopējā tranzīta Vispārējā galvojuma atĜauju piešėiršana un vispārējā  galvojuma apliecību izsniegšana kopējā tranzīta procedūraiprocedūraiprocedūraiprocedūrai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar  regulu  2454/93 iesniedz: 
1. Vispārējā galvojuma dokumentu no galvotāja;  
2. Iesniegumu  
3.Vispārējā galvojuma apmēra aprēėinu 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijGumijGumijGumijaaaa    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
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DADADADA    95959595    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Muitas procedūras Muitas procedūras Muitas procedūras Muitas procedūras ---- izlaišana brīvam apgrozījumam   izlaišana brīvam apgrozījumam   izlaišana brīvam apgrozījumam   izlaišana brīvam apgrozījumam  ----noformēšananoformēšananoformēšananoformēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar regulā 2454/93 noteikto  Muitas deklarācijai par laišanu brīvā apgrozībā pievieno šādus 
dokumentus: 
1.Rēėinu, uz kura pamata deklarē preču muitas vērtību; 
2.Muitas vērtības deklarāciju, saskaĦā ar Regulas 2454/93 nosacījumiem; 
3.Dokumentus, kas vajadzīgi, lai piemērotu tarifa atvieglojumu režīmu 
vai citus pasākumus, kas ir izĦēmumi no deklarētām precēm parasti 
piemērojamā muitas režīma; 
4.Visus citus dokumentus, kas vajadzīgi, lai piemērotu noteikumus, ar kuriem reglamentē deklarēto preču laišanu brīvā apgrozībā; 
5.Pārvadājuma dokumentus, vai dokumentus attiecībā uz 
iepriekšējo muitas procedūru; 
6.Ja vienu vienību uzrāda divos vai vairāk iepakojumos, tad  
iepakojumu sarakstu . 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksnKoksnKoksnKoksneeee    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    96969696    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Muitas procedūras Muitas procedūras Muitas procedūras Muitas procedūras ---- ievešana uz laiku  ievešana uz laiku  ievešana uz laiku  ievešana uz laiku ---- noformēšana noformēšana noformēšana noformēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar regulas 2454/93 noteikto muitas kravas deklarācijai:  
—Ar daĜēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokĜiem pievieno: 
1. Rēėinu, uz kura pamata deklarē preču muitas vērtību; 
2. Muitas vērtības deklarāciju, saskaĦā ar Regulas 2454/93 nosacījumiem; 
3. Dokumentus, kas vajadzīgi, lai piemērotu tarifa atvieglojumu režīmu 
vai citus pasākumus, kas ir izĦēmumi no deklarētām precēm parasti 
piemērojamā muitas režīma; 
4.Visus citus dokumentus, kas vajadzīgi, lai piemērotu noteikumus, ar 
kuriem reglamentē deklarēto preču laišanu brīvā apgrozībā;  
5. Pārvadājuma dokumentus;  
6. Muitas iestādes atĜauju. 
—Ar pilnīgu atbrīvojumu no ievedmuitas nodokĜiem pievieno:  
1. Rēėinu, uz kura pamata deklarē preču muitas vērtību; 
2. Muitas vērtības deklarāciju, saskaĦā ar Regulas 2454/93 nosacījumiem;  
3. Pārvadājuma dokumentus; 
4. Muitas iestādes atĜauju. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    97979797    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    MuitMuitMuitMuitas procedūras as procedūras as procedūras as procedūras ---- ievešana muitas noliktavā  ievešana muitas noliktavā  ievešana muitas noliktavā  ievešana muitas noliktavā ----  noformēšana  noformēšana  noformēšana  noformēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Novietojot preces muitas noliktavā ir noformējama muitas deklarācija. SaskaĦā ar regulas 2454/93 noteikto muitas kravas deklarācijai 
klāt pievieno pavaddokumentus: 
1. Rēėinu, uz kura pamata deklarē preču muitas vērtību; 
2. Muitas vērtības deklarāciju, saskaĦā ar Regulas 2454/93 nosacījumiem; 
3. Pārvadājuma dokumentus. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    98989898    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Muitas procedūras Muitas procedūras Muitas procedūras Muitas procedūras ---- ievešana pārstrādei  ievešana pārstrādei  ievešana pārstrādei  ievešana pārstrādei ---- noformēšana noformēšana noformēšana noformēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar regulas 2454/93 noteikto  
  — NodokĜu atmaksas sistēmas gadījumā pievieno šādus dokumentus: 
1.Rēėinu, uz kura pamata deklarē preču muitas vērtību; 
2.Muitas vērtības deklarāciju, saskaĦā ar Regulas 2454/93 nosacījumiem; 
3.Dokumentus, kas vajadzīgi, lai piemērotu tarifa atvieglojumu režīmu 
vai citus pasākumus, kas ir izĦēmumi no deklarētām precēm parasti 
piemērojamā muitas režīma; 
4.Visus citus dokumentus, kas vajadzīgi, lai piemērotu noteikumus, ar kuriem reglamentē deklarēto preču laišanu brīvā apgrozībā; 
5.Pārvadājuma dokumentuas;  
6. Muitas iestādes atĜauju. 
 — Atlikšanas sistēmas gadījumā pievieno šādus dokumentus: 
1.Rēėinu, uz kura pamata deklarē preču muitas vērtību; 
2.Muitas vērtības deklarāciju, saskaĦā ar Regulas 2454/93 nosacījumiem; 
 3.Pārvadājuma dokumentus;  
4. Muitas iestādes atĜauju. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attieciNozares, uz kurām prasība attieciNozares, uz kurām prasība attieciNozares, uz kurām prasība attiecināma:nāma:nāma:nāma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
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DADADADA    99999999    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Muitas procedūras Muitas procedūras Muitas procedūras Muitas procedūras ---- ievešana pārstrādei muit ievešana pārstrādei muit ievešana pārstrādei muit ievešana pārstrādei muitas kontrolē as kontrolē as kontrolē as kontrolē ---- noformēšana noformēšana noformēšana noformēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Muitas kravas deklarācijai pievieno dokumentus saskaĦā ar regulas 2454/93 noteikto:    
1.Rēėinu, uz kura pamata deklarē preču muitas vērtību; 
2.Muitas vērtības deklarāciju, saskaĦā ar Regulas 2454/93 nosacījumiem; 
3.Pārvadājuma dokumentus;  
4. Muitas iestādes atĜauju. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    100100100100    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Muitas procedūras Muitas procedūras Muitas procedūras Muitas procedūras ---- izvešana  izvešana  izvešana  izvešana ---- noformēšana noformēšana noformēšana noformēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar regulas 2454/93 noteikto muitas kravas deklarācijai  pievieno:  
1.Vvisus dokumentus, kas vajadzīgi, lai pareizi piemērotu noteikumus, kas reglamentē konkrēto preču izvešanu; 2..Pārvadājuma 
dokumentus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    101101101101    
    

PrasībaPrasībaPrasībaPrasība Nr. Nr. Nr. Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Izvešana pārstrādei Izvešana pārstrādei Izvešana pārstrādei Izvešana pārstrādei ---- muitas procedūras noformēšana muitas procedūras noformēšana muitas procedūras noformēšana muitas procedūras noformēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar regulas 2454/93 noteikto muitas kravas deklarācijai  pievieno:  
1.Visus dokumentus, kas vajadzīgi, lai pareizi piemērotu noteikumus, kas reglamentē konkrēto preču izvešanu; 2..Pārvadājuma 
dokumentus;  
3.Muitas iestādes atĜauju. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    102102102102    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kopējā tranzīta procedūras noformēšanaKopējā tranzīta procedūras noformēšanaKopējā tranzīta procedūras noformēšanaKopējā tranzīta procedūras noformēšana Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 

atĜaatĜaatĜaatĜaujas un dokumentiujas un dokumentiujas un dokumentiujas un dokumenti    
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar regulu 2454/93 tranzīta deklarācijai pievieno:  
1. Pārvadājuma dokumentu;  
2.Muitas dokumentu attiecībā uz preču izvešanu/nosūtīšanu 
vai atkalizvešanu no Kopienas muitas teritorijas vai līdzīgas nozīmes 
dokumentu kopā ar tranzīta deklarāciju, uz ko tas attiecas; 
3.Muitas dienesti var prasīt uzrādīt dokumentu attiecībā uz iepriekšējo muitas procedūru. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitiIzmitiIzmitiIzmitināšananāšananāšananāšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    103103103103    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Muitas režīma Muitas režīma Muitas režīma Muitas režīma ---- preču ievešana brīvajā zonā   preču ievešana brīvajā zonā   preču ievešana brīvajā zonā   preču ievešana brīvajā zonā  ---- noformēšana noformēšana noformēšana noformēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Novietojot preces brīvajā zonā par tām jāiesniedz kāds no rīcībā esošiem preču pavaddokumentiem: 1. Pārvadājuma dokumentu 
2. SaskaĦā ar regulu 2454/93 tiek noformēta Muitas statusa apliecība (gadījumā, ja komersanrtam ir nepieciešams ) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām praNozares, uz kurām praNozares, uz kurām praNozares, uz kurām prasība attiecināma:sība attiecināma:sība attiecināma:sība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    104104104104    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču izcelsmi apliecinošu dokuPreču izcelsmi apliecinošu dokuPreču izcelsmi apliecinošu dokuPreču izcelsmi apliecinošu dokumentu apstiprināšana (EUR 1, EUR MED,A Forma, A.TR, INF4)mentu apstiprināšana (EUR 1, EUR MED,A Forma, A.TR, INF4)mentu apstiprināšana (EUR 1, EUR MED,A Forma, A.TR, INF4)mentu apstiprināšana (EUR 1, EUR MED,A Forma, A.TR, INF4) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Starptautiskās vienošanās, kurus ES ir noslēgusi ar trešajām valstīm reglamentē: 
Pieteikuma - izcelsmi apliecinošā dokumenta veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanu;   
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Starptautiskās vienošanās, kurus ES ir noslēgusi ar trešajām valstīm ,Regula Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka 
īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas 
Muitas kodeksa izveidi 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    82828282    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču nogādāšana iznīcināšanaiPreču nogādāšana iznīcināšanaiPreču nogādāšana iznīcināšanaiPreču nogādāšana iznīcināšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Preču īpašnieks vai preču valdītājs, kas ir pieteicis muitošanas režīmu – preču iznīcināšana, attiecīgās preces par saviem līdzekĜiem 
nogādā muitas iestādes norādītajā vietā un laikā. Muitas iestādes neatlīdzina izdevumus, kas radušies, rīkojoties ar precēm, kurām 
piemērots muitošanas režīms – preču iznīcināšana. Pirms preču iznīcināšanas muitas iestāde sastāda preces apraksta un novērtējuma 
aktu.  Pēc preču iznīcināšanas muitas iestāde aizpilda aktu par preces iznīcināšanu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 05.06.08. noteikumi Nr. 160 "Noteikumi par muitošanas režīma – preču iznīcināšana – piemērošanu" 
 

           
 Nozares, uz Nozares, uz Nozares, uz Nozares, uz kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    49494949    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums atĜaIesniegums atĜaIesniegums atĜaIesniegums atĜaujas saĦemšanaiujas saĦemšanaiujas saĦemšanaiujas saĦemšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    AtĜauja jāsaĦem denaturētā spirta lietošanai Latvijas Republikas teritorijā. AtĜauja jāsaĦem, lai iegādātos alkoholiskos dzērienus, kurus 
atbrīvo no akcīzes nodokĜa. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 03.03.09. noteikumi Nr. 211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība" , LR MK 30.03.10. noteikumi Nr. 170  
"Kārtība, kādā atsevišėiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokĜa atbrīvojumu" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes 
preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    49494949    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    IIIIesniegums atĜaujas pārreăistrēšanaiesniegums atĜaujas pārreăistrēšanaiesniegums atĜaujas pārreăistrēšanaiesniegums atĜaujas pārreăistrēšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    AtĜauja jāsaĦem denaturētā spirta lietošanai Latvijas Republikas teritorijā. AtĜauja jāsaĦem, lai iegādātos alkoholiskos dzērienus, kurus 
atbrīvo no akcīzes nodokĜa. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 03.03.09. noteikumi Nr. 211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība" , LR MK 30.03.10. noteikumi Nr. 170  
"Kārtība, kādā atsevišėiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokĜa atbrīvojumu" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes 
preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    50505050    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.....        

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) naftas produktu apritiIesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) naftas produktu apritiIesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) naftas produktu apritiIesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) naftas produktu apriti 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    IzziĦa jāsaĦem: naftas produktu izmantošanai citiem mērėiem (nevis par degvielu vai kurināmo);  
juridiskām personām par tiesībām iegādāties iezīmētos (marėētos) naftas produktus; par tiesībām iegādāties iezīmētos (marėētos) naftas 
produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās); naftas produktu iegādei izmantošanai koksa ėīmiskajai 
apstrādei; juridiskām personām par tiesībām iegādāties eĜĜas atkritumus. 
 

     

Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes 
preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 31.07.07. noteikumi Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišėiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokĜa likmi vai 
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atbrīvojumu no akcīzes nodokĜa" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    50505050    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) naftas produktu apritiIesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) naftas produktu apritiIesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) naftas produktu apritiIesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) naftas produktu apriti 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    IzziĦa jāsaĦem: naftas produktu izmantošanai citiem mērėiem (nevis par degvielu vai kurināmo);  
juridiskām personām par tiesībām iegādāties iezīmētos (marėētos) naftas produktus; par tiesībām iegādāties iezīmētos (marėētos) naftas 
produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās); naftas produktu iegādei izmantošanai koksa ėīmiskajai 
apstrādei; juridiskām personām par tiesībām iegādāties eĜĜas atkritumus. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 31.07.07. noteikumi Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišėiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokĜa likmi vai 
atbrīvojumu no akcīzes nodokĜa" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes 
preču atĜaujapreču atĜaujapreču atĜaujapreču atĜaujas un s un s un s un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    51515151    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums akcīzes nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai.Iesniegums akcīzes nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai.Iesniegums akcīzes nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai.Iesniegums akcīzes nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 PrasPrasPrasPrasības apraksts:ības apraksts:ības apraksts:ības apraksts:    Jāiesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā iesniegums un nodrošinājums (t.i. kredītiestādes galvojums, saistību izpildes apdrošināšanas 
polise vai drošības nauda). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.03.2010. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokĜa nodrošinājumiem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

SSSSpeciālās akcīzes peciālās akcīzes peciālās akcīzes peciālās akcīzes 
preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    51515151    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums akcīzes nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai.Iesniegums akcīzes nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai.Iesniegums akcīzes nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai.Iesniegums akcīzes nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāiesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā iesniegums un nodrošinājums (t.i. kredītiestādes galvojums, saistību izpildes apdrošināšanas 
polise vai drošības nauda). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.03.2010. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokĜa nodrošinājumiem" 
           
 Nozares, uz Nozares, uz Nozares, uz Nozares, uz kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma:kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes 
preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    51515151    Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un 
reăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšana        

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums akcīzes Iesniegums akcīzes Iesniegums akcīzes Iesniegums akcīzes nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai.nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai.nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai.nodokĜa nodrošinājuma apliecības saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai un darbības atjaunošanai. 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāiesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā iesniegums un nodrošinājums (t.i. kredītiestādes galvojums, saistību izpildes apdrošināšanas 
polise vai drošības nauda). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.03.2010. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokĜa nodrošinājumiem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdĒdĒdĒdināšanaināšanaināšanaināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    52525252    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums par akcīzes nodokĜa marku saĦemšanu alkoholisko dzērienIesniegums par akcīzes nodokĜa marku saĦemšanu alkoholisko dzērienIesniegums par akcīzes nodokĜa marku saĦemšanu alkoholisko dzērienIesniegums par akcīzes nodokĜa marku saĦemšanu alkoholisko dzērienu, cigarešu, smēėējamās tabakas, cigāru un cigarillu u, cigarešu, smēėējamās tabakas, cigāru un cigarillu u, cigarešu, smēėējamās tabakas, cigāru un cigarillu u, cigarešu, smēėējamās tabakas, cigāru un cigarillu 

marėēšanai (ietver pilnu ciklu no iesnieguma saĦemšanas līdz akcīzes nodokĜa marku izsniegšanai)marėēšanai (ietver pilnu ciklu no iesnieguma saĦemšanas līdz akcīzes nodokĜa marku izsniegšanai)marėēšanai (ietver pilnu ciklu no iesnieguma saĦemšanas līdz akcīzes nodokĜa marku izsniegšanai)marėēšanai (ietver pilnu ciklu no iesnieguma saĦemšanas līdz akcīzes nodokĜa marku izsniegšanai) 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Akcīzes preču marėēšanai VID izsniedz komersantam akcīzes nodokĜa markas. NodokĜa maksātājam, lai varētu saĦemt akcīzes nodokĜa 
markas alkoholisko dzērienu, cigarešu, smēėējamās tabakas, cigāru un cigarillu marėēšanai, VID ir jāiesniedz pieteikums akcīzes 
nodokĜa marku saĦemšanai. Ja akcīzes nodokĜa markas konkrētam alkoholiskajam dzērienam tiek saĦemtas pirmoreiz, nodokĜa 
maksātājam ir jāiesniedz papildus informācija par jauno alkoholisko dzērienu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.03.2010. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokĜa nodrošinājumiem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes 
preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    53535353    
    

PrasīPrasīPrasīPrasība Nr.ba Nr.ba Nr.ba Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana, lai saĦemtu atĜauju no licencēšanas komisijas par iespēju norēėināties ar skaidru Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana, lai saĦemtu atĜauju no licencēšanas komisijas par iespēju norēėināties ar skaidru Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana, lai saĦemtu atĜauju no licencēšanas komisijas par iespēju norēėināties ar skaidru Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana, lai saĦemtu atĜauju no licencēšanas komisijas par iespēju norēėināties ar skaidru 

naudunaudunaudunaudu 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersanti, kuri apgādā muitas kontrolē esošus kuăus, lidmašīnas, beznodokĜu tirdzniecības veikalus, kā arī ārvalstu vēstniecības 
Latvijas Republikas teritorijā, par akcīzes precēm (izĦemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju) var norēėināties skaidrā naudā tikai ar 
licencēšanas komisijas atĜauju. AtĜauju izsniedz uz gadu, pamatojoties uz komersanta iesniegumu. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.08.05. noteikumi Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvnBūvnBūvnBūvniecībaiecībaiecībaiecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes 
preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    60606060    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana, lai veiktu darbības ar akcīzes precēm brīvdienāsAtĜaujas saĦemšana, lai veiktu darbības ar akcīzes precēm brīvdienāsAtĜaujas saĦemšana, lai veiktu darbības ar akcīzes precēm brīvdienāsAtĜaujas saĦemšana, lai veiktu darbības ar akcīzes precēm brīvdienās 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam jāiesniedz rakstisku iesniegumu VID, atĜaujas saĦemšanai brīvdienās un svētku dienās veikt darbības ar akcīzes precēm 
attiecīgās akcīzes preču noliktavas robežās pirms VID apstiprināta pavaddokumenta trešā eksemplāra saĦemšanas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.03.04. noteikumi Nr.215 "Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība" 
           

Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes 
preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecBūvniecBūvniecBūvniecībaībaībaība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    61616161    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Vienkāršotā pavaddokumenta noformēšana un iesniegšana VIDVienkāršotā pavaddokumenta noformēšana un iesniegšana VIDVienkāršotā pavaddokumenta noformēšana un iesniegšana VIDVienkāršotā pavaddokumenta noformēšana un iesniegšana VID 

          

 KontrolKontrolKontrolKontrolējošā institūcija:ējošā institūcija:ējošā institūcija:ējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Akcīzes preču, kuras ir nodotas patēriĦam, pārvietošanai izmanto vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu (turpmāk - vienkāršotais 
pavaddokuments). Vienkāršoto pavaddokumentu izmanto arī pilnīgi denaturēta spirta pārvietošanai. Vienkāršotajam pavaddokumentam 
ir trīs eksemplāri. Valsts ieĦemumu dienestā jāiesniedz vienkāršostā pavaddokumenta 3.eksemplārs pēc akcīzes preču saĦemšanas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 27.04.04. noteikumi Nr.312 "Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes Speciālās akcīzes 
preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    62626262    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Akcīzes nodokĜa marku iznīcināšanu citā dalībvalsti apliecinājuma iesniegšanaAkcīzes nodokĜa marku iznīcināšanu citā dalībvalsti apliecinājuma iesniegšanaAkcīzes nodokĜa marku iznīcināšanu citā dalībvalsti apliecinājuma iesniegšanaAkcīzes nodokĜa marku iznīcināšanu citā dalībvalsti apliecinājuma iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja akcīzes nodokĜa markas ir iznīcinātas citā dalībvalstī, komersants iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā attiecīgās dalībvalsts nodokĜu 
administrācijas izsniegtu dokumentu (pievienojot apliecinātu dokumenta tulkojumu latviešu valodā), kas apliecina, ka attiecīgās akcīzes 
nodokĜa markas ir iznīcinātas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.04.10. noteikumi Nr.320 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marėē ar akcīzes nodokĜa markām" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās akcīzesSpeciālās akcīzesSpeciālās akcīzesSpeciālās akcīzes    
preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un preču atĜaujas un 
dokumentidokumentidokumentidokumenti    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    296296296296    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Bīstamo iekārtu reăistrācijaBīstamo iekārtu reăistrācijaBīstamo iekārtu reăistrācijaBīstamo iekārtu reăistrācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Bīstamo iekārtu reăistrs ir elektroniski veidota datubāze, kas satur sistematizētu informāciju par bīstamajām iekārtām, to valdītājiem un 
bīstamo iekārtu uzraudzības procesu, lai nodrošinātu vienotu bīstamo iekārtu valsts uzskaiti. Informāciju ievada inspicēšanas institūcija 
pēc pārbaudes veikšanas un izsniedz tehnisko pasi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.07.08. noteikumi Nr.1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reăistrāciju" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Iekārtu reăistrācijaIekārtu reăistrācijaIekārtu reăistrācijaIekārtu reăistrācija    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    164164164164    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums Patenta saĦemšanaiIesniegums Patenta saĦemšanaiIesniegums Patenta saĦemšanaiIesniegums Patenta saĦemšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PV 
          

 Prasības Prasības Prasības Prasības apraksts:apraksts:apraksts:apraksts:    Iesnieguma iesniegšana patenta uz izgudrojumu saĦemšanai 

Patentu un preču Patentu un preču Patentu un preču Patentu un preču 
zīmju reăistrācijazīmju reăistrācijazīmju reăistrācijazīmju reăistrācija    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patentu likums  
LR MK 01.04.04. noteikumi Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒĒĒĒdināšanadināšanadināšanadināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    165165165165    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums Eiropas patenta attiecināšanai uz LatvijuIesniegums Eiropas patenta attiecināšanai uz LatvijuIesniegums Eiropas patenta attiecināšanai uz LatvijuIesniegums Eiropas patenta attiecināšanai uz Latviju 

          

 KontrKontrKontrKontrolējošā institūcija:olējošā institūcija:olējošā institūcija:olējošā institūcija:    PV 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Eiropas patents, kurā Latvija ir norādītā valsts, piešėir tādas pašas tiesības kā nacionālais patents, sākot ar dienu, kad publicēts Eiropas 
patentu iestādes paziĦojums par patenta piešėiršanu. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patentu likums  
LR MK 01.04.04. noteikumi Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdznTirdznTirdznTirdzniecībaiecībaiecībaiecība    

Patentu un preču Patentu un preču Patentu un preču Patentu un preču 
zīmju reăistrācijazīmju reăistrācijazīmju reăistrācijazīmju reăistrācija    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    166166166166    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas un dokumentācijas iesniegšana preču zīmju reăistrācijas apliecības, to kopiju un dublikātu saĦemšanai Informācijas un dokumentācijas iesniegšana preču zīmju reăistrācijas apliecības, to kopiju un dublikātu saĦemšanai Informācijas un dokumentācijas iesniegšana preču zīmju reăistrācijas apliecības, to kopiju un dublikātu saĦemšanai Informācijas un dokumentācijas iesniegšana preču zīmju reăistrācijas apliecības, to kopiju un dublikātu saĦemšanai 

starptautiskai reăistrācijai.starptautiskai reăistrācijai.starptautiskai reăistrācijai.starptautiskai reăistrācijai. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PV 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Preču zīmju nacionālā un starptautiskā reăistrācija. Preču zīmi var veidot jebkurš apzīmējums, ko var grafiski attēlot un kas Ĝauj atšėirt 
viena uzĦēmuma preces vai pakalpojumus no citu uzĦēmumu precēm vai pakalpojumiem 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums Par preču zīmēm un ăeogrāfiskās izcelsmes norādēm, LR MK 05.04.05. noteikumi Nr. 228 Noteikumi par preču zīmju 
reăistrācijas procedūras veidlapu paraugiem" 

           
 Nozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasība attiecināma:a attiecināma:a attiecināma:a attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Patentu un preču Patentu un preču Patentu un preču Patentu un preču 
zīmju reăistrācijazīmju reăistrācijazīmju reăistrācijazīmju reăistrācija    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    167167167167    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    IzmaiĦu veikšana reăistrāIzmaiĦu veikšana reăistrāIzmaiĦu veikšana reăistrāIzmaiĦu veikšana reăistrā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PV 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja mainās patenta īpašnieka vai pieteicēja pārstāvis, patenta īpašnieks vai viĦa jaunais pārstāvis iesniedz Patentu valdē lūgumu par 
grozījumu iekĜaušanu patentu reăistra ziĦās. 

     

 NormatNormatNormatNormatīvā bāze:īvā bāze:īvā bāze:īvā bāze:    LR MK 01.04.04. noteikumi Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Patentu un preču Patentu un preču Patentu un preču Patentu un preču 
zīmju reăistrācijazīmju reăistrācijazīmju reăistrācijazīmju reăistrācija    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    314314314314    Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un     

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Biocīda pieteikuma izvērtēšana un atzinuma sagatavošana par produkta atbilstībuBiocīda pieteikuma izvērtēšana un atzinuma sagatavošana par produkta atbilstībuBiocīda pieteikuma izvērtēšana un atzinuma sagatavošana par produkta atbilstībuBiocīda pieteikuma izvērtēšana un atzinuma sagatavošana par produkta atbilstību 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 184 "Prasības darbībām ar biocīdiem" komersants iesniedz iesniegumu VVD par reăistrācijas, lietošanas 
atĜaujas vai inventarizācijas numuru saĦemšanu. LVĂMC izvērtē un dod atzinumu VVD, kurš  izsniedz reăistrācijas, lietošanas atĜaujas vai 
inventarizācijas numuru. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 11.10.02 noteikumos Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    323323323323    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana Vides ministrijā par depozīta sistēmas piemērošanu Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana Vides ministrijā par depozīta sistēmas piemērošanu Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana Vides ministrijā par depozīta sistēmas piemērošanu Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana Vides ministrijā par depozīta sistēmas piemērošanu konkrētam atkārtoti lietojamam konkrētam atkārtoti lietojamam konkrētam atkārtoti lietojamam konkrētam atkārtoti lietojamam 

iepakojumamiepakojumamiepakojumamiepakojumam 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VIDM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, kurš izmanto atkārtoti lietojamo iepakojumu un vēlas tam piemērot depozīta sistēmu, iesniedz Vides ministrijā. Iesniegumā 
iekĜauj informāciju par preču grupām un iepakojumu, kuram paredzēts piemērot depozīta sistēmu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.07.03  noteikumi Nr. 414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam" 
           
 Nozares, uz kurām Nozares, uz kurām Nozares, uz kurām Nozares, uz kurām prasība attiecināma:prasība attiecināma:prasība attiecināma:prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    329329329329    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iepakotāja reăistrācijaIepakotāja reăistrācijaIepakotāja reăistrācijaIepakotāja reăistrācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kilogramiem, reăistrējas Valsts vides dienesta 
attiecīgajā reăionālajā vides pārvaldē triju mēnešu laikā no dienas, kad minētais apjoms tiek pārsniegts. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    334334334334    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Siltumnīcefekta gāzu emisijas atĜaujaSiltumnīcefekta gāzu emisijas atĜaujaSiltumnīcefekta gāzu emisijas atĜaujaSiltumnīcefekta gāzu emisijas atĜauja 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Siltumnīcefekta gāzu emisijas atĜauja ir nepieciešama stacionārai tehnoloăiskajai iekārtai, kurā tiek veikta viena vai vairākas šā likuma 
2.pielikumā minētās piesārĦojošās darbības. Lai saĦemtu atĜauju, operators VVD rakstiski un elektroniski iesniedz iesniegumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par piesārĦojumu, LR MK 22.04.04 noteikumi Nr. 400 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas atĜaujas pieteikšanas un izsniegšanas 
kārtība" 

           

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniTirdzniTirdzniTirdzniecībaecībaecībaecība    
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      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    336336336336    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Licence vai atĜauja darbībām ar  jonizējošā starojuma avotiemLicence vai atĜauja darbībām ar  jonizējošā starojuma avotiemLicence vai atĜauja darbībām ar  jonizējošā starojuma avotiemLicence vai atĜauja darbībām ar  jonizējošā starojuma avotiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jebkurai komercdarbībai ar jonizējošā starojuma avotiem ir nepieciešama speciālā atĜauja (licence), bet darbībai, kas nav 
komercdarbība, — atĜauja uzsākt un veikt šādu darbību noteiktā laikposmā, Ħemot vērā šajā speciālajā atĜaujā (licencē) vai atĜaujā 
noteiktos darbības ierobežojumus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par  radiācijas drošību un kodoldrošību, LR MK 03.07.01 noteikumi Nr. 301 "Speciālo atĜauju (licenču) un atĜauju darbībām ar 
jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā publiski apspriežama valsts nozīmes jonizējošā starojuma 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    337337337337    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma un dokumentācijas  sagatavošana un iesniegšana atĜaujas saĦemšanai  ūdens resursu lietošanaiIesnieguma un dokumentācijas  sagatavošana un iesniegšana atĜaujas saĦemšanai  ūdens resursu lietošanaiIesnieguma un dokumentācijas  sagatavošana un iesniegšana atĜaujas saĦemšanai  ūdens resursu lietošanaiIesnieguma un dokumentācijas  sagatavošana un iesniegšana atĜaujas saĦemšanai  ūdens resursu lietošanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai saĦemtu atĜauju, persona, kura vēlas veikt vai veic minētās darbības, iesniedz VVD reăionālajā vides pārvaldē  rakstisku iesniegumu. 
Pēc atĜaujas saĦemšanas ir jāiesniedz iesniegums, lai saĦemtu ūdens resursu lietošanas pasi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.12.03 noteikumi Nr. 736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atĜauju" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas unatĜaujas unatĜaujas unatĜaujas un    
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    338338338338    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Zemes dzīĜu izmantošanas licence un darba programmas saskaĦošanaZemes dzīĜu izmantošanas licence un darba programmas saskaĦošanaZemes dzīĜu izmantošanas licence un darba programmas saskaĦošanaZemes dzīĜu izmantošanas licence un darba programmas saskaĦošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai saĦemtu zemes dzīĜu izmantošanas aĜauju, Valsts vides dienesta reăionālajā vides pārvaldē ir jāiesniedz iesniegums un dokumenti 
saskaĦā ar LR MK noteikumiem Nr. 280 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 24.04.07 noteikumi Nr. 280 "Zemes dzīĜu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteĦu ieguves atĜauju izsniegšanas 
un ăeoloăiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujatĜaujatĜaujatĜaujas un as un as un as un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    339339339339    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Derīgo izrakteĦu izmantošanas atĜauja vai licenceDerīgo izrakteĦu izmantošanas atĜauja vai licenceDerīgo izrakteĦu izmantošanas atĜauja vai licenceDerīgo izrakteĦu izmantošanas atĜauja vai licence 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

SpeciālSpeciālSpeciālSpeciālās vides ās vides ās vides ās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1) Jāiesniedz klātienē  veidlapa (http://www.vvd.gov.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas/  ) 
 ar norādīto dokumentāciju (iesniedz dokumentu kopijas uzrādot orăinālus) 
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2) Jāsamaksā nodeva 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 24.04.07 noteikumi Nr. 280 "Zemes dzīĜu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteĦu ieguves atĜauju izsniegšanas 
un ăeoloăiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    340340340340    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜauja atkritumu pārkraušanai, šėirošanai un uzglabāšanaiAtĜauja atkritumu pārkraušanai, šėirošanai un uzglabāšanaiAtĜauja atkritumu pārkraušanai, šėirošanai un uzglabāšanaiAtĜauja atkritumu pārkraušanai, šėirošanai un uzglabāšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Persona, kura veic vai vēlas veikt atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šėirošanu, uzglabāšanu  pirms attiecīgās darbības uzsākšanas vai 
atĜaujas derīguma termiĦa beigām iesniedz Valsts vides dienesta attiecīgajā reăionālajā vides iesniegumu atĜaujas saĦemšana. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 29.07.08 noteikumi Nr. 613 "Atkritumu apsaimniekošanas atĜauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas 
kārtība" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronElektronElektronElektronikaikaikaika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    341341341341    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Atkritumu pārvadāšanas atĜaujas saĦemšanaAtkritumu pārvadāšanas atĜaujas saĦemšanaAtkritumu pārvadāšanas atĜaujas saĦemšanaAtkritumu pārvadāšanas atĜaujas saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Persona, kura veic vai vēlas veikt atkritumu pārvadāšanu pirms attiecīgās darbības uzsākšanas vai atĜaujas derīguma termiĦa beigām 
iesniedz Valsts vides dienesta attiecīgajā reăionālajā vides iesniegumu atĜaujas saĦemšana. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 29.07.08 noteikumi Nr. 613 "Atkritumu apsaimniekošanas atĜauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas 
kārtība" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdznTirdznTirdznTirdzniecībaiecībaiecībaiecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    342342342342    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Atkritumu savākšanas atĜauja  saĦemšanaAtkritumu savākšanas atĜauja  saĦemšanaAtkritumu savākšanas atĜauja  saĦemšanaAtkritumu savākšanas atĜauja  saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Persona, kura veic vai vēlas veikt atkritumu savākšanu pirms attiecīgās darbības uzsākšanas vai atĜaujas derīguma termiĦa beigām 
iesniedz Valsts vides dienesta attiecīgajā reăionālajā vides iesniegumu atĜaujas saĦemšana. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 29.07.08 noteikumi Nr. 613 "Atkritumu apsaimniekošanas atĜauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas 
kārtība" 

           

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    343343343343    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Dabas resursu lietošanas atĜaujas saĦemšanaDabas resursu lietošanas atĜaujas saĦemšanaDabas resursu lietošanas atĜaujas saĦemšanaDabas resursu lietošanas atĜaujas saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iesniegums komersantam, kurš veic dabas resursu iegūšanu komerciālos nolūkos. Iesniegumā norāda: 
 1.1.juridiskās personas nosaukums, reăistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruĦa numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds 
personas kods, dzīvesvietas adrese un tālruĦa numurs;  
1.2.paredzētais saimnieciskajā darbībā izmantojamais dabas resursu veids (atbilstoši Dabas resursu nodokĜa likuma 1. pielikumam);  
1.3.paredzētais saimnieciskajā darbībā izmantojamais dabas resursu apjoms;  
1.4.dabas resursu atrašanās vieta un saimnieciskā darbība, kurā ir iegūti dabas resursi (atbilstoši Dabas resursu nodokĜa likuma 12. 
panta otrajai daĜai). 
 Iesniegumam pievieno: 
 2.1.zemes īpašumtiesības vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus, kas pamato tiesības realizēt dabas resursus; 
2.2.dokumentus, kuros noteikts saimnieciskajā darbībā iesaistīto dabas resursu veids un faktiskais apjoms; 2.3.teritorijas karti (mērogā 
1:10000 vai lielākā), kurā norādīta dabas resursu atrašanās vieta. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 19.06.07 noteikumi Nr. 404 "Dabas resursu nodokĜa aprēėināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas 
resursu lietošanas atĜauju" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    344344344344    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Speciālā atĜauja (licence) darbībām ar aukstuma aăentiem  saĦemšanaSpeciālā atĜauja (licence) darbībām ar aukstuma aăentiem  saĦemšanaSpeciālā atĜauja (licence) darbībām ar aukstuma aăentiem  saĦemšanaSpeciālā atĜauja (licence) darbībām ar aukstuma aăentiem  saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Juridiskai personai, kas veic darbības ar aukstuma aăentiem vai iegādājas aukstuma aăentus mazumtirdzniecībā vai vairumtirdzniecībā, 
nepieciešama speciāla atĜauja (licence) darbībām ar aukstuma aăentiem. Speciālo atĜauju (licenci) izsniedz Valsts vides dienests. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 06.09.05 noteikumi Nr. 688 "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma 
aăenti" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijĖīmijĖīmijĖīmijaaaa    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    345345345345    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums derīgo izrakteĦu pases saĦemšanaiIesniegums derīgo izrakteĦu pases saĦemšanaiIesniegums derīgo izrakteĦu pases saĦemšanaiIesniegums derīgo izrakteĦu pases saĦemšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai uzsāktu derīgo izrakteĦu (izĦemot ogĜūdeĦražus) ieguvi, saĦemama Valsts vides dienesta sagatavota atradnes pase 
1) Iesnieguma iesniegšana (http://www.vvd.gov.lv/data/doc/Veidlapas/zemes.dziles/iesniegums.pazemes.udeniem.doc)  
2) Nodevas nomaksa 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par zemes dzīlēm, LR MK 24.04.07 noteikumi Nr. 280 "Zemes dzīĜu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteĦu 
ieguves atĜauju izsniegšanas un ăeoloăiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība" 

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    354354354354    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PrasībaPrasībaPrasībaPrasība:   :   :   :    IzrakteĦu ieguves limitu apstiprināšanaIzrakteĦu ieguves limitu apstiprināšanaIzrakteĦu ieguves limitu apstiprināšanaIzrakteĦu ieguves limitu apstiprināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Zemes dzīĜu (izĦemot pazemes ūdeĦus) izmantotājiem pirms derīgo izrakteĦu ieguves piešėir derīgo izrakteĦu ieguves limitu, kurā noteikts 
maksimāli atĜautais derīgo izrakteĦu ieguves apjoms noteiktā zemes platībā un termiĦā. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 24.04.07 noteikumi Nr. 280 "Zemes dzīĜu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteĦu ieguves atĜauju izsniegšanas 
un ăeoloăiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    355355355355    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Darba programmas (derīgo izrakteĦu ieguves projekti Darba programmas (derīgo izrakteĦu ieguves projekti Darba programmas (derīgo izrakteĦu ieguves projekti Darba programmas (derīgo izrakteĦu ieguves projekti ---- shēmas saskaĦojumi) saskaĦošana darbam ar derīgo izrakteĦu  shēmas saskaĦojumi) saskaĦošana darbam ar derīgo izrakteĦu  shēmas saskaĦojumi) saskaĦošana darbam ar derīgo izrakteĦu  shēmas saskaĦojumi) saskaĦošana darbam ar derīgo izrakteĦu 

iegūšanuiegūšanuiegūšanuiegūšanu 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pirms ăeoloăiskās izpētes izstrādā un saskaĦo ar Valsts vides dienestu darba programmu. Gadījumos, kas nav minēti MK noteikumu Nr. 
779 48.punktā, projektu vai ieguves shēmu apstiprina derīgo izrakteĦu ieguvējs un saskaĦo ar Valsts vides dienestu. 

     

 NormatīvNormatīvNormatīvNormatīvā bāze:ā bāze:ā bāze:ā bāze:    LR MK noteikumi Nr. 779 "Derīgo izrakteĦu ieguves kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujaatĜaujaatĜaujaatĜaujas un s un s un s un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    372372372372    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Monitoringa programmas dzeramajam ūdenim izstrādāšana un saskaĦošanaMonitoringa programmas dzeramajam ūdenim izstrādāšana un saskaĦošanaMonitoringa programmas dzeramajam ūdenim izstrādāšana un saskaĦošanaMonitoringa programmas dzeramajam ūdenim izstrādāšana un saskaĦošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dzeramā ūdens piegādātāji un komersanti katru gadu (līdz kārtējā gada sākumam) izstrādā monitoringa programmu. Ūdens piegādātājs 
un komersants to saskaĦo ar Veselības inspekciju.  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 29.04.03 noteikumi Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

SpeciāSpeciāSpeciāSpeciālās vides lās vides lās vides lās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    378378378378    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Dokumentācijas iesniegšana dabas resursu nodokĜa  atbrīvojumu saĦemšanai par videi katīgām precēmDokumentācijas iesniegšana dabas resursu nodokĜa  atbrīvojumu saĦemšanai par videi katīgām precēmDokumentācijas iesniegšana dabas resursu nodokĜa  atbrīvojumu saĦemšanai par videi katīgām precēmDokumentācijas iesniegšana dabas resursu nodokĜa  atbrīvojumu saĦemšanai par videi katīgām precēm 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVAFA 

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    NodokĜa maksātājam - jānoslēdz līgums par piedalīšanos apsaimniekošanas sistēmā ar kādu no apsaimniekotājiem, kas izveidojis 
apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis līgumu ar LVAFA. 
Apsaimniekotājam - jāizveido apsaimniekošanas sistēma, jāiesniedz iesniegums LVAFA, saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1294 prasībām, 
tai skaitā videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas plāns. 
NokokĜa maksātājs, kas pats izveidojis apsaimniekošanas sistēmu - jāizveido apsaimniekošanas sistēma paša uzĦēmumā, jāiesniedz 
iesniegums LVAFA, saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1294 prasībām, tai skaitā videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas plāns. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Dabas resursu nodokĜa likums, LR MK 03.11.09 noteikumi Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokĜa samaksas par videi 
kaitīgām precēm" 

           
 Nozares,Nozares,Nozares,Nozares, uz kurām prasība attiecināma: uz kurām prasība attiecināma: uz kurām prasība attiecināma: uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
DADADADA    379379379379    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Dokumentācijas iDokumentācijas iDokumentācijas iDokumentācijas iesniegšana dabas resursu nodokĜa  atbrīvojumu saĦemšanai par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda esniegšana dabas resursu nodokĜa  atbrīvojumu saĦemšanai par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda esniegšana dabas resursu nodokĜa  atbrīvojumu saĦemšanai par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda esniegšana dabas resursu nodokĜa  atbrīvojumu saĦemšanai par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda 

traukiem un piederumiemtraukiem un piederumiemtraukiem un piederumiemtraukiem un piederumiem 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVAFA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    NodokĜa maksātājam jānoslēdz līgums par piedalīšanos apsaimniekošanas sistēmā ar kādu no apsaimniekotājiem, kas izveidojis 
apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis līgumu ar LVAFA 
Apsaimniekotājam jāizveido izlietotā iepakojuma apasiamniekošanas sistēma, jāiesniedz iesniegums LVAFA, saskaĦā ar MK noteikumu 
Nr.1293 prasībām, tai skaitā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas plāns 
NokokĜa maksātājs, kas pats izveidojis apsaimniekošanas sistēmu - jāizveido izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēma paša 
uzĦēmumā, jāiesniedz iesniegums LVAFA, saskaĦā ar MK noteikumu Nr.1293 prasībām, tai skaitā izlietotā iepakojuma 
apsaimniekošanas plāns 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Dabas resursu nodokĜa likums, LR MK 03.11.09 noteikumi Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokĜa samaksas par 
iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    381381381381    
    

Prasība NrPrasība NrPrasība NrPrasība Nr..... . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Drošības pārskata vai Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas saskaĦošana (rūpnieciskajām darbībām)Drošības pārskata vai Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas saskaĦošana (rūpnieciskajām darbībām)Drošības pārskata vai Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas saskaĦošana (rūpnieciskajām darbībām)Drošības pārskata vai Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas saskaĦošana (rūpnieciskajām darbībām) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVPVB 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāizveido un jāuztur drošības sistēma, kas nodrošina sistemātisku un regulāru rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu un riska 
samazināšanas pasākumu plānošanu, izvērtēšanu, izpildi un kontroli savā objektā un tā  teritorijā, lai nepieĜautu rūpnieciskās avārijas, 
nodrošinātu darbinieku, apkārtējo iedzīvotāju un sabiedrības drošību un aizsargātu tos no rūpnieciskās avārijas kaitīgās iedarbības, kā 
arī saglabātu kvalitatīvu vidi, bet, ja notikusi avārija, – atjaunotu vides kvalitāti. Par paveikto un iepriekšminēto darbību plānoto 
īstenošanu komersantam jāsagatavo rūpniecisko avāriju novēršanas dokumentācija (drošības pārskats vai programma) un jāiesniedz 
Vides pārraudzības valsts birojā (turpmāk -VPVB) izvērtēšanai. Prasība neattiecas uz visiem komersantiem, bet tikai uz tiem, kuru 
stacionārie objekti var izraisīt smagas avārijas, tas ir lielas bīstamo vielu noplūdes, ugunsgrēkus vai sprādzienus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 19.07.05 noteikumi Nr. 532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" 
           
 Nozares,Nozares,Nozares,Nozares, uz kurām prasība attiecināma: uz kurām prasība attiecināma: uz kurām prasība attiecināma: uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
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PPPPPPPP    358358358358    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    SaskaĦotas piesārSaskaĦotas piesārSaskaĦotas piesārSaskaĦotas piesārĦojuma izpētes programmas sanācijas pasākumu veikšanaiĦojuma izpētes programmas sanācijas pasākumu veikšanaiĦojuma izpētes programmas sanācijas pasākumu veikšanaiĦojuma izpētes programmas sanācijas pasākumu veikšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbildīgā institūcija uzdod sanācijas veicējam izstrādāt sanācijas programmu, kurā norādīts sanācijas mērėis, metodes, piesardzības 
pasākumi, kas jāievēro, veicot sanāciju, noteikti termiĦi, kādos sanācijas veicējs informē atbildīgo institūciju par veiktajiem sanācijas 
pasākumiem, un ietverts paredzētais monitorings pēc sanācijas darbu pabeigšanas. Sanācijas programmu apstiprina atbildīgā 
institūcija. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par piesārĦojumu 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    209209209209    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Drošības konsultanta (padomnieka) norīkošana un ATD informēšanaDrošības konsultanta (padomnieka) norīkošana un ATD informēšanaDrošības konsultanta (padomnieka) norīkošana un ATD informēšanaDrošības konsultanta (padomnieka) norīkošana un ATD informēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ATD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants savā uzĦēmumā rakstiski norīko vienu vai vairākus dro�šības konsultantus (padomniekus), kas kontrolē tiesību aktu normu 
ievērošanu bīstamo kravu pārvadājumu jomā un samazina risku cilvēka dzīvībai, veselībai, personas mantai un videi. Par drošības 
konsultanta (padomnieka) iecelšanu uzĦēmumā komersants mēneša laikā iesniedz paziĦojumu (1.pielikums) valsts sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk - Autotransporta direkcija) (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar 
autotransportu) vai Valsts dzelzceĜa tehniskajā inspekcijā (ja bīstamās kravas tiek pārvadātas ar dzelzceĜa transportu). Autotransporta 
direkcija un Valsts dzelzceĜa tehniskā inspekcija veido attiecīgā transporta veida drošības konsultantu (padomnieku) uzskaites reăistru, 
kā arī administrē un uzrauga drošības konsultantu (padomnieku) darbību. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 21.02.06. noteikumi Nr. 156 "Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un 
darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā" 

           
 Nozares, uz kurām prasīNozares, uz kurām prasīNozares, uz kurām prasīNozares, uz kurām prasība attiecināma:ba attiecināma:ba attiecināma:ba attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

SSSSpeciālās peciālās peciālās peciālās 
pārvadājumu atĜaujaspārvadājumu atĜaujaspārvadājumu atĜaujaspārvadājumu atĜaujas    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    205205205205    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pašpārvadājumu sertifikāta saĦemšana izmaPašpārvadājumu sertifikāta saĦemšana izmaPašpārvadājumu sertifikāta saĦemšana izmaPašpārvadājumu sertifikāta saĦemšana izmantotajam kravas transporta līdzekĜimntotajam kravas transporta līdzekĜimntotajam kravas transporta līdzekĜimntotajam kravas transporta līdzekĜim 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ATD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam atĜauts veikt iekšzemes un starptautiskos kravas pašpārvadājumus ar kravas autotransporta līdzekli, kura kopējā 
pieĜaujamā masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz 6 tonnas vai kura pieĜaujamā celtspēja, ieskaitot piekabes, pārsniedz 3,5 tonnas, ja 
konkrētajam autotransporta līdzeklim ir pašpārvadājumu sertifikāts. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 20.04.04. noteikumi Nr. 327 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās Speciālās Speciālās Speciālās 
pārvadājumu atĜaujaspārvadājumu atĜaujaspārvadājumu atĜaujaspārvadājumu atĜaujas    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    63636363    
    

PrasīPrasīPrasīPrasība Nr.ba Nr.ba Nr.ba Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata par akcīzes nodokĜa marku apriti iepriekšējā mēnesī iesniegšana VIDPārskata par akcīzes nodokĜa marku apriti iepriekšējā mēnesī iesniegšana VIDPārskata par akcīzes nodokĜa marku apriti iepriekšējā mēnesī iesniegšana VIDPārskata par akcīzes nodokĜa marku apriti iepriekšējā mēnesī iesniegšana VID Akcīzes preču pārskatiAkcīzes preču pārskatiAkcīzes preču pārskatiAkcīzes preču pārskati    
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants, kurš saĦēmis akcīzes nodokĜa markas, katru mēnesi iesniedz pārskatu par akcīzes nodokĜa marku apriti iepriekšējā mēnesī. 
Ja komersants ir konstatējis, ka saĦemtās akcīzes nodokĜa markas ir nederīgas, komersants attiecīgajā taksācijas periodā, iesniedzot 
pārskatu par akcīzes nodokĜa marku apriti, ar iesniegumu iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā arī informāciju par konstatētajām 
neatbilstībām, norādot akcīzes nodokĜa marku daudzumu, sēriju un numuru intervālu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.04.10. noteikumi Nr.320 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marėē ar akcīzes nodokĜa markām" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    64646464    

    

Prasība NPrasība NPrasība NPrasība Nr.r.r.r.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskatu par alkoholisko dzērienu, tajā skaitā alus, tabakas izstrādājumu un degvielas apriti iepriekšējā mēnesī iesniegšana Pārskatu par alkoholisko dzērienu, tajā skaitā alus, tabakas izstrādājumu un degvielas apriti iepriekšējā mēnesī iesniegšana Pārskatu par alkoholisko dzērienu, tajā skaitā alus, tabakas izstrādājumu un degvielas apriti iepriekšējā mēnesī iesniegšana Pārskatu par alkoholisko dzērienu, tajā skaitā alus, tabakas izstrādājumu un degvielas apriti iepriekšējā mēnesī iesniegšana 

VIDVIDVIDVID 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam, kurš saĦēmis speciālo atĜauju (licenci) (izĦemot speciālo atĜauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu 
mazumtirdzniecībai) vai veic darbības ar akcīzes precēm kā neapstiprināts tirgotājs, pārsūtītājtirgotājs vai importētājs, kā arī 
komersantam, kas ieved akcīzes preces (izĦemot kafiju un bezalkoholiskos dzērienus) patēriĦam LR jāiesniedz pārskats par alkoholisko 
dzērienu, tajā skaitā alus, tabakas izstrādājumu un degvielas apriti iepriekšējā mēnesī . 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.08.05. noteikumi Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Akcīzes preču pārskatiAkcīzes preču pārskatiAkcīzes preču pārskatiAkcīzes preču pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    65656565    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.....        

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ikmēneša pārskatu par naftas produktu (degvielas) rezervēm, rezervju pakalpojumiem un rezervju uzglabāšanas Ikmēneša pārskatu par naftas produktu (degvielas) rezervēm, rezervju pakalpojumiem un rezervju uzglabāšanas Ikmēneša pārskatu par naftas produktu (degvielas) rezervēm, rezervju pakalpojumiem un rezervju uzglabāšanas Ikmēneša pārskatu par naftas produktu (degvielas) rezervēm, rezervju pakalpojumiem un rezervju uzglabāšanas 

pakalpojumiem iesniegšana VIDpakalpojumiem iesniegšana VIDpakalpojumiem iesniegšana VIDpakalpojumiem iesniegšana VID 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Katru mēnesi licencēts komersants aizpilda ar MK noteikumiem apstiprinātas pārskatu formas (3 veidi) un iesniedz tās VID 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 27.06.06. noteikumi Nr.541 "Naftas produktu rezerves izveidošanas un uzglabāšanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība attiecināma:tiecināma:tiecināma:tiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Akcīzes preču pārskatiAkcīzes preču pārskatiAkcīzes preču pārskatiAkcīzes preču pārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    76767676    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācija sniegšana par plombu numuriemInformācija sniegšana par plombu numuriemInformācija sniegšana par plombu numuriemInformācija sniegšana par plombu numuriem 

          

 KonKonKonKontrolējošā institūcija:trolējošā institūcija:trolējošā institūcija:trolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja komersants normatīvajos aktos muitas jomā noteiktajos gadījumos izmanto Valsts ieĦēmumu dienestā iegādātās plombas, tam ir 
pienākums katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniegt Valsts ieĦēmumu dienestā informāciju par izlietoto plombu numuriem. 
Plombas nepieciešamas muitošanas procedūru gadījumos. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 04.08.09. Noteikumi nr. 854 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, vienoto atĜauju, atzītā komersanta 
sertifikātu un atzītā nosūtītāja un atzītā saĦēmēja statusu" 

           

Muitas pārskatiMuitas pārskatiMuitas pārskatiMuitas pārskati    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    311311311311    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana ūdens informatīvajā sistēmā (2Pārskata iesniegšana ūdens informatīvajā sistēmā (2Pārskata iesniegšana ūdens informatīvajā sistēmā (2Pārskata iesniegšana ūdens informatīvajā sistēmā (2----Ūdens)Ūdens)Ūdens)Ūdens) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ūdens veidlapu aizpilda operatori, kuriem ir spēkā esoša atĜauja A vai B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai. Ūdens resursu 
lietotājs ne vēlāk kā līdz 31. janvārim ievada LVĂMC tiešsaistes datu bāzē atskaiti par iepriekšējā kalendārajā gadā Ħemto un izmantoto 
ūdens daudzumu, kā arī par notekūdeĦu attīrīšanu un novadīšanu vidē, paliekošā piesārĦojuma slodzi, izmantotajām notekūdeĦu 
testēšanas metodēm un notekūdeĦu dūĦu ražošanu, izvietošanu vai izmantošanu 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.12.08 noteikumi Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statVides statVides statVides statistikas istikas istikas istikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    350350350350    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    PrasPrasPrasPrasība:   ība:   ība:   ība:    SaskaĦoti statistiskie pārskati "2SaskaĦoti statistiskie pārskati "2SaskaĦoti statistiskie pārskati "2SaskaĦoti statistiskie pārskati "2----ūdens"ūdens"ūdens"ūdens" 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reăionālā vides pārvalde: 
1. kontrolē pārskatu veidlapās iekĜautās informācijas atbilstību noteik�tajām prasībām un pārskatu veidlapu iesniegšanu noteiktajos 
termiĦos; 
2. izvērtē pārskatu veidlapās sniegto informāciju, izdarot par to attiecīgu atzīmi elektroniskās datubāzes kontroles modulī. Ja informācija 
ir kĜūdaina, par to paziĦo personai, kura iesniegusi attiecīgo pārskata veidlapu, uzliek tai par pienākumu veikt nepieciešamos labojumus 
un nosaka termiĦus to izpildei, par to paziĦojot centram. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.12.08 noteikumi Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    313313313313    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšanPārskata iesniegšanPārskata iesniegšanPārskata iesniegšana atkritumu informatīvajā sistēmā (3a atkritumu informatīvajā sistēmā (3a atkritumu informatīvajā sistēmā (3a atkritumu informatīvajā sistēmā (3----Atkritumi)Atkritumi)Atkritumi)Atkritumi) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām"  pārslatu par atkritumiem 
iesniedz operatori, kuriem ir spēkā esoša atĜauja A vai B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai, kā arī komersanti, kuriem ir 
izsniegtas jebkādas atkritumu apsaimniekošanas atĜaujas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.12.08 noteikumi Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    351351351351    Vides Vides Vides Vides statistikas statistikas statistikas statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati        

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    SaskaĦoti statistiskie pārskati Nr.3. "Pārskats par atkritumiem"SaskaĦoti statistiskie pārskati Nr.3. "Pārskats par atkritumiem"SaskaĦoti statistiskie pārskati Nr.3. "Pārskats par atkritumiem"SaskaĦoti statistiskie pārskati Nr.3. "Pārskats par atkritumiem" 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reăionālā vides pārvalde: 
1. kontrolē pārskatu veidlapās iekĜautās informācijas atbilstību noteik�tajām prasībām un pārskatu veidlapu iesniegšanu noteiktajos 
termiĦos; 
2. izvērtē pārskatu veidlapās sniegto informāciju, izdarot par to attiecīgu atzīmi elektroniskās datubāzes kontroles modulī. Ja informācija 
ir kĜūdaina, par to paziĦo personai, kura iesniegusi attiecīgo pārskata veidlapu, uzliek tai par pienākumu veikt nepieciešamos labojumus 
un nosaka termiĦus to izpildei, par to paziĦojot centram. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.12.08 noteikumi Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
ARARARAR    310310310310    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas iesniegšana par realizētajiem bīstamo atkritumu pārvadājumiemInformācijas iesniegšana par realizētajiem bīstamo atkritumu pārvadājumiemInformācijas iesniegšana par realizētajiem bīstamo atkritumu pārvadājumiemInformācijas iesniegšana par realizētajiem bīstamo atkritumu pārvadājumiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Bīstamo atkritumu pārvadājumu kartes - pavadzīmes aizpildīšana BAPUS no bīstamo atkritumu nosūtītāja puses (tālāk to aizpilda 
pārvadātājs un saĦēmējs). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 16.12.08. noteikumi Nr. 1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marėēšanas un 
pārvadājumu uzskaites kārtība" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statVides statVides statVides statistikas istikas istikas istikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    363363363363    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Vides monitoringa gada pārskata iesniegšanaVides monitoringa gada pārskata iesniegšanaVides monitoringa gada pārskata iesniegšanaVides monitoringa gada pārskata iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    A kategorijas un B kategorijas darbības veicēji sastāda gada pārskatu par monitoringa rezultātiem un nosūta to atĜaujas izsniedzējam un 
attiecīgajai pašvaldībai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par piesārĦojumu 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x x x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    317317317317    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ozona noārdošo vielu lietošanas uzskaite un pārskatsOzona noārdošo vielu lietošanas uzskaite un pārskatsOzona noārdošo vielu lietošanas uzskaite un pārskatsOzona noārdošo vielu lietošanas uzskaite un pārskats 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar 2005. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.688 Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām 
siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aăenti 4. pantu komersanti vai iestādes, kas izmanto ozona slāni noārdošās vielas vai aukstuma 
aăentus, katru gadu līdz 1. februārim LVĂMC iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar aukstuma aăentiem vai ozona 
slāni noārdošajām vielām. 

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 06.09.05 noteikumi Nr. 688 "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma 
aăenti" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    55555555    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Akcīzes preču pieĦemšanas un uzglabāšanas nodrošināšana atbilstoši normatīvajiem aktiemAkcīzes preču pieĦemšanas un uzglabāšanas nodrošināšana atbilstoši normatīvajiem aktiemAkcīzes preču pieĦemšanas un uzglabāšanas nodrošināšana atbilstoši normatīvajiem aktiemAkcīzes preču pieĦemšanas un uzglabāšanas nodrošināšana atbilstoši normatīvajiem aktiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Akcīzes preču pieĦemšana vai uzglabāšana ir atĜauta tikai speciālajā atĜaujā (licencē) norādītajās vietās. Akcīzes preču realizācija vai 
pārvietošana ir atĜauta tikai no speciālajā atĜaujā (licencē) norādītajām vietām. Marėētās preces uzglabā atsevišėi no nemarėētajām 
precēm. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar nefasētajiem alkoholiskajiem dzērieniem vai nefasēto degvielu, nefasētos alkoholiskos 
dzērienus vai nefasēto degvielu drīkst uzglabāt tikai normatīvo aktu prasībām metroloăijas, vides un ugunsdrošības jomā atbilstošās 
stacionārās degvielas un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas tvertnēs vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.08.05. noteikumi Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijĖīmijĖīmijĖīmijaaaa    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču 
uzskaites, uzskaites, uzskaites, uzskaites, 
glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    54545454    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Akcīzes preču uzskaites veikšana un izsekojamības nodrošināšana ražošanas, sajaukšAkcīzes preču uzskaites veikšana un izsekojamības nodrošināšana ražošanas, sajaukšAkcīzes preču uzskaites veikšana un izsekojamības nodrošināšana ražošanas, sajaukšAkcīzes preču uzskaites veikšana un izsekojamības nodrošināšana ražošanas, sajaukšanas, apstrādes, pārstrādes vai anas, apstrādes, pārstrādes vai anas, apstrādes, pārstrādes vai anas, apstrādes, pārstrādes vai 

fasēšanas procesosfasēšanas procesosfasēšanas procesosfasēšanas procesos 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražojot, sajaucot, apstrādājot, pārstrādājot vai fasējot akcīzes preces (izĦemot bezalkoholiskos dzērienus, kafiju un tabakas 
izstrādājumus, kā arī fasējot gāzi, kas nav paredzēta dzirksteĜaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai, un ražojot alu), komersants tā 
noteiktajā kārtībā uzskaita šīs preces, nodrošinot minēto procesu izsekojamību. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.08.05. noteikumi Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču 
uzskaites, uzskaites, uzskaites, uzskaites, 
glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    58585858    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Akcizēto preču atsevišėas uzskaites vešanaAkcizēto preču atsevišėas uzskaites vešanaAkcizēto preču atsevišėas uzskaites vešanaAkcizēto preču atsevišėas uzskaites vešana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Akcīzes preces to uzglabāšanas un realizācijas vietās uzskaita atsevišėi no citām precēm, nodrošinot uzskaiti un dokumentu glabāšanu 
un pavaddokumentu uzskaites žurnālu vešanu atbilstoši saĦemto speciālo atĜauju (licenču) veidiem. Tas attiecināms arī uz 
bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju. Ja akcīzes preces uzskaita datorprogrammā, komersants vismaz reizi mēnesī izdrukā reăistrēto 
aktuālo informāciju un izdrukas brošē. Izdrukas glabā preču uzskaites vietā vienu gadu no izdrukāšanas dienas. Degvielas uzskaiti atĜauts 
kārtot, par mērvienību izmantojot gan kilogramus, gan litrus. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.08.05. noteikumi Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 

Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču 
uzskaites, uzskaites, uzskaites, uzskaites, 
glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites 
prasībasprasībasprasībasprasības    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    59595959    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Akcīzes preču ievešanai/ izvešanai pavaddokumentu noformēšana un iesniegšana attiecīgajā VID muitas iestādēAkcīzes preču ievešanai/ izvešanai pavaddokumentu noformēšana un iesniegšana attiecīgajā VID muitas iestādēAkcīzes preču ievešanai/ izvešanai pavaddokumentu noformēšana un iesniegšana attiecīgajā VID muitas iestādēAkcīzes preču ievešanai/ izvešanai pavaddokumentu noformēšana un iesniegšana attiecīgajā VID muitas iestādē 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Akcīzes preču pavaddokuments par akcīzes preču ievešanu / izvešanu Ĝauj kontrolēt akcīzes preču apriti un ir pamats akcīzes nodokĜa 
atmaksas pieprasīšanai no VID. Akcīzespreču, kurām piemēro akcīzes nodokĜa atlikto maksāšanu nosūtīšanai un saĦemšanai izmanto 
administratīvo akcīzes preču pavaddokumentu (turpmāk - pavaddokuments). Pavaddokumentam ir pieci eksemplāri. Nosūtītājs iesniedz 
Valsts ieĦemumu dienestā pavaddokumenta 5.eksemplāru pirms akcīzes preču nosūtīšanas, bet saĦēmējs iesniedz 3. un 4.eksemplāru 
pēc akcīzes preču saĦemšanas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.03.04. noteikumi Nr.215 "Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒĒĒĒdināšanadināšanadināšanadināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču 
uzskaites, uzskaites, uzskaites, uzskaites, 
glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    56565656    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Nefasēto alkoholiskajo dzērienu vai nefasētās degvielas uNefasēto alkoholiskajo dzērienu vai nefasētās degvielas uNefasēto alkoholiskajo dzērienu vai nefasētās degvielas uNefasēto alkoholiskajo dzērienu vai nefasētās degvielas uzglabāšanas nodrošināšana atbilstoši NAzglabāšanas nodrošināšana atbilstoši NAzglabāšanas nodrošināšana atbilstoši NAzglabāšanas nodrošināšana atbilstoši NA 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersanti, kuri veic komercdarbību ar nefasētiem alkoholiskajiem dzērieniem vai nefasētu degvielu, nefasētos alkoholiskos dzērienus 
vai nefasēto degvielu drīkst uzglabāt tikai normatīvo aktu prasībām metroloăijas, vides un ugunsdrošības jomā atbilstošās stacionārās 
degvielas un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas tvertnēs vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.08.05. noteikumi Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču 
uzskaites, uzskaites, uzskaites, uzskaites, 
glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    57575757    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Spirta aprites kārtības ievērošana  farmaceitiskās darbības uzĦēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzĦēmumos, Spirta aprites kārtības ievērošana  farmaceitiskās darbības uzĦēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzĦēmumos, Spirta aprites kārtības ievērošana  farmaceitiskās darbības uzĦēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzĦēmumos, Spirta aprites kārtības ievērošana  farmaceitiskās darbības uzĦēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzĦēmumos, 

aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnāaptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnāaptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnāaptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersanta vadītājs ir atbildīgs 
*par spirta ievešanas, iegādes, uzglabāšanas, fasēšanas, marėēšanas, mērīšanas, uzskaites, izplatīšanas un izmantošanas kārtības 
nodrošināšanu;  
*par to, lai spirts tiktu izmantots tikai zāĜu un veterināro zāĜu ražošanā un zāĜu izgatavošanā aptiekā;  
*par to, lai spirts tiktu izplatīts tikai tām aptiekām, farmaceitiskās darbības uzĦēmumiem un veterinārfarmaceitiskās darbības 
uzĦēmumiem, kuri saĦēmuši atbilstošu speciālo atĜauju (licenci); 
*par to, lai spirts tiktu izsniegts ārstnieciskām vajadzībām pret recepti vai saskaĦā ar ārstniecības iestādes, veterinārmedicīniskās 
aprūpes iestādes vai praktizējoša veterinārārsta pieprasījumu;  
*par to, lai spirts tiktu izmantots tikai ārstniecībā vai veterinārmedicīnā;  
*par patērētā spirta daudzumu. 

Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču Akcīzes preču 
uzuzuzuzskaites, skaites, skaites, skaites, 
glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites glabāšanas, aprites 
prasībasprasībasprasībasprasības    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 31.05.05. noteikumi Nr. 377 "Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzĦēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības 
uzĦēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    77777777    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču uzskaite muitas noliktavāsPreču uzskaite muitas noliktavāsPreču uzskaite muitas noliktavāsPreču uzskaite muitas noliktavās 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Preces uzskaita rakstiski, izmantojot attiecīgi šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minēto preču uzskaites žurnālu. Pēc saskaĦošanas ar 
uzraudzības muitas iestādi preces var uzskaitīt tikai elektroniski. Elektroniskajā preču uzskaitē norāda visas attiecīgi šo noteikumu 1. un 
2.pielikumā minētās ziĦas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 03.01.06. notekumi Nr. 16 "Muitas noliktavu darbības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču muitošanas, Preču muitošanas, Preču muitošanas, Preču muitošanas, 
uzskaites un uzskaites un uzskaites un uzskaites un 
glabāšanglabāšanglabāšanglabāšanas prasībasas prasībasas prasībasas prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    79797979    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču uzskaite pagaidu uzglabāšanas vietāsPreču uzskaite pagaidu uzglabāšanas vietāsPreču uzskaite pagaidu uzglabāšanas vietāsPreču uzskaite pagaidu uzglabāšanas vietās 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pagaidu uzglabāšanas vietā preces uzskaita pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs vai tā pilnvarotā persona. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 09.05.06. noteikumi  Nr. 370 "Pirmsmuitošanas darbību noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdTirdTirdTirdzniecībazniecībazniecībazniecība    

Preču muitošanas, Preču muitošanas, Preču muitošanas, Preču muitošanas, 
uzskaites un uzskaites un uzskaites un uzskaites un 
glabāšaglabāšaglabāšaglabāšanas prasībasnas prasībasnas prasībasnas prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    206206206206    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Papildu dokumentācijas uzglabāšana transporta līdzeklīPapildu dokumentācijas uzglabāšana transporta līdzeklīPapildu dokumentācijas uzglabāšana transporta līdzeklīPapildu dokumentācijas uzglabāšana transporta līdzeklī 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ATD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Veicot pašpārvadājumus, autotransporta līdzekĜa vadītājs papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par 
autopārvadājumiem un ceĜu satiksmi, glabā autotransporta līdzeklī šādus dokumentus: 
- sertifikāta oriăinālu, kurā norādīts attiecīgā autotransporta līdzekĜa reăistrācijas numurs; 
- autotransporta līdzekĜa vadītāja darba līgumu vai tā izrakstu, ja autotransporta līdzekli nevada pats komersants; 
-  ja komersants autotransporta līdzekli nomā, - autotransporta līdzekĜa nomas līgumu vai tā izrakstu 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 20.04.04. noteikumi Nr. 327 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Kravu pārvadājumu Kravu pārvadājumu Kravu pārvadājumu Kravu pārvadājumu 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    229229229229    Speciālās īpašuma Speciālās īpašuma Speciālās īpašuma Speciālās īpašuma 
apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas     

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Saimnieciskās darbības veikšana kultūras pieminekĜu aizsardzības zonāsSaimnieciskās darbības veikšana kultūras pieminekĜu aizsardzības zonāsSaimnieciskās darbības veikšana kultūras pieminekĜu aizsardzības zonāsSaimnieciskās darbības veikšana kultūras pieminekĜu aizsardzības zonās 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VKPAI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Saimnieciskā darbība kultūras pieminekĜu aizsardzības zonās veicama, saglabājot kultūras pieminekĜa vēsturiski nozīmīgo plānojumu un 
telpisko struktūru, kultūrslāni, piemineklim atbilstošo vidi, ainavu, apzaĜumošanas un labiekārtošanas raksturu, kā arī nodrošinot 
kultūras pieminekĜa vizuālo uztveri. / Būvniecība un citi darbi kultūras pieminekĜa aizsardzības zonā, kas var pārveidot kultūras pieminekli 
vai ainavu, veicami, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus, kā arī nodrošinot pasākumus kultūras pieminekĜa 
saglabāšanai. Minētos pasākumus iekĜauj būvniecības vai citu darbu projektā un tāmē, tos finansē būvniecības ierosinātājs vai 
finansētājs un pārbauda inspekcija. (Koku ciršana, ceĜu ierīkošana, meža izstrādes darbi, dīėu rakšana - jebkuri citi darbi, kas fiziski 
pārveido kultūras pieminekli, tā teritoriju vai aizsardzības zonu.) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 26.08.03. noteikumi Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekĜu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts 
pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešėiršanu" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    318318318318    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Atkritumu apsaimniekošanas prasībasAtkritumu apsaimniekošanas prasībasAtkritumu apsaimniekošanas prasībasAtkritumu apsaimniekošanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VIDM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot pašvaldības 
izdotos saistošos noteikumus un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu ar komersantu, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību, kā arī sedz sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē 
radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas izmaksas, ietverot dalītās vākšanas un šėirošanas izmaksas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Atkritumu apsaimniekošanas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībBūvniecībBūvniecībBūvniecībaaaa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Atkritumu Atkritumu Atkritumu Atkritumu 
apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas 
pppprasībasrasībasrasībasrasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    319319319319    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Bīstamo atkritumu nodalīta glabāšana un apsaimniekošanaBīstamo atkritumu nodalīta glabāšana un apsaimniekošanaBīstamo atkritumu nodalīta glabāšana un apsaimniekošanaBīstamo atkritumu nodalīta glabāšana un apsaimniekošana 

          

 Kontrolējošā institūKontrolējošā institūKontrolējošā institūKontrolējošā institūcija:cija:cija:cija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs: 
1) atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem; 
2) uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu; 
3) nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saĦēmusi atĜauju veikt bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu; 
4) sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Atkritumu apsaimniekošanas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdTirdTirdTirdzniecībazniecībazniecībazniecība    

Atkritumu Atkritumu Atkritumu Atkritumu 
apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

Atkritumu Atkritumu Atkritumu Atkritumu PPPPPPPP    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     328328328328        Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Izlietotā iepakojuma materiāla reăenerācijas prasībasIzlietotā iepakojuma materiāla reăenerācijas prasībasIzlietotā iepakojuma materiāla reăenerācijas prasībasIzlietotā iepakojuma materiāla reăenerācijas prasības 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kilogramiem un kurš nav noslēdzis līgumu par 
izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ar iepakojuma apsaimniekotāju, nodrošina katra konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla veida 
procentuālā apjoma (īpatsvara) reăenerāciju vai kopējā izlietotā iepakojuma procentuālā apjoma (īpatsvara) reăenerāciju. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoKoKoKoksneksneksneksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    362362362362    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Vides monitoringa pasākumu veikšanaVides monitoringa pasākumu veikšanaVides monitoringa pasākumu veikšanaVides monitoringa pasākumu veikšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Operators veic monitoringu saskaĦā ar atĜauju, kurā norādīti nosakāmie parametri, paraugu Ħemšanas vietas, mērījumu biežums un 
metodes, datu apkopošanas un uzglabāšanas veids. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par piesārĦojumu 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Citas vides Citas vides Citas vides Citas vides 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    366366366366    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PiesārĦoto vietu sanācijas nodrošināšana un izmaksu sePiesārĦoto vietu sanācijas nodrošināšana un izmaksu sePiesārĦoto vietu sanācijas nodrošināšana un izmaksu sePiesārĦoto vietu sanācijas nodrošināšana un izmaksu segšanagšanagšanagšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    PiesārĦojuma gadījumā operatoram jānodrošina izpētes un sanācijas pasākumi, lai likvidētu piesārĦojumu un tālāku kaitējumu videi 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par piesārĦojumu 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Citas vides Citas vides Citas vides Citas vides 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    180180180180    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PrPrPrPrasība:   asība:   asība:   asība:    Informācijas sniegšana par izmaiĦām personas datu apstrādēInformācijas sniegšana par izmaiĦām personas datu apstrādēInformācijas sniegšana par izmaiĦām personas datu apstrādēInformācijas sniegšana par izmaiĦām personas datu apstrādē 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    DVI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja mainās personas datu apstrādes tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas būtiski ietekmē personas datu apstrādes aizsardzību, 
informācija par to gada laikā jāiesniedz Datu valsts inspekcijai.  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Fizisko personu datu aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmāFarmāFarmāFarmācijacijacijacija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija 
personas datu personas datu personas datu personas datu 
apstrādeiapstrādeiapstrādeiapstrādei    

      x x x x x x x x x x x 
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DADADADA    185185185185    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    

    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜauja personas datu nodošanai uz ārvalstīm komersantiem, kas veic personas datu nodošanu uz vaAtĜauja personas datu nodošanai uz ārvalstīm komersantiem, kas veic personas datu nodošanu uz vaAtĜauja personas datu nodošanai uz ārvalstīm komersantiem, kas veic personas datu nodošanu uz vaAtĜauja personas datu nodošanai uz ārvalstīm komersantiem, kas veic personas datu nodošanu uz valstīm, kur nav Latvijā lstīm, kur nav Latvijā lstīm, kur nav Latvijā lstīm, kur nav Latvijā 
spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei atbilstošas personas datu aizsardzības. spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei atbilstošas personas datu aizsardzības. spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei atbilstošas personas datu aizsardzības. spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei atbilstošas personas datu aizsardzības.     
 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    DVI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jānoslēdz līgums par personas datu nodošanu vai arī jāsaĦem atĜauja no DVI datu nodošanai. Personas datu aizsardzības pakāpes 
novērtējumu saskaĦā veic Datu valsts inspekcija un sniedz rakstveida piekrišanu personas datu nodošanai. Lai  pārzinis varētu uzraudzīt 
attiecīgo aizsardzības pasākumu veikšanu, pārzinis un personas datu saĦēmējs noslēdz līgumu par personas datu nodošanu. 
Nosacījumus, kas obligāti iekĜaujami līgumā par personas datu nodošanu, nosaka Ministru kabinets. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Fizisko personu datu aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attiecināma:cināma:cināma:cināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija Speciālā reăistrācija 
personas datu personas datu personas datu personas datu 
apstrādeiapstrādeiapstrādeiapstrādei    

      x x x x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    207207207207    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Autopārvadājumu kontrole uz ceĜa, autAutopārvadājumu kontrole uz ceĜa, autAutopārvadājumu kontrole uz ceĜa, autAutopārvadājumu kontrole uz ceĜa, autoostās, pieturvietāsoostās, pieturvietāsoostās, pieturvietāsoostās, pieturvietās 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ATI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Autotransporta inspekcijas kontrolieris, kontrolējot transportlīdzekĜus, kuri piedalās ceĜu satiksmē, pārbauda:  
1) transportlīdzekĜa vadītāja apliecību;  
2) transportlīdzekĜa reăistrācijas dokumentus;  
3) attiecīgajam autopārvadājumam nepieciešamos autopārvadājumus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos dokumentus. 
Autotransporta inspekcijas kontrolieris pārbauda autopārvadājuma atbilstību attiecīgo autopārvadājumus reglamentējošo normatīvo 
aktu prasībām. 
Pārbaudot bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu, kontrolieris par katru pārbaudīto transportlīdzekli sastāda bīstamo kravu 
autopārvadājumu pārbaudes protokolu divos eksemplāros. 

     

 NormatīNormatīNormatīNormatīvā bāze:vā bāze:vā bāze:vā bāze:    LR MK 29.08.08. noteikumi Nr. 665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība", Autopārvadājumu likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x x x x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    208208208208    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Autopārvadājumu kontrole uzĦēmumosAutopārvadājumu kontrole uzĦēmumosAutopārvadājumu kontrole uzĦēmumosAutopārvadājumu kontrole uzĦēmumos 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ATI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Autotransporta inspekcijas kontrolieris, ja nepieciešams, pirms plānotās saimnieciskās darbības veicēja kontroles var paziĦot par 
kontroles laiku, norādot dokumentus, kas jāsagatavo kontrolei. 
Saimnieciskās darbības veicējam ir pienākums: 1) plānotās kontroles laikā nodrošināt saimnieciskās darbības veicēja pilnvarotā 
pārstāvja atrašanos kontroles vietā;  
2) uzrādīt Autotransporta inspekcijas kontrolieriem autopārvadājumus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas 
saistīti ar saimnieciskās darbības veicēja autopārvadājumu organizēšanu, un nodrošināt apstākĜus kontroles veikšanai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 29.08.08. noteikumi Nr. 665 "Autopārvadājumu kontroles kārtība", Autopārvadājumu likums 
           

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x x x x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    367367367367    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas sniegšana pēc VVD pieprasījumaInformācijas sniegšana pēc VVD pieprasījumaInformācijas sniegšana pēc VVD pieprasījumaInformācijas sniegšana pēc VVD pieprasījuma 

          

 Kontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā institūcija:itūcija:itūcija:itūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Operatoram ir jāsniedz visa Valsts vides dienesta pieprasītā informācija, ja ir aizdomas par rīcību ar tiešu draudējumu video 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Vides aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība attiecināma:ttiecināma:ttiecināma:ttiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x x x x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    377377377377    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārbaudes dzeramā ūdens nekaitīguPārbaudes dzeramā ūdens nekaitīguPārbaudes dzeramā ūdens nekaitīguPārbaudes dzeramā ūdens nekaitīguma jomāma jomāma jomāma jomā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīĜa noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 
monitoringa un kontroles kārtība”, dzeramā ūdens monitoringu īsteno, regulāri veicot dzeramā ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorijā, 
lai iegūtu informāciju par tā atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu nekaitīguma un kvalitātes prasībām, kā arī par pārmaiĦām 
dzeramajā ūdenī.  
Pa ūdensvadiem piegādātā, iedzīvotāju ikdienas lietošanai paredzētā, dzeramā ūdens kārtējo monitoringu veic ūdensapgādes 
uzĦēmums, bet auditmonitoringu – Veselības inspekcija. Pārtikas uzĦēmumos gan kārtējo monitoringu, gan auditmonitoringu organizē 
uzĦēmuma īpašnieks vai vadītājs. Komersants nodrošina atbildīgās personas klātbūtni pārbaudes laikā, uzrāda dokumentus, sniedz 
nepieciešamo informāciju un faktiski dabā parāda ūdensapgādes sistēmas ietaises un iekārtas, nodrošina iespējas Ħemt ūdens 
paraugus.   
 

     

 Normatīvā Normatīvā Normatīvā Normatīvā bāze:bāze:bāze:bāze:    MK noteikumi Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektElektElektElektronikaronikaronikaronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x x x x x x x x x x x 
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4.3. Prasības noteiktā nozarē strādājošiem komersantiem 
 

4.3.1 Pārtikas produktu ražošana (NACE 10) 
 

DADADADA    236236236236    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    IzmaiĦu reăistrēšana pārtikas uzĦēmumu darbībāIzmaiĦu reăistrēšana pārtikas uzĦēmumu darbībāIzmaiĦu reăistrēšana pārtikas uzĦēmumu darbībāIzmaiĦu reăistrēšana pārtikas uzĦēmumu darbībā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmums par izmaiĦām darbībā, kas saistītas ar pārtikas apriti, elektroniski vai rakstiski informē dienestu pirms šo izmaiĦu 
ieviešanas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.02.10. noteikumi Nr. 104 "Pārtikas uzĦēmumu atzīšanas un reăistrācijas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    244244244244    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kautuvju uzraudzībaKautuvju uzraudzībaKautuvju uzraudzībaKautuvju uzraudzība 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1.Slēdz līgumu ar PVD par veterinārās ekspertīzes un pastāvīgas veterinārās uzraudzības veikšanu gaĜas ieguves uzĦēmumā.  2.Bez valsts 
pilnvarota veterinārārsta (vai palīga) klātbūtnes nedrīkst veikt gaĜas iegūšanu 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdiĒdiĒdiĒdināšananāšananāšananāšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    237237237237    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana ăenētiski modificētu organismu izplatAtĜaujas saĦemšana ăenētiski modificētu organismu izplatAtĜaujas saĦemšana ăenētiski modificētu organismu izplatAtĜaujas saĦemšana ăenētiski modificētu organismu izplatīšanai vidē vai tirgū.īšanai vidē vai tirgū.īšanai vidē vai tirgū.īšanai vidē vai tirgū. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtiku, kura satur ăenētiski modificētus organismus vai ir ražota no tiem, Latvijā drīkst izplatīt tikai pēc attiecīgas atĜaujas saĦemšanas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, Ăenētiski modificēto organismu aprites likums, LR MK 26.05.09. noteikumi Nr. 457 "Noteikumi par 
kārtību, kādā ăenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atĜaujas izsniegšanas kārtību, kā ar 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    238238238238    Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrāreăistrāreăistrāreăistrācija un cija un cija un cija un     

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. 

drošības klasei.drošības klasei.drošības klasei.drošības klasei. 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iesniegums par ăenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū. Ăenētiski modificēto organismu vides riska novērtējums, kas 
izdarīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par ăenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloăiju Informācijas kopsavilkums. 
Cita informācija, kas saistīta ar konkrēto ăenētiski modificēto organismu un ko persona uzskata par būtisku, vai arī atsauce uz 
informāciju, ko iepriekš publiskojušas citas personas, ja tā nav ierobežotas pieejamības informācija vai minētā persona ir devusi 
rakstisku piekrišanu informācijas izmantošanai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ăenētiski modificēto organismu aprites likums, LR MK 22.09.08. noteikumi Nr. 784 "Ăenētiski modificēto organismu ierobežotās 
izmantošanas un atĜaujas izsniegšanas kārtība" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    239239239239    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un 

veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrāveterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrāveterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrāveterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrā 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Uztura bagātinātājus, kas ražoti trešajās valstīs un līdz šim nav laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, atĜauts ievest un izplatīt 
Latvijā, ja tie atbilst Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem par pārtiku, tai skaitā uztura bagātinātājiem, un ja tie ir 
reăistrēti PVD. Uztura bagātinātājus, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, atĜauts ievest un laist tirgū 
Latvijā, iepriekš par to paziĦojot PVD. 

     

 NormatīNormatīNormatīNormatīvā bāze:vā bāze:vā bāze:vā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 20.09.05. noteikumi Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marėējuma 
prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reăistrācijas kārtību" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas izplatīšanas izplatīšanas izplatīšanas atĜaujasatĜaujasatĜaujasatĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    240240240240    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Diētiskās pārtikas atbilstības Diētiskās pārtikas atbilstības Diētiskās pārtikas atbilstības Diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšana un reăistrācija diētiskas pārtikas reăistrānovērtēšana un reăistrācija diētiskas pārtikas reăistrānovērtēšana un reăistrācija diētiskas pārtikas reăistrānovērtēšana un reăistrācija diētiskas pārtikas reăistrā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    PVD izskata ražotāja vai tirgotāja iesniegtos dokumentus, novērtē diētiskās pārtikas atbilstību normatīvo aktu prasībām un pieĦem 
lēmumu par diētiskās pārtikas reăistrāciju datu bāzē. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 10.05.2005. noteikumi Nr.323 „Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas 
nekaitīgumam, kvalitātei un marėējumam, kā arī diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas un tās izmaksas segšanas kārtība” 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    241241241241    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests izsniedz atĜaujas 
dabīgā minerālūdens izplatīšanai.  UzĦēmējam iesniedzot nepieciešamos dokumentus, Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas centrs 
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tos izskata un sagatavo lēmumu par atĜaujas izsniegšanu, kā arī izsniedz atĜauju dabīgā minerālūdens izplatīšanai. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 23.08.05. noteikumu Nr. 634 “Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens 
obligātajām nekaitīguma un marėējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atĜaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz 
izsniegšanas 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektrElektrElektrElektronikaonikaonikaonika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    242242242242    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Produktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstāProduktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstāProduktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstāProduktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstā 

          

 KontrolējošāKontrolējošāKontrolējošāKontrolējošā institūcija: institūcija: institūcija: institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu Ministru kabinets nosaka sastāva, marėējuma un reklāmas prasības pārtikas produktiem, 
kas paredzēti bērniem no dzimšanas līdz 12 mēnešu vecumam. UzĦēmējam iesniedzot nepieciešamos dokumentus mākslīgo maisījumu 
zīdaiĦiem paziĦošanai, Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas centrs iekĜauj produktu mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 26.05.08. noteikumi Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiĦiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiĦiem" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    245245245245    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksportam un tirdzniecībai starp ES Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksportam un tirdzniecībai starp ES Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksportam un tirdzniecībai starp ES Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksportam un tirdzniecībai starp ES 

dalībvalstīmdalībvalstīmdalībvalstīmdalībvalstīm 
          

 KontKontKontKontrolējošā institūcija:rolējošā institūcija:rolējošā institūcija:rolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants: 1) iesniedz iesniegumu PVD teritoiālajā struktūrvienībā; 2) pārliecinās PVD vai ir saskaĦots vet. (veselības) setifikāts; 
3)nodrošina importētājvalsts prasību izpildi; 

     

 Normatīvā bāNormatīvā bāNormatīvā bāNormatīvā bāze:ze:ze:ze:    Veterinārmedicīnas likums, LR MK 13.05.08.noteikumi Nr. 327 „Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) 
sertifikātu izsniegšanas kārtība”, 2005. gada 6. septembra MK noteikumi Nr. 677 "Noteikumi par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes p 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    246246246246    
    

Prasība NrPrasība NrPrasība NrPrasība Nr..... . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiem uz 3. valstiVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiem uz 3. valstiVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiem uz 3. valstiVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiem uz 3. valsti 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1)Dzīvnieka īpašnieks raksta un iesniedz iesniegumu PVD par vēlmi eksportēt dzīvniekus; 2)PVD raksta oficiālu vēstuli uz trešo valsti, ja 
līdz šim nav saskaĦotas veterinārās prasības ar šo valsti 3) trešā valsts atbild uz PVD vēstuli un atsūta veterinārās prasības;4)ja ir 
saskaĦotas veterinārās prasības  - inspektors izbrauc uz dzīvnieku novietni, veic apsekošanu un/vai izvērtē dzīvnieka identifikāciju un 
veselības statusu apliecinošos dokumentus( ja tas ir mīĜdzīvnieks-tikai dokumentu pārbaude);5) izraksta veterināro sertifikātu 6) izraksta 
rēėinu par sertifikāciju 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums, LR MK 13.05.08.noteikumi Nr. 327 „Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) 
sertifikātu izsniegšanas kārtība”, 2005. gada 6. septembra MK noteikumi Nr. 677 "Noteikumi par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes p 

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    222247474747    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku 

patēriĦam uz 3. valstipatēriĦam uz 3. valstipatēriĦam uz 3. valstipatēriĦam uz 3. valsti 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1)Eksportētājs raksta iesniegumu uz PVD par vēlmi eksportēt kravu; 2)PVD raksta oficiālu vēstuli uz trešo valsti, ja līdz šim nav saskaĦotas 
veterinārās prasības ar šo valsti 3) trešā valsts atbild uz PVD vēstuli un atsūta veterinārās prasības;4)ja ir saskaĦotas veterinārās prasības  
- inspektors izbrauc uz kravas izcelsmes vietu, veic apsekošanu, kravas pavaddokumentus;5) izraksta veterināro sertifikātu 6) izraksta 
rēėinu par sertifikāciju 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums, LR MK 13.05.08.noteikumi Nr. 327 „Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) 
sertifikātu izsniegšanas kārtība”, 2005. gada 6. septembra MK noteikumi Nr. 677 "Noteikumi par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes p 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IIIIzmitināšanazmitināšanazmitināšanazmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    248248248248    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterinārā (veselības) sertifikāta izsnieVeterinārā (veselības) sertifikāta izsnieVeterinārā (veselības) sertifikāta izsnieVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiem ESgšanas dzīvniekiem ESgšanas dzīvniekiem ESgšanas dzīvniekiem ES 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1)Dzīvnieka īpašnieks raksta un iesniedz PVD iesniegumu par vēlmi izvest dzīvniekus uz ES valsti;2)PVD inspektors izbrauc uz dzīvnieka 
novietni, veic apsekošanu, pārbauda dzīvnieku identifikāciju un veselības statusu apliecinošos dokumentus;5) izraksta ES noteikto 
veterināro sertifikātu 6) izraksta rēėinu par sertifikāciju 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums, LR MK 13.05.08.noteikumi Nr. 327 „Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) 
sertifikātu izsniegšanas kārtība”, 2005. gada 6. septembra MK noteikumi Nr. 677 "Noteikumi par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes p 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināIzmitināIzmitināIzmitināšanašanašanašana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    249249249249    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku zīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku zīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku zīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku 

patēriĦam ESpatēriĦam ESpatēriĦam ESpatēriĦam ES 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1)Ražotājs raksta un iesniedz PVD iesniegumu par vēlmi izvest kravu uz ES valsti;2)PVD inspektors izbrauc uz uzĦēmumu, veic 
apsekošanu;5) izraksta ES noteikto veterināro sertifikātu 6) izraksta rēėinu par sertifikāciju 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums, LR MK 13.05.08.noteikumi Nr. 327 „Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) 
sertifikātu izsniegšanas kārtība”, 2005. gada 6. septembra MK noteikumi Nr. 677 "Noteikumi par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes p 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmFarmFarmFarmācijaācijaācijaācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu DADADADA    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     250250250250        Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜauja svaiga piena tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja svaiga piena tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja svaiga piena tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja svaiga piena tirdzniecībai nelielos apjomos 
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 Kontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā institūcija:itūcija:itūcija:itūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tieši piegādāt pienu nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai ir atĜauts piena ražotājam, kam pieder tiešās tirdzniecības 
kvota un kas Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā ir saĦēmis piena realizācijas atĜauju. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 13.04.10. noteikumi Nr.345 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    251251251251    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜauja  olu tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja  olu tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja  olu tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja  olu tirdzniecībai nelielos apjomos 

          

 KoKoKoKontrolējošā institūcija:ntrolējošā institūcija:ntrolējošā institūcija:ntrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai olu ražotājs tieši piegādātu olas galapatērētājam vai personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē olas 
galapatērētājam Latvijas teritorijā, ir nepieciešama dienesta izsniegta olu realizācijas atĜauja nelielos apjomos gala patērētājam vai 
mazumtirdzniecībai 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    MK 02.10.2007. noteikumi Nr.665 "Higiēnas prasības olu apritei nelielā apjomā" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒĒĒĒdināšanadināšanadināšanadināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    258258258258    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Svaigu augu un dārzeĦu sertificēšana (Krievijas tirgumSvaigu augu un dārzeĦu sertificēšana (Krievijas tirgumSvaigu augu un dārzeĦu sertificēšana (Krievijas tirgumSvaigu augu un dārzeĦu sertificēšana (Krievijas tirgum)))) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants: 1) iesniedz iesniegumu PVD teritoiālajā struktūrvienībā; 2) nodrošina prasību izpildi; 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    MEMORANDS, par pesticīdu nitrātu un nitrītu saturu augu izcelsmes produktos eksportam no ES uz Krievijas Federāciju ( 2008. gada 26. 
marts) un MEMORANDS, par pasākumiem KF – ES Memoranda īstenošanai attiecībā uz augu izcelsmes produktu drošumu, piegādājot 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikPārtikPārtikPārtikaaaa    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    259259259259    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kvalitātes sertifikāts liellopu gaĜai Kvalitātes sertifikāts liellopu gaĜai Kvalitātes sertifikāts liellopu gaĜai Kvalitātes sertifikāts liellopu gaĜai (Muitas eksporta kompensācijas izsniegšanas procesa sastāvdaĜa)(Muitas eksporta kompensācijas izsniegšanas procesa sastāvdaĜa)(Muitas eksporta kompensācijas izsniegšanas procesa sastāvdaĜa)(Muitas eksporta kompensācijas izsniegšanas procesa sastāvdaĜa) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    UzĦēmējs PVD iesniedz iesniegumu; liemeĦi iegūti kautuvē, kur tiek veikta liemeĦu klasifikācija; notiek liemeĦu klasifikācijas vaksts 
uzraudzība; liemeĦus iekrauj, pārvadā, izkrauj un uzglabā PVD uzraudzībā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komisijas Regula (EK) Nr. 433/2007, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešėiršanai par liellopu gaĜu un Komisijas 
Regula (EK) 1359/2007, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešėiršanai noteiktiem atkaulotas liellopu 
ga 

           

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

IIII    373373373373    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem.Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem.Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem.Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants par monitoringa rezultātiem informē Veselības inspekciju un Pārtikas un veterināro dienestu. Komersants atbild par sniegtās 
informācijas pareizību un patiesumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 29.04.03 noteikumi Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    371371371371    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PrasībaPrasībaPrasībaPrasība:   :   :   :    PaziĦojums par darbības uzsākšanu PaziĦojums par darbības uzsākšanu PaziĦojums par darbības uzsākšanu PaziĦojums par darbības uzsākšanu ---- dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai veiktu ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu saistītu komercdarbību, šo pakalpojumu sniedzējs 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā paziĦo par darbības uzsākšanu Veselības inspekcijai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, LR MK 13.04.10 noteikumi Nr. 350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un 
deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziĦo par komercdarbības uzsākšanu" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirTirTirTirdzniecībadzniecībadzniecībadzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    232232232232    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas iesniegšana LAD par lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriĦa bilanciInformācijas iesniegšana LAD par lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriĦa bilanciInformācijas iesniegšana LAD par lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriĦa bilanciInformācijas iesniegšana LAD par lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriĦa bilanci 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LAD 
          

 Prasības apPrasības apPrasības apPrasības apraksts:raksts:raksts:raksts:    Bilanču sastādīšanai nepieciešamā informācija ietver: pārstrādei iepirkto produktu daudzumu (kopā, t.sk. no vietējiem ražotājiem); 
saražoto produktu daudzumu;  pārstrādāto un realizēto produktu daudzumu (pa izlietošanas veidiem);  lauksaimniecības produktu 
atlikumu (pārskata perioda sākumā un beigās);  lauksaimniecības produktu zudumu. Lauku atbalsta dienests savākto un apkopoto 
informāciju izmanto bilanču sastādīšanai. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 06.01.04. Noteikumi Nr 18 "Kārtība, kādā tiek pieprasīta informācija lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriĦa bilanču 
sastādīšanai" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    233233233233    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma iesniegšana LAD par  cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informācijuIesnieguma iesniegšana LAD par  cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informācijuIesnieguma iesniegšana LAD par  cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informācijuIesnieguma iesniegšana LAD par  cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informāciju 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LAD 

Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares 
pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Prasības apraPrasības apraPrasības apraPrasības apraksts:ksts:ksts:ksts:    Cukura ražotājs Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju par noslēgtajiem cukurbiešu piegādes līgumiem cukura ražošanas kvotu 
izpildei, cukura ražošanu, tirdzniecību un patēriĦu. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 13.02.07. noteikumi Nr. 119 "Cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informācijas iesniegšanas kārtība 
un saturs" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    322322322322    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja iepakotājs marėē iepakojumu, tad iepakojuma vai iepakojuma materiāla marėējumā uz iepakojuma vai tā etiėetes iepakotājs norāda 
šādu informāciju: iepakojuma materiāla veids un grafiskais simbols, kas norāda, ka iepakojuma materiāls ir reăenerējams un/vai 
pārstrādājams. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.04.02 noteikumi Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    278278278278    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Higiēnas prasību ievērošanaHigiēnas prasību ievērošanaHigiēnas prasību ievērošanaHigiēnas prasību ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas apritē iesaistītajām personām jāievēro normatīvajos aktos noteiktās personāla higiēnas prasības 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    279279279279    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kvalitātes prasību ievērošanaKvalitātes prasību ievērošanaKvalitātes prasību ievērošanaKvalitātes prasību ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dokumentēts pasākumu komplekss, kas nodrošina higiēnas un ražošanas atbilstību ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElekElekElekElektronikatronikatronikatronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un PPPPPPPP    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     280280280280        Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Nekaitīguma prasību ievērošanaNekaitīguma prasību ievērošanaNekaitīguma prasību ievērošanaNekaitīguma prasību ievērošana 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Materiāliem un priekšmetiem, pārtikas piedevām, inventāram, tarai un iesaiĦojumam, mazgāšanas, dezinfekcijas un citiem līdzekĜiem, 
kas nonāk saskarē ar pārtiku, jāatbilst Ministru kabineta noteiktajām obligātajām nekaitīguma prasībām. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    281281281281    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Telpu un aprīkojuma prasību ievērošanaTelpu un aprīkojuma prasību ievērošanaTelpu un aprīkojuma prasību ievērošanaTelpu un aprīkojuma prasību ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas apritē izmantojamām telpām un citām platībām ēkās vai transportlīdzekĜos, kā arī palīgtelpām, kas nepieciešamas personāla 
higiēnas nodrošināšanai, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas uzĦēmumu higiēnas prasībām. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecBūvniecBūvniecBūvniecībaībaībaība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    282282282282    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dzeramajam ūdenim, kā arī ūdenim, kuru izmanto pārtikas apritē vai ar pārtiku saistītā inventāra un iekārtu mazgāšanai, kā arī ledum, ko 
izmanto tiešā dzesēšanā, jāatbilst normatīvo aktu prasībām, izĦemot svaigu zivju apstrādi atklātā jūrā, kur pārtikas aprites 
tehnoloăiskajos procesos var izmantot arī tīru jūras ūdeni. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarFarFarFarmācijamācijamācijamācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    283283283283    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas preču marėējuma nodrošināšanaPārtikas preču marėējuma nodrošināšanaPārtikas preču marėējuma nodrošināšanaPārtikas preču marėējuma nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 PrasībPrasībPrasībPrasības apraksts:as apraksts:as apraksts:as apraksts:    Pārtikas preču marėējumā sniegtā informācija, kā arī marėēšanā izmantotās metodes nedrīkst maldināt patērētāju par pārtikas preces 
raksturojumu, identitāti, īpašībām, sastāvu, daudzumu, derīguma termiĦu, izcelsmes vietu vai ražošanas metodēm 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.11.04. noteikumi Nr.964 "Pārtikas preču marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
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PPPPPPPP    284284284284    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Marėēšanas prasības uztura bagātinātājiemMarėēšanas prasības uztura bagātinātājiemMarėēšanas prasības uztura bagātinātājiemMarėēšanas prasības uztura bagātinātājiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Uztura bagātinātājus marėē kārtībā, kas noteikta normatīvajos aktos par pārtikas preču marėēšanu un ietverot papildu norādes, kas 
noteiktas MK noteikumos Nr.725 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 20.09.05. noteikumi Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marėējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura 
bagātinātāju reăistrācijas kārtību" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    285285285285    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Īpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktiemĪpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktiemĪpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktiemĪpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Aizliegts izplatīt pārtikas preces, kas neatbilst Mk noteikumu Nr.964 prasībām 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.11.04. noteikumi Nr.964 "Pārtikas preču marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
apapapaprites prasībasrites prasībasrites prasībasrites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    252252252252    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Bioloăiskās lauksaimniecības uzĦēmumu sertificēšana (veic SO "Vides kvalitāte' un Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas Bioloăiskās lauksaimniecības uzĦēmumu sertificēšana (veic SO "Vides kvalitāte' un Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas Bioloăiskās lauksaimniecības uzĦēmumu sertificēšana (veic SO "Vides kvalitāte' un Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas Bioloăiskās lauksaimniecības uzĦēmumu sertificēšana (veic SO "Vides kvalitāte' un Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas 

centrs",)centrs",)centrs",)centrs",) 
          

 KontrolēKontrolēKontrolēKontrolējošā institūcija:jošā institūcija:jošā institūcija:jošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloăiskās lauksaimniecības dzīvniekus un 
produktus, lai tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus dzīvniekus un produktus, uzsākot darbību bioloăiskajā lauksaimniecībā, vienā no  
kontroles institūcijām (SO "Vides kvalitāte' un Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs) iesniedz Komisijas Regulas Nr. 889/2008 
63.pantā noteikto informāciju un iesniegumu par iekĜaušanu bioloăiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 26.05.09. noteikumi Nr.485 "Bioloăiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    260260260260    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadāšanas prasības.Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadāšanas prasības.Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadāšanas prasības.Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadāšanas prasības. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmuma pienākums ir veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un 
nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites un uzraudzības likums 
           

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    272272272272    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    HACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošanaHACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošanaHACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošanaHACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Izveidot HACCP sistematizētu pieeju darbībām pārtikas apritē 
HACCP ir uzĦēmuma paškontroles sistēma, kas nepieĜauj veselībai kaitīgu produktu nonākšanu līdz lietotājam. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    273273273273    
    

PrasībPrasībPrasībPrasība Nr.a Nr.a Nr.a Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošināšana.Mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošināšana.Mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošināšana.Mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošināšana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jānodrošina mācību kurss darbiniekam (izĦemot ceturtā vai piektā profesionālās kvalifikācijas līmeĦa darbinieku) uzsākot darbu. Un pēc 
tam - reizi divos gados. Jāizsniedz apliecība par kursu noklausīšanos (2. pielikums) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.04.07. noteikumi Nr.409 "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības 
personālampersonālampersonālampersonālam    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    274274274274    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vadītāja kvalifikācijas prasību ievērošana.Kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vadītāja kvalifikācijas prasību ievērošana.Kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vadītāja kvalifikācijas prasību ievērošana.Kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vadītāja kvalifikācijas prasību ievērošana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1)Augstākā izglītība pārtikas nozarē, veterinārijā, medicīnā, lopkopībā vai bioloăijā;  
2)atbilstoša darba pieredze pārtikas higiēnas un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas jomā vai kurai ir dokumentāri apliecinājumi par 
pēdējo piecu gadu laikā iegūtu papildu izglītību pārtikas higiēnas jomā, tai skaitā pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas 
apgūšanā. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FaFaFaFarmācijarmācijarmācijarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās izglītībasSpeciālās izglītībasSpeciālās izglītībasSpeciālās izglītības un  un  un  un 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības 
personālampersonālampersonālampersonālam    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    275275275275    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    UzĦēmuma pārtikas aprites posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšUzĦēmuma pārtikas aprites posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšUzĦēmuma pārtikas aprites posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšUzĦēmuma pārtikas aprites posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā anas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā anas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā anas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā 

kvalifikācijakvalifikācijakvalifikācijakvalifikācija 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Nepieciešams dokuments, kurš apliecina darbinieka zināšanas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā. 

Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības 
personālampersonālampersonālampersonālam    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    276276276276    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Nepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodarbinātiem darbiniekiem, atbilstoši Nepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodarbinātiem darbiniekiem, atbilstoši Nepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodarbinātiem darbiniekiem, atbilstoši Nepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodarbinātiem darbiniekiem, atbilstoši 

veicamajam darbam.veicamajam darbam.veicamajam darbam.veicamajam darbam. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Darbinieka profesionālo kvalifikāciju apliecina profesionālo izglītību vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas izsniegts normatīvajos 
aktos par profesionālo izglītību noteiktajā kārtībā, vai ārvalstīs iegūts profesionālo izglītību vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas 
Latvijā atzīts normatīvajos aktos par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu noteiktajā kārtībā. Līmenis nosakāms atblstoši veicamajiem 
darbiem. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.04.07. noteikumi Nr.409 "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasīkvalifikācijas prasīkvalifikācijas prasīkvalifikācijas prasības bas bas bas 
personālampersonālampersonālampersonālam    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    375375375375    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ėīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotāji: ievāc informāciju par ėīmiskajām vielām, kas būs  ražoto produktu sastāvā; ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju 
ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu izmantošanai; klasificē (nosaka bīstamības klasi ražotajam produktam); iepilda produktu 
prasībām atbilstošā iepakojumā; nodrošina uz produkta iepakojuma noteikto informāciju valsts valodā, t.sk. marėējumu; sagatavo 
drošības datu lapas un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 
Importētāji: ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu tirdzniecībai un izmantošanai; 
nodrošina, ka ėīmiskās vielas un maisījumi ir atbilstoši klasificēti (produktam piešėirta bīstamības klase );  produkts ir prasībām 
atbilstošā iepakojumā;  uz produkta iepakojuma ir noteiktā informācija valsts valodā, t.sk. marėējums; nodrošina produktam drošības 
datu lapas valsts valodā  un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), 
kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikālij 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināmNozares, uz kurām prasība attiecināmNozares, uz kurām prasība attiecināmNozares, uz kurām prasība attiecināma:a:a:a: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, 
produktproduktproduktproduktu, darījumu u, darījumu u, darījumu u, darījumu 
uzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšana    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

DADADADA    230230230230    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana LAD paIesnieguma sagatavošana un iesniegšana LAD paIesnieguma sagatavošana un iesniegšana LAD paIesnieguma sagatavošana un iesniegšana LAD par obligāto importa un eksporta licences saĦemšanu un par importēšanas r obligāto importa un eksporta licences saĦemšanu un par importēšanas r obligāto importa un eksporta licences saĦemšanu un par importēšanas r obligāto importa un eksporta licences saĦemšanu un par importēšanas 

tiesību vai importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotāmtiesību vai importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotāmtiesību vai importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotāmtiesību vai importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotām 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LAD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iesniegumu importa un eksporta licences saĦemšanai persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Lai iegūtu importēšanas tiesības vai 
importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotām, persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 03.07.98. noteikumi Nr. 237  "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana pārstrādei" 

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    231231231231    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana eksporta kompensācijas sertifikāta saĦemšanai.Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana eksporta kompensācijas sertifikāta saĦemšanai.Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana eksporta kompensācijas sertifikāta saĦemšanai.Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana eksporta kompensācijas sertifikāta saĦemšanai. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LAD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai saĦemtu eksporta kompensāciju, jāsaĦem eksporta kompensācijas sertifikāts. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 03.07.98. noteikumi Nr. 237  "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana pārstrādei" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    309309309309    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.par iepriekšējo kalendāra gadu.par iepriekšējo kalendāra gadu.par iepriekšējo kalendāra gadu. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta 
parauga veidlapu un katru gadu līdz 1.martam iesniedz vai nosūta LVĂMC pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem 
produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.10.02. noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    315315315315    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK not. Nr. 65 (25.01.2007.) ziĦo iepakojuma apsaimniekošanas uzĦēmumi, kā arī uzĦēmumi, kas rada vairāk kā 300 kg 
izlietotā iepakojuma, un kas ir reăistrējušie VVD Reăionālājas Vides pārvaldēs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TTTTirdzniecībairdzniecībairdzniecībairdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskapārskapārskapārskatitititi    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    324324324324    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VIDM 
          

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, kas izmanto depozīta iepakojumu, divas reizes kalendāra gadā sagatavo pārskatu par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto 
depozīta iepakojumu 
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.07.03  noteikumi Nr. 414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x x 

 
ARARARAR    330330330330    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par saražotā, uz 
citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem  iepriekšējā kalendāra gadā 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    331331331331    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojumu parZiĦojumu parZiĦojumu parZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par izlietotā 
iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemiepriekšējā kalendāra gadā, ja izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra 
gadā ir lielāks par 300 kilogramiem. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība attiecināma:ttiecināma:ttiecināma:ttiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    254254254254    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Dokumentācijas pārbaudīšana kravu Dokumentācijas pārbaudīšana kravu Dokumentācijas pārbaudīšana kravu Dokumentācijas pārbaudīšana kravu robežkontroles procesā/ Iepriekšējais  paziĦojums par gaidāmo kravurobežkontroles procesā/ Iepriekšējais  paziĦojums par gaidāmo kravurobežkontroles procesā/ Iepriekšējais  paziĦojums par gaidāmo kravurobežkontroles procesā/ Iepriekšējais  paziĦojums par gaidāmo kravu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāaizpilda - Kopējais veterinārais ievešanas dokuments KVID (dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem),    Kopējā ievešanas dokumenta 
(KID 1.daĜa - Regulas 669/2009 noteiktajiem produktim); Pārtikas robežkontroles dokuments (1.daĜa - nedzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produktiem); PaziĦojums par svaigu augĜu un dārzeĦu ievešanu Latvijas republikā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
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ISPISPISPISP    255255255255    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kravas pārbaudīšana kontrolpunktāKravas pārbaudīšana kontrolpunktāKravas pārbaudīšana kontrolpunktāKravas pārbaudīšana kontrolpunktā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāiesniedz -Atbilstības sertifikāts no ES atzītajām valstīm (svaigu augĜu un dārzeĦu kravām) 
 Īpašām produktu (noteikti pārtikas produkti) grupām, saskaĦā ar ES normatīvajiem aktiem jāuzrāda Veselības sertifikāts vai veterinārais 
sertifikāts un citi ar kravu saistītie pavaddokumenti 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    256256256256    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kravas parauga nosūtīšana uz labratoriskajām pārbaudēmKravas parauga nosūtīšana uz labratoriskajām pārbaudēmKravas parauga nosūtīšana uz labratoriskajām pārbaudēmKravas parauga nosūtīšana uz labratoriskajām pārbaudēm 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Kravas parauga nosūtīšana  laboratoriskajiem izmeklējumiem, saskaĦā ar Eiropas Komisijas Lēmumiem par piesardzības pasākumu 
veikšanu ar kravas aizturēšanu uz ES ārējās robežas, līdz ir saĦemti parauga testēšanas rezultāti un tie ir labvēlīgi pārbaudēm 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

InformācijasInformācijasInformācijasInformācijas    
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    257257257257    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    LiemeĦu klasifikācija, uzraudzība un kontroleLiemeĦu klasifikācija, uzraudzība un kontroleLiemeĦu klasifikācija, uzraudzība un kontroleLiemeĦu klasifikācija, uzraudzība un kontrole 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu prasībām, organizē un nodrošina 
valsts uzraudzību un kontroli gaĜas liemeĦu klasifikācijas jomā 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IIIIzmitināšanazmitināšanazmitināšanazmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarietvarietvarietvarosososos    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    261261261261    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Plānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiPlānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiPlānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiPlānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jānodrošina normatīvo aktu prasību izpildi  pārtikas uzĦēmumā 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

 Nozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasība attiecināma: attiecināma: attiecināma: attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    262262262262    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ārpus kārtas pārbaudes vai neplĀrpus kārtas pārbaudes vai neplĀrpus kārtas pārbaudes vai neplĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ārpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumi 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    263263263263    
    

PrasībPrasībPrasībPrasība Nr.a Nr.a Nr.a Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumiPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumiPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumiPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jānodrošina normatīvo aktu prasību izpildi  pārtikas uzĦēmumā 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    264264264264    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Labratoriskās kontroles pārbaudes/ pārtikaLabratoriskās kontroles pārbaudes/ pārtikaLabratoriskās kontroles pārbaudes/ pārtikaLabratoriskās kontroles pārbaudes/ pārtika 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Piedalās paraugu noĦemšanā kā novērotājs 
     

 Normatīvā Normatīvā Normatīvā Normatīvā bāze:bāze:bāze:bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    265265265265    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Plānotās pārbaudes/  novietnēsPlānotās pārbaudes/  novietnēsPlānotās pārbaudes/  novietnēsPlānotās pārbaudes/  novietnēs 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam nav jāgatavojas pārbaudei. Pārbaudes laikā:1)jāuzrāda likumdošanā paredzētā dokumentācija par dzīvniekiem, 
veterinārajiem pasākumiem, lietoto barību un medikamentiem u.c. 2)jāuzrāda dzīvnieki, 3) tiek apskatītas produkcijas primārās 
apstrādes un barības uzglabāšanas telpas, kopšanas inventārsu.c., lai inspektors varētu novērtēt to atbilstību likumdošanā noteiktajām 
prasībām 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecīBūvniecīBūvniecīBūvniecībabababa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    266266266266    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ārpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēsĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēsĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēsĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēs 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam nav jāveic sagatavošanbās darbi.. Ārpuskārtas pārbaudes tiek veiktas tikai saĦemot iesniegumu par iespējamiem 
likumdošanas normu pārkāpumiem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    267267267267    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ novietnēsPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ novietnēsPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ novietnēsPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ novietnēs 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepriekšējā pārbaudē noteikto neatbilstību novēršana noteiktajā termiĦā. Pēcpārbaudes tiek veiktas tikai gadījumos, kad ir konstatēti 
pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību, labturību vai produkcijas nekaitīgumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
snisnisnisniegšana pārbaužu egšana pārbaužu egšana pārbaužu egšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    268268268268    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība: Prasība: Prasība: Prasība:          Paraugu noĦemšana  labratoriskajai kontroleiParaugu noĦemšana  labratoriskajai kontroleiParaugu noĦemšana  labratoriskajai kontroleiParaugu noĦemšana  labratoriskajai kontrolei 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Barības paraugu Ħemšana barības ražošanas un izplatīšanas uzĦēmumos- apvienojot ar uzĦēmumu pārbaudi 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    269269269269    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārbaudes visos citos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektosPārbaudes visos citos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektosPārbaudes visos citos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektosPārbaudes visos citos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektos 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dzīvnieku barības aprites jomā: uzĦēmumu plānveida pārbades, pēcpārbaudes, ārpuskārtas pārbaudes, barības paraugu noĦemšana 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšIzmitināšIzmitināšIzmitināšanaanaanaana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

InforInforInforInformācijas mācijas mācijas mācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
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4.3.2 Izmitināšana (NACE 55) 
 

 
DADADADA    31313131    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kases sistēmas tehniskās pases papildināšanaKases sistēmas tehniskās pases papildināšanaKases sistēmas tehniskās pases papildināšanaKases sistēmas tehniskās pases papildināšana par papildu naudas kastes ierīkošanu par papildu naudas kastes ierīkošanu par papildu naudas kastes ierīkošanu par papildu naudas kastes ierīkošanu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Papildu naudas kastes ierīkošanu lietotājs saskaĦo ar Valsts ieĦēmumu dienestu, un Valsts ieĦēmumu dienests izdara attiecīgā kases 
aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē ierakstu par papildu naudas kastes ierīkošanu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurāmNozares, uz kurāmNozares, uz kurāmNozares, uz kurām prasība attiecināma: prasība attiecināma: prasība attiecināma: prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

IIII    300300300300    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanapreci vai pakalpojumu iesniegšanapreci vai pakalpojumu iesniegšanapreci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Ja prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

IIII    373373373373    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem.Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem.Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem.Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants par monitoringa rezultātiem informē Veselības inspekciju un Pārtikas un veterināro dienestu. Komersants atbild par sniegtās 
informācijas pareizību un patiesumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 29.04.03 noteikumi Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtiPārtiPārtiPārtikakakaka    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

IIII    30303030    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Rakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestuRakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestuRakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestuRakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestu 

          

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja lietotājs ir pārtraucis vai nav pagarinājis līgumu ar apkalpojošo dienestu un noslēdz jaunu līgumu ar citu apkalpojošo dienestu par 
kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu, lietotājs 10 dienu laikā par to rakstiski informē Valsts 
ieĦēmumu dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    298298298298    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde 

un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tajās reglamentēto sfēru preču grupās, kurām izdoti normatīvi vai standarti, kuriem precei jātbilst pirms laišanas apgrozībā, 
nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju un veikt atbilstības pārbaudes. NA noteiktos gadījumos nepieciešams atbilstības 
sertifikāts. Komersantam jānodrošina dokumentācijas, marėējuma, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 NozaresNozaresNozaresNozares, uz kurām prasība attiecināma:, uz kurām prasība attiecināma:, uz kurām prasība attiecināma:, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    22222222    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Par darījumiem saĦemPar darījumiem saĦemPar darījumiem saĦemPar darījumiem saĦemto samaksu apliecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti)to samaksu apliecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti)to samaksu apliecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti)to samaksu apliecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    NodokĜu maksātāji par darījumiem saĦemto samaksu apliecina ar darījumu apliecinošu dokumentu – ar kases čeku vai šo noteikumu 
70., 71., 72., 73. un 74.punktā minētajā kārtībā ar numurētu un Valsts ieĦēmumu dienestā reăistrētu kvīti (turpmāk – reăistrētā kvīts), 
vai ar numurētu un Valsts ieĦēmumu dienestā reăistrētu biĜeti (turpmāk – reăistrētā biĜete), vai ar citu šajos noteikumos noteiktu samaksu 
apliecinošu dokumentu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.2007 Noteikumi nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasība attiecināma: attiecināma: attiecināma: attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    25252525    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Atbilstošas konstrukcijas kases aparātaAtbilstošas konstrukcijas kases aparātaAtbilstošas konstrukcijas kases aparātaAtbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas , kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas , kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas , kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas 

glabāšana un darījumu reăistrēšanaglabāšana un darījumu reăistrēšanaglabāšana un darījumu reăistrēšanaglabāšana un darījumu reăistrēšana 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lietotājs nodrošina saimnieciskās darbības veidam atbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai 
iekārtas iegādi un lietošanu nodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanai katrā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) vai ārpus 
pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības). PieĦemot maksājumus ārvalstu valūtā, lieto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto 
ierīci vai iekārtu, kura veic konvertācijas aprēėinu. Lai nodrošinātu nodokĜu un citu maksājumu reăistrāciju, par darījumiem saĦemto 
samaksu skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi 
apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēėins par darījumu) nodokĜu maksātāji reăistrē, izmantojot nodokĜu un citu maksājumu 
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reăistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas – kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.2007 Noteikumi nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība attiecināma:ttiecināma:ttiecināma:ttiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    26262626    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Līguma noslēgšana ar reăistrētu kases apLīguma noslēgšana ar reăistrētu kases apLīguma noslēgšana ar reăistrētu kases apLīguma noslēgšana ar reăistrētu kases aparātu apkalpojošo dienestuarātu apkalpojošo dienestuarātu apkalpojošo dienestuarātu apkalpojošo dienestu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lietotājs pirms kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas lietošanas uzsākšanas un reăistrēšanas Valsts ieĦēmumu 
dienestā noslēdz rakstisku līgumu ar šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reăistrētu apkalpojošo dienestu (turpmāk – apkalpojošais 
dienests) par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un 
tehnisko apkopi (turpmāk – apkalpošana). 
Apkalpojošajam dienestam pirms darbības uzsākšanas jābūt reăistrētam Valsts ieĦēmumu dienestā. Lai apkalpojošo dienestu reăistrētu 
un ietvertu tā apkalpojamos kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeĜus (modifikācijas) Valsts ieĦēmumu 
dienesta vienotajā datu bāzē (reăistrā), apkalpojošais dienests iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā dokumentus saskaĦā ar MK 
noteikumu Nr. 282 76. punktu. . [MK noteikumi Nr. 282, 75., 76. punkts] 
Lai iegādātos plombas, apkalpojošais dienests sagatavo un iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā pamatotu rakstisku iesniegumu (MK 
noteikumu Nr. 282 8.pielikums), kurā norādīts darbības nodrošināšanai nepieciešamo plombu veids un skaits. . [MK noteikumi Nr. 282, 
91. punkts] 
Apkalpojošais dienests katru mēnesi (līdz nākamā mēneša piec�padsmitajam datumam vai, izmantojot Valsts ieĦēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus, līdz divdesmit piektajam datumam) iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā pārskatu par 
stingrās uzskaites plombu izlietojumu (9.pielikums). Valsts ieĦēmumu dienests jaunas plombas neizsniedz, ja nav iesniegts pārskats par 
iepriekšējo mēnesi. [MK noteikumi Nr. 282, 95. punkts] 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.2007 Noteikumi nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    28282828    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparātaUzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparātaUzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparātaUzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparāta 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Kases sistēmas lietotājs nodrošina, lai pirms kases sistēmas lietošanas uzsākšanas uz kases sistēmas attiecīgās ierīces vai iekārtas, kurā 
ievietots centrālās vadības bloks, tiktu uzlīmēta uzlīme ar Valsts ieĦēmumu dienestā saĦemtu neizdzēšamu identifikācijas kodu un 
izgatavotāja piešėirtu fiskālās atmiĦas bloka identifikācijas numuru vai apkalpojošā dienesta piešėirtu numuru, ja fiskālās atmiĦas bloka 
identifikācijas numuru nav piešėīris izgatavotājs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

KasKasKasKases sistēmu es sistēmu es sistēmu es sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
120 

 

 
PPPPPPPP    29292929    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kasē reăistrēto darījumu dokumentācijaKasē reăistrēto darījumu dokumentācijaKasē reăistrēto darījumu dokumentācijaKasē reăistrēto darījumu dokumentācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Kases čeka izdrukāšana un izsniegšana darījuma partnerim, kases aparāta, kases sistēmas un tirdzniecības automāta žurnāla 
sagatavošana un žurnāla datu un izdrukas brošēšana hronoloăiskā secībā (kopā ar pārskata mēneša Z pārskatu), reăistra izdrukas 
nodrošināšana 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Kases sistēKases sistēKases sistēKases sistēmu mu mu mu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    305305305305    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    306306306306    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestāžu amatpersonas, īstenojot šajā likumā paredzēto tirgus uzraudzību un kontroli, savas kompetences ietvaros ir 
tiesīgas: 
1) kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo preču un pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām; 
2) pieprasīt un bez maksas saĦemt informāciju, kas nepieciešama preču un pakalpojumu drošuma novērtēšanai vai attiecīgās iestādes 
funkciju izpildei; 
3) pieprasīt un bez maksas saĦemt preču paraugus un organizēt preces vai pakalpojuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai 
noteiktu preces vai pakalpojuma atbilstību drošuma prasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes direktora (vadītāja) apstiprinātā gada 
uzraudzības un kontroles programma vai ja ir aizdomas par preces vai pakalpojuma neatbilstību drošuma prasībām vai ir saĦemta 
sūdzība. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    307307307307    Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegsniegsniegsniegšana pārbaužu šana pārbaužu šana pārbaužu šana pārbaužu     

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšana 



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
121 

 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona paraugus Ħem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā, ievērojot ārējos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības preču un pakalpojumu drošuma jomā, lai veiktu nepieciešamo ekspertīzi un pārbaudi par 
atbilstību NA prasībām. Ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam pēc institūcijas prasības ir jāsniedz paraugi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.02.05 noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saĦem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem 
pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
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4.3.3 Ēdināšanas pakalpojumi (NACE 56) 
 

 
DADADADA    236236236236    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    IzmaiĦu reăistrIzmaiĦu reăistrIzmaiĦu reăistrIzmaiĦu reăistrēšana pārtikas uzĦēmumu darbībāēšana pārtikas uzĦēmumu darbībāēšana pārtikas uzĦēmumu darbībāēšana pārtikas uzĦēmumu darbībā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmums par izmaiĦām darbībā, kas saistītas ar pārtikas apriti, elektroniski vai rakstiski informē dienestu pirms šo izmaiĦu 
ieviešanas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.02.10. noteikumi Nr. 104 "Pārtikas uzĦēmumu atzīšanas un reăistrācijas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirTirTirTirdzniecībadzniecībadzniecībadzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    244244244244    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kautuvju uzraudzībaKautuvju uzraudzībaKautuvju uzraudzībaKautuvju uzraudzība 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1.Slēdz līgumu ar PVD par veterinārās ekspertīzes un pastāvīgas veterinārās uzraudzības veikšanu gaĜas ieguves uzĦēmumā.  2.Bez valsts 
pilnvarota veterinārārsta (vai palīga) klātbūtnes nedrīkst veikt gaĜas iegūšanu 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecNozares, uz kurām prasība attiecNozares, uz kurām prasība attiecNozares, uz kurām prasība attiecināma:ināma:ināma:ināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    31313131    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kases sistēmas tehniskās pases papildināšana pKases sistēmas tehniskās pases papildināšana pKases sistēmas tehniskās pases papildināšana pKases sistēmas tehniskās pases papildināšana par papildu naudas kastes ierīkošanuar papildu naudas kastes ierīkošanuar papildu naudas kastes ierīkošanuar papildu naudas kastes ierīkošanu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Papildu naudas kastes ierīkošanu lietotājs saskaĦo ar Valsts ieĦēmumu dienestu, un Valsts ieĦēmumu dienests izdara attiecīgā kases 
aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē ierakstu par papildu naudas kastes ierīkošanu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām pNozares, uz kurām pNozares, uz kurām pNozares, uz kurām prasība attiecināma:rasība attiecināma:rasība attiecināma:rasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    237237237237    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦAtĜaujas saĦAtĜaujas saĦAtĜaujas saĦemšana ăenētiski modificētu organismu izplatīšanai vidē vai tirgū.emšana ăenētiski modificētu organismu izplatīšanai vidē vai tirgū.emšana ăenētiski modificētu organismu izplatīšanai vidē vai tirgū.emšana ăenētiski modificētu organismu izplatīšanai vidē vai tirgū. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtiku, kura satur ăenētiski modificētus organismus vai ir ražota no tiem, Latvijā drīkst izplatīt tikai pēc attiecīgas atĜaujas saĦemšanas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, Ăenētiski modificēto organismu aprites likums, LR MK 26.05.09. noteikumi Nr. 457 "Noteikumi par 
kārtību, kādā ăenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atĜaujas izsniegšanas kārtību, kā ar 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    238238238238    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. 

drošības klasei.drošības klasei.drošības klasei.drošības klasei. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iesniegums par ăenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū. Ăenētiski modificēto organismu vides riska novērtējums, kas 
izdarīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par ăenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloăiju Informācijas kopsavilkums. 
Cita informācija, kas saistīta ar konkrēto ăenētiski modificēto organismu un ko persona uzskata par būtisku, vai arī atsauce uz 
informāciju, ko iepriekš publiskojušas citas personas, ja tā nav ierobežotas pieejamības informācija vai minētā persona ir devusi 
rakstisku piekrišanu informācijas izmantošanai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ăenētiski modificēto organismu aprites likums, LR MK 22.09.08. noteikumi Nr. 784 "Ăenētiski modificēto organismu ierobežotās 
izmantošanas un atĜaujas izsniegšanas kārtība" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    239239239239    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un 

veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrveterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrveterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrveterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrāāāā 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Uztura bagātinātājus, kas ražoti trešajās valstīs un līdz šim nav laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, atĜauts ievest un izplatīt 
Latvijā, ja tie atbilst Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem par pārtiku, tai skaitā uztura bagātinātājiem, un ja tie ir 
reăistrēti PVD. Uztura bagātinātājus, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, atĜauts ievest un laist tirgū 
Latvijā, iepriekš par to paziĦojot PVD. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 20.09.05. noteikumi Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marėējuma 
prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reăistrācijas kārtību" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

SpeSpeSpeSpeciālā produktu ciālā produktu ciālā produktu ciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    240240240240    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšana un reăistrācija diētiskas pārtikas reăistrāDiētiskās pārtikas atbilstības novērtēšana un reăistrācija diētiskas pārtikas reăistrāDiētiskās pārtikas atbilstības novērtēšana un reăistrācija diētiskas pārtikas reăistrāDiētiskās pārtikas atbilstības novērtēšana un reăistrācija diētiskas pārtikas reăistrā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    PVD izskata ražotāja vai tirgotāja iesniegtos dokumentus, novērtē diētiskās pārtikas atbilstību normatīvo aktu prasībām un pieĦem 
lēmumu par diētiskās pārtikas reăistrāciju datu bāzē. 

     

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 10.05.2005. noteikumi Nr.323 „Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas 
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nekaitīgumam, kvalitātei un marėējumam, kā arī diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas un tās izmaksas segšanas kārtība” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElElElElektronikaektronikaektronikaektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    241241241241    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 PrasībaPrasībaPrasībaPrasības apraksts:s apraksts:s apraksts:s apraksts:    SaskaĦā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests izsniedz atĜaujas 
dabīgā minerālūdens izplatīšanai.  UzĦēmējam iesniedzot nepieciešamos dokumentus, Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas centrs 
tos izskata un sagatavo lēmumu par atĜaujas izsniegšanu, kā arī izsniedz atĜauju dabīgā minerālūdens izplatīšanai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 23.08.05. noteikumu Nr. 634 “Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens 
obligātajām nekaitīguma un marėējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atĜaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz 
izsniegšanas 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    242242242242    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Produktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdProduktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdProduktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdProduktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstāaiĦiem sarakstāaiĦiem sarakstāaiĦiem sarakstā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu Ministru kabinets nosaka sastāva, marėējuma un reklāmas prasības pārtikas produktiem, 
kas paredzēti bērniem no dzimšanas līdz 12 mēnešu vecumam. UzĦēmējam iesniedzot nepieciešamos dokumentus mākslīgo maisījumu 
zīdaiĦiem paziĦošanai, Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas centrs iekĜauj produktu mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 26.05.08. noteikumi Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiĦiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiĦiem" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksnKoksnKoksnKoksneeee    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

IIII    373373373373    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem.Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem.Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem.Informācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants par monitoringa rezultātiem informē Veselības inspekciju un Pārtikas un veterināro dienestu. Komersants atbild par sniegtās 
informācijas pareizību un patiesumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 29.04.03 noteikumi Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    IIII    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     30303030    ▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Rakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestuRakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestuRakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestuRakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestu 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja lietotājs ir pārtraucis vai nav pagarinājis līgumu ar apkalpojošo dienestu un noslēdz jaunu līgumu ar citu apkalpojošo dienestu par 
kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu, lietotājs 10 dienu laikā par to rakstiski informē Valsts 
ieĦēmumu dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecīTirdzniecīTirdzniecīTirdzniecībabababa    
      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    371371371371    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojums par darbības uzsākšanu PaziĦojums par darbības uzsākšanu PaziĦojums par darbības uzsākšanu PaziĦojums par darbības uzsākšanu ---- dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai veiktu ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu saistītu komercdarbību, šo pakalpojumu sniedzējs 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā paziĦo par darbības uzsākšanu Veselības inspekcijai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, LR MK 13.04.10 noteikumi Nr. 350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un 
deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziĦo par komercdarbības uzsākšanu" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdĒdĒdĒdināšanaināšanaināšanaināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    278278278278    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Higiēnas prasību ievērošanaHigiēnas prasību ievērošanaHigiēnas prasību ievērošanaHigiēnas prasību ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas apritē iesaistītajām personām jāievēro normatīvajos aktos noteiktās personāla higiēnas prasības 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzIzIzIzmitināšanamitināšanamitināšanamitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    279279279279    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kvalitātes prasību ievērošanaKvalitātes prasību ievērošanaKvalitātes prasību ievērošanaKvalitātes prasību ievērošana 

          

 Kontrolējošā Kontrolējošā Kontrolējošā Kontrolējošā institūcija:institūcija:institūcija:institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dokumentēts pasākumu komplekss, kas nodrošina higiēnas un ražošanas atbilstību ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām pNozares, uz kurām pNozares, uz kurām pNozares, uz kurām prasība attiecināma:rasība attiecināma:rasība attiecināma:rasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
126 

 

PPPPPPPP    280280280280    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Nekaitīguma prasību ievērošanNekaitīguma prasību ievērošanNekaitīguma prasību ievērošanNekaitīguma prasību ievērošanaaaa 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Materiāliem un priekšmetiem, pārtikas piedevām, inventāram, tarai un iesaiĦojumam, mazgāšanas, dezinfekcijas un citiem līdzekĜiem, 
kas nonāk saskarē ar pārtiku, jāatbilst Ministru kabineta noteiktajām obligātajām nekaitīguma prasībām. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikElektronikElektronikElektronikaaaa    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    281281281281    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Telpu un aprīkojuma prasību ievērošanaTelpu un aprīkojuma prasību ievērošanaTelpu un aprīkojuma prasību ievērošanaTelpu un aprīkojuma prasību ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas apritē izmantojamām telpām un citām platībām ēkās vai transportlīdzekĜos, kā arī palīgtelpām, kas nepieciešamas personāla 
higiēnas nodrošināšanai, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas uzĦēmumu higiēnas prasībām. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    282282282282    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dzeramajam ūdenim, kā arī ūdenim, kuru izmanto pārtikas apritē vai ar pārtiku saistītā inventāra un iekārtu mazgāšanai, kā arī ledum, ko 
izmanto tiešā dzesēšanā, jāatbilst normatīvo aktu prasībām, izĦemot svaigu zivju apstrādi atklātā jūrā, kur pārtikas aprites 
tehnoloăiskajos procesos var izmantot arī tīru jūras ūdeni. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    283283283283    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas preču marėējuma nodrošināšanaPārtikas preču marėējuma nodrošināšanaPārtikas preču marėējuma nodrošināšanaPārtikas preču marėējuma nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas preču marėējumā sniegtā informācija, kā arī marėēšanā izmantotās metodes nedrīkst maldināt patērētāju par pārtikas preces 
raksturojumu, identitāti, īpašībām, sastāvu, daudzumu, derīguma termiĦu, izcelsmes vietu vai ražošanas metodēm 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.11.04. noteikumi Nr.964 "Pārtikas preču marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
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PPPPPPPP    284284284284    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Marėēšanas prasības uztura bagātinātājiemMarėēšanas prasības uztura bagātinātājiemMarėēšanas prasības uztura bagātinātājiemMarėēšanas prasības uztura bagātinātājiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Uztura bagātinātājus marėē kārtībā, kas noteikta normatīvajos aktos par pārtikas preču marėēšanu un ietverot papildu norādes, kas 
noteiktas MK noteikumos Nr.725 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 20.09.05. noteikumi Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marėējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura 
bagātinātāju reăistrācijas kārtību" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmiĖīmiĖīmiĖīmijajajaja    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    285285285285    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Īpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktiemĪpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktiemĪpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktiemĪpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktiem 

          

 Kontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcija:a:a:a:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Aizliegts izplatīt pārtikas preces, kas neatbilst Mk noteikumu Nr.964 prasībām 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.11.04. noteikumi Nr.964 "Pārtikas preču marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināNozares, uz kurām prasība attiecināNozares, uz kurām prasība attiecināNozares, uz kurām prasība attiecināma:ma:ma:ma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    260260260260    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadāšanas prasības.un pārvadāšanas prasības.un pārvadāšanas prasības.un pārvadāšanas prasības. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmuma pienākums ir veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un 
nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites un uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    272272272272    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    HACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošanaHACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošanaHACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošanaHACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Izveidot HACCP sistematizētu pieeju darbībām pārtikas apritē 
HACCP ir uzĦēmuma paškontroles sistēma, kas nepieĜauj veselībai kaitīgu produktu nonākšanu līdz lietotājam. 

     

 Normatīvā bāNormatīvā bāNormatīvā bāNormatīvā bāze:ze:ze:ze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    22222222    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Par darījumiem saĦemto samaksu apliecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti)Par darījumiem saĦemto samaksu apliecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti)Par darījumiem saĦemto samaksu apliecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti)Par darījumiem saĦemto samaksu apliecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    NodokĜu maksātāji par darījumiem saĦemto samaksu apliecina ar darījumu apliecinošu dokumentu – ar kases čeku vai šo noteikumu 
70., 71., 72., 73. un 74.punktā minētajā kārtībā ar numurētu un Valsts ieĦēmumu dienestā reăistrētu kvīti (turpmāk – reăistrētā kvīts), 
vai ar numurētu un Valsts ieĦēmumu dienestā reăistrētu biĜeti (turpmāk – reăistrētā biĜete), vai ar citu šajos noteikumos noteiktu samaksu 
apliecinošu dokumentu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.2007 Noteikumi nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībprasībprasībprasībasasasas    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    25252525    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.....        

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Atbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas Atbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas Atbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas Atbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas 

glabāšana un darījumu reăistrēšanaglabāšana un darījumu reăistrēšanaglabāšana un darījumu reăistrēšanaglabāšana un darījumu reăistrēšana 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lietotājs nodrošina saimnieciskās darbības veidam atbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai 
iekārtas iegādi un lietošanu nodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanai katrā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) vai ārpus 
pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības). PieĦemot maksājumus ārvalstu valūtā, lieto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto 
ierīci vai iekārtu, kura veic konvertācijas aprēėinu. Lai nodrošinātu nodokĜu un citu maksājumu reăistrāciju, par darījumiem saĦemto 
samaksu skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi 
apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēėins par darījumu) nodokĜu maksātāji reăistrē, izmantojot nodokĜu un citu maksājumu 
reăistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas – kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.2007 Noteikumi nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    26262626    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Līguma noslēgšana ar reăistrētu kases aparātu apkalpojošo dienestuLīguma noslēgšana ar reăistrētu kases aparātu apkalpojošo dienestuLīguma noslēgšana ar reăistrētu kases aparātu apkalpojošo dienestuLīguma noslēgšana ar reăistrētu kases aparātu apkalpojošo dienestu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lietotājs pirms kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas lietošanas uzsākšanas un reăistrēšanas Valsts ieĦēmumu 
dienestā noslēdz rakstisku līgumu ar šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reăistrētu apkalpojošo dienestu (turpmāk – apkalpojošais 
dienests) par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un 
tehnisko apkopi (turpmāk – apkalpošana). 
Apkalpojošajam dienestam pirms darbības uzsākšanas jābūt reăistrētam Valsts ieĦēmumu dienestā. Lai apkalpojošo dienestu reăistrētu 
un ietvertu tā apkalpojamos kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeĜus (modifikācijas) Valsts ieĦēmumu 
dienesta vienotajā datu bāzē (reăistrā), apkalpojošais dienests iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā dokumentus saskaĦā ar MK 
noteikumu Nr. 282 76. punktu. . [MK noteikumi Nr. 282, 75., 76. punkts] 
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Lai iegādātos plombas, apkalpojošais dienests sagatavo un iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā pamatotu rakstisku iesniegumu (MK 
noteikumu Nr. 282 8.pielikums), kurā norādīts darbības nodrošināšanai nepieciešamo plombu veids un skaits. . [MK noteikumi Nr. 282, 
91. punkts] 
Apkalpojošais dienests katru mēnesi (līdz nākamā mēneša piec�padsmitajam datumam vai, izmantojot Valsts ieĦēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus, līdz divdesmit piektajam datumam) iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā pārskatu par 
stingrās uzskaites plombu izlietojumu (9.pielikums). Valsts ieĦēmumu dienests jaunas plombas neizsniedz, ja nav iesniegts pārskats par 
iepriekšējo mēnesi. [MK noteikumi Nr. 282, 95. punkts] 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.2007 Noteikumi nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    28282828    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparātaUzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparātaUzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparātaUzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparāta 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Kases sistēmas lietotājs nodrošina, lai pirms kases sistēmas lietošanas uzsākšanas uz kases sistēmas attiecīgās ierīces vai iekārtas, kurā 
ievietots centrālās vadības bloks, tiktu uzlīmēta uzlīme ar Valsts ieĦēmumu dienestā saĦemtu neizdzēšamu identifikācijas kodu un 
izgatavotāja piešėirtu fiskālās atmiĦas bloka identifikācijas numuru vai apkalpojošā dienesta piešėirtu numuru, ja fiskālās atmiĦas bloka 
identifikācijas numuru nav piešėīris izgatavotājs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronElektronElektronElektronikaikaikaika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    29292929    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kasē reăistrēto darījumu dokumentācijaKasē reăistrēto darījumu dokumentācijaKasē reăistrēto darījumu dokumentācijaKasē reăistrēto darījumu dokumentācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Kases čeka izdrukāšana un izsniegšana darījuma partnerim, kases aparāta, kases sistēmas un tirdzniecības automāta žurnāla 
sagatavošana un žurnāla datu un izdrukas brošēšana hronoloăiskā secībā (kopā ar pārskata mēneša Z pārskatu), reăistra izdrukas 
nodrošināšana 

     

 Normatīvā Normatīvā Normatīvā Normatīvā bāze:bāze:bāze:bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoKoKoKoksneksneksneksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    273273273273    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošinMācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošinMācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošinMācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošināšana.āšana.āšana.āšana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības 
personālampersonālampersonālampersonālam    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jānodrošina mācību kurss darbiniekam (izĦemot ceturtā vai piektā profesionālās kvalifikācijas līmeĦa darbinieku) uzsākot darbu. Un pēc 
tam - reizi divos gados. Jāizsniedz apliecība par kursu noklausīšanos (2. pielikums) 
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.04.07. noteikumi Nr.409 "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšĒdināšĒdināšĒdināšanaanaanaana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    274274274274    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vaKursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vaKursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vaKursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vadītāja kvalifikācijas prasību ievērošana.dītāja kvalifikācijas prasību ievērošana.dītāja kvalifikācijas prasību ievērošana.dītāja kvalifikācijas prasību ievērošana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1)Augstākā izglītība pārtikas nozarē, veterinārijā, medicīnā, lopkopībā vai bioloăijā;  
2)atbilstoša darba pieredze pārtikas higiēnas un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas jomā vai kurai ir dokumentāri apliecinājumi par 
pēdējo piecu gadu laikā iegūtu papildu izglītību pārtikas higiēnas jomā, tai skaitā pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas 
apgūšanā. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības 
personālampersonālampersonālampersonālam    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    275275275275    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    UzĦēmuma pārtikas aprites posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā UzĦēmuma pārtikas aprites posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā UzĦēmuma pārtikas aprites posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā UzĦēmuma pārtikas aprites posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā 

kvalifikācijakvalifikācijakvalifikācijakvalifikācija 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Nepieciešams dokuments, kurš apliecina darbinieka zināšanas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FaFaFaFarmācijarmācijarmācijarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasībakvalifikācijas prasībakvalifikācijas prasībakvalifikācijas prasības s s s 
personālampersonālampersonālampersonālam    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    276276276276    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Nepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodaNepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodaNepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodaNepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodarbinātiem darbiniekiem, atbilstoši rbinātiem darbiniekiem, atbilstoši rbinātiem darbiniekiem, atbilstoši rbinātiem darbiniekiem, atbilstoši 

veicamajam darbam.veicamajam darbam.veicamajam darbam.veicamajam darbam. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Darbinieka profesionālo kvalifikāciju apliecina profesionālo izglītību vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas izsniegts normatīvajos 
aktos par profesionālo izglītību noteiktajā kārtībā, vai ārvalstīs iegūts profesionālo izglītību vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas 
Latvijā atzīts normatīvajos aktos par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu noteiktajā kārtībā. Līmenis nosakāms atblstoši veicamajiem 
darbiem. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.04.07. noteikumi Nr.409 "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības 
personālampersonālampersonālampersonālam    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
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ARARARAR    309309309309    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriPārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriPārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriPārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.ekšējo kalendāra gadu.ekšējo kalendāra gadu.ekšējo kalendāra gadu. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta 
parauga veidlapu un katru gadu līdz 1.martam iesniedz vai nosūta LVĂMC pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem 
produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.10.02. noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 x x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    261261261261    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Plānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiPlānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiPlānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiPlānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jānodrošina normatīvo aktu prasību izpildi  pārtikas uzĦēmumā 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
iiiietvarosetvarosetvarosetvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    262262262262    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ārpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ārpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumi 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektroElektroElektroElektronikanikanikanika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

InformācijInformācijInformācijInformācijas as as as 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    263263263263    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumiPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumiPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumiPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības aPrasības aPrasības aPrasības apraksts:praksts:praksts:praksts:    Jānodrošina normatīvo aktu prasību izpildi  pārtikas uzĦēmumā 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvnBūvnBūvnBūvniecībaiecībaiecībaiecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas ISPISPISPISP    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     264264264264    ▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Labratoriskās kontroles pārbaudes/ pārtikaLabratoriskās kontroles pārbaudes/ pārtikaLabratoriskās kontroles pārbaudes/ pārtikaLabratoriskās kontroles pārbaudes/ pārtika 
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 Kontrolējošā institūcKontrolējošā institūcKontrolējošā institūcKontrolējošā institūcija:ija:ija:ija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Piedalās paraugu noĦemšanā kā novērotājs 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšaĒdināšaĒdināšaĒdināšanananana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    265265265265    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Plānotās pārbaudes/  novietnēsPlānotās pārbaudes/  novietnēsPlānotās pārbaudes/  novietnēsPlānotās pārbaudes/  novietnēs 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam nav jāgatavojas pārbaudei. Pārbaudes laikā:1)jāuzrāda likumdošanā paredzētā dokumentācija par dzīvniekiem, 
veterinārajiem pasākumiem, lietoto barību un medikamentiem u.c. 2)jāuzrāda dzīvnieki, 3) tiek apskatītas produkcijas primārās 
apstrādes un barības uzglabāšanas telpas, kopšanas inventārsu.c., lai inspektors varētu novērtēt to atbilstību likumdošanā noteiktajām 
prasībām 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    266266266266    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ārpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēsĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēsĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēsĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēs 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam nav jāveic sagatavošanbās darbi.. Ārpuskārtas pārbaudes tiek veiktas tikai saĦemot iesniegumu par iespējamiem 
likumdošanas normu pārkāpumiem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarFarFarFarmācijamācijamācijamācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    267267267267    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ novietnēsPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ novietnēsPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ novietnēsPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ novietnēs 

          

 Kontrolējošā institūciKontrolējošā institūciKontrolējošā institūciKontrolējošā institūcija:ja:ja:ja:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepriekšējā pārbaudē noteikto neatbilstību novēršana noteiktajā termiĦā. Pēcpārbaudes tiek veiktas tikai gadījumos, kad ir konstatēti 
pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību, labturību vai produkcijas nekaitīgumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
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ISPISPISPISP    268268268268    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Paraugu noĦemšana  labratoriskajai kontroleiParaugu noĦemšana  labratoriskajai kontroleiParaugu noĦemšana  labratoriskajai kontroleiParaugu noĦemšana  labratoriskajai kontrolei 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Barības paraugu Ħemšana barības ražošanas un izplatīšanas uzĦēmumos- apvienojot ar uzĦēmumu pārbaudi 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    269269269269    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārbaudes visos citos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektosPārbaudes visos citos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektosPārbaudes visos citos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektosPārbaudes visos citos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektos 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dzīvnieku barības aprites jomā: uzĦēmumu plānveida pārbades, pēcpārbaudes, ārpuskārtas pārbaudes, barības paraugu noĦemšana 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
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4.3.4 Ēku būvniecība (NACE 41), inženierbūvniecība (NACE 42), specializētie būvdarbi (NACE 43) 

 
IIII    300300300300    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības aprakstPrasības aprakstPrasības aprakstPrasības apraksts:s:s:s:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Ja prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšaĒdināšaĒdināšaĒdināšanananana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

IIII    352352352352    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 
Iesniegums izziĦas saĦemšanai par uzĦēmuma atbilstību minimālajiem standartiem attiecībā uz vides aizsardzības prasībām 
(nepieciešama iesniegšanai LAD) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    298298298298    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde izstrāde izstrāde izstrāde 

un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tajās reglamentēto sfēru preču grupās, kurām izdoti normatīvi vai standarti, kuriem precei jātbilst pirms laišanas apgrozībā, 
nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju un veikt atbilstības pārbaudes. NA noteiktos gadījumos nepieciešams atbilstības 
sertifikāts. Komersantam jānodrošina dokumentācijas, marėējuma, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 

     

 NormatīvāNormatīvāNormatīvāNormatīvā bāze: bāze: bāze: bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecīTirdzniecīTirdzniecīTirdzniecībabababa    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x 0 x x x x x x x x 
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PPPPPPPP    301301301301    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Būvizstrādājumu atbilstības tehnisko noteikumu prasībām  nodrošināšanaBūvizstrādājumu atbilstības tehnisko noteikumu prasībām  nodrošināšanaBūvizstrādājumu atbilstības tehnisko noteikumu prasībām  nodrošināšanaBūvizstrādājumu atbilstības tehnisko noteikumu prasībām  nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apPrasības apPrasības apPrasības apraksts:raksts:raksts:raksts:    Būvizstrādājumu atbilstības tehnisko noteikumu prasībām apliecināšana. 
Būvizstrādājumu atbilstību prasībām apliecina ar atbilstības sertifikātu un atbilstības deklarāciju, ko var apliecināt ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis, vai paziĦota sertificēšanas institūcija. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.04.01 noteikumi Nr. 181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā ” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarFarFarFarmācijamācijamācijamācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    295295295295    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reglamentētajās sfērās iekĜatās preces atĜauts piedāvāt Latvijas tirgū tikai tad, ja tās atbilst drošuma būtiskajām prasībām. Atbilstoši NA 
prasībām uz preces jānodrošina attiecīgs marėējums, ietverot NA norādīto informāciju par atbilstību prasībām un ražotāju uc. 
informācija. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasība attiecināma:a attiecināma:a attiecināma:a attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    322322322322    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja iepakotājs marėē iepakojumu, tad iepakojuma vai iepakojuma materiāla marėējumā uz iepakojuma vai tā etiėetes iepakotājs norāda 
šādu informāciju: iepakojuma materiāla veids un grafiskais simbols, kas norāda, ka iepakojuma materiāls ir reăenerējams un/vai 
pārstrādājams. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.04.02 noteikumi Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    304304304304    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Garantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana paGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana paGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana paGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamtērētājamtērētājamtērētājam 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt 
preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta 
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neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurNozares, uz kurNozares, uz kurNozares, uz kurām prasība attiecināma:ām prasība attiecināma:ām prasība attiecināma:ām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    375375375375    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ĖīmiskoĖīmiskoĖīmiskoĖīmisko vielu aprites nosacījumi vielu aprites nosacījumi vielu aprites nosacījumi vielu aprites nosacījumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotāji: ievāc informāciju par ėīmiskajām vielām, kas būs  ražoto produktu sastāvā; ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju 
ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu izmantošanai; klasificē (nosaka bīstamības klasi ražotajam produktam); iepilda produktu 
prasībām atbilstošā iepakojumā; nodrošina uz produkta iepakojuma noteikto informāciju valsts valodā, t.sk. marėējumu; sagatavo 
drošības datu lapas un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 
Importētāji: ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu tirdzniecībai un izmantošanai; 
nodrošina, ka ėīmiskās vielas un maisījumi ir atbilstoši klasificēti (produktam piešėirta bīstamības klase );  produkts ir prasībām 
atbilstošā iepakojumā;  uz produkta iepakojuma ir noteiktā informācija valsts valodā, t.sk. marėējums; nodrošina produktam drošības 
datu lapas valsts valodā  un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), 
kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikālij 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, 
produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu 
uzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšana    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    309309309309    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

          

 KonKonKonKontrolējošā institūcija:trolējošā institūcija:trolējošā institūcija:trolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta 
parauga veidlapu un katru gadu līdz 1.martam iesniedz vai nosūta LVĂMC pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem 
produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.10.02. noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    315315315315    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par ZiĦojums par ZiĦojums par ZiĦojums par iepakojumuiepakojumuiepakojumuiepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK not. Nr. 65 (25.01.2007.) ziĦo iepakojuma apsaimniekošanas uzĦēmumi, kā arī uzĦēmumi, kas rada vairāk kā 300 kg 
izlietotā iepakojuma, un kas ir reăistrējušie VVD Reăionālājas Vides pārvaldēs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x x 

 
ARARARAR    324324324324    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VIDM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, kas izmanto depozīta iepakojumu, divas reizes kalendāra gadā sagatavo pārskatu par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto 
depozīta iepakojumu 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.07.03  noteikumi Nr. 414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam" 
           
 Nozares, uzNozares, uzNozares, uzNozares, uz kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statVides statVides statVides statistikas istikas istikas istikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    330330330330    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par saražotā, uz citām ZiĦojums par saražotā, uz citām ZiĦojums par saražotā, uz citām ZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemvalstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemvalstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemvalstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par saražotā, uz 
citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem  iepriekšējā kalendāra gadā 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārPārPārPārtikatikatikatika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    331331331331    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemas apjomu un veidiemas apjomu un veidiemas apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par izlietotā 
iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemiepriekšējā kalendāra gadā, ja izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra 
gadā ir lielāks par 300 kilogramiem. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecīBūvniecīBūvniecīBūvniecībabababa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas ISPISPISPISP    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     305305305305        Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana. 
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 KontroKontroKontroKontrolējošā institūcija:lējošā institūcija:lējošā institūcija:lējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecBūvniecBūvniecBūvniecībaībaībaība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    306306306306    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestāžu amatpersonas, īstenojot šajā likumā paredzēto tirgus uzraudzību un kontroli, savas kompetences ietvaros ir 
tiesīgas: 
1) kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo preču un pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām; 
2) pieprasīt un bez maksas saĦemt informāciju, kas nepieciešama preču un pakalpojumu drošuma novērtēšanai vai attiecīgās iestādes 
funkciju izpildei; 
3) pieprasīt un bez maksas saĦemt preču paraugus un organizēt preces vai pakalpojuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai 
noteiktu preces vai pakalpojuma atbilstību drošuma prasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes direktora (vadītāja) apstiprinātā gada 
uzraudzības un kontroles programma vai ja ir aizdomas par preces vai pakalpojuma neatbilstību drošuma prasībām vai ir saĦemta 
sūdzība. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    307307307307    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona paraugus Ħem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā, ievērojot ārējos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības preču un pakalpojumu drošuma jomā, lai veiktu nepieciešamo ekspertīzi un pārbaudi par 
atbilstību NA prasībām. Ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam pēc institūcijas prasības ir jāsniedz paraugi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.02.05 noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saĦem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem 
pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
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4.3.5 Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu ražošana (NACE 20) 
 

IIII    300300300300    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Ja prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FaFaFaFarmācijarmācijarmācijarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

IIII    352352352352    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcija:a:a:a:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 
Iesniegums izziĦas saĦemšanai par uzĦēmuma atbilstību minimālajiem standartiem attiecībā uz vides aizsardzības prasībām 
(nepieciešama iesniegšanai LAD) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībTirdzniecībTirdzniecībTirdzniecībaaaa    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    298298298298    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde 

un atbilstībasun atbilstībasun atbilstībasun atbilstības novērtēšana. novērtēšana. novērtēšana. novērtēšana. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tajās reglamentēto sfēru preču grupās, kurām izdoti normatīvi vai standarti, kuriem precei jātbilst pirms laišanas apgrozībā, 
nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju un veikt atbilstības pārbaudes. NA noteiktos gadījumos nepieciešams atbilstības 
sertifikāts. Komersantam jānodrošina dokumentācijas, marėējuma, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
140 

 

PPPPPPPP    295295295295    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības aprakstPrasības aprakstPrasības aprakstPrasības apraksts:s:s:s:    Reglamentētajās sfērās iekĜatās preces atĜauts piedāvāt Latvijas tirgū tikai tad, ja tās atbilst drošuma būtiskajām prasībām. Atbilstoši NA 
prasībām uz preces jānodrošina attiecīgs marėējums, ietverot NA norādīto informāciju par atbilstību prasībām un ražotāju uc. 
informācija. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    322322322322    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja iepakotājs marėē iepakojumu, tad iepakojuma vai iepakojuma materiāla marėējumā uz iepakojuma vai tā etiėetes iepakotājs norāda 
šādu informāciju: iepakojuma materiāla veids un grafiskais simbols, kas norāda, ka iepakojuma materiāls ir reăenerējams un/vai 
pārstrādājams. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.04.02 noteikumi Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    EEEElektronikalektronikalektronikalektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    304304304304    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Garantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājam 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 PrasībaPrasībaPrasībaPrasības apraksts:s apraksts:s apraksts:s apraksts:    Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt 
preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta 
neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    375375375375    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ėīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, 
produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu 
uzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšana    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotāji: ievāc informāciju par ėīmiskajām vielām, kas būs  ražoto produktu sastāvā; ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju 
ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu izmantošanai; klasificē (nosaka bīstamības klasi ražotajam produktam); iepilda produktu 
prasībām atbilstošā iepakojumā; nodrošina uz produkta iepakojuma noteikto informāciju valsts valodā, t.sk. marėējumu; sagatavo 
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drošības datu lapas un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 
Importētāji: ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu tirdzniecībai un izmantošanai; 
nodrošina, ka ėīmiskās vielas un maisījumi ir atbilstoši klasificēti (produktam piešėirta bīstamības klase );  produkts ir prasībām 
atbilstošā iepakojumā;  uz produkta iepakojuma ir noteiktā informācija valsts valodā, t.sk. marėējums; nodrošina produktam drošības 
datu lapas valsts valodā  un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), 
kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikālij 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x x 

 
ARARARAR    309309309309    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta 
parauga veidlapu un katru gadu līdz 1.martam iesniedz vai nosūta LVĂMC pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem 
produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.10.02. noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināĒdināĒdināĒdināšanašanašanašana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statiVides statiVides statiVides statistikas stikas stikas stikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    315315315315    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 PrasīPrasīPrasīPrasības apraksts:bas apraksts:bas apraksts:bas apraksts:    Atbilstoši MK not. Nr. 65 (25.01.2007.) ziĦo iepakojuma apsaimniekošanas uzĦēmumi, kā arī uzĦēmumi, kas rada vairāk kā 300 kg 
izlietotā iepakojuma, un kas ir reăistrējušie VVD Reăionālājas Vides pārvaldēs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    324324324324    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par iepirktoPārskats par iepirktoPārskats par iepirktoPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VIDM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, kas izmanto depozīta iepakojumu, divas reizes kalendāra gadā sagatavo pārskatu par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto 
depozīta iepakojumu 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.07.03  noteikumi Nr. 414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam" 

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmĖīmĖīmĖīmijaijaijaija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x x 

 
ARARARAR    330330330330    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojumZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojumZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojumZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiema apjomu un veidiema apjomu un veidiema apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par saražotā, uz 
citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem  iepriekšējā kalendāra gadā 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KokKokKokKoksnesnesnesne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    331331331331    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par izlietotā 
iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemiepriekšējā kalendāra gadā, ja izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra 
gadā ir lielāks par 300 kilogramiem. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    305305305305    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    306306306306    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma. 

          

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestāžu amatpersonas, īstenojot šajā likumā paredzēto tirgus uzraudzību un kontroli, savas kompetences ietvaros ir 
tiesīgas: 
1) kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo preču un pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām; 
2) pieprasīt un bez maksas saĦemt informāciju, kas nepieciešama preču un pakalpojumu drošuma novērtēšanai vai attiecīgās iestādes 
funkciju izpildei; 
3) pieprasīt un bez maksas saĦemt preču paraugus un organizēt preces vai pakalpojuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai 
noteiktu preces vai pakalpojuma atbilstību drošuma prasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes direktora (vadītāja) apstiprinātā gada 
uzraudzības un kontroles programma vai ja ir aizdomas par preces vai pakalpojuma neatbilstību drošuma prasībām vai ir saĦemta 
sūdzība. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 x 0 x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    307307307307    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona paraugus Ħem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā, ievērojot ārējos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības preču un pakalpojumu drošuma jomā, lai veiktu nepieciešamo ekspertīzi un pārbaudi par 
atbilstību NA prasībām. Ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam pēc institūcijas prasības ir jāsniedz paraugi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.02.05 noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saĦem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem 
pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes" 

           
 Nozares, uz kurām Nozares, uz kurām Nozares, uz kurām Nozares, uz kurām prasība attiecināma:prasība attiecināma:prasība attiecināma:prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
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4.3.6 Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 21) 
 

 
DADADADA    413413413413    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas darbībām ar īpašajām vielām medicīnas nolūkosAtĜaujas darbībām ar īpašajām vielām medicīnas nolūkosAtĜaujas darbībām ar īpašajām vielām medicīnas nolūkosAtĜaujas darbībām ar īpašajām vielām medicīnas nolūkos 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    AtĜaujas saĦemšana Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekĜauto augu, vielu un zāĜu 
izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ėīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāĜu likumīgās aprites kārtību", LR MK 17.06.08 noteikumi "Narkotisko un psihotropo 
vielu un zāĜu iepirkšanas, saĦemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāĜu un v 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiNozares, uz kurām prasība attiNozares, uz kurām prasība attiNozares, uz kurām prasība attiecināma:ecināma:ecināma:ecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbībadarbībadarbībadarbības atĜaujass atĜaujass atĜaujass atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    414414414414    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Speciālu atĜauju (licenču) saĦemšana darbamSpeciālu atĜauju (licenču) saĦemšana darbamSpeciālu atĜauju (licenču) saĦemšana darbamSpeciālu atĜauju (licenču) saĦemšana darbam ar prekursoriem, un prekursoru operatoru reăistrācijas karšu saĦemšana ar prekursoriem, un prekursoru operatoru reăistrācijas karšu saĦemšana ar prekursoriem, un prekursoru operatoru reăistrācijas karšu saĦemšana ar prekursoriem, un prekursoru operatoru reăistrācijas karšu saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Operatoriem, kas piedalās 1.kategorijas prekursoru apritē, nepieciešama speciāla atĜauja (licence) darbam ar prekursoriem, izĦemot tos 
operatorus, kuri nodarbojas tikai ar prekursoru muitas deklarāciju noformēšanu, noliktavu iznomāšanu un transporta pakalpojumu 
sniegšanu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums "Par prekursoriem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attiecināma:cināma:cināma:cināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    415415415415    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana narkotisko, psihotropo zāAtĜaujas saĦemšana narkotisko, psihotropo zāAtĜaujas saĦemšana narkotisko, psihotropo zāAtĜaujas saĦemšana narkotisko, psihotropo zāĜu/vielu un prekursoru ievešanai, izvešanaiĜu/vielu un prekursoru ievešanai, izvešanaiĜu/vielu un prekursoru ievešanai, izvešanaiĜu/vielu un prekursoru ievešanai, izvešanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Prekursoru imports, eksports un tranzīts ir atĜauts tikai tad, ja saĦemta Valsts zāĜu aăentūras izsniegta importa, eksporta un tranzīta 
atĜauja 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums "Par prekursoriem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
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DADADADA    430430430430    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana zāĜu klīniskajiem pētijumiemAtĜaujas saĦemšana zāĜu klīniskajiem pētijumiemAtĜaujas saĦemšana zāĜu klīniskajiem pētijumiemAtĜaujas saĦemšana zāĜu klīniskajiem pētijumiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu klīniskā izpēte, iesaistot tajā cilvēkus kā pētījuma objektus, nedrīkst notikt, ja nav saĦemta zāĜu klīniskās izpētes ētikas komitejas 
atĜauja. ZāĜu valsts aăentūra izsniedz atĜaujas un uzrauga zāĜu un veterināro zāĜu klīnisko pētījumu veikšanu. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attNozares, uz kurām prasība attNozares, uz kurām prasība attNozares, uz kurām prasība attiecināma:iecināma:iecināma:iecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozarSpeciālās nozarSpeciālās nozarSpeciālās nozares es es es 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    396396396396    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Humāno zāĜu tirdzniecīHumāno zāĜu tirdzniecīHumāno zāĜu tirdzniecīHumāno zāĜu tirdzniecības Latvijā atĜaujabas Latvijā atĜaujabas Latvijā atĜaujabas Latvijā atĜauja 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Nacionālā zāĜu reăistrācijas procedūra (reăistrācija, pārreăistrācija)- rezultāts zāĜu tirdzniecības atĜauja komersantam, kura atĜauj izplatīt 
zāles tikai LR teritorijā. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu bāzē, lai problēmu gadījumā nekavējoties varētu 
atrast līdz pat tabletei Latvijas teritorijā un novērst iespējamos riskus vai draudus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    397397397397    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PraPraPraPrasība:   sība:   sība:   sība:    Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (cita atsauces valsts)Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (cita atsauces valsts)Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (cita atsauces valsts)Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (cita atsauces valsts) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Savstarpējās atzīšanas procedūra (MRP) (reăistrācija, pārreăistrācija), Decentralizētā zāĜu reăistrācijas procedūra (DCP) (reăistrācija) 
Procedūras rezultāts- tirdzniecības atĜauja izplatīt zāles ES dalībvalstīs, kuras komersants ir izvēlējies.Latvija ZVA personā, kā iesaistītā 
valsts vērtē atsauces valsts novērtējuma ziĦojumu, izsaka viedokli, iebilst vai piekrīt atsauces valsts lēmumam, organizē, vada un akceptē 
procedūru nacionālo fāzi. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu bāzē, lai problēmu gadījumā nekavējoties varētu 
atrast līdz pat tabletei Latvijas teritorijā un novērst iespējamos riskus vai draudus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    398398398398    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (Latvija Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (Latvija Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (Latvija Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (Latvija ---- atsauces valsts) atsauces valsts) atsauces valsts) atsauces valsts) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

SpeciāSpeciāSpeciāSpeciālā produktu lā produktu lā produktu lā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Savstarpējās atzīšanas procedūra (MRP) (reăistrācija, pārreăistrācija), Decentralizētā zāĜu reăistrācijas procedūra (DCP) (reăistrācija) 
kurā Latvija ir atsauces valsts. Procedūras rezultāts- tirdzniecības atĜauja izplatīt zāles ES dalībvalstīs, kuras komersants ir izvēlējies. 
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Latvija ZVA personā, kā atsauces valsts sagatavo novērtējuma ziĦojumu citām dalībvalstīm, atbild par visiem jautājumiem, kas saistīti 
sākot no zāĜu izpētes līdz gatavai produkcijai. Latvija dalībvalstu priekšā uzĦemas atbildību par produkta atbilstību un nodrošina 
turpmāko produkta dzīves cikla apkalpošanu. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu bāzē, lai problēmu gadījumā 
nekavējoties varētu atrast līdz pat tabletei Latvijas teritorijā un novērst iespējamos riskus vai draudus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    399399399399    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    I un II tipa izmaiĦu humāno zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu humāno zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu humāno zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu humāno zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iesniegumu I un II tipa izmaiĦām reăistrācijas dokumentācijā izvērtēšana savstarpējās atzīšanas procedūrā, Iesniegumu I un II tipa 
izmaiĦām reăistrācijas dokumentācijā izvērtēšana nacionālajā procedūrā. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu 
bāzē, lai problēmu gadījumā nekavējoties varētu atrast līdz pat tabletei Latvijas teritorijā un novērst iespējamos riskus vai draudus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElElElElektronikaektronikaektronikaektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplaizplaizplaizplatīšanas atĜaujastīšanas atĜaujastīšanas atĜaujastīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    400400400400    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Drošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēm 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu pārreăistrāciju veic, pamatojoties uz riska un ieguvuma līdzsvara atkārtotu novērtēšanu, tad iesniegumam pievieno periodiski 
atjaunojamo drošības ziĦojumu (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    401401401401    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Centralizēti reăistrēto humāno zāĜu produktu dokumentācijas salīdzināšanaCentralizēti reăistrēto humāno zāĜu produktu dokumentācijas salīdzināšanaCentralizēti reăistrēto humāno zāĜu produktu dokumentācijas salīdzināšanaCentralizēti reăistrēto humāno zāĜu produktu dokumentācijas salīdzināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Eiropas zāĜu aăentūrā centralizēti reăistrēto produktu zāĜu aprakstu, lietošanas instrukciju, marėējumu projektu un to izmaiĦu tulkojumu 
salīdzināšana un izvērtēšana atbilstoši Eiropas zāĜu aăentūrā apstiprinātiem tekstiem un QRD standarta formām; atbilstoši starp ZVA un 
EMEA noslēgtajam līgumam. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktSpeciālā produktSpeciālā produktSpeciālā produktu u u u 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
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DADADADA    402402402402    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Humāno zāĜu dokumentācijas izvērtēšana par piederību zālēmHumāno zāĜu dokumentācijas izvērtēšana par piederību zālēmHumāno zāĜu dokumentācijas izvērtēšana par piederību zālēmHumāno zāĜu dokumentācijas izvērtēšana par piederību zālēm 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Humāno zāĜu dokumentācijas izvērtēšana par produktu piederību zālēm. Produkta (uztura bagātinātāji, kosmētikas līdzekĜi, biocīdi, 
medicīnas ierīces) marėējumā un lietošanas instrukcijā iekĜautās informācijas izvērtēšana pēc klientu pieprasījuma. Pēc iestāžu 
pieprasījuma, lai cita iestāde pieĦemtu lēmumu par jautājumu, kādi normatīvie akti ir saistoši komersantam šī konktētā produkta 
kontekstā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KokKokKokKoksnesnesnesne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăreăreăreăistrācija un istrācija un istrācija un istrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    403403403403    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterināro zāĜu novērtēšana un reăistrēšanaVeterināro zāĜu novērtēšana un reăistrēšanaVeterināro zāĜu novērtēšana un reăistrēšanaVeterināro zāĜu novērtēšana un reăistrēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības Prasības Prasības Prasības apraksts:apraksts:apraksts:apraksts:    Veterināro zāĜu novērtēšana un reăistrēšana (reăistrācijas procedūras, pārreăistrācijas procedūras, izmaiĦu apstiprināšana, 
pēcreăistrācijas uzraudzība) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    404404404404    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterināro zāĜu tirdzniecības LaVeterināro zāĜu tirdzniecības LaVeterināro zāĜu tirdzniecības LaVeterināro zāĜu tirdzniecības Latvijā atĜaujatvijā atĜaujatvijā atĜaujatvijā atĜauja 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tikai nacionālā veterināro zāĜu reăistrācijas procedūra NRP (reăistrācija, pārreăistrācija)- rezultāts zāĜu tirdzniecības atĜauja 
komersantam, kura atĜauj izplatīt zāles tikai LR teritorijā. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu bāzē. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    405405405405    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterināro zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜaujaVeterināro zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜaujaVeterināro zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜaujaVeterināro zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 PPPPrasības apraksts:rasības apraksts:rasības apraksts:rasības apraksts:    Savstarpējās atzīšanas procedūra (MRP) (reăistrācija, pārreăistrācija)      Decentralizētā zāĜu reăistrācijas procedūra (DCP) (reăistrācija) 
Procedūras rezultāts- tirdzniecības atĜauja izplatīt zāles ES dalībvalstīs, kuras komersants ir izvēlējies.Latvija ZVA personā, kā iesaistītā 
valsts vērtē atsauces valsts novērtējuma ziĦojumu, izsaka viedokli, iebilst vai piekrīt atsauces valsts lēmumam, organizē, vada un akceptē 
procedūru nacionālo fāzi. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu bāzē, lai problēmu gadījumā nekavējoties varētu 
atrast līdz pat tabletei Latvijas teritorijā un novērst iespējamos riskus vai draudus. 

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitIzmitIzmitIzmitināšanaināšanaināšanaināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    406406406406    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Drošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), PublisDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), PublisDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), PublisDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēm 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Drošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    407407407407    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    I un II tipa izmaiĦu veterināro zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu veterināro zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu veterināro zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu veterināro zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iesniegumu I un II tipa izmaiĦām reăistrācijas dokumentācijā izvērtēšana savstarpējās atzīšanas procedūrā,          Iesniegumu I un II tipa 
izmaiĦām reăistrācijas dokumentācijā izvērtēšana nacionālajā procedūrā. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu 
bāzē, lai problēmu gadījumā nekavējoties varētu atrast līdz pat jebkurai veterināro zāĜu formai Latvijas teritorijā un novērst iespējamos 
riskus vai draudus sabiedrības veselībai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GuGuGuGumijamijamijamija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

IIII    300300300300    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Ja prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtiPārtiPārtiPārtikakakaka    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

IIII    352352352352    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaegšanaegšanaegšana PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 
Iesniegums izziĦas saĦemšanai par uzĦēmuma atbilstību minimālajiem standartiem attiecībā uz vides aizsardzības prasībām 
(nepieciešama iesniegšanai LAD) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijFarmācijFarmācijFarmācijaaaa    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 x x x x x x x x 

 
IIII    418418418418    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas sniegšana par zāĜu cenu, kā arī par zāĜu cenu izmaiĦāmInformācijas sniegšana par zāĜu cenu, kā arī par zāĜu cenu izmaiĦāmInformācijas sniegšana par zāĜu cenu, kā arī par zāĜu cenu izmaiĦāmInformācijas sniegšana par zāĜu cenu, kā arī par zāĜu cenu izmaiĦām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības aprPrasības aprPrasības aprPrasības apraksts:aksts:aksts:aksts:    ZāĜu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis (turpmāk – zāĜu ražotājs), uzsākot zāĜu izplatīšanu Latvijas teritorijā, rakstiski un elektroniski 
sniedz ZāĜu valsts aăentūrai informāciju par zāĜu ražotāja attiecīgo zāĜu realizācijas cenu Latvijā (katrai zāĜu formai atkarībā no aktīvo vielu 
daudzuma zāĜu vienībā un zāĜu vienību skaita iepakojumā) bez pievienotās vērtības nodokĜa (turpmāk – ražotāja cena) latos un eiro 
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam informācijas sniegšanas dienā. Par plānotajām zāĜu ražotāja cenu izmaiĦām zāĜu 
ražotājs informē ZāĜu valsts aăentūru un lieltirgotavas, kas izplata tā ražotās zāles, ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās zāĜu ražotāja cenas 
piemērošanas. ZāĜu ražotājs 15 dienu laikā pēc ZāĜu valsts aăentūras rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz pamatotu informāciju par 
zāĜu cenu pieauguma iemesliem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 25.10.05 noteikumi Nr.803 "Noteikumi par zāĜu cenu veidošanas principiem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtPārtPārtPārtikaikaikaika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

IIII    419419419419    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas sniegšana par zāĜu izplatīšanas apturēšanu, izĦemšanu no tirgus vai zInformācijas sniegšana par zāĜu izplatīšanas apturēšanu, izĦemšanu no tirgus vai zInformācijas sniegšana par zāĜu izplatīšanas apturēšanu, izĦemšanu no tirgus vai zInformācijas sniegšana par zāĜu izplatīšanas apturēšanu, izĦemšanu no tirgus vai zāĜu sērijas atsaukšanuāĜu sērijas atsaukšanuāĜu sērijas atsaukšanuāĜu sērijas atsaukšanu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reăistrācijas īpašnieks paziĦo ZāĜu valsts aăentūrai un Veselības inspekcijai par jebkuru darbību, ko tas veic, lai apturētu zāĜu izplatīšanu 
vai izĦemtu zāles no tirgus (Latvijā vai citās valstīs), un par attiecīgās darbības pamatojumu, ja minētā darbība ir saistīta ar zāĜu iedarbību 
vai sabiedrības veselības aizsardzību. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 26.06.07 noteikumi Nr. 416 "ZāĜu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

IIII    420420420420    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    InformācInformācInformācInformācijas sniegšana par zāĜu lietošanas izraisītajām blakusparādībāmijas sniegšana par zāĜu lietošanas izraisītajām blakusparādībāmijas sniegšana par zāĜu lietošanas izraisītajām blakusparādībāmijas sniegšana par zāĜu lietošanas izraisītajām blakusparādībām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Nereăistrētu zāĜu izplatīšanas atĜaujas turētājs (īpašnieks) nodrošina: 
* zāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzību saskaĦā ar normatīvajiem aktiem par zāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību 
uzraudzības kārtību; 
*normatīvajos aktos par zāĜu reklamēšanu noteikto prasību ievēro�šanu. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 06.12.05 noteikumi Nr.919 "ZāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
IIII    431431431431    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZāĜu klīniskās izpētes norises uzraudzības nodrošināšanaZāĜu klīniskās izpētes norises uzraudzības nodrošināšanaZāĜu klīniskās izpētes norises uzraudzības nodrošināšanaZāĜu klīniskās izpētes norises uzraudzības nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam pētījumu norises laikā jāsniedz ZVA aktuālā informācija par pētījumu norisi, piem., par pētījumu protokolu grozījumiem, 
pacientu drošību, pētījumu pabeigšanu u.c. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.03.10 noteikumi Nr.289 "Noteikumi par zāĜu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāĜu 
marėēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāĜu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    298298298298    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde 

un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana. 
          

 KontrKontrKontrKontrolējošā institūcija:olējošā institūcija:olējošā institūcija:olējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tajās reglamentēto sfēru preču grupās, kurām izdoti normatīvi vai standarti, kuriem precei jātbilst pirms laišanas apgrozībā, 
nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju un veikt atbilstības pārbaudes. NA noteiktos gadījumos nepieciešams atbilstības 
sertifikāts. Komersantam jānodrošina dokumentācijas, marėējuma, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PrečPrečPrečPreču un pakalpojumu u un pakalpojumu u un pakalpojumu u un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    295295295295    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reglamentētajās sfērās iekĜatās preces atĜauts piedāvāt Latvijas tirgū tikai tad, ja tās atbilst drošuma būtiskajām prasībām. Atbilstoši NA 
prasībām uz preces jānodrošina attiecīgs marėējums, ietverot NA norādīto informāciju par atbilstību prasībām un ražotāju uc. 
informācija. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakoiepakoiepakoiepakojuma prasībasjuma prasībasjuma prasībasjuma prasības    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TTTTirdzniecībairdzniecībairdzniecībairdzniecība    
      0 0 0 x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    322322322322    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja iepakotājs marėē iepakojumu, tad iepakojuma vai iepakojuma materiāla marėējumā uz iepakojuma vai tā etiėetes iepakotājs norāda 
šādu informāciju: iepakojuma materiāla veids un grafiskais simbols, kas norāda, ka iepakojuma materiāls ir reăenerējams un/vai 
pārstrādājams. 
 

     

 NormatīvāNormatīvāNormatīvāNormatīvā bāze: bāze: bāze: bāze:    LR MK 02.04.02 noteikumi Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    304304304304    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Garantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājam 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt 
preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta 
neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElekElekElekElektronikatronikatronikatronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    282282282282    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dzeramajam ūdenim, kā arī ūdenim, kuru izmanto pārtikas apritē vai ar pārtiku saistītā inventāra un iekārtu mazgāšanai, kā arī ledum, ko 
izmanto tiešā dzesēšanā, jāatbilst normatīvo aktu prasībām, izĦemot svaigu zivju apstrādi atklātā jūrā, kur pārtikas aprites 
tehnoloăiskajos procesos var izmantot arī tīru jūras ūdeni. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdznTirdznTirdznTirdzniecībaiecībaiecībaiecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    428428428428    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Labas ražošanas prakses sertifikāts (GMP sertifikāts)Labas ražošanas prakses sertifikāts (GMP sertifikāts)Labas ražošanas prakses sertifikāts (GMP sertifikāts)Labas ražošanas prakses sertifikāts (GMP sertifikāts) 

          

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Labas ražošanas prakses nodrošināšana, atzinuma saĦemšana zāĜu vai veterināro zāĜu ražošanas vai importēšanas uzĦēmumā vai 
laboratorijā. UzĦēmumam ir jānodrošina, ka tas zāĜu analīzēm izmanto GMP/GLP prasībām atbilstošās laboratorijas pakalpojumus. 
UzĦēmumam ir jānodrošina, ka tas visu laiku darbojas saskaĦā ar izsniegto licenci un  savā darbībā ievēro GMP, ieviešot uzĦēmumā 
kvalitātes sistēmu, ka s aptver visas GMP prasības, ko nosaka ES likumdošana                                                                                                                                                                                                          
Nodrošināt uzĦēmuma  (t.sk. telpu, vadošo speciālistu, dokumentācijas utt.) pieejamību pārbaudes veikšanas laikā, sadarbību ar 
inspektoriem, kas veic pārbaudi. Pēc pārbaudes jānodrošina konstatēto trūkumu adekvātu korektīvo pasākumu veikšana saprātīgos  
termiĦos.   UzĦēmuma ir jāsagatavo telpas, aprīkojums, personāls, dokumentācija atbilstosi MK noteikumu Nr.304 prasībām (no 
2006.gada 18.aprīĜa) vai MK noteikumiem Nr.319 (veterinārajām zālēm) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    429429429429    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZāĜu (izĦemot veterinārās zāles) izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšana un uzraudzībaZāĜu (izĦemot veterinārās zāles) izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšana un uzraudzībaZāĜu (izĦemot veterinārās zāles) izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšana un uzraudzībaZāĜu (izĦemot veterinārās zāles) izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšana un uzraudzība 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraPrasības apraPrasības apraPrasības apraksts:ksts:ksts:ksts:    UzĦēmumam ir jānodrošina, ka tas visu laiku darbojas saskaĦā ar izsniegto licenci un  savā darbībā ievēro labu izplatīšanas praksi (LIP), 
ieviešot uzĦēmumā kvalitātes sistēmu, ka s aptver visas LIP prasības, ko nosaka likumdošana. UzĦēmumam jānodrošina teplu, 
personāla, dokumentācijas pieejamība pārbaudes veikšanai 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdTirdTirdTirdzniecībazniecībazniecībazniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    433433433433    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZāĜu klīniskās izpētes labas klīniskās prakses prasību ievērošanaZāĜu klīniskās izpētes labas klīniskās prakses prasību ievērošanaZāĜu klīniskās izpētes labas klīniskās prakses prasību ievērošanaZāĜu klīniskās izpētes labas klīniskās prakses prasību ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāievēro Labas klīniskās prakses standarts. LKP pārbaudes tiek veiktas, lai  nodrošinātu praktisku KP norises  pārbaudi. Pārbaudes tiek 
veiktas randomizēti vai pēc signālu par LKP neievērošanu saĦemšanas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 NozareNozareNozareNozares, uz kurām prasība attiecināma:s, uz kurām prasība attiecināma:s, uz kurām prasība attiecināma:s, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    417417417417    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reaăentu pagatavošanReaăentu pagatavošanReaăentu pagatavošanReaăentu pagatavošana aptiekāma aptiekāma aptiekāma aptiekām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Aptieku nodrošināšana ar reaăentiem, kuri ir nepieciešami izgatavoto zāĜu un ūdens kvalitātes kontrolei 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 18.04.06 noteikumi Nr. 304 "Noteikumi par zāĜu ražošanas un kontroles kārtību, par zāĜu ražošanu atbildīgās amatpersonas 
kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāĜu ražošanas uzĦēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sert 

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    
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 Nozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attieNozares, uz kurām prasība attiecināma:cināma:cināma:cināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    421421421421    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Farmokovigilance Farmokovigilance Farmokovigilance Farmokovigilance ---- blakusparādību reăistrācij blakusparādību reăistrācij blakusparādību reăistrācij blakusparādību reăistrācijaaaa 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Par visām būtiskajām zāĜu blakusparādībām, kādas novērotas dalībvalstī, tiek ziĦots tādā veidā, lai tas būtu pieejams dalībvalstij, kas 
sagatavojusi zāĜu novērtējuma ziĦojumu zāĜu reăistrēšanas procedūrā (turpmāk - atsauces dalībvalsts), vai jebkurai kompetentajai 
institūcijai, kas pārstāv atsauces dalībvalsti. Pēc pieciem gadiem kopš lēmuma par zāĜu reăistrāciju pieĦemšanas ZāĜu valsts aăentūra, 
pamatojoties uz riska un ieguvuma līdzsvara atkārtotu novērtēšanu, ir tiesīga pieĦemt lēmumu par zāĜu pārreăistrāciju. Ja zāles ir vienu 
reizi pārreăistrētas, ZāĜu valsts aăentūra var pieĦemt lēmumu par zāĜu pārreăistrāciju uz neierobežotu laika periodu (ko norāda zāĜu 
reăistrācijas apliecībā), izĦemot gadījumu, ja, pamatojoties uz zāĜu blakusparādību uzraudzībā (farmakovigilance) iegūtajiem 
pierādījumiem, ZāĜu valsts aăentūra, pārreăistrējot zāles, ir pieĦēmusi lēmumu par zāĜu pārreăistrāciju atkārtoti uz pieciem gadiem. 

     

 Normatīvā Normatīvā Normatīvā Normatīvā bāze:bāze:bāze:bāze:    LR MK 06.12.05 noteikumi Nr.919 "ZāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    422422422422    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Farmakovigilances sistēmas uzturēšanaFarmakovigilances sistēmas uzturēšanaFarmakovigilances sistēmas uzturēšanaFarmakovigilances sistēmas uzturēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu reăistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) uzraudzības sistēmas ietvaros norīko pastāvīgu atbildīgo amatpersonu (kas uzturas 
dalībvalstī) ar atbilstošu kvalifikāciju (ārstu vai farmaceitu), kura atbild par sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, kurā apkopota 
informācija par visām zāĜu blakusparādībām, par kurām tiek ziĦots zāĜu ražošanas uzĦēmuma personālam un normatīvajos aktos par zāĜu 
reklamēšanas kārtību noteiktajiem medicīniskajiem pārstāvjiem, un nodrošināt, lai šī informācija vienkopus būtu pieejama vismaz vienā 
dalībvalstī. 
 

     

 NormaNormaNormaNormatīvā bāze:tīvā bāze:tīvā bāze:tīvā bāze:    LR MK 06.12.05 noteikumi Nr.919 "ZāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecTirdzniecTirdzniecTirdzniecībaībaībaība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    395395395395    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Atzinums par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāĜu un veterināro zāĜu definīcijaiAtzinums par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāĜu un veterināro zāĜu definīcijaiAtzinums par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāĜu un veterināro zāĜu definīcijaiAtzinums par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāĜu un veterināro zāĜu definīcijai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Informācijas sniegšana atzinuma saĦemšanai par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāĜu un veterināro zāĜu definīcijai 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmIzmIzmIzmitināšanaitināšanaitināšanaitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
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ARARARAR    423423423423    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojumi par blakusparādībāmZiĦojumi par blakusparādībāmZiĦojumi par blakusparādībāmZiĦojumi par blakusparādībām 

          

 Kontrolējošā institKontrolējošā institKontrolējošā institKontrolējošā institūcija:ūcija:ūcija:ūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    MK noteikumu Nr.919 "ZāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība" 8.pantā noteiktie ziĦojumi par blakusparādībām, 
ievērojot prasības, kas noteiktas Eiropas Komisijas ieteikumos, ko Eiropas Komisija ir publicējusi Eiropas Kopienas ZāĜu tiesiskā 
regulējuma dokumentu krājumos 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 06.12.05 noteikumi Nr.919 "ZāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmiIzmiIzmiIzmitināšanatināšanatināšanatināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    424424424424    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pēcreăistrācijas drošuma pētījumiPēcreăistrācijas drošuma pētījumiPēcreăistrācijas drošuma pētījumiPēcreăistrācijas drošuma pētījumi 

          

 Kontrolējošā inKontrolējošā inKontrolējošā inKontrolējošā institūcija:stitūcija:stitūcija:stitūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu reăistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) uzraudzības sistēmas ietvaros norīko pastāvīgu atbildīgo amatpersonu (kas uzturas 
dalībvalstī) ar atbilstošu kvalifikāciju (ārstu vai farmaceitu), kura sniedz ZāĜu valsts aăentūrai informāciju, kas saistīta ar zāĜu lietošanas 
radīto ieguvumu un risku novērtēšanu, arī par farmako�epidemioloăiskajiem vai klīniskajiem pētījumiem, kas veikti pēc zāĜu reăistrācijas, 
lai identificētu vai kvantitatīvi noteiktu reăistrēto zāĜu lietošanas riskus. Veterināro zāĜu reăistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) 
attiecībā uz reăistrētajām veterinārajām zālēm atbilstoši Eiropas Komisijas norādījumiem, sniedzot periodisko drošības ziĦojumu 
(periodiski pārskati par veterināro zāĜu drošumu), ziĦo par veterināro zāĜu blakusparādībām ZāĜu valsts aăentūrai, kā arī saskaĦā ar 
normatīvajiem aktiem par veterināro zāĜu reăistrācijas kārtību ziĦo par klīnisko pētījumu laikā konstatētajām veterināro zāĜu 
blakusparādībām. Periodiskajos drošības ziĦojumos zinātniski novērtē veterināro zāĜu lietošanas radītos ieguvumus un riskus 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.03.10 noteikumi Nr.289 "Noteikumi par zāĜu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāĜu 
marėēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāĜu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    425425425425    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Narkotisko, psihotropo vielu, kā arī prekursoru legālās aprites uzskaite un kontroleNarkotisko, psihotropo vielu, kā arī prekursoru legālās aprites uzskaite un kontroleNarkotisko, psihotropo vielu, kā arī prekursoru legālās aprites uzskaite un kontroleNarkotisko, psihotropo vielu, kā arī prekursoru legālās aprites uzskaite un kontrole 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Vielu vai zāĜu ražotājs un zāĜu lieltirgotava iesniedz ZāĜu valsts aăentūrā par II un III sarakstā iekĜauto vielu un zāĜu apriti ceturkšĦa 
pārskatu 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.06.08 noteikumi Nr.441 "Narkotisko un psihotropo vielu un zāĜu iepirkšanas, saĦemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, 
izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāĜu un veterināro zāĜu ražošanā, zāĜu un veterināro zāĜu lieltirgotavās un aptie 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmĖīmĖīmĖīmijaijaijaija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    375375375375    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ėīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumi Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, 

produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotāji: ievāc informāciju par ėīmiskajām vielām, kas būs  ražoto produktu sastāvā; ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju 
ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu izmantošanai; klasificē (nosaka bīstamības klasi ražotajam produktam); iepilda produktu 
prasībām atbilstošā iepakojumā; nodrošina uz produkta iepakojuma noteikto informāciju valsts valodā, t.sk. marėējumu; sagatavo 
drošības datu lapas un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 
Importētāji: ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu tirdzniecībai un izmantošanai; 
nodrošina, ka ėīmiskās vielas un maisījumi ir atbilstoši klasificēti (produktam piešėirta bīstamības klase );  produkts ir prasībām 
atbilstošā iepakojumā;  uz produkta iepakojuma ir noteiktā informācija valsts valodā, t.sk. marėējums; nodrošina produktam drošības 
datu lapas valsts valodā  un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), 
kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikālij 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

uzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšana    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

DADADADA    435435435435    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšana un reăistrācijaMedicīnisko ierīču atbilstības novērtēšana un reăistrācijaMedicīnisko ierīču atbilstības novērtēšana un reăistrācijaMedicīnisko ierīču atbilstības novērtēšana un reăistrācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai CE nemarėētas, Latvijas Republikā ražotas medicīniskās ierīces un speciāli piegādātas medicīniskās ierīces, kam nav veiktas 
normatīvos aktos noteiktās atbilstības novērtēšanas procedūras  varētu laist apgrozībā Latvijas Republikas teritorijā, ražotājs vai viĦa 
pilnvarotais pārstāvis iesniedz izvērtēšanai ZāĜu valsts aăentūrā normatīvajos aktos norādīto medicīniskās ierīces dokumentāciju kopā ar 
iesniegumu, kā arī sniedz papildus datus, ja saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām tas nepieciešams. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.08.05 noteikumi Nr.581 "Medicīnisko ierīču reăistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās 
uzraudzības kārtība" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

IekārtuIekārtuIekārtuIekārtu reăistrācija reăistrācija reăistrācija reăistrācija    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    309309309309    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 PrPrPrPrasības apraksts:asības apraksts:asības apraksts:asības apraksts:    Ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta 
parauga veidlapu un katru gadu līdz 1.martam iesniedz vai nosūta LVĂMC pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem 
produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.10.02. noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecNozares, uz kurām prasība attiecNozares, uz kurām prasība attiecNozares, uz kurām prasība attiecināma:ināma:ināma:ināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    315315315315    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumu 

          

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

 Kontrolējošā Kontrolējošā Kontrolējošā Kontrolējošā institūcija:institūcija:institūcija:institūcija:    LVĂMC 
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK not. Nr. 65 (25.01.2007.) ziĦo iepakojuma apsaimniekošanas uzĦēmumi, kā arī uzĦēmumi, kas rada vairāk kā 300 kg 
izlietotā iepakojuma, un kas ir reăistrējušie VVD Reăionālājas Vides pārvaldēs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x x 

 
ARARARAR    324324324324    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VIDM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, kas izmanto depozīta iepakojumu, divas reizes kalendāra gadā sagatavo pārskatu par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto 
depozīta iepakojumu 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.07.03  noteikumi Nr. 414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmiIzmiIzmiIzmitināšanatināšanatināšanatināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    330330330330    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par saražotā, uz 
citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem  iepriekšējā kalendāra gadā 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖĖĖĖīmijaīmijaīmijaīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    331331331331    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem 

          

 KonKonKonKontrolējošā institūcija:trolējošā institūcija:trolējošā institūcija:trolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par izlietotā 
iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemiepriekšējā kalendāra gadā, ja izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra 
gadā ir lielāks par 300 kilogramiem. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x x 

 
ISPISPISPISP    305305305305    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 PrasībPrasībPrasībPrasības apraksts:as apraksts:as apraksts:as apraksts:    Paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksnKoksnKoksnKoksneeee    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    306306306306    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestāžu amatpersonas, īstenojot šajā likumā paredzēto tirgus uzraudzību un kontroli, savas kompetences ietvaros ir 
tiesīgas: 
1) kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo preču un pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām; 
2) pieprasīt un bez maksas saĦemt informāciju, kas nepieciešama preču un pakalpojumu drošuma novērtēšanai vai attiecīgās iestādes 
funkciju izpildei; 
3) pieprasīt un bez maksas saĦemt preču paraugus un organizēt preces vai pakalpojuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai 
noteiktu preces vai pakalpojuma atbilstību drošuma prasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes direktora (vadītāja) apstiprinātā gada 
uzraudzības un kontroles programma vai ja ir aizdomas par preces vai pakalpojuma neatbilstību drošuma prasībām vai ir saĦemta 
sūdzība. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniTirdzniTirdzniTirdzniecībaecībaecībaecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    376376376376    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārbaudes zāĜu ražošanā un zāĜu izplatīšanā zāĜu lieltirgotavās un aptiekāsPārbaudes zāĜu ražošanā un zāĜu izplatīšanā zāĜu lieltirgotavās un aptiekāsPārbaudes zāĜu ražošanā un zāĜu izplatīšanā zāĜu lieltirgotavās un aptiekāsPārbaudes zāĜu ražošanā un zāĜu izplatīšanā zāĜu lieltirgotavās un aptiekās 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

 Prasības apraksPrasības apraksPrasības apraksPrasības apraksts:ts:ts:ts:    Veikt pārbaudes zāĜu ražošanas uzĦēmumos, aptiekās un lieltirgotavās, lai pārbaudītu darbības atbilstību un zāĜu aprites atbisltību NA 
prasībām, VI var pieprasīt pārbaudes veikšanai nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un paraugus. Triju līdz sešu mēnešu laikā pēc 
licencētās aptiekas darbības uzsākšanas vai licences pārreăistrēšanas sakarā ar aptiekas telpu maiĦu (pārvietošanu), vai narkotisko un 
tām pielīdzināto psihotropo zāĜu izplatīšanas, narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana, bezrecepšu zāĜu izplatīšana, 
izmantojot internetu speciālās darbības nosacījumu izpildes uzsākšanas Veselības inspekcijas  amatpersonas veic kontroli aptiekā, lai 
pārliecinātos, ka aptiekas darbība atbilst farmācijas jomas un narkotisko un psihotropo vielu un zāĜu apriti regulējošajos normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām.  Komersants nodrošina atbildīgās amatpersonas klātbūtni pārbaudes laikā. Uzrāda nepieciešamo 
dokumentāciju, rāda telpas, kur tiek veikta farmaceitiskā darbība, aprīkojumu, iekārtas, zāĜu glabāšanu.  
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums, LR MK 30.03.10 noteikumi Nr. 313 "Farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvnieBūvnieBūvnieBūvniecībacībacībacība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
ISPISPISPISP    426426426426    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZāĜu un veterināro zāĜu kvalitātes rādītāju kontroles veikšanaZāĜu un veterināro zāĜu kvalitātes rādītāju kontroles veikšanaZāĜu un veterināro zāĜu kvalitātes rādītāju kontroles veikšanaZāĜu un veterināro zāĜu kvalitātes rādītāju kontroles veikšana 

          

 KontKontKontKontrolējošā institūcija:rolējošā institūcija:rolējošā institūcija:rolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu paraugu atlasi veic Veselības inspekcija un ZVA 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmāciFarmāciFarmāciFarmācijajajaja    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    434434434434    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Attīrītā ūdens kvalitātes kontrole aptiekās, kas izgatavo zāles uz vietasAttīrītā ūdens kvalitātes kontrole aptiekās, kas izgatavo zāles uz vietasAttīrītā ūdens kvalitātes kontrole aptiekās, kas izgatavo zāles uz vietasAttīrītā ūdens kvalitātes kontrole aptiekās, kas izgatavo zāles uz vietas 

          

 KontrolējošāKontrolējošāKontrolējošāKontrolējošā institūcija: institūcija: institūcija: institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Attīrītā ūdens iegūšanas iekārtas un telpu izmanto, lai nodrošinātu attiecīgi attīrītā ūdens vai injekcijas šėīdumu izgatavošanai 
nepieciešamā ūdens iegūšanu. Ūdens paraugu atlasi veic ZāĜu valsts aăentūra 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.03.10 noteikumi Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    307307307307    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona paraugus Ħem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā, ievērojot ārējos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības preču un pakalpojumu drošuma jomā, lai veiktu nepieciešamo ekspertīzi un pārbaudi par 
atbilstību NA prasībām. Ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam pēc institūcijas prasības ir jāsniedz paraugi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.02.05 noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saĦem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem 
pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes" 

           
 Nozares, uNozares, uNozares, uNozares, uz kurām prasība attiecināma:z kurām prasība attiecināma:z kurām prasība attiecināma:z kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
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4.3.7 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE 22) 
 

 
IIII    300300300300    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PrasPrasPrasPrasība:   ība:   ība:   ība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Ja prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

IIII    352352352352    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 
Iesniegums izziĦas saĦemšanai par uzĦēmuma atbilstību minimālajiem standartiem attiecībā uz vides aizsardzības prasībām 
(nepieciešama iesniegšanai LAD) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    298298298298    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde 

un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tajās reglamentēto sfēru preču grupās, kurām izdoti normatīvi vai standarti, kuriem precei jātbilst pirms laišanas apgrozībā, 
nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju un veikt atbilstības pārbaudes. NA noteiktos gadījumos nepieciešams atbilstības 
sertifikāts. Komersantam jānodrošina dokumentācijas, marėējuma, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atehniskās atehniskās atehniskās atbilstības tbilstības tbilstības tbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    299299299299    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    RotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam jānodrošina rotaĜlietu atbilstība NA noteiktajām būtiskajām drošuma un citām prasībām. Komersantam jānodrošina 
rotaĜlietas parauga un atbilstošās dokumentācijas sniegšana PTAC veikto pārbaužu ietvaros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 04.04.2000 noteikumi Nr. 128 "RotaĜlietu drošuma noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām pNozares, uz kurām pNozares, uz kurām pNozares, uz kurām prasība attiecināma:rasība attiecināma:rasība attiecināma:rasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 0 0 0 0 0 x 0 x x x 
 

PPPPPPPP    295295295295    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR norReglamentētajā sfērā (LR norReglamentētajā sfērā (LR norReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanamatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanamatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanamatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reglamentētajās sfērās iekĜatās preces atĜauts piedāvāt Latvijas tirgū tikai tad, ja tās atbilst drošuma būtiskajām prasībām. Atbilstoši NA 
prasībām uz preces jānodrošina attiecīgs marėējums, ietverot NA norādīto informāciju par atbilstību prasībām un ražotāju uc. 
informācija. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    322322322322    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja iepakotājs marėē iepakojumu, tad iepakojuma vai iepakojuma materiāla marėējumā uz iepakojuma vai tā etiėetes iepakotājs norāda 
šādu informāciju: iepakojuma materiāla veids un grafiskais simbols, kas norāda, ka iepakojuma materiāls ir reăenerējams un/vai 
pārstrādājams. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.04.02 noteikumi Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasiepakojuma prasiepakojuma prasiepakojuma prasībasībasībasības    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    304304304304    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Garantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājam 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt 
preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta 
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neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. 
     

 NormatīvNormatīvNormatīvNormatīvā bāze:ā bāze:ā bāze:ā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    375375375375    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ėīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotāji: ievāc informāciju par ėīmiskajām vielām, kas būs  ražoto produktu sastāvā; ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju 
ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu izmantošanai; klasificē (nosaka bīstamības klasi ražotajam produktam); iepilda produktu 
prasībām atbilstošā iepakojumā; nodrošina uz produkta iepakojuma noteikto informāciju valsts valodā, t.sk. marėējumu; sagatavo 
drošības datu lapas un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 
Importētāji: ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu tirdzniecībai un izmantošanai; 
nodrošina, ka ėīmiskās vielas un maisījumi ir atbilstoši klasificēti (produktam piešėirta bīstamības klase );  produkts ir prasībām 
atbilstošā iepakojumā;  uz produkta iepakojuma ir noteiktā informācija valsts valodā, t.sk. marėējums; nodrošina produktam drošības 
datu lapas valsts valodā  un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), 
kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikālij 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, 
produktu, produktu, produktu, produktu, darījumu darījumu darījumu darījumu 
uzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšana    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    309309309309    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīPārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīPārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīPārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.miskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.miskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.miskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta 
parauga veidlapu un katru gadu līdz 1.martam iesniedz vai nosūta LVĂMC pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem 
produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.10.02. noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    315315315315    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK not. Nr. 65 (25.01.2007.) ziĦo iepakojuma apsaimniekošanas uzĦēmumi, kā arī uzĦēmumi, kas rada vairāk kā 300 kg 
izlietotā iepakojuma, un kas ir reăistrējušie VVD Reăionālājas Vides pārvaldēs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

VidVidVidVides statistikas es statistikas es statistikas es statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x x 

 
ARARARAR    324324324324    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VIDM 
          

 PrasPrasPrasPrasības apraksts:ības apraksts:ības apraksts:ības apraksts:    Ražotājs, kas izmanto depozīta iepakojumu, divas reizes kalendāra gadā sagatavo pārskatu par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto 
depozīta iepakojumu 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.07.03  noteikumi Nr. 414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    330330330330    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par saražotā, uz 
citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem  iepriekšējā kalendāra gadā 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārspārspārspārskatikatikatikati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    331331331331    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    PraPraPraPrasība:   sība:   sība:   sība:    ZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par izlietotā 
iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemiepriekšējā kalendāra gadā, ja izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra 
gadā ir lielāks par 300 kilogramiem. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 NozareNozareNozareNozares, uz kurām prasība attiecināma:s, uz kurām prasība attiecināma:s, uz kurām prasība attiecināma:s, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas ISPISPISPISP    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     305305305305        Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas un nPārtikas un nPārtikas un nPārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.epārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.epārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.epārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana. 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 NozarNozarNozarNozares, uz kurām prasība attiecināma:es, uz kurām prasība attiecināma:es, uz kurām prasība attiecināma:es, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    306306306306    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Papildu infoPapildu infoPapildu infoPapildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.rmācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.rmācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.rmācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestāžu amatpersonas, īstenojot šajā likumā paredzēto tirgus uzraudzību un kontroli, savas kompetences ietvaros ir 
tiesīgas: 
1) kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo preču un pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām; 
2) pieprasīt un bez maksas saĦemt informāciju, kas nepieciešama preču un pakalpojumu drošuma novērtēšanai vai attiecīgās iestādes 
funkciju izpildei; 
3) pieprasīt un bez maksas saĦemt preču paraugus un organizēt preces vai pakalpojuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai 
noteiktu preces vai pakalpojuma atbilstību drošuma prasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes direktora (vadītāja) apstiprinātā gada 
uzraudzības un kontroles programma vai ja ir aizdomas par preces vai pakalpojuma neatbilstību drošuma prasībām vai ir saĦemta 
sūdzība. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība Nozares, uz kurām prasība Nozares, uz kurām prasība Nozares, uz kurām prasība attiecināma:attiecināma:attiecināma:attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    307307307307    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona paraugus Ħem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā, ievērojot ārējos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības preču un pakalpojumu drošuma jomā, lai veiktu nepieciešamo ekspertīzi un pārbaudi par 
atbilstību NA prasībām. Ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam pēc institūcijas prasības ir jāsniedz paraugi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.02.05 noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saĦem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem 
pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikElektronikElektronikElektronikaaaa    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
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4.3.8 Metālu ražošana (NACE 24), gatavo metālizstrādājumu ražošana, izĦemot mašīnas un iekārtas 
(NACE 25), citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE 28), 
automobiĜu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE 29), citu transportlīdzekĜu ražošana (NACE 
30) 

 

 
DADADADA    222222222222    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Grozījumi izdarīšana licencē melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanaGrozījumi izdarīšana licencē melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanaGrozījumi izdarīšana licencē melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanaGrozījumi izdarīšana licencē melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai.i.i.i. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    *Lai izdarītu grozījumus izsniegtajā licencē, komersants vai tā pilnvarotā persona iesniedz licencēšanas komisijai NA noteiktos 
dokumentus. 
*Ja mainās licencē norādītie komersanta rekvizīti, komersants šajos noteikumos noteiktajā kārtībā 10 darbdienu laikā pēc tam, kad 
komercreăistra iestādes amatpersona pieĦēmusi lēmumu par ieraksta izmaiĦu izdarīšanu komercreăistrā, iesniedz licencēšanas 
komisijai iesniegumu par grozījumu izdarīšanu izsniegtajā licencē. 
*Ja pieĦemts lēmums par atteikumu izsniegt licenci vai izdarīt tajā grozījumus, iesniegums par licences izsniegšanu vai grozījumu 
izdarīšanu licencē un tam pievienojamie dokumenti iesniedzami no jauna. Komersants var neiesniegt licencēšanas komisijas rīcībā 
esošos dokumentus. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.11.2005. noteikumi Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžĦi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitiIzmitiIzmitiIzmitināšananāšananāšananāšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

IIII    300300300300    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Ja prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

IIII    352352352352    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prPaziĦojuma par vispārējām drošuma prPaziĦojuma par vispārējām drošuma prPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 
Iesniegums izziĦas saĦemšanai par uzĦēmuma atbilstību minimālajiem standartiem attiecībā uz vides aizsardzības prasībām 
(nepieciešama iesniegšanai LAD) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzIzIzIzmitināšanamitināšanamitināšanamitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 x x x x x x x x 

 
ARARARAR    223223223223    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Gada pārskata iesniegšana par melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūGada pārskata iesniegšana par melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūGada pārskata iesniegšana par melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūGada pārskata iesniegšana par melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanu un realizēšanu.žĦu iepirkšanu un realizēšanu.žĦu iepirkšanu un realizēšanu.žĦu iepirkšanu un realizēšanu. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants, kurš saĦēmis licenci, līdz nākamā gada 30.aprīlim iesniedz licencēšanas komisijai gada pārskatu (5.pielikums). 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.11.2005. noteikumi Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžĦi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektroniElektroniElektroniElektronikakakaka    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

PPPPPPPP    298298298298    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde 

un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tajās reglamentēto sfēru preču grupās, kurām izdoti normatīvi vai standarti, kuriem precei jātbilst pirms laišanas apgrozībā, 
nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju un veikt atbilstības pārbaudes. NA noteiktos gadījumos nepieciešams atbilstības 
sertifikāts. Komersantam jānodrošina dokumentācijas, marėējuma, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    295295295295    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 PrPrPrPrasības apraksts:asības apraksts:asības apraksts:asības apraksts:    Reglamentētajās sfērās iekĜatās preces atĜauts piedāvāt Latvijas tirgū tikai tad, ja tās atbilst drošuma būtiskajām prasībām. Atbilstoši NA 
prasībām uz preces jānodrošina attiecīgs marėējums, ietverot NA norādīto informāciju par atbilstību prasībām un ražotāju uc. 
informācija. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīĖīĖīĖīmijamijamijamija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      0 0 0 x x x x x x x x 
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PPPPPPPP    322322322322    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 PrasībPrasībPrasībPrasības apraksts:as apraksts:as apraksts:as apraksts:    Ja iepakotājs marėē iepakojumu, tad iepakojuma vai iepakojuma materiāla marėējumā uz iepakojuma vai tā etiėetes iepakotājs norāda 
šādu informāciju: iepakojuma materiāla veids un grafiskais simbols, kas norāda, ka iepakojuma materiāls ir reăenerējams un/vai 
pārstrādājams. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.04.02 noteikumi Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MMMMetālietālietālietāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    304304304304    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Garantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājam 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt 
preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta 
neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvnBūvnBūvnBūvniecībaiecībaiecībaiecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    375375375375    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ėīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumi 

          

 Kontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā institūcija:itūcija:itūcija:itūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotāji: ievāc informāciju par ėīmiskajām vielām, kas būs  ražoto produktu sastāvā; ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju 
ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu izmantošanai; klasificē (nosaka bīstamības klasi ražotajam produktam); iepilda produktu 
prasībām atbilstošā iepakojumā; nodrošina uz produkta iepakojuma noteikto informāciju valsts valodā, t.sk. marėējumu; sagatavo 
drošības datu lapas un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 
Importētāji: ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu tirdzniecībai un izmantošanai; 
nodrošina, ka ėīmiskās vielas un maisījumi ir atbilstoši klasificēti (produktam piešėirta bīstamības klase );  produkts ir prasībām 
atbilstošā iepakojumā;  uz produkta iepakojuma ir noteiktā informācija valsts valodā, t.sk. marėējums; nodrošina produktam drošības 
datu lapas valsts valodā  un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), 
kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikālij 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, 
produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu 
uzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšana    

      x 0 0 x x x x x x x x 
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DADADADA    217217217217    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Licences saĦemšana melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai.Licences saĦemšana melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai.Licences saĦemšana melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai.Licences saĦemšana melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai saĦemtu licenci, komersants papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu iesniedz licencēšanas komisijai: 
1. iesniegumu par licences izsniegšanu; 
un šādus dokumentus:  
2. dokumentu kopijas par noliktavu;  
3. pašvaldības izsniegtas izziĦas kopiju, ka komersants ir saĦēmis attiecīgas kategorijas atĜauju. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.11.2005. noteikumi Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžĦi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

DADADADA    218218218218    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:Prasība:Prasība:Prasība:             Importa licences saĦemšana dubultās kontroles sitēmai pakĜautajām precēm (tērauda izstrādājumi)Importa licences saĦemšana dubultās kontroles sitēmai pakĜautajām precēm (tērauda izstrādājumi)Importa licences saĦemšana dubultās kontroles sitēmai pakĜautajām precēm (tērauda izstrādājumi)Importa licences saĦemšana dubultās kontroles sitēmai pakĜautajām precēm (tērauda izstrādājumi) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja uzĦēmējs vēlas importēt preces, pret kurām ir piemērota dubultā kontrole ar kvantitatīvajiem ierobežojumiem, tam ar sekojošiem 
dokumentiem jāgriežas EM importa licences saĦemšanai: pieteikums importa licences saĦemšanai, kam pievienots trešās valsts izdotas 
eksporta licences oriăināls. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula (EK) Nr. 1340/2008 par konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku (2010. 
gadam)  
Regula (EK) Nr. 1342/2007 par dažu tādu ierobežojumu pārvaldību, kuri attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu 

           
 Nozares, uz kuNozares, uz kuNozares, uz kuNozares, uz kurām prasība attiecināma:rām prasība attiecināma:rām prasība attiecināma:rām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

DADADADA    219219219219    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uzraudzības dokumenta sUzraudzības dokumenta sUzraudzības dokumenta sUzraudzības dokumenta saĦemšana tērauda izstrādājumu importēšanai.aĦemšana tērauda izstrādājumu importēšanai.aĦemšana tērauda izstrādājumu importēšanai.aĦemšana tērauda izstrādājumu importēšanai. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja uzĦēmējs vēlas importēt preces, pret kurām piemērota iekšējās uzraudzības kontroles sistēma, tam jāgriežas EM uzraudzības 
dokumenta saĦemšanai. Lai saĦemtu uzraudzības dokumentu, importētājs ar sekojošiem dokumentiem griežas EM: 
1. pieteikums uzraudzības dokumenta saĦemšanai, 2. preču rēėins (invoice), kur norādīts pieprasītais daudzums (apstiprināta kopija), 
3. pārdošanas–pirkšanas līgumu (apstiprināta kopija),  
4. ražotāja izsniegts kvalitātes sertifikāts (apstiprināta kopija).  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula (EK) Nr. 76/2002 ar ko ievieš iepriekšēju Kopienas uzraudzību attiecībā uz dažu dzelzs un tērauda ražojumu importu, uz ko 
attiecas EOTK un EK līgumi un kuru izcelsme ir dažās trešās valstīs  
Komisija Regula (ES) Nr. 1241/2009 ar ko turpina aktualiz 

           

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektrElektrElektrElektronikaonikaonikaonika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

ARARARAR    309309309309    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

          

 Kontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā institūcija:itūcija:itūcija:itūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta 
parauga veidlapu un katru gadu līdz 1.martam iesniedz vai nosūta LVĂMC pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem 
produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.10.02. noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 NozareNozareNozareNozares, uz kurām prasība attiecināma:s, uz kurām prasība attiecināma:s, uz kurām prasība attiecināma:s, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    315315315315    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK not. Nr. 65 (25.01.2007.) ziĦo iepakojuma apsaimniekošanas uzĦēmumi, kā arī uzĦēmumi, kas rada vairāk kā 300 kg 
izlietotā iepakojuma, un kas ir reăistrējušie VVD Reăionālājas Vides pārvaldēs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    316316316316    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Nolietoto transportlīdzekĜu datu bāzeNolietoto transportlīdzekĜu datu bāzeNolietoto transportlīdzekĜu datu bāzeNolietoto transportlīdzekĜu datu bāze 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK not. 243 (06.04.2004.) datus par nolietotiem transportalīdzekĜiem (NTL) iesniedz uzĦēmumi, kas veic nolietoto 
transportlīdzekĜu apsaimniekošanu un ir saĦēmuši atbilstošo piesārĦojošās darbības atĜauju. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Nolietoto transportlīdzekĜu apsaimniekošanas likums, LR MK 06.04.04 noteikumi Nr. 243 "Prasības nolietotu transportlīdzekĜu 
pārstrādei un vides prasības apstrādes uzĦēmumiem" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskapārskapārskapārskatitititi    

      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

ARARARAR    324324324324    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VIDM 
          

Vides statistikaVides statistikaVides statistikaVides statistikas s s s 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, kas izmanto depozīta iepakojumu, divas reizes kalendāra gadā sagatavo pārskatu par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto 
depozīta iepakojumu 
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.07.03  noteikumi Nr. 414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam" 
           
 Nozares, uz kurāmNozares, uz kurāmNozares, uz kurāmNozares, uz kurām prasība attiecināma: prasība attiecināma: prasība attiecināma: prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x x 

 
ARARARAR    330330330330    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par saražotā, uz citām valstīZiĦojums par saražotā, uz citām valstīZiĦojums par saražotā, uz citām valstīZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par saražotā, uz 
citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem  iepriekšējā kalendāra gadā 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IIIIzmitināšanazmitināšanazmitināšanazmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    331331331331    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemomu un veidiemomu un veidiemomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par izlietotā 
iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemiepriekšējā kalendāra gadā, ja izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra 
gadā ir lielāks par 300 kilogramiem. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmĖīmĖīmĖīmijaijaijaija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    224224224224    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ievērot vides, radiācijas, nodokĜu administrēšanas, iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un pārvadāšaIevērot vides, radiācijas, nodokĜu administrēšanas, iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un pārvadāšaIevērot vides, radiācijas, nodokĜu administrēšanas, iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un pārvadāšaIevērot vides, radiācijas, nodokĜu administrēšanas, iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un pārvadāšanas prasībasnas prasībasnas prasībasnas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam, kurš saĦēmis licenci, jāievēro MK noteikumos noteiktie metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un 
pārvadāšanas vispārīgie nosacījumi un radiācijas drošības un kodoldrošības vispārīgie nosacījumi 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.11.2005. noteikumi Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžĦi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Citas vides Citas vides Citas vides Citas vides 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
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ISPISPISPISP    305305305305    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra parPārtikas un nepārtikas preču svara un mēra parPārtikas un nepārtikas preču svara un mēra parPārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.eiza noteikšana.eiza noteikšana.eiza noteikšana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    306306306306    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzrPapildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzrPapildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzrPapildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.audzības iestādes pieprasījuma.audzības iestādes pieprasījuma.audzības iestādes pieprasījuma. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestāžu amatpersonas, īstenojot šajā likumā paredzēto tirgus uzraudzību un kontroli, savas kompetences ietvaros ir 
tiesīgas: 
1) kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo preču un pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām; 
2) pieprasīt un bez maksas saĦemt informāciju, kas nepieciešama preču un pakalpojumu drošuma novērtēšanai vai attiecīgās iestādes 
funkciju izpildei; 
3) pieprasīt un bez maksas saĦemt preču paraugus un organizēt preces vai pakalpojuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai 
noteiktu preces vai pakalpojuma atbilstību drošuma prasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes direktora (vadītāja) apstiprinātā gada 
uzraudzības un kontroles programma vai ja ir aizdomas par preces vai pakalpojuma neatbilstību drošuma prasībām vai ir saĦemta 
sūdzība. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    307307307307    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcijKontrolējošā institūcija:a:a:a:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona paraugus Ħem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā, ievērojot ārējos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības preču un pakalpojumu drošuma jomā, lai veiktu nepieciešamo ekspertīzi un pārbaudi par 
atbilstību NA prasībām. Ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam pēc institūcijas prasības ir jāsniedz paraugi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.02.05 noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saĦem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem 
pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
171 

 

4.3.9 Koksnes, koka un korėa izstrādājumu ražošana, izĦemot mēbeles (NACE 16), mēbeĜu ražošana 
(NACE 31) 

 

 
IIII    300300300300    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Ja prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 NozaNozaNozaNozares, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

IIII    352352352352    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšananeatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšananeatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšananeatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 
Iesniegums izziĦas saĦemšanai par uzĦēmuma atbilstību minimālajiem standartiem attiecībā uz vides aizsardzības prasībām 
(nepieciešama iesniegšanai LAD) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšIzmitināšIzmitināšIzmitināšanaanaanaana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    298298298298    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde 

un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tajās reglamentēto sfēru preču grupās, kurām izdoti normatīvi vai standarti, kuriem precei jātbilst pirms laišanas apgrozībā, 
nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju un veikt atbilstības pārbaudes. NA noteiktos gadījumos nepieciešams atbilstības 
sertifikāts. Komersantam jānodrošina dokumentācijas, marėējuma, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecīBūvniecīBūvniecīBūvniecībabababa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 x 0 x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    299299299299    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    RotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam jānodrošina rotaĜlietu atbilstība NA noteiktajām būtiskajām drošuma un citām prasībām. Komersantam jānodrošina 
rotaĜlietas parauga un atbilstošās dokumentācijas sniegšana PTAC veikto pārbaužu ietvaros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 04.04.2000 noteikumi Nr. 128 "RotaĜlietu drošuma noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektroElektroElektroElektronikanikanikanika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 0 0 0 0 0 x 0 x x x 
 

PPPPPPPP    295295295295    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšana 

          

 Kontrolējošā instiKontrolējošā instiKontrolējošā instiKontrolējošā institūcija:tūcija:tūcija:tūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reglamentētajās sfērās iekĜatās preces atĜauts piedāvāt Latvijas tirgū tikai tad, ja tās atbilst drošuma būtiskajām prasībām. Atbilstoši NA 
prasībām uz preces jānodrošina attiecīgs marėējums, ietverot NA norādīto informāciju par atbilstību prasībām un ražotāju uc. 
informācija. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    322322322322    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcKontrolējošā institūcKontrolējošā institūcKontrolējošā institūcija:ija:ija:ija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja iepakotājs marėē iepakojumu, tad iepakojuma vai iepakojuma materiāla marėējumā uz iepakojuma vai tā etiėetes iepakotājs norāda 
šādu informāciju: iepakojuma materiāla veids un grafiskais simbols, kas norāda, ka iepakojuma materiāls ir reăenerējams un/vai 
pārstrādājams. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.04.02 noteikumi Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖĖĖĖīmijaīmijaīmijaīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    304304304304    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Garantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājam 

          

 KontrolējKontrolējKontrolējKontrolējošā institūcija:ošā institūcija:ošā institūcija:ošā institūcija:    PTAC 

Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt 
preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta 
neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmIzmIzmIzmitināšanaitināšanaitināšanaitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    375375375375    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ėīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotāji: ievāc informāciju par ėīmiskajām vielām, kas būs  ražoto produktu sastāvā; ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju 
ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu izmantošanai; klasificē (nosaka bīstamības klasi ražotajam produktam); iepilda produktu 
prasībām atbilstošā iepakojumā; nodrošina uz produkta iepakojuma noteikto informāciju valsts valodā, t.sk. marėējumu; sagatavo 
drošības datu lapas un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 
Importētāji: ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu tirdzniecībai un izmantošanai; 
nodrošina, ka ėīmiskās vielas un maisījumi ir atbilstoši klasificēti (produktam piešėirta bīstamības klase );  produkts ir prasībām 
atbilstošā iepakojumā;  uz produkta iepakojuma ir noteiktā informācija valsts valodā, t.sk. marėējums; nodrošina produktam drošības 
datu lapas valsts valodā  un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), 
kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikālij 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, 
produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu 
uzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšana    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    309309309309    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta 
parauga veidlapu un katru gadu līdz 1.martam iesniedz vai nosūta LVĂMC pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem 
produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.10.02. noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība aNozares, uz kurām prasība attiecināma:ttiecināma:ttiecināma:ttiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    315315315315    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumu 

          

 KontrolēKontrolēKontrolēKontrolējošā institūcija:jošā institūcija:jošā institūcija:jošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK not. Nr. 65 (25.01.2007.) ziĦo iepakojuma apsaimniekošanas uzĦēmumi, kā arī uzĦēmumi, kas rada vairāk kā 300 kg 
izlietotā iepakojuma, un kas ir reăistrējušie VVD Reăionālājas Vides pārvaldēs. 

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x x 

 
ARARARAR    333324242424    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VIDM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, kas izmanto depozīta iepakojumu, divas reizes kalendāra gadā sagatavo pārskatu par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto 
depozīta iepakojumu 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.07.03  noteikumi Nr. 414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    330330330330    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par saražotā, uz 
citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem  iepriekšējā kalendāra gadā 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecBūvniecBūvniecBūvniecībaībaībaība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    331331331331    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par izlietotā 
iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemiepriekšējā kalendāra gadā, ja izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra 
gadā ir lielāks par 300 kilogramiem. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KKKKoksneoksneoksneoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
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ISPISPISPISP    305305305305    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 PPPPrasības apraksts:rasības apraksts:rasības apraksts:rasības apraksts:    Paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    306306306306    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestāžu amatpersonas, īstenojot šajā likumā paredzēto tirgus uzraudzību un kontroli, savas kompetences ietvaros ir 
tiesīgas: 
1) kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo preču un pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām; 
2) pieprasīt un bez maksas saĦemt informāciju, kas nepieciešama preču un pakalpojumu drošuma novērtēšanai vai attiecīgās iestādes 
funkciju izpildei; 
3) pieprasīt un bez maksas saĦemt preču paraugus un organizēt preces vai pakalpojuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai 
noteiktu preces vai pakalpojuma atbilstību drošuma prasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes direktora (vadītāja) apstiprinātā gada 
uzraudzības un kontroles programma vai ja ir aizdomas par preces vai pakalpojuma neatbilstību drošuma prasībām vai ir saĦemta 
sūdzība. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TiTiTiTirdzniecībardzniecībardzniecībardzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    307307307307    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona paraugus Ħem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā, ievērojot ārējos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības preču un pakalpojumu drošuma jomā, lai veiktu nepieciešamo ekspertīzi un pārbaudi par 
atbilstību NA prasībām. Ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam pēc institūcijas prasības ir jāsniedz paraugi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.02.05 noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saĦem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem 
pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
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4.3.10 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 26), elektrisko iekārtu ražošana 
(NACE 27) 

 

 
IIII    300300300300    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Ja prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībBūvniecībBūvniecībBūvniecībaaaa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

IIII    352352352352    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 KontrolējošāKontrolējošāKontrolējošāKontrolējošā institūcija: institūcija: institūcija: institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 
Iesniegums izziĦas saĦemšanai par uzĦēmuma atbilstību minimālajiem standartiem attiecībā uz vides aizsardzības prasībām 
(nepieciešama iesniegšanai LAD) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

IIII    359359359359    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojums par darbības uzsākšanu paaugstināta riska uzĦēmumamPaziĦojums par darbības uzsākšanu paaugstināta riska uzĦēmumamPaziĦojums par darbības uzsākšanu paaugstināta riska uzĦēmumamPaziĦojums par darbības uzsākšanu paaugstināta riska uzĦēmumam 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbildīgā persona paziĦo reăionālajai vides pārvaldei un attiecīgajai pašvaldībai:  
1) par objekta darbības sākšanu (ja ir izstrādāti un apstiprināti visi saskaĦā ar šiem noteikumiem nepieciešamie dokumenti) - nedēĜu 
pirms objekta darbības sākšanas;  
2) par objekta darbības apturēšanu uz laiku, kas pārsniedz trīs mēnešus, vai objekta slēgšanu - ne vēlāk kā nedēĜu pirms objekta 
darbības apturēšanas vai slēgšanas. 
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 19.07.05 noteikumi Nr. 532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 x x x x x x x 0 

 
IIII    361361361361    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    IIIIesnieguma sagatavošana par bīstamajām vielām objektāesnieguma sagatavošana par bīstamajām vielām objektāesnieguma sagatavošana par bīstamajām vielām objektāesnieguma sagatavošana par bīstamajām vielām objektā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja paredzams, ka bīstamās vielas maksimālais daudzums objektā vai visos ražotnes objektos, kas atrodas vienā teritorijā, var sasniegt vai 
pārsniegt MK noteikumu Nr.532 1.pielikumā norādītos mazākos kvalificējošos daudzumus vai bīstamo vielu daudzuma kritērijs, 
aprēėinot saskaĦā ar MK noteikumu Nr. 532 1.pielikuma  minēto formulu, ir vienāds ar vienu vai lielāks, atbildīgā persona ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pirms objekta ekspluatācijas sākšanas rakstiski un elektroniski iesniedz attiecīgajā Valsts vides dienesta reăionālajā 
vides pārvaldē iesniegumu par bīstamajām vielām objektā 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 19.07.05 noteikumi Nr. 532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 0 x x x x x x 0 
 

PPPPPPPP    298298298298    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde 

un atbilstības novēun atbilstības novēun atbilstības novēun atbilstības novērtēšana.rtēšana.rtēšana.rtēšana. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tajās reglamentēto sfēru preču grupās, kurām izdoti normatīvi vai standarti, kuriem precei jātbilst pirms laišanas apgrozībā, 
nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju un veikt atbilstības pārbaudes. NA noteiktos gadījumos nepieciešams atbilstības 
sertifikāts. Komersantam jānodrošina dokumentācijas, marėējuma, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    299299299299    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    RotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam jānodrošina rotaĜlietu atbilstība NA noteiktajām būtiskajām drošuma un citām prasībām. Komersantam jānodrošina 
rotaĜlietas parauga un atbilstošās dokumentācijas sniegšana PTAC veikto pārbaužu ietvaros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 04.04.2000 noteikumi Nr. 128 "RotaĜlietu drošuma noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 0 0 0 0 0 x 0 x x x 
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PPPPPPPP    302302302302    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Elektropreču izstrādājumu atbilstības  pārbaudeElektropreču izstrādājumu atbilstības  pārbaudeElektropreču izstrādājumu atbilstības  pārbaudeElektropreču izstrādājumu atbilstības  pārbaude 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam jānodrošina preču atbilstība NA noteiktajām prasībām. Komersantam jānodrošina dokumentācijas, drošuma un 
marėēšanas prasību, elektromagnētiskās saderības (EMS), energoefektivitātes, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes 
ietveros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.05.2000 noteikumi Nr. 187 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
pppprasībasrasībasrasībasrasības    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 
 

PPPPPPPP    295295295295    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PrPrPrPrasība:   asība:   asība:   asība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reglamentētajās sfērās iekĜatās preces atĜauts piedāvāt Latvijas tirgū tikai tad, ja tās atbilst drošuma būtiskajām prasībām. Atbilstoši NA 
prasībām uz preces jānodrošina attiecīgs marėējums, ietverot NA norādīto informāciju par atbilstību prasībām un ražotāju uc. 
informācija. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    322322322322    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja iepakotājs marėē iepakojumu, tad iepakojuma vai iepakojuma materiāla marėējumā uz iepakojuma vai tā etiėetes iepakotājs norāda 
šādu informāciju: iepakojuma materiāla veids un grafiskais simbols, kas norāda, ka iepakojuma materiāls ir reăenerējams un/vai 
pārstrādājams. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.04.02 noteikumi Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    304304304304    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Garantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājamGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājam 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt 
preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta 
neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. 

Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību 
aaaaizsardzības prasībasizsardzības prasībasizsardzības prasībasizsardzības prasības    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    360360360360    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Atbilstošas izglītības personāls ėīmisko vielu un maisījumu izmantošanaiAtbilstošas izglītības personāls ėīmisko vielu un maisījumu izmantošanaiAtbilstošas izglītības personāls ėīmisko vielu un maisījumu izmantošanaiAtbilstošas izglītības personāls ėīmisko vielu un maisījumu izmantošanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Darbību veicējam, ja tas veic komercdarbību, atbilstoši attiecīgo darbību apjomam un izmantoto ėīmisko vielu vai maisījumu īpašībām 
nepieciešams noteikts izglītības līmenis, kuram izvirzāmās prasības reglamentē Ministru kabineta noteikumi. Ja darbību veicējs ir 
juridiskā persona, attiecīgā izglītība nepieciešama tām fiziskajām personām, kuras ir norīkotas veikt darbības ar ėīmiskajām vielām vai 
maisījumiem un ir atbildīgas par šīm darbībām.  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likuma 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības 
personālampersonālampersonālampersonālam    

      0 0 0 0 x x x x x x 0 
 

PPPPPPPP    333375757575    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ėīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotāji: ievāc informāciju par ėīmiskajām vielām, kas būs  ražoto produktu sastāvā; ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju 
ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu izmantošanai; klasificē (nosaka bīstamības klasi ražotajam produktam); iepilda produktu 
prasībām atbilstošā iepakojumā; nodrošina uz produkta iepakojuma noteikto informāciju valsts valodā, t.sk. marėējumu; sagatavo 
drošības datu lapas un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 
Importētāji: ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu tirdzniecībai un izmantošanai; 
nodrošina, ka ėīmiskās vielas un maisījumi ir atbilstoši klasificēti (produktam piešėirta bīstamības klase );  produkts ir prasībām 
atbilstošā iepakojumā;  uz produkta iepakojuma ir noteiktā informācija valsts valodā, t.sk. marėējums; nodrošina produktam drošības 
datu lapas valsts valodā  un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), 
kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikālij 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, 
produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu 
uzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšana    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    312312312312    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana gaisa informatīvajā sistēmā (2Pārskata iesniegšana gaisa informatīvajā sistēmā (2Pārskata iesniegšana gaisa informatīvajā sistēmā (2Pārskata iesniegšana gaisa informatīvajā sistēmā (2----Gaiss)Gaiss)Gaiss)Gaiss) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Gaisa veidlapu aizpilda operatori, kuriem ir spēkā esoša atĜauja A vai B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai vai apliecinājums C 
kategorijas piesārĦojošai darbībai un kuri atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 166/2006 (turpāmk - Regula) 
1.pielikumā minētajai piesārĦojošai darbībai un emitē Regulas 2.pielikumā minētās piesārĦojošās vielas. 

     

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.12.08 noteikumi Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām" 
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x 0 

 
ARARARAR    349349349349    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:  Prasība:  Prasība:  Prasība:       SaskaĦoti statistiskie pārskati "2SaskaĦoti statistiskie pārskati "2SaskaĦoti statistiskie pārskati "2SaskaĦoti statistiskie pārskati "2----gaiss"gaiss"gaiss"gaiss" 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reăionālā vides pārvalde: 
1. kontrolē pārskatu veidlapās iekĜautās informācijas atbilstību noteik�tajām prasībām un pārskatu veidlapu iesniegšanu noteiktajos 
termiĦos; 
2. izvērtē pārskatu veidlapās sniegto informāciju, izdarot par to attiecīgu atzīmi elektroniskās datubāzes kontroles modulī. Ja informācija 
ir kĜūdaina, par to paziĦo personai, kura iesniegusi attiecīgo pārskata veidlapu, uzliek tai par pienākumu veikt nepieciešamos labojumus 
un nosaka termiĦus to izpildei, par to paziĦojot centram. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.12.08 noteikumi Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām" 
           
 NozaNozaNozaNozares, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x 0 
 

ARARARAR    309309309309    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana par Pārskata iesniegšana par Pārskata iesniegšana par Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta 
parauga veidlapu un katru gadu līdz 1.martam iesniedz vai nosūta LVĂMC pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem 
produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.10.02. noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecīTirdzniecīTirdzniecīTirdzniecībabababa    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    315315315315    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK not. Nr. 65 (25.01.2007.) ziĦo iepakojuma apsaimniekošanas uzĦēmumi, kā arī uzĦēmumi, kas rada vairāk kā 300 kg 
izlietotā iepakojuma, un kas ir reăistrējušie VVD Reăionālājas Vides pārvaldēs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvnieBūvnieBūvnieBūvniecībacībacībacība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas ARARARAR    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     321321321321    ▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu un saistīto atkritumu daudzumu un kategorijāmInformācija par elektrisko un elektronisko iekārtu un saistīto atkritumu daudzumu un kategorijāmInformācija par elektrisko un elektronisko iekārtu un saistīto atkritumu daudzumu un kategorijāmInformācija par elektrisko un elektronisko iekārtu un saistīto atkritumu daudzumu un kategorijām 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LEtERA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs (ja ražotājs ar to ir noslēdzis 
attiecīgu līgumu) četras reizes kalendāra gadā iesniedz elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reăistrā ziĦojumus.  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Atkritumu apsaimniekošanas likums, LR MK 09.11.04 noteikumi Nr. 923 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

pārskatipārskatipārskatipārskati    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 
 

ARARARAR    324324324324    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par iePārskats par iePārskats par iePārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumupirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumupirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumupirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VIDM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, kas izmanto depozīta iepakojumu, divas reizes kalendāra gadā sagatavo pārskatu par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto 
depozīta iepakojumu 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.07.03  noteikumi Nr. 414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecīBūvniecīBūvniecīBūvniecībabababa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    330330330330    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemakojuma apjomu un veidiemakojuma apjomu un veidiemakojuma apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par saražotā, uz 
citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem  iepriekšējā kalendāra gadā 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāMetāMetāMetālililili    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    331331331331    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par izlietotā 
iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemiepriekšējā kalendāra gadā, ja izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra 
gadā ir lielāks par 300 kilogramiem. 
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x x 

 
ARARARAR    347347347347    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ėīmisko vielu ražotāju pārskata iesniegšanaĖīmisko vielu ražotāju pārskata iesniegšanaĖīmisko vielu ražotāju pārskata iesniegšanaĖīmisko vielu ražotāju pārskata iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāiesniedz pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāro gadu LVĂMA . VVD veic 
pārbaudi vai ražotājs šo pārskatu ir iesniedzis. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.10.02 noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      0 0 0 0 x x x x x x 0 
 

PPPPPPPP    320320320320    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PraPraPraPrasība:   sība:   sība:   sība:    Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanaElektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanaElektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanaElektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieĦemšanu, apstrādi, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reăenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paĦēmienus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Atkritumu apsaimniekošanas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdiĒdiĒdiĒdināšananāšananāšananāšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Atkritumu Atkritumu Atkritumu Atkritumu 
apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 
 

ISPISPISPISP    305305305305    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdĒdĒdĒdināšanaināšanaināšanaināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    306306306306    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes piepraPapildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes piepraPapildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes piepraPapildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.sījuma.sījuma.sījuma. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestāžu amatpersonas, īstenojot šajā likumā paredzēto tirgus uzraudzību un kontroli, savas kompetences ietvaros ir 
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tiesīgas: 
1) kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo preču un pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām; 
2) pieprasīt un bez maksas saĦemt informāciju, kas nepieciešama preču un pakalpojumu drošuma novērtēšanai vai attiecīgās iestādes 
funkciju izpildei; 
3) pieprasīt un bez maksas saĦemt preču paraugus un organizēt preces vai pakalpojuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai 
noteiktu preces vai pakalpojuma atbilstību drošuma prasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes direktora (vadītāja) apstiprinātā gada 
uzraudzības un kontroles programma vai ja ir aizdomas par preces vai pakalpojuma neatbilstību drošuma prasībām vai ir saĦemta 
sūdzība. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīĖīĖīĖīmijamijamijamija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 x 0 x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    307307307307    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 PrasībaPrasībaPrasībaPrasības apraksts:s apraksts:s apraksts:s apraksts:    Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona paraugus Ħem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā, ievērojot ārējos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības preču un pakalpojumu drošuma jomā, lai veiktu nepieciešamo ekspertīzi un pārbaudi par 
atbilstību NA prasībām. Ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam pēc institūcijas prasības ir jāsniedz paraugi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.02.05 noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saĦem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem 
pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    370370370370    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas pieejamības nodrošināšana par ėīmisko vielu īpašībāmInformācijas pieejamības nodrošināšana par ėīmisko vielu īpašībāmInformācijas pieejamības nodrošināšana par ėīmisko vielu īpašībāmInformācijas pieejamības nodrošināšana par ėīmisko vielu īpašībām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Darbību veicēja rīcībā jābūt nepieciešamajai informācijai par attiecīgo ėīmisko vielu vai maisījumu fizikālajām un ėīmiskajām īpašībām, 
bīstamību un iedarbību uz vidi un cilvēku veselību. Šai informācijai jābūt pietiekamai, lai novērtētu attiecīgo vielu vai maisījumu radītos 
iespējamos draudus videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam, veiktu ėīmiskās vielas vai maisījuma marėēšanu un atbilstoši rīkotos 
avārijas gadījumā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėimisko vielu un ėīmisko produktu likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūBūBūBūvniecībavniecībavniecībavniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Darba aizsardDarba aizsardDarba aizsardDarba aizsardzības zības zības zības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 0 0 0 x x x x x x 0 
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4.3.11 Vairumtirdzniecība, izĦemot automobiĜus un motociklus (NACE 46), mazumtirdzniecība, 
izĦemot automobiĜus un motociklus (NACE 47) 

 
DADADADA    236236236236    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    IzmaiĦu reăistrēšana pārtikas uzĦēmumu darbībāIzmaiĦu reăistrēšana pārtikas uzĦēmumu darbībāIzmaiĦu reăistrēšana pārtikas uzĦēmumu darbībāIzmaiĦu reăistrēšana pārtikas uzĦēmumu darbībā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmums par izmaiĦām darbībā, kas saistītas ar pārtikas apriti, elektroniski vai rakstiski informē dienestu pirms šo izmaiĦu 
ieviešanas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.02.10. noteikumi Nr. 104 "Pārtikas uzĦēmumu atzīšanas un reăistrācijas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvnBūvnBūvnBūvniecībaiecībaiecībaiecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbībadarbībadarbībadarbības atĜaujass atĜaujass atĜaujass atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    244244244244    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kautuvju uzraudzībaKautuvju uzraudzībaKautuvju uzraudzībaKautuvju uzraudzība 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības aprPrasības aprPrasības aprPrasības apraksts:aksts:aksts:aksts:    1.Slēdz līgumu ar PVD par veterinārās ekspertīzes un pastāvīgas veterinārās uzraudzības veikšanu gaĜas ieguves uzĦēmumā.  2.Bez valsts 
pilnvarota veterinārārsta (vai palīga) klātbūtnes nedrīkst veikt gaĜas iegūšanu 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    414141413333    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas darbībām ar īpašajām vielām medicīnas nolūkosAtĜaujas darbībām ar īpašajām vielām medicīnas nolūkosAtĜaujas darbībām ar īpašajām vielām medicīnas nolūkosAtĜaujas darbībām ar īpašajām vielām medicīnas nolūkos 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    AtĜaujas saĦemšana Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekĜauto augu, vielu un zāĜu 
izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ėīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāĜu likumīgās aprites kārtību", LR MK 17.06.08 noteikumi "Narkotisko un psihotropo 
vielu un zāĜu iepirkšanas, saĦemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāĜu un v 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    414414414414    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Speciālu atĜauju (licenču) saĦemšana darbam ar prekursoriem, un prekursorSpeciālu atĜauju (licenču) saĦemšana darbam ar prekursoriem, un prekursorSpeciālu atĜauju (licenču) saĦemšana darbam ar prekursoriem, un prekursorSpeciālu atĜauju (licenču) saĦemšana darbam ar prekursoriem, un prekursoru operatoru reăistrācijas karšu saĦemšanau operatoru reăistrācijas karšu saĦemšanau operatoru reăistrācijas karšu saĦemšanau operatoru reăistrācijas karšu saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Operatoriem, kas piedalās 1.kategorijas prekursoru apritē, nepieciešama speciāla atĜauja (licence) darbam ar prekursoriem, izĦemot tos 
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operatorus, kuri nodarbojas tikai ar prekursoru muitas deklarāciju noformēšanu, noliktavu iznomāšanu un transporta pakalpojumu 
sniegšanu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums "Par prekursoriem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒĒĒĒdināšanadināšanadināšanadināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    415415415415    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana narkotisko, psihotropo zāĜu/vielu un prekursoru ievešanAtĜaujas saĦemšana narkotisko, psihotropo zāĜu/vielu un prekursoru ievešanAtĜaujas saĦemšana narkotisko, psihotropo zāĜu/vielu un prekursoru ievešanAtĜaujas saĦemšana narkotisko, psihotropo zāĜu/vielu un prekursoru ievešanai, izvešanaiai, izvešanaiai, izvešanaiai, izvešanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Prekursoru imports, eksports un tranzīts ir atĜauts tikai tad, ja saĦemta Valsts zāĜu aăentūras izsniegta importa, eksporta un tranzīta 
atĜauja 

     

 Normatīvā bāzeNormatīvā bāzeNormatīvā bāzeNormatīvā bāze::::    Likums "Par prekursoriem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    430430430430    
    

PrasībPrasībPrasībPrasība Nr.a Nr.a Nr.a Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana zāĜu klīniskajiem pētijumiemAtĜaujas saĦemšana zāĜu klīniskajiem pētijumiemAtĜaujas saĦemšana zāĜu klīniskajiem pētijumiemAtĜaujas saĦemšana zāĜu klīniskajiem pētijumiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu klīniskā izpēte, iesaistot tajā cilvēkus kā pētījuma objektus, nedrīkst notikt, ja nav saĦemta zāĜu klīniskās izpētes ētikas komitejas 
atĜauja. ZāĜu valsts aăentūra izsniedz atĜaujas un uzrauga zāĜu un veterināro zāĜu klīnisko pētījumu veikšanu. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    222222222222    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Grozījumi izdarīšana licencē melno un krāsaino metāGrozījumi izdarīšana licencē melno un krāsaino metāGrozījumi izdarīšana licencē melno un krāsaino metāGrozījumi izdarīšana licencē melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai.lu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai.lu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai.lu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    *Lai izdarītu grozījumus izsniegtajā licencē, komersants vai tā pilnvarotā persona iesniedz licencēšanas komisijai NA noteiktos 
dokumentus. 
*Ja mainās licencē norādītie komersanta rekvizīti, komersants šajos noteikumos noteiktajā kārtībā 10 darbdienu laikā pēc tam, kad 
komercreăistra iestādes amatpersona pieĦēmusi lēmumu par ieraksta izmaiĦu izdarīšanu komercreăistrā, iesniedz licencēšanas 
komisijai iesniegumu par grozījumu izdarīšanu izsniegtajā licencē. 
*Ja pieĦemts lēmums par atteikumu izsniegt licenci vai izdarīt tajā grozījumus, iesniegums par licences izsniegšanu vai grozījumu 
izdarīšanu licencē un tam pievienojamie dokumenti iesniedzami no jauna. Komersants var neiesniegt licencēšanas komisijas rīcībā 
esošos dokumentus. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.11.2005. noteikumi Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžĦi" 

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

           



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
186 

 

 NozaNozaNozaNozares, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 

 
DADADADA    411411411411    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšanAtĜaujas saĦemšanAtĜaujas saĦemšanAtĜaujas saĦemšana nereăistrētu zāĜu (t.sk. veterināro zāĜu) izplatīšanai un nereăistrētu zāĜu (t.sk. veterināro zāĜu) izplatīšanai a nereăistrētu zāĜu (t.sk. veterināro zāĜu) izplatīšanai un nereăistrētu zāĜu (t.sk. veterināro zāĜu) izplatīšanai a nereăistrētu zāĜu (t.sk. veterināro zāĜu) izplatīšanai un nereăistrētu zāĜu (t.sk. veterināro zāĜu) izplatīšanai a nereăistrētu zāĜu (t.sk. veterināro zāĜu) izplatīšanai un nereăistrētu zāĜu (t.sk. veterināro zāĜu) izplatīšanai 

individuāli piešėirtām zālēmindividuāli piešėirtām zālēmindividuāli piešėirtām zālēmindividuāli piešėirtām zālēm 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZVA izsniedz medikamentu izplatīšanas atĜaujas ārvalstīs reăistrētām un lietotām zālēm (ja tās būtiski nepieciešamas ārstniecības 
procesa nodrošināšanai, paredzētas retu slimību ārstēšanai un izplatāmas ierobežotā daudzumā vai lietojamas katastrofas, dabas 
stihijas vai dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojuma gadījumā), norādot konkrētu ražošanas sēriju un apjomu 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikElektronikElektronikElektronikaaaa    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    412412412412    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu atlikušo krājumu izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu atlikušo krājumu izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu atlikušo krājumu izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu atlikušo krājumu izplatīšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības aprakPrasības aprakPrasības aprakPrasības apraksts:sts:sts:sts:    ZāĜu valsts aăentūra izsniedz atĜauju atlikušo zāĜu krājuma izplatīšanai 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektElektElektElektronikaronikaronikaronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    416416416416    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu paralēlajai importēšanaiAtĜaujas saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu paralēlajai importēšanaiAtĜaujas saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu paralēlajai importēšanaiAtĜaujas saĦemšana zāĜu un veterināro zāĜu paralēlajai importēšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības aprakPrasības aprakPrasības aprakPrasības apraksts:sts:sts:sts:    ZāĜu paralēlo importēšanu atĜauj tikai tad, ja paralēlais importētājs saĦēmis ZāĜu valsts aăentūras atĜauju paralēli importēto zāĜu 
izplatīšanai Latvijas Republikā atbilstoši šajā nodaĜā noteiktajām prasībām un minētā atĜauja ir spēkā 

     

 NormatNormatNormatNormatīvā bāze:īvā bāze:īvā bāze:īvā bāze:    LR MK 26.06.07 noteikumi Nr.416 "ZāĜu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    432432432432    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu veikšanai (norises uzraudzība)AtĜaujas saĦemšana medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu veikšanai (norises uzraudzība)AtĜaujas saĦemšana medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu veikšanai (norises uzraudzība)AtĜaujas saĦemšana medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu veikšanai (norises uzraudzība) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZVA veic medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšanu un reăistrāciju, veido un aktualizē Latvijas medicīnisko ierīču reăistru, izsniedz 
atĜaujas medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu veikšanai un uzrauga to norisi, veic medicīnisko ierīču lietošanas drošības uzraudzību, veido 
un uztur datubāzi par novērotajām medicīnisko ierīču lietošanas izraisītajām blakusparādībām 

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācFarmācFarmācFarmācijaijaijaija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    31313131    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kases sistēmas tehniskās pases papildināšana par papildu naudas kastes ierīkošanuKases sistēmas tehniskās pases papildināšana par papildu naudas kastes ierīkošanuKases sistēmas tehniskās pases papildināšana par papildu naudas kastes ierīkošanuKases sistēmas tehniskās pases papildināšana par papildu naudas kastes ierīkošanu 

          

 KontrolējoKontrolējoKontrolējoKontrolējošā institūcija:šā institūcija:šā institūcija:šā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Papildu naudas kastes ierīkošanu lietotājs saskaĦo ar Valsts ieĦēmumu dienestu, un Valsts ieĦēmumu dienests izdara attiecīgā kases 
aparāta vai kases sistēmas tehniskajā pasē ierakstu par papildu naudas kastes ierīkošanu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares Speciālās nozares 
darbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujasdarbības atĜaujas    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    237237237237    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana ăenētiski modificētu organismu izplatīšanai vidē vai tiAtĜaujas saĦemšana ăenētiski modificētu organismu izplatīšanai vidē vai tiAtĜaujas saĦemšana ăenētiski modificētu organismu izplatīšanai vidē vai tiAtĜaujas saĦemšana ăenētiski modificētu organismu izplatīšanai vidē vai tirgū.rgū.rgū.rgū. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtiku, kura satur ăenētiski modificētus organismus vai ir ražota no tiem, Latvijā drīkst izplatīt tikai pēc attiecīgas atĜaujas saĦemšanas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, Ăenētiski modificēto organismu aprites likums, LR MK 26.05.09. noteikumi Nr. 457 "Noteikumi par 
kārtību, kādā ăenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atĜaujas izsniegšanas kārtību, kā ar 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    238238238238    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. SaskaĦojuma/atĜaujas sniegšana ăenētiski modificētu organismu (ĂMO) ierobežotai izmantošanai atbilstoši 1., 2., 3. vai 4. 

drošības klasei.drošības klasei.drošības klasei.drošības klasei. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības aprakstPrasības aprakstPrasības aprakstPrasības apraksts:s:s:s:    Iesniegums par ăenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai tirgū. Ăenētiski modificēto organismu vides riska novērtējums, kas 
izdarīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par ăenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloăiju Informācijas kopsavilkums. 
Cita informācija, kas saistīta ar konkrēto ăenētiski modificēto organismu un ko persona uzskata par būtisku, vai arī atsauce uz 
informāciju, ko iepriekš publiskojušas citas personas, ja tā nav ierobežotas pieejamības informācija vai minētā persona ir devusi 
rakstisku piekrišanu informācijas izmantošanai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ăenētiski modificēto organismu aprites likums, LR MK 22.09.08. noteikumi Nr. 784 "Ăenētiski modificēto organismu ierobežotās 
izmantošanas un atĜaujas izsniegšanas kārtība" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanizplatīšanizplatīšanizplatīšanas atĜaujasas atĜaujasas atĜaujasas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu DADADADA    PrasībPrasībPrasībPrasība Nr.a Nr.a Nr.a Nr.. . . .     239239239239        Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un Uztura bagātinātāju, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iekĜaušana Pārtikas un 
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        veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrāveterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrāveterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrāveterinārā dienesta uztura bagātinātāju reăistrā 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 PrasīPrasīPrasīPrasības apraksts:bas apraksts:bas apraksts:bas apraksts:    Uztura bagātinātājus, kas ražoti trešajās valstīs un līdz šim nav laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, atĜauts ievest un izplatīt 
Latvijā, ja tie atbilst Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem par pārtiku, tai skaitā uztura bagātinātājiem, un ja tie ir 
reăistrēti PVD. Uztura bagātinātājus, kas ražoti, reăistrēti vai laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, atĜauts ievest un laist tirgū 
Latvijā, iepriekš par to paziĦojot PVD. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 20.09.05. noteikumi Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marėējuma 
prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reăistrācijas kārtību" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšIzmitināšIzmitināšIzmitināšanaanaanaana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    240240240240    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšana un reăDiētiskās pārtikas atbilstības novērtēšana un reăDiētiskās pārtikas atbilstības novērtēšana un reăDiētiskās pārtikas atbilstības novērtēšana un reăistrācija diētiskas pārtikas reăistrāistrācija diētiskas pārtikas reăistrāistrācija diētiskas pārtikas reăistrāistrācija diētiskas pārtikas reăistrā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    PVD izskata ražotāja vai tirgotāja iesniegtos dokumentus, novērtē diētiskās pārtikas atbilstību normatīvo aktu prasībām un pieĦem 
lēmumu par diētiskās pārtikas reăistrāciju datu bāzē. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 10.05.2005. noteikumi Nr.323 „Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas 
nekaitīgumam, kvalitātei un marėējumam, kā arī diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas un tās izmaksas segšanas kārtība” 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    241241241241    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanaiAtĜaujas saĦemšana dabīgā minerālūdens izplatīšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests izsniedz atĜaujas 
dabīgā minerālūdens izplatīšanai.  UzĦēmējam iesniedzot nepieciešamos dokumentus, Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas centrs 
tos izskata un sagatavo lēmumu par atĜaujas izsniegšanu, kā arī izsniedz atĜauju dabīgā minerālūdens izplatīšanai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums, LR MK 23.08.05. noteikumu Nr. 634 “Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens 
obligātajām nekaitīguma un marėējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atĜaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz 
izsniegšanas 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā pSpeciālā pSpeciālā pSpeciālā produktu roduktu roduktu roduktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    242242242242    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Produktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstāProduktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstāProduktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstāProduktu iekĜaušana Pārtikas un veterinārā dienesta mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    SaskaĦā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu Ministru kabinets nosaka sastāva, marėējuma un reklāmas prasības pārtikas produktiem, 
kas paredzēti bērniem no dzimšanas līdz 12 mēnešu vecumam. UzĦēmējam iesniedzot nepieciešamos dokumentus mākslīgo maisījumu 
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zīdaiĦiem paziĦošanai, Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas centrs iekĜauj produktu mākslīgo maisījumu zīdaiĦiem sarakstā. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 26.05.08. noteikumi Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiĦiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas 
maisījumiem zīdaiĦiem" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    245245245245    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksportam un tirdzniecībai starp ES Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksportam un tirdzniecībai starp ES Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksportam un tirdzniecībai starp ES Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu eksportam un tirdzniecībai starp ES 

dalībvalstīmdalībvalstīmdalībvalstīmdalībvalstīm 
          

 Kontrolējošā institūciKontrolējošā institūciKontrolējošā institūciKontrolējošā institūcija:ja:ja:ja:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants: 1) iesniedz iesniegumu PVD teritoiālajā struktūrvienībā; 2) pārliecinās PVD vai ir saskaĦots vet. (veselības) setifikāts; 
3)nodrošina importētājvalsts prasību izpildi; 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums, LR MK 13.05.08.noteikumi Nr. 327 „Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) 
sertifikātu izsniegšanas kārtība”, 2005. gada 6. septembra MK noteikumi Nr. 677 "Noteikumi par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes p 

           
 NozaNozaNozaNozares, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma:res, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

SpeciāSpeciāSpeciāSpeciālā produktu lā produktu lā produktu lā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    246246246246    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība: Prasība: Prasība: Prasība:          Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiem uz 3. valstiVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiem uz 3. valstiVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiem uz 3. valstiVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiem uz 3. valsti 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1)Dzīvnieka īpašnieks raksta un iesniedz iesniegumu PVD par vēlmi eksportēt dzīvniekus; 2)PVD raksta oficiālu vēstuli uz trešo valsti, ja 
līdz šim nav saskaĦotas veterinārās prasības ar šo valsti 3) trešā valsts atbild uz PVD vēstuli un atsūta veterinārās prasības;4)ja ir 
saskaĦotas veterinārās prasības  - inspektors izbrauc uz dzīvnieku novietni, veic apsekošanu un/vai izvērtē dzīvnieka identifikāciju un 
veselības statusu apliecinošos dokumentus( ja tas ir mīĜdzīvnieks-tikai dokumentu pārbaude);5) izraksta veterināro sertifikātu 6) izraksta 
rēėinu par sertifikāciju 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums, LR MK 13.05.08.noteikumi Nr. 327 „Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) 
sertifikātu izsniegšanas kārtība”, 2005. gada 6. septembra MK noteikumi Nr. 677 "Noteikumi par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes p 

           
 Nozares, Nozares, Nozares, Nozares, uz kurām prasība attiecināma:uz kurām prasība attiecināma:uz kurām prasība attiecināma:uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    247247247247    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    VeVeVeVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku terinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku terinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku terinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku 

patēriĦam uz 3. valstipatēriĦam uz 3. valstipatēriĦam uz 3. valstipatēriĦam uz 3. valsti 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1)Eksportētājs raksta iesniegumu uz PVD par vēlmi eksportēt kravu; 2)PVD raksta oficiālu vēstuli uz trešo valsti, ja līdz šim nav saskaĦotas 
veterinārās prasības ar šo valsti 3) trešā valsts atbild uz PVD vēstuli un atsūta veterinārās prasības;4)ja ir saskaĦotas veterinārās prasības  
- inspektors izbrauc uz kravas izcelsmes vietu, veic apsekošanu, kravas pavaddokumentus;5) izraksta veterināro sertifikātu 6) izraksta 
rēėinu par sertifikāciju 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums, LR MK 13.05.08.noteikumi Nr. 327 „Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) 
sertifikātu izsniegšanas kārtība”, 2005. gada 6. septembra MK noteikumi Nr. 677 "Noteikumi par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes p 

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšĒdināšĒdināšĒdināšanaanaanaana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    248248248248    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiemVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiemVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiemVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšanas dzīvniekiem ES ES ES ES 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1)Dzīvnieka īpašnieks raksta un iesniedz PVD iesniegumu par vēlmi izvest dzīvniekus uz ES valsti;2)PVD inspektors izbrauc uz dzīvnieka 
novietni, veic apsekošanu, pārbauda dzīvnieku identifikāciju un veselības statusu apliecinošos dokumentus;5) izraksta ES noteikto 
veterināro sertifikātu 6) izraksta rēėinu par sertifikāciju 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums, LR MK 13.05.08.noteikumi Nr. 327 „Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) 
sertifikātu izsniegšanas kārtība”, 2005. gada 6. septembra MK noteikumi Nr. 677 "Noteikumi par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes p 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvBūvBūvBūvniecībaniecībaniecībaniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    249249249249    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai uVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai uVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai uVeterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana dzīvnieku barībai un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku n dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku n dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku n dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas nav paredzēti cilvēku 

patēriĦam ESpatēriĦam ESpatēriĦam ESpatēriĦam ES 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1)Ražotājs raksta un iesniedz PVD iesniegumu par vēlmi izvest kravu uz ES valsti;2)PVD inspektors izbrauc uz uzĦēmumu, veic 
apsekošanu;5) izraksta ES noteikto veterināro sertifikātu 6) izraksta rēėinu par sertifikāciju 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Veterinārmedicīnas likums, LR MK 13.05.08.noteikumi Nr. 327 „Dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) 
sertifikātu izsniegšanas kārtība”, 2005. gada 6. septembra MK noteikumi Nr. 677 "Noteikumi par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes p 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetālMetālMetālMetāliiii    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    250250250250    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜauja svaiga piena tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja svaiga piena tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja svaiga piena tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja svaiga piena tirdzniecībai nelielos apjomos 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tieši piegādāt pienu nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai ir atĜauts piena ražotājam, kam pieder tiešās tirdzniecības 
kvota un kas Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā ir saĦēmis piena realizācijas atĜauju. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 13.04.10. noteikumi Nr.345 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    251251251251    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    AtĜauja  olu tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja  olu tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja  olu tirdzniecībai nelielos apjomosAtĜauja  olu tirdzniecībai nelielos apjomos 

          

 Kontrolējošā institūKontrolējošā institūKontrolējošā institūKontrolējošā institūcija:cija:cija:cija:    PVD 

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai olu ražotājs tieši piegādātu olas galapatērētājam vai personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē olas 
galapatērētājam Latvijas teritorijā, ir nepieciešama dienesta izsniegta olu realizācijas atĜauja nelielos apjomos gala patērētājam vai 
mazumtirdzniecībai 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    MK 02.10.2007. noteikumi Nr.665 "Higiēnas prasības olu apritei nelielā apjomā" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībBūvniecībBūvniecībBūvniecībaaaa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    258258258258    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Svaigu augu un dārzeĦu sertificēšana (Krievijas tirgum)Svaigu augu un dārzeĦu sertificēšana (Krievijas tirgum)Svaigu augu un dārzeĦu sertificēšana (Krievijas tirgum)Svaigu augu un dārzeĦu sertificēšana (Krievijas tirgum) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants: 1) iesniedz iesniegumu PVD teritoiālajā struktūrvienībā; 2) nodrošina prasību izpildi; 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    MEMORANDS, par pesticīdu nitrātu un nitrītu saturu augu izcelsmes produktos eksportam no ES uz Krievijas Federāciju ( 2008. gada 26. 
marts) un MEMORANDS, par pasākumiem KF – ES Memoranda īstenošanai attiecībā uz augu izcelsmes produktu drošumu, piegādājot 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdiĒdiĒdiĒdināšananāšananāšananāšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    259259259259    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kvalitātes sertifikāts liellopu gaĜai (Muitas eksporta kKvalitātes sertifikāts liellopu gaĜai (Muitas eksporta kKvalitātes sertifikāts liellopu gaĜai (Muitas eksporta kKvalitātes sertifikāts liellopu gaĜai (Muitas eksporta kompensācijas izsniegšanas procesa sastāvdaĜa)ompensācijas izsniegšanas procesa sastāvdaĜa)ompensācijas izsniegšanas procesa sastāvdaĜa)ompensācijas izsniegšanas procesa sastāvdaĜa) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    UzĦēmējs PVD iesniedz iesniegumu; liemeĦi iegūti kautuvē, kur tiek veikta liemeĦu klasifikācija; notiek liemeĦu klasifikācijas vaksts 
uzraudzība; liemeĦus iekrauj, pārvadā, izkrauj un uzglabā PVD uzraudzībā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komisijas Regula (EK) Nr. 433/2007, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešėiršanai par liellopu gaĜu un Komisijas 
Regula (EK) 1359/2007, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešėiršanai noteiktiem atkaulotas liellopu 
ga 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    396396396396    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Humāno zāĜu tirdzniecības Latvijā atĜaujaHumāno zāĜu tirdzniecības Latvijā atĜaujaHumāno zāĜu tirdzniecības Latvijā atĜaujaHumāno zāĜu tirdzniecības Latvijā atĜauja 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Nacionālā zāĜu reăistrācijas procedūra (reăistrācija, pārreăistrācija)- rezultāts zāĜu tirdzniecības atĜauja komersantam, kura atĜauj izplatīt 
zāles tikai LR teritorijā. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu bāzē, lai problēmu gadījumā nekavējoties varētu 
atrast līdz pat tabletei Latvijas teritorijā un novērst iespējamos riskus vai draudus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksnKoksnKoksnKoksneeee    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
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DADADADA    397397397397    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (cita atsauces valsts)Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (cita atsauces valsts)Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (cita atsauces valsts)Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (cita atsauces valsts) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Savstarpējās atzīšanas procedūra (MRP) (reăistrācija, pārreăistrācija), Decentralizētā zāĜu reăistrācijas procedūra (DCP) (reăistrācija) 
Procedūras rezultāts- tirdzniecības atĜauja izplatīt zāles ES dalībvalstīs, kuras komersants ir izvēlējies.Latvija ZVA personā, kā iesaistītā 
valsts vērtē atsauces valsts novērtējuma ziĦojumu, izsaka viedokli, iebilst vai piekrīt atsauces valsts lēmumam, organizē, vada un akceptē 
procedūru nacionālo fāzi. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu bāzē, lai problēmu gadījumā nekavējoties varētu 
atrast līdz pat tabletei Latvijas teritorijā un novērst iespējamos riskus vai draudus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārPārPārPārtikatikatikatika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    398398398398    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Humāno zāĜu tirdzniecības ES valstīHumāno zāĜu tirdzniecības ES valstīHumāno zāĜu tirdzniecības ES valstīHumāno zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja (Latvija s atĜauja (Latvija s atĜauja (Latvija s atĜauja (Latvija ---- atsauces valsts) atsauces valsts) atsauces valsts) atsauces valsts) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Savstarpējās atzīšanas procedūra (MRP) (reăistrācija, pārreăistrācija), Decentralizētā zāĜu reăistrācijas procedūra (DCP) (reăistrācija) 
kurā Latvija ir atsauces valsts. Procedūras rezultāts- tirdzniecības atĜauja izplatīt zāles ES dalībvalstīs, kuras komersants ir izvēlējies. 
Latvija ZVA personā, kā atsauces valsts sagatavo novērtējuma ziĦojumu citām dalībvalstīm, atbild par visiem jautājumiem, kas saistīti 
sākot no zāĜu izpētes līdz gatavai produkcijai. Latvija dalībvalstu priekšā uzĦemas atbildību par produkta atbilstību un nodrošina 
turpmāko produkta dzīves cikla apkalpošanu. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu bāzē, lai problēmu gadījumā 
nekavējoties varētu atrast līdz pat tabletei Latvijas teritorijā un novērst iespējamos riskus vai draudus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniBūvniBūvniBūvniecībaecībaecībaecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    399399399399    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    I un II tipa izmaiĦu humāno zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu humāno zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu humāno zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu humāno zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iesniegumu I un II tipa izmaiĦām reăistrācijas dokumentācijā izvērtēšana savstarpējās atzīšanas procedūrā, Iesniegumu I un II tipa 
izmaiĦām reăistrācijas dokumentācijā izvērtēšana nacionālajā procedūrā. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu 
bāzē, lai problēmu gadījumā nekavējoties varētu atrast līdz pat tabletei Latvijas teritorijā un novērst iespējamos riskus vai draudus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    400400400400    
    

Prasība Prasība Prasība Prasība Nr.Nr.Nr.Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Drošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēm 

          

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu pārreăistrāciju veic, pamatojoties uz riska un ieguvuma līdzsvara atkārtotu novērtēšanu, tad iesniegumam pievieno periodiski 
atjaunojamo drošības ziĦojumu (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitIzmitIzmitIzmitināšanaināšanaināšanaināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    401401401401    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Centralizēti reăistrēto humāno zāĜu produktu Centralizēti reăistrēto humāno zāĜu produktu Centralizēti reăistrēto humāno zāĜu produktu Centralizēti reăistrēto humāno zāĜu produktu dokumentācijas salīdzināšanadokumentācijas salīdzināšanadokumentācijas salīdzināšanadokumentācijas salīdzināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Eiropas zāĜu aăentūrā centralizēti reăistrēto produktu zāĜu aprakstu, lietošanas instrukciju, marėējumu projektu un to izmaiĦu tulkojumu 
salīdzināšana un izvērtēšana atbilstoši Eiropas zāĜu aăentūrā apstiprinātiem tekstiem un QRD standarta formām; atbilstoši starp ZVA un 
EMEA noslēgtajam līgumam. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšaIzmitināšaIzmitināšaIzmitināšanananana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    402402402402    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Humāno zāĜu dokumentācijas izvērtēšana par piederīHumāno zāĜu dokumentācijas izvērtēšana par piederīHumāno zāĜu dokumentācijas izvērtēšana par piederīHumāno zāĜu dokumentācijas izvērtēšana par piederību zālēmbu zālēmbu zālēmbu zālēm 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Humāno zāĜu dokumentācijas izvērtēšana par produktu piederību zālēm. Produkta (uztura bagātinātāji, kosmētikas līdzekĜi, biocīdi, 
medicīnas ierīces) marėējumā un lietošanas instrukcijā iekĜautās informācijas izvērtēšana pēc klientu pieprasījuma. Pēc iestāžu 
pieprasījuma, lai cita iestāde pieĦemtu lēmumu par jautājumu, kādi normatīvie akti ir saistoši komersantam šī konktētā produkta 
kontekstā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    403403403403    
    

PrPrPrPrasība Nr.asība Nr.asība Nr.asība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterināro zāĜu novērtēšana un reăistrēšanaVeterināro zāĜu novērtēšana un reăistrēšanaVeterināro zāĜu novērtēšana un reăistrēšanaVeterināro zāĜu novērtēšana un reăistrēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Veterināro zāĜu novērtēšana un reăistrēšana (reăistrācijas procedūras, pārreăistrācijas procedūras, izmaiĦu apstiprināšana, 
pēcreăistrācijas uzraudzība) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
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DADADADA    404404404404    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterināro zāĜu tirdzniecības Latvijā atĜaujaVeterināro zāĜu tirdzniecības Latvijā atĜaujaVeterināro zāĜu tirdzniecības Latvijā atĜaujaVeterināro zāĜu tirdzniecības Latvijā atĜauja 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tikai nacionālā veterināro zāĜu reăistrācijas procedūra NRP (reăistrācija, pārreăistrācija)- rezultāts zāĜu tirdzniecības atĜauja 
komersantam, kura atĜauj izplatīt zāles tikai LR teritorijā. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu bāzē. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    405405405405    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Veterināro zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜaujaVeterināro zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜaujaVeterināro zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜaujaVeterināro zāĜu tirdzniecības ES valstīs atĜauja 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Savstarpējās atzīšanas procedūra (MRP) (reăistrācija, pārreăistrācija)      Decentralizētā zāĜu reăistrācijas procedūra (DCP) (reăistrācija) 
Procedūras rezultāts- tirdzniecības atĜauja izplatīt zāles ES dalībvalstīs, kuras komersants ir izvēlējies.Latvija ZVA personā, kā iesaistītā 
valsts vērtē atsauces valsts novērtējuma ziĦojumu, izsaka viedokli, iebilst vai piekrīt atsauces valsts lēmumam, organizē, vada un akceptē 
procedūru nacionālo fāzi. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu bāzē, lai problēmu gadījumā nekavējoties varētu 
atrast līdz pat tabletei Latvijas teritorijā un novērst iespējamos riskus vai draudus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    406406406406    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Drošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēmDrošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana humānajām zālēm 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apPrasības apPrasības apPrasības apraksts:raksts:raksts:raksts:    Drošības ziĦojumu novērtēšana  (PSUR), Publisko novērtējuma ziĦojumu sagatavošana 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    407407407407    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    I un II tipa izmaiĦu veterināro zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu veterināro zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu veterināro zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšanaI un II tipa izmaiĦu veterināro zāĜu reăistrācijas procedūrā izvērtēšana 

          

 Kontrolējošā insKontrolējošā insKontrolējošā insKontrolējošā institūcija:titūcija:titūcija:titūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iesniegumu I un II tipa izmaiĦām reăistrācijas dokumentācijā izvērtēšana savstarpējās atzīšanas procedūrā,          Iesniegumu I un II tipa 
izmaiĦām reăistrācijas dokumentācijā izvērtēšana nacionālajā procedūrā. Referenti un eksperti ievada apjomīgu informāciju ZVAIS datu 
bāzē, lai problēmu gadījumā nekavējoties varētu atrast līdz pat jebkurai veterināro zāĜu formai Latvijas teritorijā un novērst iespējamos 
riskus vai draudus sabiedrības veselībai. 

     

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

 NormatīNormatīNormatīNormatīvā bāze:vā bāze:vā bāze:vā bāze:    Farmācijas likums 
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    286286286286    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana VAAD par augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanas un lietošanas Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana VAAD par augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanas un lietošanas Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana VAAD par augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanas un lietošanas Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana VAAD par augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanas un lietošanas 

licences/reăistrācijas saĦemšanulicences/reăistrācijas saĦemšanulicences/reăistrācijas saĦemšanulicences/reăistrācijas saĦemšanu 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VAAD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Izplatīt augu aizsardzības līdzekĜus drīkst komersanti, kas saĦēmuši Zemkopības ministrijas izdotu speciālo atĜauju (licenci). 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Augu aizsardzības likums, MK noteikumi Nr. 470, MK noteikumi Nr. 156 
           
 Nozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasībaNozares, uz kurām prasība attiecināma: attiecināma: attiecināma: attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanasizplatīšanasizplatīšanasizplatīšanas atĜaujas atĜaujas atĜaujas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    289289289289    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Augu aizsardzības Augu aizsardzības Augu aizsardzības Augu aizsardzības līdzekĜa kvalitāti apliecinoša dokumenta iesniegšana.līdzekĜa kvalitāti apliecinoša dokumenta iesniegšana.līdzekĜa kvalitāti apliecinoša dokumenta iesniegšana.līdzekĜa kvalitāti apliecinoša dokumenta iesniegšana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VAAD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Licences turētājs septiĦu darbdienu laikā pēc augu aizsardzības līdzekĜa ievešanas Latvijā iesniedz VAAD augu aizsardzības līdzekĜa 
ražotāja izsniegtu augu aizsardzības līdzekĜa kvalitāti apliecinošu dokumentu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Augu aizsardzības likums, MK 29.04.04 noteikumi Nr. 463 "Augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas 
noteikumi" 

           
 NoNoNoNozares, uz kurām prasība attiecināma:zares, uz kurām prasība attiecināma:zares, uz kurām prasība attiecināma:zares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu Speciālā produktu 
reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un reăistrācija un 
izplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujasizplatīšanas atĜaujas    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

IIII    300300300300    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībāPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībāPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībāPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanam neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanam neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanam neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Ja prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

IIII    353535352222    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšanaPaziĦojuma par vispārējām drošuma prasībām neatbilstošu preci vai pakalpojumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgo tirgus uzraudzības iestādi par preci, ko viĦš laidis apgrozībā, vai sniegto 
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pakalpojumu, ja tas rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām. Prece vai pakalpojums rada risku ne tikai 
patērētāja veselībai un drošumam, bet arī videi, ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē par to Valsts vides dienestu. 
Iesniegums izziĦas saĦemšanai par uzĦēmuma atbilstību minimālajiem standartiem attiecībā uz vides aizsardzības prasībām 
(nepieciešama iesniegšanai LAD) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 14.02.06 noteikumi Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts 
uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasī 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 x x x x x x x x 

 
IIII    373373373373    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas sniegšana par ūdens monInformācijas sniegšana par ūdens monInformācijas sniegšana par ūdens monInformācijas sniegšana par ūdens monitoringa rezultātiem.itoringa rezultātiem.itoringa rezultātiem.itoringa rezultātiem. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants par monitoringa rezultātiem informē Veselības inspekciju un Pārtikas un veterināro dienestu. Komersants atbild par sniegtās 
informācijas pareizību un patiesumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 29.04.03 noteikumi Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

IIII    418418418418    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas sniegšana par zāĜu cenu, kā arī par zāĜu cenu izmaiĦāmInformācijas sniegšana par zāĜu cenu, kā arī par zāĜu cenu izmaiĦāmInformācijas sniegšana par zāĜu cenu, kā arī par zāĜu cenu izmaiĦāmInformācijas sniegšana par zāĜu cenu, kā arī par zāĜu cenu izmaiĦām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis (turpmāk – zāĜu ražotājs), uzsākot zāĜu izplatīšanu Latvijas teritorijā, rakstiski un elektroniski 
sniedz ZāĜu valsts aăentūrai informāciju par zāĜu ražotāja attiecīgo zāĜu realizācijas cenu Latvijā (katrai zāĜu formai atkarībā no aktīvo vielu 
daudzuma zāĜu vienībā un zāĜu vienību skaita iepakojumā) bez pievienotās vērtības nodokĜa (turpmāk – ražotāja cena) latos un eiro 
atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam informācijas sniegšanas dienā. Par plānotajām zāĜu ražotāja cenu izmaiĦām zāĜu 
ražotājs informē ZāĜu valsts aăentūru un lieltirgotavas, kas izplata tā ražotās zāles, ne vēlāk kā 30 dienas pirms jaunās zāĜu ražotāja cenas 
piemērošanas. ZāĜu ražotājs 15 dienu laikā pēc ZāĜu valsts aăentūras rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz pamatotu informāciju par 
zāĜu cenu pieauguma iemesliem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 25.10.05 noteikumi Nr.803 "Noteikumi par zāĜu cenu veidošanas principiem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība attiecināma:tiecināma:tiecināma:tiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

IIII    419419419419    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas sniegšana par zāĜu izplatīšanas apturēšanu, izĦemšanu Informācijas sniegšana par zāĜu izplatīšanas apturēšanu, izĦemšanu Informācijas sniegšana par zāĜu izplatīšanas apturēšanu, izĦemšanu Informācijas sniegšana par zāĜu izplatīšanas apturēšanu, izĦemšanu no tirgus vai zāĜu sērijas atsaukšanuno tirgus vai zāĜu sērijas atsaukšanuno tirgus vai zāĜu sērijas atsaukšanuno tirgus vai zāĜu sērijas atsaukšanu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reăistrācijas īpašnieks paziĦo ZāĜu valsts aăentūrai un Veselības inspekcijai par jebkuru darbību, ko tas veic, lai apturētu zāĜu izplatīšanu 
vai izĦemtu zāles no tirgus (Latvijā vai citās valstīs), un par attiecīgās darbības pamatojumu, ja minētā darbība ir saistīta ar zāĜu iedarbību 
vai sabiedrības veselības aizsardzību. 

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 26.06.07 noteikumi Nr. 416 "ZāĜu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
IIII    420420420420    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PrasīPrasīPrasīPrasība:   ba:   ba:   ba:    Informācijas sniegšana par zāĜu lietošanas izraisītajām blakusparādībāmInformācijas sniegšana par zāĜu lietošanas izraisītajām blakusparādībāmInformācijas sniegšana par zāĜu lietošanas izraisītajām blakusparādībāmInformācijas sniegšana par zāĜu lietošanas izraisītajām blakusparādībām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Nereăistrētu zāĜu izplatīšanas atĜaujas turētājs (īpašnieks) nodrošina: 
* zāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzību saskaĦā ar normatīvajiem aktiem par zāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību 
uzraudzības kārtību; 
*normatīvajos aktos par zāĜu reklamēšanu noteikto prasību ievēro�šanu. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 06.12.05 noteikumi Nr.919 "ZāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

IIII    431431431431    
    

PrPrPrPrasība Nr.asība Nr.asība Nr.asība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZāĜu klīniskās izpētes norises uzraudzības nodrošināšanaZāĜu klīniskās izpētes norises uzraudzības nodrošināšanaZāĜu klīniskās izpētes norises uzraudzības nodrošināšanaZāĜu klīniskās izpētes norises uzraudzības nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam pētījumu norises laikā jāsniedz ZVA aktuālā informācija par pētījumu norisi, piem., par pētījumu protokolu grozījumiem, 
pacientu drošību, pētījumu pabeigšanu u.c. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.03.10 noteikumi Nr.289 "Noteikumi par zāĜu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāĜu 
marėēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāĜu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

IIII    437437437437    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas sniegšana par aptiekas mājas lapas uzturēšanuInformācijas sniegšana par aptiekas mājas lapas uzturēšanuInformācijas sniegšana par aptiekas mājas lapas uzturēšanuInformācijas sniegšana par aptiekas mājas lapas uzturēšanu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Aptieka, kura izplata zāles mazumtirdzniecībā ar interneta starpniecību, nekavējoties nodrošina mājas lapā internetā sniegtās 
informācijas aktualizāciju un informē ZVA un VI par domēna vārdu, elektronisko pasta adresi, kā arī par grozījumiem tajos, jāiesniedz 
dokumetācija atbilstoši MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 313 ''Farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas 
kārtība'' 15-16.4.punkta, 5.pielikuma prasībām, lai saĦemtu speciālu atĜauju (licenci) vispārēja tipa aptiekai, kur speciālās darbības 
nosacījums būtu norādīts - bezrecepšu zāĜu izplatīšana, izmantojot internetu 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 313 ''Farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība'' 
           

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmāFarmāFarmāFarmācijacijacijacija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

IIII    30303030    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Rakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestuRakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestuRakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestuRakstiska VID informēšana par līgumu izmaiĦām ar kases sistēmu apkalpojošo dienestu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja lietotājs ir pārtraucis vai nav pagarinājis līgumu ar apkalpojošo dienestu un noslēdz jaunu līgumu ar citu apkalpojošo dienestu par 
kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu, lietotājs 10 dienu laikā par to rakstiski informē Valsts 
ieĦēmumu dienestu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecinNozares, uz kurām prasība attiecinNozares, uz kurām prasība attiecinNozares, uz kurām prasība attiecināma:āma:āma:āma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    371371371371    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojums par darbības uzsākšanu PaziĦojums par darbības uzsākšanu PaziĦojums par darbības uzsākšanu PaziĦojums par darbības uzsākšanu ---- dezinfekcijas, dezinsekcijas un dera dezinfekcijas, dezinsekcijas un dera dezinfekcijas, dezinsekcijas un dera dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanutizācijas pakalpojumu sniegšanutizācijas pakalpojumu sniegšanutizācijas pakalpojumu sniegšanu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai veiktu ar dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu saistītu komercdarbību, šo pakalpojumu sniedzējs 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā paziĦo par darbības uzsākšanu Veselības inspekcijai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, LR MK 13.04.10 noteikumi Nr. 350 "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un 
deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziĦo par komercdarbības uzsākšanu" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    232232232232    
    

Prasība Prasība Prasība Prasība Nr.Nr.Nr.Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācijas iesniegšana LAD par lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriĦa bilanciInformācijas iesniegšana LAD par lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriĦa bilanciInformācijas iesniegšana LAD par lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriĦa bilanciInformācijas iesniegšana LAD par lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriĦa bilanci 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LAD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Bilanču sastādīšanai nepieciešamā informācija ietver: pārstrādei iepirkto produktu daudzumu (kopā, t.sk. no vietējiem ražotājiem); 
saražoto produktu daudzumu;  pārstrādāto un realizēto produktu daudzumu (pa izlietošanas veidiem);  lauksaimniecības produktu 
atlikumu (pārskata perioda sākumā un beigās);  lauksaimniecības produktu zudumu. Lauku atbalsta dienests savākto un apkopoto 
informāciju izmanto bilanču sastādīšanai. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 06.01.04. Noteikumi Nr 18 "Kārtība, kādā tiek pieprasīta informācija lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriĦa bilanču 
sastādīšanai" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    233233233233    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:Prasība:Prasība:Prasība:             Iesnieguma iesniegšana LAD par  cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informācijuIesnieguma iesniegšana LAD par  cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informācijuIesnieguma iesniegšana LAD par  cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informācijuIesnieguma iesniegšana LAD par  cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informāciju Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares 

pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LAD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Cukura ražotājs Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju par noslēgtajiem cukurbiešu piegādes līgumiem cukura ražošanas kvotu 
izpildei, cukura ražošanu, tirdzniecību un patēriĦu. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 13.02.07. noteikumi Nr. 119 "Cukura tirgus analīzei un bilances sagatavošanai nepieciešamās informācijas iesniegšanas kārtība 
un saturs" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
ARARARAR    223223223223    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Gada pārskata iesniegšana par melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanu un realizēšanu.Gada pārskata iesniegšana par melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanu un realizēšanu.Gada pārskata iesniegšana par melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanu un realizēšanu.Gada pārskata iesniegšana par melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanu un realizēšanu. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants, kurš saĦēmis licenci, līdz nākamā gada 30.aprīlim iesniedz licencēšanas komisijai gada pārskatu (5.pielikums). 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.11.2005. noteikumi Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžĦi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtPārtPārtPārtikaikaikaika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

ARARARAR    287287287287    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskatu iesniegšana par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekĜiPārskatu iesniegšana par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekĜiPārskatu iesniegšana par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekĜiPārskatu iesniegšana par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekĜiemememem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VAAD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersanti, kas izplata augu aizsardzības līdzekĜus, nodrošina to apriti un uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 
1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības 
līdzekĜi un kādā daudzumā realizēti to lietotājiem 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Augu aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmiIzmiIzmiIzmitināšanatināšanatināšanatināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    438438438438    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZāĜu realizācijas dati par importēto un eksportēto zāĜu daudzZāĜu realizācijas dati par importēto un eksportēto zāĜu daudzZāĜu realizācijas dati par importēto un eksportēto zāĜu daudzZāĜu realizācijas dati par importēto un eksportēto zāĜu daudzumu.umu.umu.umu. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu vairumtirgotājs paziĦo ZVA zāĜu realizācijas datus (tajā skaitā paralēli importētām un paralēli izplatītām zālēm) par katru ceturksni 
(attiecīgi līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim, 15.janvārim) vai par citu ZVA pieprasīto laikposmu. 
ZāĜu vairumtirgotājs reizi pusgadā (līdz 31.jūlijam un 31.janvārim) paziĦo ZVA datus par importēto un eksportēto zāĜu daudzumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 26.06.07 noteikumi Nr.416 "ZāĜu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares Speciālie nozares 
pārskati un ziĦojumipārskati un ziĦojumipārskati un ziĦojumipārskati un ziĦojumi    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
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PPPPPPPP    298298298298    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču tehniskās dokumentācijas izstrāde 

un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana.un atbilstības novērtēšana. 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tajās reglamentēto sfēru preču grupās, kurām izdoti normatīvi vai standarti, kuriem precei jātbilst pirms laišanas apgrozībā, 
nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju un veikt atbilstības pārbaudes. NA noteiktos gadījumos nepieciešams atbilstības 
sertifikāts. Komersantam jānodrošina dokumentācijas, marėējuma, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehtehtehtehniskās atbilstības niskās atbilstības niskās atbilstības niskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    299299299299    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    RotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībāmRotaĜlietu atbilstības nodrošināšana NA noteiktajām drošības prasībām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam jānodrošina rotaĜlietu atbilstība NA noteiktajām būtiskajām drošuma un citām prasībām. Komersantam jānodrošina 
rotaĜlietas parauga un atbilstošās dokumentācijas sniegšana PTAC veikto pārbaužu ietvaros. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 04.04.2000 noteikumi Nr. 128 "RotaĜlietu drošuma noteikumi" 
           
 Nozares, uzNozares, uzNozares, uzNozares, uz kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
praprapraprasībassībassībassības    

      0 0 0 0 0 0 x 0 x x x 
 

PPPPPPPP    301301301301    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    BūvizstrBūvizstrBūvizstrBūvizstrādājumu atbilstības tehnisko noteikumu prasībām  nodrošināšanaādājumu atbilstības tehnisko noteikumu prasībām  nodrošināšanaādājumu atbilstības tehnisko noteikumu prasībām  nodrošināšanaādājumu atbilstības tehnisko noteikumu prasībām  nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Būvizstrādājumu atbilstības tehnisko noteikumu prasībām apliecināšana. 
Būvizstrādājumu atbilstību prasībām apliecina ar atbilstības sertifikātu un atbilstības deklarāciju, ko var apliecināt ražotājs vai tā 
pilnvarotais pārstāvis, vai paziĦota sertificēšanas institūcija. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.04.01 noteikumi Nr. 181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā ” 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    302302302302    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Elektropreču izstrādājumu atbilstības  pārbaudeElektropreču izstrādājumu atbilstības  pārbaudeElektropreču izstrādājumu atbilstības  pārbaudeElektropreču izstrādājumu atbilstības  pārbaude 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam jānodrošina preču atbilstība NA noteiktajām prasībām. Komersantam jānodrošina dokumentācijas, drošuma un 
marėēšanas prasību, elektromagnētiskās saderības (EMS), energoefektivitātes, informācijas, paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes 
ietveros. 

     

Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu Preču un pakalpojumu 
tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības tehniskās atbilstības 
pppprasībasrasībasrasībasrasības    

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 30.05.2000 noteikumi Nr. 187 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi” 
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 

 
PPPPPPPP    295295295295    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PrPrPrPrasība:   asība:   asība:   asība:    Reglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšanaReglamentētajā sfērā (LR normatīvajos aktos noteikti normatīvi / standarti) ietverto preču marėēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reglamentētajās sfērās iekĜatās preces atĜauts piedāvāt Latvijas tirgū tikai tad, ja tās atbilst drošuma būtiskajām prasībām. Atbilstoši NA 
prasībām uz preces jānodrošina attiecīgs marėējums, ietverot NA norādīto informāciju par atbilstību prasībām un ražotāju uc. 
informācija. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums un no likuma izrietošie MK noteikumi atkarībā no preces veida 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      0 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    322322322322    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasībasIepakojuma marėēšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja iepakotājs marėē iepakojumu, tad iepakojuma vai iepakojuma materiāla marėējumā uz iepakojuma vai tā etiėetes iepakotājs norāda 
šādu informāciju: iepakojuma materiāla veids un grafiskais simbols, kas norāda, ka iepakojuma materiāls ir reăenerējams un/vai 
pārstrādājams. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.04.02 noteikumi Nr.140 "Iepakojuma klasifikācijas un marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    294294294294    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Tekstlizstrādājumu, apavu un stikla izstrādājumu marėējuma prasībasTekstlizstrādājumu, apavu un stikla izstrādājumu marėējuma prasībasTekstlizstrādājumu, apavu un stikla izstrādājumu marėējuma prasībasTekstlizstrādājumu, apavu un stikla izstrādājumu marėējuma prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Preces marėējumam jāatbilst NA noteiktajām prasībām, lai nodrošinātu patērētājiem patiesu un pilnīgu informāciju par preci. Marėējumā 
norādītajai informācijai jabūt pamatotai ar veikto pārbaužu / analīžu rezultātiem, ja to pieprasa NA. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 21.07.09 noteikumi Nr.794 "Noteikumi par tekstilšėiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marėējumā un kārtību, kādā 
veic dažādšėiedru maisījuma sastāva kvantitatīvās pārbaudes" , LR MK 23.03.2010 noteikumi Nr.273 "Mērvienību noteikumi" , LR MK 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtPārtPārtPārtikaikaikaika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un Preču marėēšanas un 
iepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasībasiepakojuma prasības    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    304304304304    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Garantijas saistību garantijas periodā nodrošināšanGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšanGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšanGarantijas saistību garantijas periodā nodrošināšana patērētājama patērētājama patērētājama patērētājam Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību Patērētāju tiesību 

aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt 
preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta 
neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uzNozares, uzNozares, uzNozares, uz kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    278278278278    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Higiēnas prasību ievēHigiēnas prasību ievēHigiēnas prasību ievēHigiēnas prasību ievērošanarošanarošanarošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas apritē iesaistītajām personām jāievēro normatīvajos aktos noteiktās personāla higiēnas prasības 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    279279279279    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    KvalitātKvalitātKvalitātKvalitātes prasību ievērošanaes prasību ievērošanaes prasību ievērošanaes prasību ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dokumentēts pasākumu komplekss, kas nodrošina higiēnas un ražošanas atbilstību ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    280280280280    
    

Prasība NPrasība NPrasība NPrasība Nr.r.r.r.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Nekaitīguma prasību ievērošanaNekaitīguma prasību ievērošanaNekaitīguma prasību ievērošanaNekaitīguma prasību ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Materiāliem un priekšmetiem, pārtikas piedevām, inventāram, tarai un iesaiĦojumam, mazgāšanas, dezinfekcijas un citiem līdzekĜiem, 
kas nonāk saskarē ar pārtiku, jāatbilst Ministru kabineta noteiktajām obligātajām nekaitīguma prasībām. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecīBūvniecīBūvniecīBūvniecībabababa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    281281281281    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Telpu un aprīkojuma prasību ievērošanaTelpu un aprīkojuma prasību ievērošanaTelpu un aprīkojuma prasību ievērošanaTelpu un aprīkojuma prasību ievērošana Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 

aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas apritē izmantojamām telpām un citām platībām ēkās vai transportlīdzekĜos, kā arī palīgtelpām, kas nepieciešamas personāla 
higiēnas nodrošināšanai, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas uzĦēmumu higiēnas prasībām. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    282282282282    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanaDzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dzeramajam ūdenim, kā arī ūdenim, kuru izmanto pārtikas apritē vai ar pārtiku saistītā inventāra un iekārtu mazgāšanai, kā arī ledum, ko 
izmanto tiešā dzesēšanā, jāatbilst normatīvo aktu prasībām, izĦemot svaigu zivju apstrādi atklātā jūrā, kur pārtikas aprites 
tehnoloăiskajos procesos var izmantot arī tīru jūras ūdeni. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PārtiPārtiPārtiPārtikas ražošanas un kas ražošanas un kas ražošanas un kas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    283283283283    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas preču marėējuma nodrošināšanaPārtikas preču marėējuma nodrošināšanaPārtikas preču marėējuma nodrošināšanaPārtikas preču marėējuma nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas preču marėējumā sniegtā informācija, kā arī marėēšanā izmantotās metodes nedrīkst maldināt patērētāju par pārtikas preces 
raksturojumu, identitāti, īpašībām, sastāvu, daudzumu, derīguma termiĦu, izcelsmes vietu vai ražošanas metodēm 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.11.04. noteikumi Nr.964 "Pārtikas preču marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas Pārtikas ražošanas Pārtikas ražošanas Pārtikas ražošanas un un un un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    284284284284    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    MarėēMarėēMarėēMarėēšanas prasības uztura bagātinātājiemšanas prasības uztura bagātinātājiemšanas prasības uztura bagātinātājiemšanas prasības uztura bagātinātājiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Uztura bagātinātājus marėē kārtībā, kas noteikta normatīvajos aktos par pārtikas preču marėēšanu un ietverot papildu norādes, kas 
noteiktas MK noteikumos Nr.725 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 20.09.05. noteikumi Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marėējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura 
bagātinātāju reăistrācijas kārtību" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārPārPārPārtikatikatikatika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
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PPPPPPPP    285285285285    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Īpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktĪpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktĪpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktĪpašo marėēšanas prasību ievērošana pārtikas produktiemiemiemiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Aizliegts izplatīt pārtikas preces, kas neatbilst Mk noteikumu Nr.964 prasībām 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.11.04. noteikumi Nr.964 "Pārtikas preču marėēšanas noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    252252252252    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    BiBiBiBioloăiskās lauksaimniecības uzĦēmumu sertificēšana (veic SO "Vides kvalitāte' un Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas oloăiskās lauksaimniecības uzĦēmumu sertificēšana (veic SO "Vides kvalitāte' un Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas oloăiskās lauksaimniecības uzĦēmumu sertificēšana (veic SO "Vides kvalitāte' un Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas oloăiskās lauksaimniecības uzĦēmumu sertificēšana (veic SO "Vides kvalitāte' un Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas 

centrs",)centrs",)centrs",)centrs",) 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloăiskās lauksaimniecības dzīvniekus un 
produktus, lai tos pārdotu, vai arī kura pārdod šādus dzīvniekus un produktus, uzsākot darbību bioloăiskajā lauksaimniecībā, vienā no  
kontroles institūcijām (SO "Vides kvalitāte' un Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs) iesniedz Komisijas Regulas Nr. 889/2008 
63.pantā noteikto informāciju un iesniegumu par iekĜaušanu bioloăiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 26.05.09. noteikumi Nr.485 "Bioloăiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    260260260260    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadāšanas prasības.Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadāšanas prasības.Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadāšanas prasības.Pārtikas ražošanas, iepakošanas, marėēšanas un pārvadāšanas prasības. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas uzĦēmuma pienākums ir veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un 
nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites un uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    272272272272    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    HACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošanaHACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošanaHACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošanaHACCP kvalitātes standartu izveidošana savā uzĦēmumā un tā ievērošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Izveidot HACCP sistematizētu pieeju darbībām pārtikas apritē 
HACCP ir uzĦēmuma paškontroles sistēma, kas nepieĜauj veselībai kaitīgu produktu nonākšanu līdz lietotājam. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijĖīmijĖīmijĖīmijaaaa    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un Pārtikas ražošanas un 
aprites praaprites praaprites praaprites prasībassībassībassības    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
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PPPPPPPP    428428428428    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Labas ražošanas prakses sertifikāts (GMP sertifikāts)Labas ražošanas prakses sertifikāts (GMP sertifikāts)Labas ražošanas prakses sertifikāts (GMP sertifikāts)Labas ražošanas prakses sertifikāts (GMP sertifikāts) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Labas ražošanas prakses nodrošināšana, atzinuma saĦemšana zāĜu vai veterināro zāĜu ražošanas vai importēšanas uzĦēmumā vai 
laboratorijā. UzĦēmumam ir jānodrošina, ka tas zāĜu analīzēm izmanto GMP/GLP prasībām atbilstošās laboratorijas pakalpojumus. 
UzĦēmumam ir jānodrošina, ka tas visu laiku darbojas saskaĦā ar izsniegto licenci un  savā darbībā ievēro GMP, ieviešot uzĦēmumā 
kvalitātes sistēmu, ka s aptver visas GMP prasības, ko nosaka ES likumdošana                                                                                                                                                                                                          
Nodrošināt uzĦēmuma  (t.sk. telpu, vadošo speciālistu, dokumentācijas utt.) pieejamību pārbaudes veikšanas laikā, sadarbību ar 
inspektoriem, kas veic pārbaudi. Pēc pārbaudes jānodrošina konstatēto trūkumu adekvātu korektīvo pasākumu veikšana saprātīgos  
termiĦos.   UzĦēmuma ir jāsagatavo telpas, aprīkojums, personāls, dokumentācija atbilstosi MK noteikumu Nr.304 prasībām (no 
2006.gada 18.aprīĜa) vai MK noteikumiem Nr.319 (veterinārajām zālēm) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmāciFarmāciFarmāciFarmācijajajaja    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    429429429429    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZāĜu (izĦemot veterinārās zāles) izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšana un uzraudzībaZāĜu (izĦemot veterinārās zāles) izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšana un uzraudzībaZāĜu (izĦemot veterinārās zāles) izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšana un uzraudzībaZāĜu (izĦemot veterinārās zāles) izplatīšanas prakses atbilstības novērtēšana un uzraudzība 

          

 KKKKontrolējošā institūcija:ontrolējošā institūcija:ontrolējošā institūcija:ontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    UzĦēmumam ir jānodrošina, ka tas visu laiku darbojas saskaĦā ar izsniegto licenci un  savā darbībā ievēro labu izplatīšanas praksi (LIP), 
ieviešot uzĦēmumā kvalitātes sistēmu, ka s aptver visas LIP prasības, ko nosaka likumdošana. UzĦēmumam jānodrošina teplu, 
personāla, dokumentācijas pieejamība pārbaudes veikšanai 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmĖīmĖīmĖīmijaijaijaija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    433433433433    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZāĜu klīniskās izpētes labas klīniskās prakses prasību ievērošanaZāĜu klīniskās izpētes labas klīniskās prakses prasību ievērošanaZāĜu klīniskās izpētes labas klīniskās prakses prasību ievērošanaZāĜu klīniskās izpētes labas klīniskās prakses prasību ievērošana 

          

 Kontrolējošā insKontrolējošā insKontrolējošā insKontrolējošā institūcija:titūcija:titūcija:titūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāievēro Labas klīniskās prakses standarts. LKP pārbaudes tiek veiktas, lai  nodrošinātu praktisku KP norises  pārbaudi. Pārbaudes tiek 
veiktas randomizēti vai pēc signālu par LKP neievērošanu saĦemšanas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    417417417417    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reaăentu pagatavošana aptiekāmReaăentu pagatavošana aptiekāmReaăentu pagatavošana aptiekāmReaăentu pagatavošana aptiekām ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 

aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Aptieku nodrošināšana ar reaăentiem, kuri ir nepieciešami izgatavoto zāĜu un ūdens kvalitātes kontrolei 
     

 NormatNormatNormatNormatīvā bāze:īvā bāze:īvā bāze:īvā bāze:    LR MK 18.04.06 noteikumi Nr. 304 "Noteikumi par zāĜu ražošanas un kontroles kārtību, par zāĜu ražošanu atbildīgās amatpersonas 
kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāĜu ražošanas uzĦēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sert 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    421421421421    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PrasībPrasībPrasībPrasība:   a:   a:   a:    Farmokovigilance Farmokovigilance Farmokovigilance Farmokovigilance ---- blakusparādību reăistrācija blakusparādību reăistrācija blakusparādību reăistrācija blakusparādību reăistrācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Par visām būtiskajām zāĜu blakusparādībām, kādas novērotas dalībvalstī, tiek ziĦots tādā veidā, lai tas būtu pieejams dalībvalstij, kas 
sagatavojusi zāĜu novērtējuma ziĦojumu zāĜu reăistrēšanas procedūrā (turpmāk - atsauces dalībvalsts), vai jebkurai kompetentajai 
institūcijai, kas pārstāv atsauces dalībvalsti. Pēc pieciem gadiem kopš lēmuma par zāĜu reăistrāciju pieĦemšanas ZāĜu valsts aăentūra, 
pamatojoties uz riska un ieguvuma līdzsvara atkārtotu novērtēšanu, ir tiesīga pieĦemt lēmumu par zāĜu pārreăistrāciju. Ja zāles ir vienu 
reizi pārreăistrētas, ZāĜu valsts aăentūra var pieĦemt lēmumu par zāĜu pārreăistrāciju uz neierobežotu laika periodu (ko norāda zāĜu 
reăistrācijas apliecībā), izĦemot gadījumu, ja, pamatojoties uz zāĜu blakusparādību uzraudzībā (farmakovigilance) iegūtajiem 
pierādījumiem, ZāĜu valsts aăentūra, pārreăistrējot zāles, ir pieĦēmusi lēmumu par zāĜu pārreăistrāciju atkārtoti uz pieciem gadiem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 06.12.05 noteikumi Nr.919 "ZāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācFarmācFarmācFarmācijaijaijaija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    422422422422    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Farmakovigilances sistēmas uzturēšanaFarmakovigilances sistēmas uzturēšanaFarmakovigilances sistēmas uzturēšanaFarmakovigilances sistēmas uzturēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksPrasības apraksPrasības apraksPrasības apraksts:ts:ts:ts:    ZāĜu reăistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) uzraudzības sistēmas ietvaros norīko pastāvīgu atbildīgo amatpersonu (kas uzturas 
dalībvalstī) ar atbilstošu kvalifikāciju (ārstu vai farmaceitu), kura atbild par sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, kurā apkopota 
informācija par visām zāĜu blakusparādībām, par kurām tiek ziĦots zāĜu ražošanas uzĦēmuma personālam un normatīvajos aktos par zāĜu 
reklamēšanas kārtību noteiktajiem medicīniskajiem pārstāvjiem, un nodrošināt, lai šī informācija vienkopus būtu pieejama vismaz vienā 
dalībvalstī. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 06.12.05 noteikumi Nr.919 "ZāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FFFFarmācijaarmācijaarmācijaarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    395395395395    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Atzinums par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāĜu un veterināro zāĜu definīcijaiAtzinums par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāĜu un veterināro zāĜu definīcijaiAtzinums par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāĜu un veterināro zāĜu definīcijaiAtzinums par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāĜu un veterināro zāĜu definīcijai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Informācijas sniegšana atzinuma saĦemšanai par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai zāĜu un veterināro zāĜu definīcijai 

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    436436436436    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZāĜu eksportaZāĜu eksportaZāĜu eksportaZāĜu eksporta dokumentācijas saĦemšana dokumentācijas saĦemšana dokumentācijas saĦemšana dokumentācijas saĦemšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Produkta sertifikātu, tā saīsināto formu un paziĦojumu par zāĜu reăistrācijas statusu saĦemšana (zāĜu eksportam ārpus LV). ZVA, 
pamatojoties uz zāĜu ražotāja, eksportētāja vai importētājas valsts kompetentās institūcijas iesniegumu, izsniedz produkta sertifikātu , 
kas atbilst Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteiktajai formai un nosaka produkta statusu, kā arī sertifikāta pieprasītāja statusu 
eksportētājvalstī, un paziĦojumu par produkta reăistrācijas statusu, kas nozīmē, ka konkrētās zāles Latvijā (eksportētājvalstī) ir 
reăistrētas un tās ir atĜauts izplatīt. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 26.06.07 noteikumi Nr.436 "ZāĜu ievešanas un izvešanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    423423423423    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiZiZiZiĦojumi par blakusparādībāmĦojumi par blakusparādībāmĦojumi par blakusparādībāmĦojumi par blakusparādībām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    MK noteikumu Nr.919 "ZāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība" 8.pantā noteiktie ziĦojumi par blakusparādībām, 
ievērojot prasības, kas noteiktas Eiropas Komisijas ieteikumos, ko Eiropas Komisija ir publicējusi Eiropas Kopienas ZāĜu tiesiskā 
regulējuma dokumentu krājumos 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 06.12.05 noteikumi Nr.919 "ZāĜu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    424424424424    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PēcPēcPēcPēcreăistrācijas drošuma pētījumireăistrācijas drošuma pētījumireăistrācijas drošuma pētījumireăistrācijas drošuma pētījumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu reăistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) uzraudzības sistēmas ietvaros norīko pastāvīgu atbildīgo amatpersonu (kas uzturas 
dalībvalstī) ar atbilstošu kvalifikāciju (ārstu vai farmaceitu), kura sniedz ZāĜu valsts aăentūrai informāciju, kas saistīta ar zāĜu lietošanas 
radīto ieguvumu un risku novērtēšanu, arī par farmako�epidemioloăiskajiem vai klīniskajiem pētījumiem, kas veikti pēc zāĜu reăistrācijas, 
lai identificētu vai kvantitatīvi noteiktu reăistrēto zāĜu lietošanas riskus. Veterināro zāĜu reăistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) 
attiecībā uz reăistrētajām veterinārajām zālēm atbilstoši Eiropas Komisijas norādījumiem, sniedzot periodisko drošības ziĦojumu 
(periodiski pārskati par veterināro zāĜu drošumu), ziĦo par veterināro zāĜu blakusparādībām ZāĜu valsts aăentūrai, kā arī saskaĦā ar 
normatīvajiem aktiem par veterināro zāĜu reăistrācijas kārtību ziĦo par klīnisko pētījumu laikā konstatētajām veterināro zāĜu 
blakusparādībām. Periodiskajos drošības ziĦojumos zinātniski novērtē veterināro zāĜu lietošanas radītos ieguvumus un riskus 

     

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.03.10 noteikumi Nr.289 "Noteikumi par zāĜu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāĜu 
marėēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāĜu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām" 
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmāciFarmāciFarmāciFarmācijajajaja    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 

 
ARARARAR    425425425425    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Narkotisko, psihotropo vielu, kā arī prekursoru legālās aprites uzskaite un kontroleNarkotisko, psihotropo vielu, kā arī prekursoru legālās aprites uzskaite un kontroleNarkotisko, psihotropo vielu, kā arī prekursoru legālās aprites uzskaite un kontroleNarkotisko, psihotropo vielu, kā arī prekursoru legālās aprites uzskaite un kontrole 

          

 KontrolēKontrolēKontrolēKontrolējošā institūcija:jošā institūcija:jošā institūcija:jošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Vielu vai zāĜu ražotājs un zāĜu lieltirgotava iesniedz ZāĜu valsts aăentūrā par II un III sarakstā iekĜauto vielu un zāĜu apriti ceturkšĦa 
pārskatu 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.06.08 noteikumi Nr.441 "Narkotisko un psihotropo vielu un zāĜu iepirkšanas, saĦemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, 
izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāĜu un veterināro zāĜu ražošanā, zāĜu un veterināro zāĜu lieltirgotavās un aptie 

           
 Nozares, uz kurām prasNozares, uz kurām prasNozares, uz kurām prasNozares, uz kurām prasība attiecināma:ība attiecināma:ība attiecināma:ība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un ZāĜu ražošanas un 
aprites prasībasaprites prasībasaprites prasībasaprites prasības    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    22222222    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Par darījumiem saĦemto samaksu apliPar darījumiem saĦemto samaksu apliPar darījumiem saĦemto samaksu apliPar darījumiem saĦemto samaksu apliecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti)ecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti)ecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti)ecināšana ar darījumu apliecinošu dokumentu (čeku, kvīti, biĜeti) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    NodokĜu maksātāji par darījumiem saĦemto samaksu apliecina ar darījumu apliecinošu dokumentu – ar kases čeku vai šo noteikumu 
70., 71., 72., 73. un 74.punktā minētajā kārtībā ar numurētu un Valsts ieĦēmumu dienestā reăistrētu kvīti (turpmāk – reăistrētā kvīts), 
vai ar numurētu un Valsts ieĦēmumu dienestā reăistrētu biĜeti (turpmāk – reăistrētā biĜete), vai ar citu šajos noteikumos noteiktu samaksu 
apliecinošu dokumentu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.2007 Noteikumi nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PPPPārtikaārtikaārtikaārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    25252525    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Atbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmaAtbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmaAtbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmaAtbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas s, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas s, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas s, specializētās ierīces vai iekārtas iegāde, tehniskās dokumentācijas 

glabāšana un darījumu reăistrēšanaglabāšana un darījumu reăistrēšanaglabāšana un darījumu reăistrēšanaglabāšana un darījumu reăistrēšana 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lietotājs nodrošina saimnieciskās darbības veidam atbilstošas konstrukcijas kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai 
iekārtas iegādi un lietošanu nodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanai katrā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) vai ārpus 
pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības). PieĦemot maksājumus ārvalstu valūtā, lieto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto 
ierīci vai iekārtu, kura veic konvertācijas aprēėinu. Lai nodrošinātu nodokĜu un citu maksājumu reăistrāciju, par darījumiem saĦemto 
samaksu skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi 
apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēėins par darījumu) nodokĜu maksātāji reăistrē, izmantojot nodokĜu un citu maksājumu 
reăistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas – kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.2007 Noteikumi nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
 

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārPārPārPārtikatikatikatika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
PPPPPPPP    26262626    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Līguma noslēgšana ar reăistrētu kases aparātu apkalpojoLīguma noslēgšana ar reăistrētu kases aparātu apkalpojoLīguma noslēgšana ar reăistrētu kases aparātu apkalpojoLīguma noslēgšana ar reăistrētu kases aparātu apkalpojošo dienestušo dienestušo dienestušo dienestu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lietotājs pirms kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas lietošanas uzsākšanas un reăistrēšanas Valsts ieĦēmumu 
dienestā noslēdz rakstisku līgumu ar šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reăistrētu apkalpojošo dienestu (turpmāk – apkalpojošais 
dienests) par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un 
tehnisko apkopi (turpmāk – apkalpošana). 
Apkalpojošajam dienestam pirms darbības uzsākšanas jābūt reăistrētam Valsts ieĦēmumu dienestā. Lai apkalpojošo dienestu reăistrētu 
un ietvertu tā apkalpojamos kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeĜus (modifikācijas) Valsts ieĦēmumu 
dienesta vienotajā datu bāzē (reăistrā), apkalpojošais dienests iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā dokumentus saskaĦā ar MK 
noteikumu Nr. 282 76. punktu. . [MK noteikumi Nr. 282, 75., 76. punkts] 
Lai iegādātos plombas, apkalpojošais dienests sagatavo un iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā pamatotu rakstisku iesniegumu (MK 
noteikumu Nr. 282 8.pielikums), kurā norādīts darbības nodrošināšanai nepieciešamo plombu veids un skaits. . [MK noteikumi Nr. 282, 
91. punkts] 
Apkalpojošais dienests katru mēnesi (līdz nākamā mēneša piec�padsmitajam datumam vai, izmantojot Valsts ieĦēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus, līdz divdesmit piektajam datumam) iesniedz Valsts ieĦēmumu dienestā pārskatu par 
stingrās uzskaites plombu izlietojumu (9.pielikums). Valsts ieĦēmumu dienests jaunas plombas neizsniedz, ja nav iesniegts pārskats par 
iepriekšējo mēnesi. [MK noteikumi Nr. 282, 95. punkts] 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.2007 Noteikumi nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmantošanas izmantošanas izmantošanas izmantošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    28282828    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparātaUzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparātaUzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparātaUzlīmes ar VID  neizdzēšamu identifikācijas kodu nodrošināšanas uz kases aparāta 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Kases sistēmas lietotājs nodrošina, lai pirms kases sistēmas lietošanas uzsākšanas uz kases sistēmas attiecīgās ierīces vai iekārtas, kurā 
ievietots centrālās vadības bloks, tiktu uzlīmēta uzlīme ar Valsts ieĦēmumu dienestā saĦemtu neizdzēšamu identifikācijas kodu un 
izgatavotāja piešėirtu fiskālās atmiĦas bloka identifikācijas numuru vai apkalpojošā dienesta piešėirtu numuru, ja fiskālās atmiĦas bloka 
identifikācijas numuru nav piešėīris izgatavotājs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 
izmaizmaizmaizmantošanas ntošanas ntošanas ntošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    29292929    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kasē reăistrēto darījumu dokumentācijaKasē reăistrēto darījumu dokumentācijaKasē reăistrēto darījumu dokumentācijaKasē reăistrēto darījumu dokumentācija Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu Kases sistēmu 

izmantošanasizmantošanasizmantošanasizmantošanas    
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Kases čeka izdrukāšana un izsniegšana darījuma partnerim, kases aparāta, kases sistēmas un tirdzniecības automāta žurnāla 
sagatavošana un žurnāla datu un izdrukas brošēšana hronoloăiskā secībā (kopā ar pārskata mēneša Z pārskatu), reăistra izdrukas 
nodrošināšana 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    273273273273    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošināšana.Mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošināšana.Mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošināšana.Mācību kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" (SaskaĦā ar MK Nr.409 1.pielikumu) nodrošināšana. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības aPrasības aPrasības aPrasības apraksts:praksts:praksts:praksts:    Jānodrošina mācību kurss darbiniekam (izĦemot ceturtā vai piektā profesionālās kvalifikācijas līmeĦa darbinieku) uzsākot darbu. Un pēc 
tam - reizi divos gados. Jāizsniedz apliecība par kursu noklausīšanos (2. pielikums) 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.04.07. noteikumi Nr.409 "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniTirdzniTirdzniTirdzniecībaecībaecībaecība    

Speciālās izgSpeciālās izgSpeciālās izgSpeciālās izglītības un lītības un lītības un lītības un 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības 
personālampersonālampersonālampersonālam    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    274274274274    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vadītāja kvalifikācijas prasību ievērošana.Kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vadītāja kvalifikācijas prasību ievērošana.Kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vadītāja kvalifikācijas prasību ievērošana.Kursa "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzĦēmumā" vadītāja kvalifikācijas prasību ievērošana. 

          

 Kontrolējošā iKontrolējošā iKontrolējošā iKontrolējošā institūcija:nstitūcija:nstitūcija:nstitūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1)Augstākā izglītība pārtikas nozarē, veterinārijā, medicīnā, lopkopībā vai bioloăijā;  
2)atbilstoša darba pieredze pārtikas higiēnas un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas jomā vai kurai ir dokumentāri apliecinājumi par 
pēdējo piecu gadu laikā iegūtu papildu izglītību pārtikas higiēnas jomā, tai skaitā pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas 
apgūšanā. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināNozares, uz kurām prasība attiecināNozares, uz kurām prasība attiecināNozares, uz kurām prasība attiecināma:ma:ma:ma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības 
personālampersonālampersonālampersonālam    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    275275275275    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    UzĦēmuma pārtikas apritesUzĦēmuma pārtikas apritesUzĦēmuma pārtikas apritesUzĦēmuma pārtikas aprites posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā  posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā  posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā  posma, kas saistīts ar pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu,  darbinieka nepieciešamā 

kvalifikācijakvalifikācijakvalifikācijakvalifikācija 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Nepieciešams dokuments, kurš apliecina darbinieka zināšanas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanā. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Pārtikas aprites uzraudzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības 
personālampersonālampersonālampersonālam    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
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PPPPPPPP    276276276276    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Nepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodarbinātiem darbiniekiem, atbilstoši Nepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodarbinātiem darbiniekiem, atbilstoši Nepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodarbinātiem darbiniekiem, atbilstoši Nepieciešamā profesionālā kvalifikācijas līmeĦa ievērošana pārtikas apritē nodarbinātiem darbiniekiem, atbilstoši 

veicamajam darbam.veicamajam darbam.veicamajam darbam.veicamajam darbam. 
          

 KoKoKoKontrolējošā institūcija:ntrolējošā institūcija:ntrolējošā institūcija:ntrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Darbinieka profesionālo kvalifikāciju apliecina profesionālo izglītību vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas izsniegts normatīvajos 
aktos par profesionālo izglītību noteiktajā kārtībā, vai ārvalstīs iegūts profesionālo izglītību vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas 
Latvijā atzīts normatīvajos aktos par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu noteiktajā kārtībā. Līmenis nosakāms atblstoši veicamajiem 
darbiem. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 17.04.07. noteikumi Nr.409 "Pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālās kvalifikācijas prasības" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecīTirdzniecīTirdzniecīTirdzniecībabababa    

Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un Speciālās izglītības un 
kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības kvalifikācijas prasības 
personālampersonālampersonālampersonālam    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    375375375375    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ėīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumiĖīmisko vielu aprites nosacījumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotāji: ievāc informāciju par ėīmiskajām vielām, kas būs  ražoto produktu sastāvā; ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju 
ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu izmantošanai; klasificē (nosaka bīstamības klasi ražotajam produktam); iepilda produktu 
prasībām atbilstošā iepakojumā; nodrošina uz produkta iepakojuma noteikto informāciju valsts valodā, t.sk. marėējumu; sagatavo 
drošības datu lapas un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 
Importētāji: ja nepieciešams veic ėīmiskās vielas reăistrāciju ECHA; ievēro ierobežojumus ėīmisko vielu tirdzniecībai un izmantošanai; 
nodrošina, ka ėīmiskās vielas un maisījumi ir atbilstoši klasificēti (produktam piešėirta bīstamības klase );  produkts ir prasībām 
atbilstošā iepakojumā;  uz produkta iepakojuma ir noteiktā informācija valsts valodā, t.sk. marėējums; nodrošina produktam drošības 
datu lapas valsts valodā  un piegādā tās profesionālajiem lietotājiem; ievēro produktu grupai noteiktās specifiskās prasības 

     

 NormatīNormatīNormatīNormatīvā bāze:vā bāze:vā bāze:vā bāze:    Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), 
kas attiecas uz ėimikāliju reăistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ėimikālij 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, Speciālā vielu, 
produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu produktu, darījumu 
uzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšanauzskaite un glabāšana    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

DADADADA    215215215215    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    PrPrPrPrasība:   asība:   asība:   asība:    Importa licences saĦemšana tekstilizstrādājumu importēšanai.Importa licences saĦemšana tekstilizstrādājumu importēšanai.Importa licences saĦemšana tekstilizstrādājumu importēšanai.Importa licences saĦemšana tekstilizstrādājumu importēšanai. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ievedot tekstilpreces ES, importētājam EM ir jāsaĦem importa licence Uzbekistānas gadījumā. 
 

     

 NormatīvāNormatīvāNormatīvāNormatīvā bāze: bāze: bāze: bāze:    Regulas (EK) Nr.517/94 IV pielikums (Ħemot vērā grozījumus) 
Regulas (ES) Nr. 1258/2009 I pielikums 
Regulas (EK) Nr.517/94 VI pielikums (izvešana pārstrādei) (Ħemot vērā grozījumus); Regula (EK) Nr. 3036/94 
Regulas (EEK) Nr.3030/93 III pielikuma A tabula 

           

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    216216216216    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    PrasībPrasībPrasībPrasība:   a:   a:   a:    Iepriekšējā atĜauja tekstilizstrādājumu izvešanai ekonomiskai pārstrādeiIepriekšējā atĜauja tekstilizstrādājumu izvešanai ekonomiskai pārstrādeiIepriekšējā atĜauja tekstilizstrādājumu izvešanai ekonomiskai pārstrādeiIepriekšējā atĜauja tekstilizstrādājumu izvešanai ekonomiskai pārstrādei 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ievedot tekstilpreces ES, importētājam EM ir jāsaĦem uzraudzības dokuments Baltkrievijas un ZiemeĜkorejas gadījumā. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula (EEK) Nr.3030/93 par kopīgiem noteikumiem atsevišėu tekstilizstrādājumu ievešanai no trešajām valstīm ar kurām noslēgti 
līgumi, protokoli vai divpusējā vienošanās  
Jaunākie grozījumi: 
Regula (ES) Nr. 1259/2009 ar ko groza I, II, III, V un VII pieli 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    217217217217    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Licences saĦemšana melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai.Licences saĦemšana melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai.Licences saĦemšana melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai.Licences saĦemšana melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanai un realizēšanai. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai saĦemtu licenci, komersants papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu iesniedz licencēšanas komisijai: 
1. iesniegumu par licences izsniegšanu; 
un šādus dokumentus:  
2. dokumentu kopijas par noliktavu;  
3. pašvaldības izsniegtas izziĦas kopiju, ka komersants ir saĦēmis attiecīgas kategorijas atĜauju. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.11.2005. noteikumi Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžĦi" 
           
 Nozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasība attiecināma:a attiecināma:a attiecināma:a attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumatĜaujas un dokumatĜaujas un dokumatĜaujas un dokumentientientienti    

      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

DADADADA    218218218218    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Importa licences saĦemšana dubultImporta licences saĦemšana dubultImporta licences saĦemšana dubultImporta licences saĦemšana dubultās kontroles sitēmai pakĜautajām precēm (tērauda izstrādājumi)ās kontroles sitēmai pakĜautajām precēm (tērauda izstrādājumi)ās kontroles sitēmai pakĜautajām precēm (tērauda izstrādājumi)ās kontroles sitēmai pakĜautajām precēm (tērauda izstrādājumi) 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja uzĦēmējs vēlas importēt preces, pret kurām ir piemērota dubultā kontrole ar kvantitatīvajiem ierobežojumiem, tam ar sekojošiem 
dokumentiem jāgriežas EM importa licences saĦemšanai: pieteikums importa licences saĦemšanai, kam pievienots trešās valsts izdotas 
eksporta licences oriăināls. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula (EK) Nr. 1340/2008 par konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku (2010. 
gadam)  
Regula (EK) Nr. 1342/2007 par dažu tādu ierobežojumu pārvaldību, kuri attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu 

           

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmiIzmiIzmiIzmitināšanatināšanatināšanatināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
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      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

DADADADA    219219219219    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Uzraudzības dokumenta saĦemšana tērauda izstrādājumu importēUzraudzības dokumenta saĦemšana tērauda izstrādājumu importēUzraudzības dokumenta saĦemšana tērauda izstrādājumu importēUzraudzības dokumenta saĦemšana tērauda izstrādājumu importēšanai.šanai.šanai.šanai. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja uzĦēmējs vēlas importēt preces, pret kurām piemērota iekšējās uzraudzības kontroles sistēma, tam jāgriežas EM uzraudzības 
dokumenta saĦemšanai. Lai saĦemtu uzraudzības dokumentu, importētājs ar sekojošiem dokumentiem griežas EM: 
1. pieteikums uzraudzības dokumenta saĦemšanai, 2. preču rēėins (invoice), kur norādīts pieprasītais daudzums (apstiprināta kopija), 
3. pārdošanas–pirkšanas līgumu (apstiprināta kopija),  
4. ražotāja izsniegts kvalitātes sertifikāts (apstiprināta kopija).  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Regula (EK) Nr. 76/2002 ar ko ievieš iepriekšēju Kopienas uzraudzību attiecībā uz dažu dzelzs un tērauda ražojumu importu, uz ko 
attiecas EOTK un EK līgumi un kuru izcelsme ir dažās trešās valstīs  
Komisija Regula (ES) Nr. 1241/2009 ar ko turpina aktualiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

DADADADA    220220220220    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Importa licences saĦemšana kālija hlorīdam.Importa licences saĦemšana kālija hlorīdam.Importa licences saĦemšana kālija hlorīdam.Importa licences saĦemšana kālija hlorīdam. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Kālija hlorīda importētāji attiecīgam gadam noteiktās kvotas ietvaros ir jāsaĦem importa atĜauja. 
Lai saĦemtu importa atĜauju, importētājs ar sekojošiem dokumentiem griežas EM: 
1. pieteikums importa atĜaujas saĦemšanai,  
2. uzĦēmuma reăistrācijas apliecības kopija,  
3. līguma, par kuru vienojušies eksportētājs un importētājs, kopija (saĦemot jāuzrāda oriăināleksemplārs). 
* Piezīme: pieteikumā pieprasītais daudzums nedrīkst pārsniegt līgumā norādīto. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komisijas Regula (EK)Nr. 1818/2006 par kālija hlorīda kvantitatīvo ierobežojumu pārvaldības sistēmas īstenošanu saistībā ar 
antidempinga pasākumiem, ko piemēro Baltkrievijas izcelsmes kālija hlorīda importam  
Padomes Regula (EK) Nr. 1050/2006 ar ko piemēr 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniBūvniBūvniBūvniecībaecībaecībaecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    221221221221    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Eksporta vai importa atĜaujas saĦemšana precēm, ko var izmantot nāvessoda izpildei vEksporta vai importa atĜaujas saĦemšana precēm, ko var izmantot nāvessoda izpildei vEksporta vai importa atĜaujas saĦemšana precēm, ko var izmantot nāvessoda izpildei vEksporta vai importa atĜaujas saĦemšana precēm, ko var izmantot nāvessoda izpildei vai spīdzināšanaiai spīdzināšanaiai spīdzināšanaiai spīdzināšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai saĦemtu eksporta vai importa atĜauju, fiziska vai juridiska persona ar (1) aizpildītu pieteikumu atĜaujas saĦemšanai, kam pievienots 
(2) eksporta darījuma līgums vai tā kopija, (3) galīgā izlietojuma apstiprinājums (ja preces tiks izstādītas muzejā) un (4) apliecinājums, ka 
preces tiks lietotas tikai deklarētajiem mērėiem un netiks izmantotas spīdzināšanai, griežas Ekonomikas ministrijā. 

     

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 11.11.08 noteikumi Nr. 927 "Kārtība, kādā izsniedz eksporta un importa atĜaujas precēm, kuras varētu izmantot nāvessoda 



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
214 

 

izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai" 
           
 Nozares, uz kurām prasNozares, uz kurām prasNozares, uz kurām prasNozares, uz kurām prasība attiecināma:ība attiecināma:ība attiecināma:ība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
DADADADA    230230230230    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana un iesnIesnieguma sagatavošana un iesnIesnieguma sagatavošana un iesnIesnieguma sagatavošana un iesniegšana LAD par obligāto importa un eksporta licences saĦemšanu un par importēšanas iegšana LAD par obligāto importa un eksporta licences saĦemšanu un par importēšanas iegšana LAD par obligāto importa un eksporta licences saĦemšanu un par importēšanas iegšana LAD par obligāto importa un eksporta licences saĦemšanu un par importēšanas 

tiesību vai importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotāmtiesību vai importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotāmtiesību vai importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotāmtiesību vai importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotām 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LAD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iesniegumu importa un eksporta licences saĦemšanai persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Lai iegūtu importēšanas tiesības vai 
importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotām, persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 03.07.98. noteikumi Nr. 237  "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana pārstrādei" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    231231231231    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana eksporta kompensācijas sertifikāta saĦemšanai.Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana eksporta kompensācijas sertifikāta saĦemšanai.Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana eksporta kompensācijas sertifikāta saĦemšanai.Iesnieguma sagatavošana un iesniegšana eksporta kompensācijas sertifikāta saĦemšanai. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LAD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai saĦemtu eksporta kompensāciju, jāsaĦem eksporta kompensācijas sertifikāts. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 03.07.98. noteikumi Nr. 237  "Kārtība, kādā izpildāma muitas procedūra - ievešana pārstrādei" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas Speciālās muitas 
atĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumentiatĜaujas un dokumenti    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    435435435435    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Medicīnisko ierīču atbilstības novērtēšana un reăistrācijaMedicīnisko ierīču atbilstības novērtēšana un reăistrācijaMedicīnisko ierīču atbilstības novērtēšana un reăistrācijaMedicīnisko ierīču atbilstības novērtēšana un reăistrācija 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lai CE nemarėētas, Latvijas Republikā ražotas medicīniskās ierīces un speciāli piegādātas medicīniskās ierīces, kam nav veiktas 
normatīvos aktos noteiktās atbilstības novērtēšanas procedūras  varētu laist apgrozībā Latvijas Republikas teritorijā, ražotājs vai viĦa 
pilnvarotais pārstāvis iesniedz izvērtēšanai ZāĜu valsts aăentūrā normatīvajos aktos norādīto medicīniskās ierīces dokumentāciju kopā ar 
iesniegumu, kā arī sniedz papildus datus, ja saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām tas nepieciešams. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.08.05 noteikumi Nr.581 "Medicīnisko ierīču reăistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās 
uzraudzības kārtība" 

           
 Nozares, uz kurāmNozares, uz kurāmNozares, uz kurāmNozares, uz kurām prasība attiecināma: prasība attiecināma: prasība attiecināma: prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Iekārtu reăistrācijaIekārtu reăistrācijaIekārtu reăistrācijaIekārtu reăistrācija    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

DADADADA    335335335335    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Tirgošanās atĜaujas saĦemšTirgošanās atĜaujas saĦemšTirgošanās atĜaujas saĦemšTirgošanās atĜaujas saĦemšana , kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šėīdinātāju saturs ana , kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šėīdinātāju saturs ana , kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šėīdinātāju saturs ana , kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šėīdinātāju saturs     

 
          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 

Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides Speciālās vides 
atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un atĜaujas un 
saskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumisaskaĦojumi    
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 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgotājs drīkst piedāvāt tirgū produktus, kuru sastāvā esošo gaistošo organisko savienojumu saturs pārsniedz MK noteikumu Nr. 231 
2.pielikumā noteiktās robežvērtības, ja tas ir saĦēmusi licenci tādu produktu tirdzniecībai, kuru sastāvā ir paaugstināts organisko 
šėīdinātāju saturs (turpmāk - licence). 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 03.04.07 noteikumi Nr. 231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

 
ARARARAR    309309309309    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu.Pārskata iesniegšana par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraPrasības apraPrasības apraPrasības apraksts:ksts:ksts:ksts:    Ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ražotājs vai persona, kas ėīmisko vielu vai ėīmisko produktu ieved Latvijas teritorijā, aizpilda noteikta 
parauga veidlapu un katru gadu līdz 1.martam iesniedz vai nosūta LVĂMC pārskatu par darbībām ar ėīmiskajām vielām un ėīmiskajiem 
produktiem par iepriekšējo kalendāra gadu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.10.02. noteikumi Nr.466 "Noteikumi par ėīmisko vielu un ėīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtPārtPārtPārtikaikaikaika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 x x x x x x x x x 
 

ARARARAR    368368368368    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskata iesniegšana par tirgošanos ar produktiem ar paaugstinātPārskata iesniegšana par tirgošanos ar produktiem ar paaugstinātPārskata iesniegšana par tirgošanos ar produktiem ar paaugstinātPārskata iesniegšana par tirgošanos ar produktiem ar paaugstinātu organisko šėīdinātāju saturuu organisko šėīdinātāju saturuu organisko šėīdinātāju saturuu organisko šėīdinātāju saturu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Vides valsts dienesta reăionālajā vides pārvaldē pārskatu par iepriekšējā gadā iegādāto, realizēto vai 
izlietoto produktu daudzumu . 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 03.04.07 noteikumi "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖĖĖĖīmijaīmijaīmijaīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ARARARAR    315315315315    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumuZiĦojums par iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK not. Nr. 65 (25.01.2007.) ziĦo iepakojuma apsaimniekošanas uzĦēmumi, kā arī uzĦēmumi, kas rada vairāk kā 300 kg 
izlietotā iepakojuma, un kas ir reăistrējušie VVD Reăionālājas Vides pārvaldēs. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurāmNozares, uz kurāmNozares, uz kurāmNozares, uz kurām prasība attiecināma: prasība attiecināma: prasība attiecināma: prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
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ARARARAR    316316316316    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Nolietoto transportlīdzekĜu datu bāzeNolietoto transportlīdzekĜu datu bāzeNolietoto transportlīdzekĜu datu bāzeNolietoto transportlīdzekĜu datu bāze 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LVĂMC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbilstoši MK not. 243 (06.04.2004.) datus par nolietotiem transportalīdzekĜiem (NTL) iesniedz uzĦēmumi, kas veic nolietoto 
transportlīdzekĜu apsaimniekošanu un ir saĦēmuši atbilstošo piesārĦojošās darbības atĜauju. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Nolietoto transportlīdzekĜu apsaimniekošanas likums, LR MK 06.04.04 noteikumi Nr. 243 "Prasības nolietotu transportlīdzekĜu 
pārstrādei un vides prasības apstrādes uzĦēmumiem" 

           
 Nozares, Nozares, Nozares, Nozares, uz kurām prasība attiecināma:uz kurām prasība attiecināma:uz kurām prasība attiecināma:uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

ARARARAR    321321321321    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Informācija par elektrisko un Informācija par elektrisko un Informācija par elektrisko un Informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu un saistīto atkritumu daudzumu un kategorijāmelektronisko iekārtu un saistīto atkritumu daudzumu un kategorijāmelektronisko iekārtu un saistīto atkritumu daudzumu un kategorijāmelektronisko iekārtu un saistīto atkritumu daudzumu un kategorijām 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    LEtERA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs (ja ražotājs ar to ir noslēdzis 
attiecīgu līgumu) četras reizes kalendāra gadā iesniedz elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reăistrā ziĦojumus.  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Atkritumu apsaimniekošanas likums, LR MK 09.11.04 noteikumi Nr. 923 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 
 

ARARARAR    324324324324    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumuPārskats par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto depozīta iepakojumu 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VIDM 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ražotājs, kas izmanto depozīta iepakojumu, divas reizes kalendāra gadā sagatavo pārskatu par iepirkto, realizēto un atpakaĜ savākto 
depozīta iepakojumu 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.07.03  noteikumi Nr. 414 "Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumam" 
           
 Nozares, uzNozares, uzNozares, uzNozares, uz kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statVides statVides statVides statistikas istikas istikas istikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

ARARARAR    330330330330    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojums par saražotā, uz citām ZiĦojums par saražotā, uz citām ZiĦojums par saražotā, uz citām ZiĦojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemvalstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemvalstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiemvalstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par saražotā, uz 
citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem  iepriekšējā kalendāra gadā 
 

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    
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 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārPārPārPārtikatikatikatika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x 0 0 x x x x x x x x 

 
ARARARAR    331331331331    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanZiĦojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemas apjomu un veidiemas apjomu un veidiemas apjomu un veidiem 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reăistrējies, ziĦojumu par izlietotā 
iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiemiepriekšējā kalendāra gadā, ja izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra 
gadā ir lielāks par 300 kilogramiem. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Iepakojuma likums, LR MK 16.01.07 noteikumi Nr. 65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reăenerācijas procentuālo apjomu 
(īpatsvaru) un termiĦiem, reăistrēšanas un ziĦojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāiz 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecīBūvniecīBūvniecīBūvniecībabababa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas Vides statistikas 
pārskatipārskatipārskatipārskati    

      x 0 0 x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    320320320320    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanaElektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanaElektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanaElektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana 

          

 Kontrolējošā iKontrolējošā iKontrolējošā iKontrolējošā institūcija:nstitūcija:nstitūcija:nstitūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs nodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieĦemšanu, apstrādi, atkārtotu 
izmantošanu, pārstrādi, reăenerāciju un apglabāšanu, izmantojot labākos pieejamos tehniskos paĦēmienus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Atkritumu apsaimniekošanas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Atkritumu Atkritumu Atkritumu Atkritumu 
apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas apsaimniekošanas 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 
 

PPPPPPPP    224224224224    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ievērot vides, radiācijas, nodokĜu administrēšanas, iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un pārvadāšanas prasībasIevērot vides, radiācijas, nodokĜu administrēšanas, iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un pārvadāšanas prasībasIevērot vides, radiācijas, nodokĜu administrēšanas, iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un pārvadāšanas prasībasIevērot vides, radiācijas, nodokĜu administrēšanas, iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un pārvadāšanas prasības 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    EM 
          

 Prasības aprPrasības aprPrasības aprPrasības apraksts:aksts:aksts:aksts:    Komersantam, kurš saĦēmis licenci, jāievēro MK noteikumos noteiktie metālu atgriezumu un lūžĦu iepirkšanas, uzskaites, glabāšanas un 
pārvadāšanas vispārīgie nosacījumi un radiācijas drošības un kodoldrošības vispārīgie nosacījumi 

     

 NormatīvāNormatīvāNormatīvāNormatīvā bāze: bāze: bāze: bāze:    LR MK 22.11.2005. noteikumi Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžĦi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Citas vides Citas vides Citas vides Citas vides 
aizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasībasaizsardzības prasības    

      0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    254254254254    Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu     

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Dokumentācijas pārbaudīšana kravu robežkontroles procesā/ Iepriekšējais  paziĦojums par gaidāmo kravuDokumentācijas pārbaudīšana kravu robežkontroles procesā/ Iepriekšējais  paziĦojums par gaidāmo kravuDokumentācijas pārbaudīšana kravu robežkontroles procesā/ Iepriekšējais  paziĦojums par gaidāmo kravuDokumentācijas pārbaudīšana kravu robežkontroles procesā/ Iepriekšējais  paziĦojums par gaidāmo kravu 
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 KontrolKontrolKontrolKontrolējošā institūcija:ējošā institūcija:ējošā institūcija:ējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāaizpilda - Kopējais veterinārais ievešanas dokuments KVID (dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem),    Kopējā ievešanas dokumenta 
(KID 1.daĜa - Regulas 669/2009 noteiktajiem produktim); Pārtikas robežkontroles dokuments (1.daĜa - nedzīvnieku izcelsmes pārtikas 
produktiem); PaziĦojums par svaigu augĜu un dārzeĦu ievešanu Latvijas republikā. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 NozarNozarNozarNozares, uz kurām prasība attiecināma:es, uz kurām prasība attiecināma:es, uz kurām prasība attiecināma:es, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    255255255255    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kravas pārbKravas pārbKravas pārbKravas pārbaudīšana kontrolpunktāaudīšana kontrolpunktāaudīšana kontrolpunktāaudīšana kontrolpunktā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jāiesniedz -Atbilstības sertifikāts no ES atzītajām valstīm (svaigu augĜu un dārzeĦu kravām) 
 Īpašām produktu (noteikti pārtikas produkti) grupām, saskaĦā ar ES normatīvajiem aktiem jāuzrāda Veselības sertifikāts vai veterinārais 
sertifikāts un citi ar kravu saistītie pavaddokumenti 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prNozares, uz kurām prNozares, uz kurām prNozares, uz kurām prasība attiecināma:asība attiecināma:asība attiecināma:asība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    256256256256    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kravas parauga nosūtīšana Kravas parauga nosūtīšana Kravas parauga nosūtīšana Kravas parauga nosūtīšana uz labratoriskajām pārbaudēmuz labratoriskajām pārbaudēmuz labratoriskajām pārbaudēmuz labratoriskajām pārbaudēm 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Kravas parauga nosūtīšana  laboratoriskajiem izmeklējumiem, saskaĦā ar Eiropas Komisijas Lēmumiem par piesardzības pasākumu 
veikšanu ar kravas aizturēšanu uz ES ārējās robežas, līdz ir saĦemti parauga testēšanas rezultāti un tie ir labvēlīgi pārbaudēm 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    257257257257    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    LiemeĦu klasifikācija, uzraudzība un kontroleLiemeĦu klasifikācija, uzraudzība un kontroleLiemeĦu klasifikācija, uzraudzība un kontroleLiemeĦu klasifikācija, uzraudzība un kontrole 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz valsts uzraudzības programmām un normatīvo aktu prasībām, organizē un nodrošina 
valsts uzraudzību un kontroli gaĜas liemeĦu klasifikācijas jomā 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdznieTirdznieTirdznieTirdzniecībacībacībacība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
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ISPISPISPISP    261261261261    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Plānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiPlānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiPlānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiPlānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jānodrošina normatīvo aktu prasību izpildi  pārtikas uzĦēmumā 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksKoksKoksKoksnenenene    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    262262262262    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ārpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumiĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumi 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ārpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes/ pārtikas uzĦēmumi 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    263263263263    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ pārtikas uzĦēmumiiii 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Jānodrošina normatīvo aktu prasību izpildi  pārtikas uzĦēmumā 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 NozaresNozaresNozaresNozares, uz kurām prasība attiecināma:, uz kurām prasība attiecināma:, uz kurām prasība attiecināma:, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    264264264264    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    LabratoriskāsLabratoriskāsLabratoriskāsLabratoriskās kontroles pārbaudes/ pārtika kontroles pārbaudes/ pārtika kontroles pārbaudes/ pārtika kontroles pārbaudes/ pārtika 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Piedalās paraugu noĦemšanā kā novērotājs 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    265265265265    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PlānotPlānotPlānotPlānotās pārbaudes/  novietnēsās pārbaudes/  novietnēsās pārbaudes/  novietnēsās pārbaudes/  novietnēs Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 

sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam nav jāgatavojas pārbaudei. Pārbaudes laikā:1)jāuzrāda likumdošanā paredzētā dokumentācija par dzīvniekiem, 
veterinārajiem pasākumiem, lietoto barību un medikamentiem u.c. 2)jāuzrāda dzīvnieki, 3) tiek apskatītas produkcijas primārās 
apstrādes un barības uzglabāšanas telpas, kopšanas inventārsu.c., lai inspektors varētu novērtēt to atbilstību likumdošanā noteiktajām 
prasībām 

     

 Normatīvā bāzeNormatīvā bāzeNormatīvā bāzeNormatīvā bāze::::    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    266266266266    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Ārpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēsĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēsĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēsĀrpus kārtas pārbaudes vai neplānotās pārbaudes dzīvnieku novietnēs 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersantam nav jāveic sagatavošanbās darbi.. Ārpuskārtas pārbaudes tiek veiktas tikai saĦemot iesniegumu par iespējamiem 
likumdošanas normu pārkāpumiem. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasībNozares, uz kurām prasība attiecināma:a attiecināma:a attiecināma:a attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    267267267267    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pēcpārbaudes (neatbilstību novPēcpārbaudes (neatbilstību novPēcpārbaudes (neatbilstību novPēcpārbaudes (neatbilstību novēršanas pārbaude)/ novietnēsēršanas pārbaude)/ novietnēsēršanas pārbaude)/ novietnēsēršanas pārbaude)/ novietnēs 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Iepriekšējā pārbaudē noteikto neatbilstību novēršana noteiktajā termiĦā. Pēcpārbaudes tiek veiktas tikai gadījumos, kad ir konstatēti 
pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību, labturību vai produkcijas nekaitīgumu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖĖĖĖīmijaīmijaīmijaīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    268268268268    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Paraugu noĦemšana  labratoriskajai kontroleiParaugu noĦemšana  labratoriskajai kontroleiParaugu noĦemšana  labratoriskajai kontroleiParaugu noĦemšana  labratoriskajai kontrolei 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Barības paraugu Ħemšana barības ražošanas un izplatīšanas uzĦēmumos- apvienojot ar uzĦēmumu pārbaudi 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kNozares, uz kNozares, uz kNozares, uz kurām prasība attiecināma:urām prasība attiecināma:urām prasība attiecināma:urām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas ISPISPISPISP    Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     269269269269    ▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārbaudes visos citPārbaudes visos citPārbaudes visos citPārbaudes visos citos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektosos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektosos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektosos (izĦemot novietnes) veterinārās uzraudzības objektos 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Dzīvnieku barības aprites jomā: uzĦēmumu plānveida pārbades, pēcpārbaudes, ārpuskārtas pārbaudes, barības paraugu noĦemšana 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 22.02.05.noteikumi Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    270270270270    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārbaudes veterinārās aptiekāsPārbaudes veterinārās aptiekāsPārbaudes veterinārās aptiekāsPārbaudes veterinārās aptiekās 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārbaudei īpaši nav jāgatavojas. Pārbaudes laikā komersants nodrošina, lai inspektoram ir pieejama nepieciešamā dokumentācija un 
uzĦēmuma telpas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ministru kabineta noteikumi Nr.142 (22.02.2005.) "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiNozares, uz kurām prasība attiNozares, uz kurām prasība attiNozares, uz kurām prasība attiecināma:ecināma:ecināma:ecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    271271271271    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas tirdzniecības uzĦēmumu (t.sPārtikas tirdzniecības uzĦēmumu (t.sPārtikas tirdzniecības uzĦēmumu (t.sPārtikas tirdzniecības uzĦēmumu (t.sk. tirdzniecības vietu) uzraudzībak. tirdzniecības vietu) uzraudzībak. tirdzniecības vietu) uzraudzībak. tirdzniecības vietu) uzraudzība 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pārtikas tirdzniecības uzĦēmumu (t.sk. tirdzniecības vietu) uzraudzība 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Ministru kabineta noteikumi Nr.142 (22.02.2005.) "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    288288288288    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Reăistrētu augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanas pārbaudeReăistrētu augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanas pārbaudeReăistrētu augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanas pārbaudeReăistrētu augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanas pārbaude 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VAAD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants drīkst izplatīt tikai reăistrētus augu aizsardzības līdzekĜus. VAAD pārbauda augu aizsardzības līdzekĜu izplatīšanu veicot 
fiziskas un dokumentu pārbaudes. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Augu aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužusniegšana pārbaužusniegšana pārbaužusniegšana pārbaužu    
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    305305305305    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana.Pārtikas un nepārtikas preču svara un mēra pareiza noteikšana. Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 

sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
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 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Paraugu uzrādīšana atbilstības pārbaudes ietveros. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijGumijGumijGumijaaaa    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    306306306306    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma.Papildu informācijas sniegšana pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma. 

          

 Kontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā instKontrolējošā institūcija:itūcija:itūcija:itūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestāžu amatpersonas, īstenojot šajā likumā paredzēto tirgus uzraudzību un kontroli, savas kompetences ietvaros ir 
tiesīgas: 
1) kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo preču un pakalpojumu atbilstību drošuma prasībām; 
2) pieprasīt un bez maksas saĦemt informāciju, kas nepieciešama preču un pakalpojumu drošuma novērtēšanai vai attiecīgās iestādes 
funkciju izpildei; 
3) pieprasīt un bez maksas saĦemt preču paraugus un organizēt preces vai pakalpojuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai 
noteiktu preces vai pakalpojuma atbilstību drošuma prasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes direktora (vadītāja) apstiprinātā gada 
uzraudzības un kontroles programma vai ja ir aizdomas par preces vai pakalpojuma neatbilstību drošuma prasībām vai ir saĦemta 
sūdzība. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Preču un pakalpojumu drošuma likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektElektElektElektronikaronikaronikaronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
 

ISPISPISPISP    376376376376    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pārbaudes zāĜu ražošanā un zāĜu izplatīšanā zāĜu lieltirgotavās un aptiekāsPārbaudes zāĜu ražošanā un zāĜu izplatīšanā zāĜu lieltirgotavās un aptiekāsPārbaudes zāĜu ražošanā un zāĜu izplatīšanā zāĜu lieltirgotavās un aptiekāsPārbaudes zāĜu ražošanā un zāĜu izplatīšanā zāĜu lieltirgotavās un aptiekās 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VI 
          

 PPPPrasības apraksts:rasības apraksts:rasības apraksts:rasības apraksts:    Veikt pārbaudes zāĜu ražošanas uzĦēmumos, aptiekās un lieltirgotavās, lai pārbaudītu darbības atbilstību un zāĜu aprites atbisltību NA 
prasībām, VI var pieprasīt pārbaudes veikšanai nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un paraugus. Triju līdz sešu mēnešu laikā pēc 
licencētās aptiekas darbības uzsākšanas vai licences pārreăistrēšanas sakarā ar aptiekas telpu maiĦu (pārvietošanu), vai narkotisko un 
tām pielīdzināto psihotropo zāĜu izplatīšanas, narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu izplatīšana, bezrecepšu zāĜu izplatīšana, 
izmantojot internetu speciālās darbības nosacījumu izpildes uzsākšanas Veselības inspekcijas  amatpersonas veic kontroli aptiekā, lai 
pārliecinātos, ka aptiekas darbība atbilst farmācijas jomas un narkotisko un psihotropo vielu un zāĜu apriti regulējošajos normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām.  Komersants nodrošina atbildīgās amatpersonas klātbūtni pārbaudes laikā. Uzrāda nepieciešamo 
dokumentāciju, rāda telpas, kur tiek veikta farmaceitiskā darbība, aprīkojumu, iekārtas, zāĜu glabāšanu.  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums, LR MK 30.03.10 noteikumi Nr. 313 "Farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdĒdĒdĒdināšanaināšanaināšanaināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
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ISPISPISPISP    426426426426    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    ZāĜu un veterināro zāĜu kvalitātes rādītāju kontroles veikšanaZāĜu un veterināro zāĜu kvalitātes rādītāju kontroles veikšanaZāĜu un veterināro zāĜu kvalitātes rādītāju kontroles veikšanaZāĜu un veterināro zāĜu kvalitātes rādītāju kontroles veikšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    ZāĜu paraugu atlasi veic Veselības inspekcija un ZVA 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Farmācijas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

ISPISPISPISP    434434434434    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Attīrītā ūdens kvalitātes kontrole aptiekās, kas izgatavo zāles uz vietasAttīrītā ūdens kvalitātes kontrole aptiekās, kas izgatavo zāles uz vietasAttīrītā ūdens kvalitātes kontrole aptiekās, kas izgatavo zāles uz vietasAttīrītā ūdens kvalitātes kontrole aptiekās, kas izgatavo zāles uz vietas 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    ZVA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Attīrītā ūdens iegūšanas iekārtas un telpu izmanto, lai nodrošinātu attiecīgi attīrītā ūdens vai injekcijas šėīdumu izgatavošanai 
nepieciešamā ūdens iegūšanu. Ūdens paraugu atlasi veic ZāĜu valsts aăentūra 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 23.03.10 noteikumi Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 x 
 

PPPPPPPP    307307307307    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Preču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšanaPreču paraugu nodrošināšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    PTAC 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tirgus uzraudzības iestādes amatpersona paraugus Ħem reprezentatīvā (pietiekamā) daudzumā izlases kārtībā, ievērojot ārējos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības preču un pakalpojumu drošuma jomā, lai veiktu nepieciešamo ekspertīzi un pārbaudi par 
atbilstību NA prasībām. Ražotājam vai pakalpojumu sniedzējam pēc institūcijas prasības ir jāsniedz paraugi. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 01.02.05 noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saĦem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem 
pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Informācijas Informācijas Informācijas Informācijas 
sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu sniegšana pārbaužu 
ietvarosietvarosietvarosietvaros    

      0 x 0 x x x x x x x x 
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5. Darbības izbeigšana 
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5.1. Prasības visiem komersantiem 
 
 

IIII    11111111    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Sūdzību par administratora rīcību iesniegšana un izskatīšana Maksātnespējas administrācijāSūdzību par administratora rīcību iesniegšana un izskatīšana Maksātnespējas administrācijāSūdzību par administratora rīcību iesniegšana un izskatīšana Maksātnespējas administrācijāSūdzību par administratora rīcību iesniegšana un izskatīšana Maksātnespējas administrācijā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    MA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    1. Kreditors, komercsabiedrība (tiesiskās aizsardzības procesā), fiziskā persona (šīs personas maksātnespējas procesā), parādnieka 
pārstāvis (juridiskās personas maksātnespējas procesā) vai trešā persona, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas, var iesniegt 
Maksātnespējas administrācijai sūdzību par administratora rīcību 
2. Maksātnespējas administrācija, izskatot sūdzības par administratora rīcību, ir tiesīga pieprasīt no pusēm tai nepieciešamās ziĦas un 
dokumentus 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Maksātnespējas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    21212121    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    IzslIzslIzslIzslēgšana no ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reăistraēgšana no ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reăistraēgšana no ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reăistraēgšana no ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reăistra 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Reăistrēšanās VID ar PVN apliekamo personu reăistrā ir obligāta un jāmaksāt nodokli valsts budžetā, ja to veikto ar nodokli apliekamo 
preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā pārsniegusi 10 000 latu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Likums par PVN 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībBūvniecībBūvniecībBūvniecībaaaa    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un 
reăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšana    

      x x x x x x x x x x x 
 

IIII    181181181181    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesnieguma sagatavošana par personas datu apstrādes izbeigšanuIesnieguma sagatavošana par personas datu apstrādes izbeigšanuIesnieguma sagatavošana par personas datu apstrādes izbeigšanuIesnieguma sagatavošana par personas datu apstrādes izbeigšanu 

          

 KontrolKontrolKontrolKontrolējošā institūcija:ējošā institūcija:ējošā institūcija:ējošā institūcija:    DVI 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja mainās pārzinis vai pārziĦa darbība tiek izbeigta, viĦš iesniedz Datu valsts inspekcijai iesniegumu par personas datu apstrādes 
izslēgšanu no personas datu apstrādes reăistra. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Fizisko personu datu aizsardzības likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un 
reăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšana    

      x x x x x x x x x x x 
 



LR Valsts Kanceleja „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” – Komersantu pilnveidotā „ceĜa karte” 

 
227 

 

DADADADA    8888    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Sabiedrības izbeigšanās un sabiedrības biedra izstāšanās ierakstīšana komercreăistrāSabiedrības izbeigšanās un sabiedrības biedra izstāšanās ierakstīšana komercreăistrāSabiedrības izbeigšanās un sabiedrības biedra izstāšanās ierakstīšana komercreăistrāSabiedrības izbeigšanās un sabiedrības biedra izstāšanās ierakstīšana komercreăistrā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    UR 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Sabiedrības izbeigšanās piesakāma ierakstīšanai komercreăistrā. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komerclikums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Izslēgšana no Izslēgšana no Izslēgšana no Izslēgšana no 
komercreăistrakomercreăistrakomercreăistrakomercreăistra    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    9999    
    

PrasīPrasīPrasīPrasība Nr.ba Nr.ba Nr.ba Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Pieteikums sabiedrības likvidācijas uzsākšanai, likvidatora iecelšanaiPieteikums sabiedrības likvidācijas uzsākšanai, likvidatora iecelšanaiPieteikums sabiedrības likvidācijas uzsākšanai, likvidatora iecelšanaiPieteikums sabiedrības likvidācijas uzsākšanai, likvidatora iecelšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    UR 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu valde triju dienu laikā no tā pieĦemšanas dienas iesniedz ierakstīšanai komercreăistrā. 
Pieteikumā ieraksta ziĦas par likvidatoru, kā arī kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komerclikums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvBūvBūvBūvniecībaniecībaniecībaniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Izslēgšana no Izslēgšana no Izslēgšana no Izslēgšana no 
komercreăistrakomercreăistrakomercreăistrakomercreăistra    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    4444    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Komersanta, tā filiāles izslēgšana no komercreăistraKomersanta, tā filiāles izslēgšana no komercreăistraKomersanta, tā filiāles izslēgšana no komercreăistraKomersanta, tā filiāles izslēgšana no komercreăistra 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    UR 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komercreăistrā ieraksta likumā noteiktās ziĦas un glabā likumā noteiktos dokumentus par no komercreăistra izslēgtajiem komersantiem, 
to filiālēm. Visus komercreăistra ierakstus izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vienlaikus tos publicējot elektroniski. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 12.12.06. noteikumi Nr.1001 „Noteikumi par valsts nodevu par parakstu apliecināšanu UzĦēmumu reăistrā”, LR MK 27.12.02. 
noteikumi Nr.599 „Noteikumi par komercreăistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību” , LR MK 27.12.01. 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Izslēgšana no Izslēgšana no Izslēgšana no Izslēgšana no 
komercreăistrakomercreăistrakomercreăistrakomercreăistra    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    12121212    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikšana tiesāTiesiskās aizsardzības procesa pieteikšana tiesāTiesiskās aizsardzības procesa pieteikšana tiesāTiesiskās aizsardzības procesa pieteikšana tiesā 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    MA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tiesiskās aizsardzības process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums komercsabiedrības interešu aizsardzībai ierobežotas maksātspējas 
gadījumā, lai atjaunotu tās maksātspēju pilnā apjomā. Ierobežota maksātspēja ir stāvoklis, kad komercsabiedrībai īslaicīgi nepietiek 
naudas līdzekĜu to saistību izpildei, kurām iestājies vai tuvākajā laikā iestāsies izpildes termiĦš. Tiesiskās aizsardzības process tiek 
uzsākts ar dienu, kad tiesā ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, un noris līdz dienai, kad tiesa pieĦem lēmumu par tiesiskās 
aizsardzības procesa izbeigšanu. 
 

     

MaksātnespēMaksātnespēMaksātnespēMaksātnespējas un jas un jas un jas un 
tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Maksātnespējas likums 
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 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    13131313    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrāde, saskaĦošana ar kreditoriem un īstenošanaTiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrāde, saskaĦošana ar kreditoriem un īstenošanaTiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrāde, saskaĦošana ar kreditoriem un īstenošanaTiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrāde, saskaĦošana ar kreditoriem un īstenošana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    MA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā norāda: 
1) visas komercsabiedrības saistības; 
2) tās komercsabiedrības saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiĦš iestājies pirms tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanas vai 
iestāsies tiesiskās aizsardzības procesa laikā; 
3) to komercsabiedrības saistību izpildes grafiku attiecībā uz katru kreditoru, kuru atmaksas vai izpildes termiĦš iestājies pirms tiesiskās 
aizsardzības procesa uzsākšanas vai iestāsies tiesiskās aizsardzības procesa laikā; 
4) tiesiskās aizsardzības procesa izmaksas (tai skaitā mantas uzturēšanai un saglabāšanai nepieciešamos izdevumus un to segšanas 
kārtību, kā arī kārtējo nodevu un nodokĜu maksājumus un to segšanas kārtību saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām); 
5) tiesiskās aizsardzības procesā piemērojamās metodes; 
6) komercsabiedrības pamatdarbības veidus, ja pamatdarbība ir saistīta ar aizdevumu vai kredītu izsniegšanu; 
7) tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiĦu; 
8) to darījumu veidus, kurus komercsabiedrība drīkst veikt, nesaskaĦojot ar administratoru, un šo darījumu apmērus. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Maksātnespējas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Maksātnespējas un Maksātnespējas un Maksātnespējas un Maksātnespējas un 
tiesistiesistiesistiesiskās aizsardzības kās aizsardzības kās aizsardzības kās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    16161616    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Parādnieka pieteikuma iesniegšana tiesā maksātnespējas procesa uzsākšanaiParādnieka pieteikuma iesniegšana tiesā maksātnespējas procesa uzsākšanaiParādnieka pieteikuma iesniegšana tiesā maksātnespējas procesa uzsākšanaiParādnieka pieteikuma iesniegšana tiesā maksātnespējas procesa uzsākšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    MA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Parādnieka vārdā maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt pārvaldes institūcija vai personālsabiedrības biedri, kuriem ir 
pārstāvības tiesības, vai īpaši pilnvarota persona. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Maksātnespējas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PāPāPāPārtikartikartikartika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Maksātnespējas un Maksātnespējas un Maksātnespējas un Maksātnespējas un 
tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    17171717    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Parādnieka pārstāvja nozīmēšanaParādnieka pārstāvja nozīmēšanaParādnieka pārstāvja nozīmēšanaParādnieka pārstāvja nozīmēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    MA 
          

Maksātnespējas un Maksātnespējas un Maksātnespējas un Maksātnespējas un 
tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Administrators nosaka parādnieka pārstāvi, kura pienākumi ir:  Parādnieka pārstāvja pienākums ir ierasties uz visām kreditoru sapulcēm 
un tiesas sēdēm, par kurām viĦam ir paziĦots, kā arī sniegt savā rīcībā esošās ziĦas par parādnieku un ar pieĦemšanas un nodošanas 
aktu nodot administratoram visus parādnieka organizatoriskos, rīkojuma, izziĦu un pārskatu, sarakstes, personāla un grāmatvedības 
dokumentus, kā arī parādnieka zīmogu un spiedogu 10 dienu laikā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas. Parādnieka 
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pārstāvja pienākums ir sagatavot nododamās parādnieka mantas un dokumentu detalizētu sarakstu.  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Maksātnespējas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība atNozares, uz kurām prasība attiecināma:tiecināma:tiecināma:tiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    
      x x x x x x x x x x x 

 
PPPPPPPP    14141414    

    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kreditora pieteikuma iesniegKreditora pieteikuma iesniegKreditora pieteikuma iesniegKreditora pieteikuma iesniegšana maksātnespējas procesa ierosināšanaišana maksātnespējas procesa ierosināšanaišana maksātnespējas procesa ierosināšanaišana maksātnespējas procesa ierosināšanai 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    MA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Kreditors var iesniegt tiesā prasību pret parādnieku, ja tam ir Maksātnespējas likumā norādītās maksātnespējas pazīmes. 
     

 Normatīvā bNormatīvā bNormatīvā bNormatīvā bāze:āze:āze:āze:    Maksātnespējas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Maksātnespējas un Maksātnespējas un Maksātnespējas un Maksātnespējas un 
tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības 
prasībasprasībasprasībasprasības    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    15151515    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Kreditora prasījumu iesniegšanaKreditora prasījumu iesniegšanaKreditora prasījumu iesniegšanaKreditora prasījumu iesniegšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    MA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Komersants iesniedz kreditora pieprasījumu maksātnespējīgā parādnieka administratoram, lai pieteiktu faktisko parādu apmēru. 
     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Maksātnespējas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Maksātnespējas un Maksātnespējas un Maksātnespējas un Maksātnespējas un 
tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības tiesiskās aizsardzības 
prasīprasīprasīprasībasbasbasbas    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    18181818    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Administratora izdevumu segšanaAdministratora izdevumu segšanaAdministratora izdevumu segšanaAdministratora izdevumu segšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    MA 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Administratoru ieceĜ tiesa nekavējoties pēc tiesiskās aizsardzības procesa lietas vai maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas un 
Maksātnespējas administrācijas priekšlikuma saĦemšanas 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Maksātnespējas likums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumiGumiGumiGumijajajaja    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

MaksātnespējasMaksātnespējasMaksātnespējasMaksātnespējas    
procesa izdevumu procesa izdevumu procesa izdevumu procesa izdevumu 
segšanasegšanasegšanasegšana    

      x x x x x x x x x x x 
 

PPPPPPPP    10101010    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Likvidatora pakalpojumu izmaksu segšanaLikvidatora pakalpojumu izmaksu segšanaLikvidatora pakalpojumu izmaksu segšanaLikvidatora pakalpojumu izmaksu segšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    UR 
          

Likvidācijas procesa Likvidācijas procesa Likvidācijas procesa Likvidācijas procesa 
izdevumiizdevumiizdevumiizdevumi    

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Ja likvidatoru ieceĜ dalībnieku sapulce, tā nosaka likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību. Ja sabiedrības darbība tiek izbeigta, 
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pamatojoties uz tiesas nolēmumu, vai ja to prasa dalībnieki, kuri pārstāv ne mazāk par vienu desmitdaĜu pamatkapitāla, likvidatoru ieceĜ 
un viĦa atlīdzības apmēru un kārtību nosaka tiesa.  
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    Komerclikums 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībTirdzniecībTirdzniecībTirdzniecībaaaa    
      x x x x x x x x x x x 
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5.2. Prasības komersantiem, kuri veic attiecīgas darbības 
 

DADADADA    49494949    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
▲    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums atĜaujas anulēšanai.Iesniegums atĜaujas anulēšanai.Iesniegums atĜaujas anulēšanai.Iesniegums atĜaujas anulēšanai. 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 PrasPrasPrasPrasības apraksts:ības apraksts:ības apraksts:ības apraksts:    AtĜauja jāsaĦem denaturētā spirta lietošanai Latvijas Republikas teritorijā. AtĜauja jāsaĦem, lai iegādātos alkoholiskos dzērienus, kurus 
atbrīvo no akcīzes nodokĜa. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 03.03.09 noteikumi Nr. 211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība", LR MK 25.03.04 noteikumi Nr. 170 
"Kārtība, kādā atsevišėiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokĜa atbrīvojumu" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecBūvniecBūvniecBūvniecībaībaībaība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un 
reăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšana    

      x x x x x x x x x x x 
 

DADADADA    50505050    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    Iesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) nIesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) nIesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) nIesniegums izziĦas saĦemšanai, pārreăistrēšanai, anulēšanai par iezīmēto (marėēto) naftas produktu apritiaftas produktu apritiaftas produktu apritiaftas produktu apriti 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    IzziĦa jāsaĦem: naftas produktu izmantošanai citiem mērėiem (nevis par degvielu vai kurināmo);  
juridiskām personām par tiesībām iegādāties iezīmētos (marėētos) naftas produktus; par tiesībām iegādāties iezīmētos (marėētos) naftas 
produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās); naftas produktu iegādei izmantošanai koksa ėīmiskajai 
apstrādei; juridiskām personām par tiesībām iegādāties eĜĜas atkritumus. 
 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 31.07.07. noteikumi Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišėiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokĜa likmi vai 
atbrīvojumu no akcīzes nodokĜa" 

           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmIzmIzmIzmitināšanaitināšanaitināšanaitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un 
reăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšana    

      x x x x x x x x x x x 
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5.3. Prasības noteiktā nozarē strādājošiem komersantiem 

5.3.1 Pārtikas produktu ražošana (NACE 10) 
Specifisko nozares darbības prasību nav. 

 

5.3.2 Izmitināšana (NACE 55), Ēdināšanas pakalpojumi (NACE 56), Vairumtirdzniecība, izĦemot 
automobiĜus un motociklus (NACE 46), mazumtirdzniecība, izĦemot automobiĜus un motociklus 
(NACE 47) 

 
 

IIII    32323232    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    PrasPrasPrasPrasība:   ība:   ība:   ība:    Kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšana un VID informēšanaKases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšana un VID informēšanaKases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšana un VID informēšanaKases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšana un VID informēšana 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VID 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Pēc lēmuma pieĦemšanas par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas pārtraukšanu lietotājs 10 
dienu laikā izsauc apkalpojošo dienestu autonomā enerăijas avota uzlādēšanai  un ieraksta par lietošanas pārtraukšanu veikšanai 
tehniskajā pasē, 15 dienu laikā rakstiski paziĦo par to Valsts ieĦēmumu dienestam. Pēc lēmuma pieĦemšanas par kases aparāta, kases 
sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšanu nodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanai lietotājs 10 dienu laikā izsauc 
apkalpojošo dienestu, 15 dienu laikā iesniedz VID rakstisku iesniegumu par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai 
iekārtas izslēgšanu no VID vienotās datu bāzes (reăistra) un tehnisko pasi attiecīgas atzīmes veikšanai. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 02.05.07. Noteikumi Nr. 282 "NodokĜu un citu maksājumu reăistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un Speciālo atĜauju un 
reăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšanareăistrāciju anulēšana    

      0 x x 0 0 0 0 0 0 0 x 
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5.3.3 Ēku būvniecība (NACE 41), inženierbūvniecība (NACE 42), specializētie būvdarbi (NACE 43), 
Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu ražošana (NACE 20), Farmaceitisko pamatvielu un 
farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 21), Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana 
(NACE 22), Metālu ražošana (NACE 24), gatavo metālizstrādājumu ražošana, izĦemot mašīnas un 
iekārtas (NACE 25), citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE 28), 
automobiĜu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE 29), citu transportlīdzekĜu ražošana (NACE 
30), Koksnes, koka un korėa izstrādājumu ražošana, izĦemot mēbeles (NACE 16), mēbeĜu ražošana 
(NACE 31), Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 26), elektrisko iekārtu ražošana 
(NACE 27) 

 

IIII    359359359359    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojums par darbības apturēšanu paaugstināta riska uzĦēmumamPaziĦojums par darbības apturēšanu paaugstināta riska uzĦēmumamPaziĦojums par darbības apturēšanu paaugstināta riska uzĦēmumamPaziĦojums par darbības apturēšanu paaugstināta riska uzĦēmumam 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbildīgā persona paziĦo reăionālajai vides pārvaldei un attiecīgajai pašvaldībai:  
1) par objekta darbības sākšanu (ja ir izstrādāti un apstiprināti visi saskaĦā ar šiem noteikumiem nepieciešamie dokumenti) - nedēĜu 
pirms objekta darbības sākšanas;  
2) par objekta darbības apturēšanu uz laiku, kas pārsniedz trīs mēnešus, vai objekta slēgšanu - ne vēlāk kā nedēĜu pirms objekta 
darbības apturēšanas vai slēgšanas. 

     

 Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:Normatīvā bāze:    LR MK 19.07.05 noteikumi Nr. 532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" 
           
 Nozares, uz kurNozares, uz kurNozares, uz kurNozares, uz kurām prasība attiecināma:ām prasība attiecināma:ām prasība attiecināma:ām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 x x x x x x x 0 
 

IIII    359359359359    
    

Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.Prasība Nr.. . . .     

    
    Prasība:   Prasība:   Prasība:   Prasība:    PaziĦojums par darbības slēgšanu paaugstināta riska uzPaziĦojums par darbības slēgšanu paaugstināta riska uzPaziĦojums par darbības slēgšanu paaugstināta riska uzPaziĦojums par darbības slēgšanu paaugstināta riska uzĦēmumamĦēmumamĦēmumamĦēmumam 

          

 Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:Kontrolējošā institūcija:    VVD 
          

 Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:Prasības apraksts:    Atbildīgā persona paziĦo reăionālajai vides pārvaldei un attiecīgajai pašvaldībai:  
1) par objekta darbības sākšanu (ja ir izstrādāti un apstiprināti visi saskaĦā ar šiem noteikumiem nepieciešamie dokumenti) - nedēĜu 
pirms objekta darbības sākšanas;  
2) par objekta darbības apturēšanu uz laiku, kas pārsniedz trīs mēnešus, vai objekta slēgšanu - ne vēlāk kā nedēĜu pirms objekta 
darbības apturēšanas vai slēgšanas. 

     

 NormNormNormNormatīvā bāze:atīvā bāze:atīvā bāze:atīvā bāze:    LR MK 19.07.05 noteikumi Nr. 532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" 
           
 Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma:Nozares, uz kurām prasība attiecināma: PārtikaPārtikaPārtikaPārtika    IzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšanaIzmitināšana    ĒdināšanaĒdināšanaĒdināšanaĒdināšana    BūvniecībaBūvniecībaBūvniecībaBūvniecība    ĖīmijaĖīmijaĖīmijaĖīmija    FarmācijaFarmācijaFarmācijaFarmācija    GumijaGumijaGumijaGumija    MetāliMetāliMetāliMetāli    KoksneKoksneKoksneKoksne    ElektronikaElektronikaElektronikaElektronika    TirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecībaTirdzniecība    

PaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumiPaziĦojumi    

      0 0 0 x x x x x x x 0 
 


