
 Dzīvnieku barības aprites likums, 2008. (23.10.)

Likuma 
pants Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

3. pants 3. 
punkts

Barības apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšana un reģistrācija

3. pants 4. 
punkts

Izdevumu, kas saistīti ar uzņēmuma atzīšanu, segšana (sedz
barības apritē iesaistītā persona)

3. pants 5. 
punkts

Valsts nodevas maksāšana, par uzņēmuma reģistrāciju 
(maksā barības apritē iesaistītā persona)

4. pants 2. 
punkts

Barības marķēšana, lai varētu laist to tirgū (marķēšanu 
nodrošina ražotājs, vai barības iepakotājs vai izplatītājs, 
kas ir pilnvarots mainīt produkta oriģinālo iepakojumu vai 
marķējumu)

11. pants 1. 
punkts

Ārstniecisko barību ražo un laiž tirgū tikai pēc praktizējoša 
veterinārārsta rakstveida pieprasījuma

27. pants 1. 
punkts

Par normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu par uzņēmuma 
darbību atbildīgā barības apritē iesaistītā persona 
rakstveidā ziņo PVD attiecīgajai teritoriālajai 
struktūrvienībai (ja uzņēmuma darbība ir aptutrēta)

0 30 0,45 m1, m3 0

Likuma 
pants Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

20. pants 1. 
punkts

Atļaujas saņemšana PVD vai Zāļu valsts aģentūrā, lai 
varētu izplatīt ģenētiski modificētos organismus vidē 

20. pants 2. 
punkts

Atļaujas saņemšana PVD , lai varētu izplatīt ģenētiski 
modificētos organismus tirgū 

0 m4 0

1. Pielikums
ISP, datu prasības, aktivitātes, kopas, resursu uzskaitījums, izmantojamā metode, sloga lielums

Izanalizēts MK 2008.gadā 14.augusta noteikumos Nr.557 
“Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas 
kārtība”

Izanalizēts MK 2008.gadā 14.augusta noteikumos Nr.557 
“Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas 
kārtība”

Izanalizēts MK 2008.gadā 14.augusta noteikumos Nr.557 
“Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas 
kārtība”

Izanalizēts MK 2004.gada 25.marta noteikumi Nr. 166 “Dzīvnieku 
barības marķēšanas kārtība”

Izanalizēts MK 2003. gada 4. novembra noteikumi Nr. 626 
„Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība”

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums, 2007 (15.11.)

MK 2008. gada 22. septembra noteikumi Nr. 784 “Ģenētiski 
modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas 
izsniegšanas kārtība”



20. pants 3. 
punkts

Reģistrēšanās ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju 
reģistrā, lai varētu audzēt Eiropas Savienībā atzītos 
ģenētiski modificētos kultūraugus 

21. pants Atļaujas saņemšana Zāļu valsts aģentūrā zāļu, kas satur 
ģenētiski modificētos organismus, klīniskās izpētes 
veikšanai

0 m4 0

21. pants Ētikas komitejas atzinuma saņemšana, zāļu klīniskās 
izpētes veikšanai

0 m4 0

21. pants PVD atzinuma saņemšana par ģenētiski modificēto 
organismu riska novērtējumu, zāļu klīniskās izpētes 
veikšanai

0 m4 0

24. pants 2. 
punkts

Persona, kas ieguvusi atļauju izplatīt vidē vai tirgū 
ģenētiski modificētos organismus, nodrošina monitoringa 
pasākumu īstenošanu 

0 m4 0

25. pants 2. 
punkts

Persona, kas ieguvusi atļauju izplatīt vidē vai tirgū 
ģenētiski modificētos organismus, nodrošina kompetento 
institūciju informēšanu par monitoringa rezultātiem

0 m4 0

24. pants 3. 
punkts

Persona, kas ieguvusi atļauju izplatīt vidē vai tirgū 
ģenētiski modificētos organismus, nodrošina attiecīgo 
kompetento iestāžu un sabiedrības informēšanu, ja ir 
kļuvusi pieejama jauna informācija un ir pamats uzskatīt, 
ka pastāv risks cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi

0 m4 0

30. pants 1. 
punkts

Persona, kura veic darbības ar ģenētiski modificētajiem 
organismiem, sistematizē un uzglabā informāciju, kas 
saistīta ar ģenētiski modificēto organismu apriti, un uzrāda 
to pēc kompetento institūciju pieprasījuma

0 m4 0

30. pants 2. 
punkts

Persona, kura veic darbības ar ģenētiski modificētajiem 
organismiem, nekavējoties atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par ģenētiski modificēto organismu apriti informē attiecīgā
kompetentās institūcijas un sabiedrību par gadījumiem, kad
saņemti zinātniski pamatoti atzinumi par ģenētiski 
modificēto organismu iespējamo negatīvo ietekmi uz 
cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi

0 m4 0

MK noteikumi Nr. 30 “Noteikumi par prasībām ģenētiski modificēto 
kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un 
kontroles kārtību”, 2008 (15.01.)



MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

7.4. punkts Reģistrēšanās Ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju 
reģistrā, lai varētu veikt darbības ar ģenētiski modificētiem 
kultūraugiem  

0 m4 0

11. punkts Iesnieguma uzrakstīšana
Iesnieguma iesniegšanas datums un vieta

Iesniedzēja vārds, uzvārds
Iesniedzēja personas kods
Firmas nosaukums
Reģistrācijas numurs un datums Uzņēmumu 
reģistrā
Adrese
Tālruņa numurs
Audzējamā ģenētiski modificētā kultūrauga 
suga
Šķirne
Lauka platība
Lauka atrašanās vieta (adrese)
Audzēšanas mērķis 

14. punkts Pielikumā – Reģistrācijas apliecības 
kopija, ja persona reģistrēta Uzņēmumu 
reģistrā
Pielikumā – Lauksaimniecisko izglītību 
apliecinošā dokumenta kopija

Pielikumā – Apliecības kopija, kas 
apliecina mācību programmas par 
ģenētiski modificētajiem kultūraugiem 
apgūšanu

Pielikumā – Zemes īpašuma tiesības vai tā 
nomas tiesības apliecinošu dokumentu 
kopijas

Pielikumā – Rakstisks saskaņojums ar 
zemesgabala līdzīpašniekiem par 
piekrišanu paredzētajai zemesgabala 
izmantošanai

MK 2008. gada 15. janvāra noteikumi Nr. 30 “Noteikumi par prasībām ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas nodrošināšanai, kā arī uzraudzības un kontroles kārtību”



Pielikumā – Rakstisks saskaņojums ar 
blakus esošo lauku īpašniekiem vai 
lietotājiem par ģenētiski modificētu 
kultūraugu audzēšanu

Pielikumā – Vēstules par blakus esošo 
lauku īpašnieku vai lietotāju informēšanu 
par ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanu

Pielikumā – Valsts vides dienesta 
attiecīgās reģionālās vides pārvaldes 
izsniegto tehnisko noteikumu kopija

Dokumentu iesniegšana Valsts augu 
aizsardzības dienestā 
Iesniegumam pievienoto dokumentu 
oriģinālu uzrādīšana

Reģistrācijas apliecības saņemšana

8.3. punkts Rakstiski informē biškopjus 3000 m rādiusā par tādu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu, kas ir 
nektāraugi

0 m4 0

Vēstules uzrakstīšana
Vēstules nosūtīšana

8.4. punkts Rakstiski informē blakus esošo lauku īpašniekus vai 
lietotājus par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu 

0 m4 0

Vēstules uzrakstīšana
Vēstule
Pielikumā – Informāciju par ģenētiski 
modificētā kultūrauga sugu

Pielikumā – Zemes robežu plāna kopija (ar 
kadastra zemes vienības numuru), kurā 
norādītas ģenētiski modificēta kultūrauga 
lauka robežas un platība

Vēstules nosūtīšana
8.6.2. punkts Rakstiska paziņojuma sniegšanu Valsts augu aizsardzības 

dienestam par katra veida sēklas materiāla novākšanu 
vismaz 48 stundas pirms novākšanas

0 m4 0

Paziņojuma uzrakstīšana
Paziņojuma nosūtīšana



8.6.3. punkts Rakstiskas informācijas sniegšanu Valsts augu aizsardzības
dienestam pēc ražas novākšana

0 m4 0

Paziņojuma uzrakstīšana
Paziņojuma noformēšana
Precīzi daudzumi, kas iegūti no katra 
kultūrauga veida
Apstiprinājums, ka ir veikti piemēroti sēklas 
materiāla atdalīšanas pasākumi

Paziņojuma nosūtīšana
8.10. punkts Lauku vēstures par visiem lauksaimnieciskajā ražošanā 

izmantotajiem (arī nomas) laukiem kārtošana
0 m4 0

8.11. punkts Dokumentācijas kārtošana 0 m4 0

Informācijas apkopošana
Izlietoto sēklu izcelsme
Šķirne
Kategorija
Kvalitāte
Daudzums

8.12. punkts Dokumentācijas glabāšana 0 m4 0

Sešus gadus uzglabā visu ar ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanu un 
iegūto produktu apriti saistīto 
dokumentāciju un pierakstus

8.13. punkts Kontrole 0 m4 0

Laiks, ko pavada ar inspektoriem
Nodrošina Valsts augu aizsardzības dienesta
PVD, Valsts vides dienesta inspektoram 
pieeju ražošanas telpām, noliktavām, zemes 
platībām un uzskaites dokumentiem

Sniedz informāciju par ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanu un iegūto produktu 
apriti

9. punkts Zemes nomas līguma slēgšana, ja persona vēlas audzēt 
ģenētiski modificētos kultūraugus trešajai personai 
piederošā zemē

0 m4 0



10. punkts Tehnisko noteikumu saņemšana Valsts vides dienesta 
reģionālajā vides pārvaldē, ja persona vēlas audzēt 
ģenētiski modificētos kultūraugus

0 m4 0

11. punkts Valsts augu aizsardzības dienesta rakstiska informēšana pa
jebkurām izmaiņām informācijā, kas tika norādīta 
iesniegumā (informē audzētājs)

0 m4 0

14. punkts Persona, kura vēlas uzglabāt, sagatavot un saiņot ģenētiski 
modificētos kultūraugus, pirms darbības uzsākšanas 
iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par 
iekļaušanu audzētāju reģistrā

0 m4 0

Iesnieguma uzrakstīšana
15. punkts Iesnieguma iesniegšanas datums un vieta

Iesniedzēja vārds, uzvārds
Iesniedzēja personas kods
Firmas nosaukums
Reģistrācijas numurs un datums Uzņēmumu 
reģistrā
Adrese
Tālruņa numurs
Ģenētiski modificētā kultūrauga suga
Šķirne
Materiāli tehniskās bāzes atrašanās vieta, tās 
piederība
Sadarbības partneri darbību veikšanai ar 
ģenētiski modificētajiem kultūraugiem

16. punkts Pielikumā – Reģistrācijas apliecības 
kopija, ja persona reģistrēta Uzņēmumu 
reģistrā
Pielikumā – Apliecības kopija, kas 
apliecina mācību programmas par 
ģenētiski modificētajiem kultūraugiem 
apgūšanu

Pielikumā – Materiāli tehniskās bāzes 
apraksts



Pielikumā – Rakstisks saskaņojums ar 
personām, kuru materiāli tehniskā bāze, 
kurā uzglabā, sagatavo vai saiņo 
bioloģisko produkciju, atrodas vienā 
ražošanas teritorijā ar ģenētiski 
modificētās produkcijas sagatavošanas 
materiāli tehnisko bāzi

Iesnieguma un iesniegumam pievienoto 
dokumentu iesniegšana Valsts augu 
aizsardzības dienestā 

14. punkts Persona, kura uzglabā, sagatavo un saiņo ģenētiski 
modificētos kultūraugus, rakstiski informē Valsts augu 
aizsardzības dienestu par jebkurām izmaiņām informācijā, 
kas sniegta iesniegumā

0 m4 0

19.1. punkts Iesnieguma iesniegšana par svītrošanu no audzētāju 
reģistra

0 m4 0

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

3.1. punkts Dzīvnieku barības apritē iesaistītā persona nekavējoties 
ziņo PVD, ja dzīvnieku barība rada vai var radīt tiešu vai 
netiešu apdraudējumu cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai, 
veselībai vai videi (arī gadījumā, ja konkrētā dzīvnieku 
barības partija (vai partijas) vairs neatrodas dzīvnieku 
barības apritē iesaistītās personas tiešā kontrolē )

2 20 0,15 m3, m4 3

3.2. punkts Par veiktajiem pasākumiem, lai novērstu vai mazinātu 
dzīvnieku barības radīto apdraudējumu cilvēku un 
dzīvnieku dzīvībai, veselībai vai videi, informē PVD

2 30 0,45 m3, m4 5

MK 2009. gada 27. janvāra noteikumi  Nr.80 „Noteikumi par ātrās reaģēšanas sistēmas darbību dzīvnieku barības apritē”



MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

3. punkts Dzīvnieku izcelsmes produktu marķēšana, lai varētu veikt 
to tirdzniecību

4. punkts Veterinārā (veselības) sertifikāta vai dzīvnieku veterinārā 
(veselības) sertifikāta vai cita pavaddokumenta saņemšana 

5. punkts Paškontroles pasākumu veikšana
6. punkts Regulāras pārbaudes uzņēmumā, ko veic PVD 650 m2, m1

Laiks, ko pavada ar PVD inspektoriem, 
kas veic pārbaudes

240 9698

7. punkts Produktu kontrole, kuru veic PVD, ja ir aizdomas par 
produktu neatbilstību noteikumos minētajām prasībām

230 120 m4 1716

8. punkts Atsevišķa pavaddokumenta (kas minēti 4. punktā) 
sagatavošana katrai saņemšanas vietai 

17. punkts Pavaddokumentu un marķējuma pārbaudīšana, ja 
uzņēmumā, kas neatrodas oficiālā veterinārārsta 
uzraudzībā, ieved produktus no citām dalībvalstīm 
(dokumentu pārbaudi veic uzņēmums)

min. min. m4 min.

17. punkts PVD informēšana par neatbilstībām, ja tādas ir konstatētas 
17.punkta minēto pārbaužu rezultātā

min. min. m4 min.

21.1. punkts Personu, kuras saņem produktus no citām dalībvalstīm vai 
kuras sadala šo produktu kravas, reģistrēšana PVD

21.2. punkts Saņemto kravu reģistrēšana 72800 1 1,15 m3, m1 5331

21.3. punkts Pēc PVD pieprasījuma paziņošana PVD par saņemto kravu 200 m4, m2

Paziņojuma aizpildīšana (11. pielikums) 35 435

Kravas saņēmēja firmas nosaukums 0,4 5
Kravas saņēmēja juridiskā adrese 0,8 10

Kravas saņēmēja reģ. Numurs 0,7 9
PVD struktūrvienības nosaukums, kurai 
paziņo par kravas ievešanu

1 12

Ievešanas datums 0,3 4
Paredzamais laiks 1 12

MK 2004. gada 18. marta noteikumi Nr.142 „Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm”

Primāri izriet no virknes citu normatīvo aktu

Precīzi atrunāts citos likumdošanas aktos un šeit 8.punktā

Primāri izriet no citiem likumdošanas aktiem

Sakrīt ar komercdokumentiem

Izanalizēts MK 2008.gadā 14.augusta noteikumos Nr.557
“Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācija

kārtība”



Kravas nosūtītājvalsts 0,2 2
Kravas nosūtītājfirma 0,4 5
Kravas nosūtītājfirmas reģ. vai atzīšanas 
numurs

1,8 22

Produkta nosaukums 0,2 2
Kombinētās nomenklatūras kods 1 12
Produkta neto svars (kg) 0,5 6
Produkta izcelsmes valsts 0,2 2
Produkta ražotājfirma 0,4 5
Produkta ražotājfirmas atzīšanas numurs 1,8 22

Uzņēmuma nosaukums, kur notiek kravas 
izkraušana

0,4 5

Reģ. numurs 2 25
Adrese 0,8 10
Personas, kas aizpilda paziņojumus amats 0,3 4

Paraksts 0,3 4
Datums 0,3 4
Tālrunis 0,2 2

Iesniegšana 20 0,45 339
21.3. punkts PVD kravu kontroles 200 m4

Laiks, ko pavada ar inspektoriem 30 365

21.4. punkts Pavaddokumentu glabāšana 700 m2

Pavaddokumentus glabā vismaz sešus 
mēnešus

0,95 665

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

18.1. punkts Dezinfekcijas līdzekļu, kurus izmanto transporta 
dezinficēšanai, saskaņošana ar PVD

0 m4, m3 0

Salīdzinājuma veikšana par 
izmantojamā dezinfekcijas līdzekļa 
esamību PVD sarakstā

10 20 15

MK 2004.gada 18.marta noteikumi Nr.145 „Noteikumi par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm”



20. punkts Apstiprinājuma par dzīvnieka nokaušanu nosūtīšana  tās 
vietas kompetentajai iestādei, no kuras šis dzīvnieks iegūts 
(nosūta oficiālais veterinārārsts)

m1, m4 0

Apstiprinājuma sagatavošana min. min.
Apstiprinājuma nosūtīšana

21. punkts Pārvadājot zirgus, tiem nepieciešami identifikācijas 
dokumenti

m3

Reģistrētiem zirgiem nepieciešams 
identifikācijas dokuments

min. min. min.

Vaislai un nobarošanai paredzētajiem 
zirgiem ir klāt zirgu pases

min. min. min.

21. punkts Ja zirgi paredzēti tirdzniecībai ar dalībvalstīm, sagatavo 
informāciju par to veselības stāvokli (2. pielikums) 
(sagatavo oficiāls veterinārārsts)

Aizpilda dzīvnieku barības parauga 
ņemšanas protokolu (2. pielikums)

119 m2, m4, m3

Inspektors aizpilda informāciju par 
kravu

30 217

Pases Nr. 1 7
Zirga atbilstība noteiktām prasībām (atzīmē 
vajadzīgo)

24 174

Izdots 1 7
Datums 1 7
Vieta 1 7
Oficiālā veterinārārsta zīmogs un paraksts 1 7

Vārds, uzvārds un amats 1 7
22. punkts (3. 
pielikums)

Veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana, pārvadājot 
vaislai, nobarošanai un kaušanai paredzētus zirgus starp ES
dalībvalstīm (sagatavo oficiāls veterinārārsts)

0 0

Inspektors aizpilda informāciju par 
kravu

Veterinārā (veselības) sertifikāta numurs

Nosūtītājvalsts
Atbildīgā ministrija
Atbildīgais teritoriālais departaments

Zirgu skaits
Zirga numurs
Suga (zirgs, ēzelis, mūlis, zirgēzelis)
Šķirne
Vecums
Dzimums



Identifikācijas metode un identifikācija
Dzīvnieka izcelsmes vieta
Dzīvnieka saņēmējvalsts un galamērķis

Nosūtītāja vārds, uzvārds un adrese
Saņēmēja vārds, uzvārds un adrese
Informācija par zirga veselības stāvokli
Veterinārā (veselības) sertifikāta izdošanas 
vieta
Datums
Oficiālā veterinārārsta zīmogs un paraksts

Vārds, uzvārds un amats
Dokumentu kopēšana

nav Iesnieguma sagatavošana (brīvā formā) 119 m2
Iesnieguma sagatavošana 30 217
Iesnieguma iesniegšana 40 5,28 918

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

3. punkts Dzīvnieku liemeņu marķēšana ar veselības marķējumu 555323 0,005 m4, m1, m2 2777

6. punkts Sadalīta gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, 
gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšana ar 
identifikācijas marķējumu 

1500000 0,05 0,005 m2, m1 12063

8. punkts 
(spēkā līdz 
31.12.2009.)

Gaļu, sadalītu gaļu, maltu gaļu, mehāniski 
atdalītu gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas 
produktus marķē ar taisnstūrveida veselības 
vai identifikācijas marķējumu

\ \ \

9. punkts 
(spēkā līdz 
31.12.2009.)

Ja mājas un meža cūkas gaļu izmeklē ar 
trihineloskopijas (kompresijas) metodi, gaļu 
marķē ar taisnstūrveida veselības 
marķējumu

\ \ \

MK 2007.gada 27.februāra noteikumi Nr.156 "Gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi"



11. punkts Nagaiņu gaļu (lauksaimniecībā 
izmantojamo pārnadžu un nepārnadžu gaļa), 
kas iegūta, dzīvnieku neatliekamā kārtā 
kaujot ārpus kautuves, marķē ar rombveida 
veselības marķējumu

\ \ \

12. punkts 
(spēkā līdz 
31.12.2009.)

Malto gaļu, kas iegūta atbilstoši regulā 
Nr.853/2004 noteiktajām prasībām, bet 
neatbilst regulā Nr.2079/2005 noteiktajiem 
kritērijiem par tauku procentuālo saturu, 
saistaudu un gaļas proteīnu attiecību, marķē 
ar kvadrātveida identifikācijas marķējumu

\ \ \

13. punkts Mājputnu un zaķveidīgo gaļu (nelielā 
daudzumā), kas atzīta par derīgu lietošanai 
uzturā, marķē ar regulāra trijstūra veida 
identifikācijas marķējumu

\ \ \

14. punkts Savvaļas medījamo dzīvnieku gaļu (nelielā 
daudzumā), kas atzīta par derīgu lietošanai 
uzturā, marķē ar regulāra piecstūra veida 
marķējumu 

\ \ \

15. punkts Gaļas marķējumu, kuras izmantošanai 
noteikti ar dzīvnieku infekcijas slimībām 
saistīti ierobežojumi, krusto divas svītras, 
marķējuma vidū veidojot četrus leņķus

\ \ \

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

2. punkts Informācijas norādīšana uz dzīvnieku barības marķējuma 22 m1, m4

Informācijas sagatavošana 600 854
Garantētais derīguma termiņš vai glabāšanas
termiņš "Derīgs līdz (mēnesis, gads)"

\ \

MK 2004.gada 25.marta noteikumi Nr.166 "Dzīvnieku barības marķēšanas kārtība"



Barībai, kas ātri bojājas, norāda "Izlietot līdz
(datums, mēnesis, gads)"

\ \

> Partijas numurs 5200 7398
Ražotāja atzīšanas vai reģistrācijas numurs \ \

Neto svars sausiem produktiem un tilpums 
vai svars šķidriem produktiem

\ \

Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās 
personas vārds, uzvārds, kura ir atbildīga par
marķējumā sniegto informāciju

\ \

Adrese \ \
Ražotāja nosaukums un adrese, ja ražotājs 
nav atbildīgs par marķējumu

\ \

5. punkts Marķējumā sniedzamo informāciju norāda 
pavaddokumentā (ja dzīvnieku barību tirgo no 
autocisternām vai līdzīgiem transportlīdzekļiem, ja barība 
ir nelielos daudzumos un paredzēta gala patērētājam)

20 528 m1, m4 683

6. punkts Barības sastāvdaļu marķēšana 42 m1, m4
Informācijas sagatavošana 7350 19963

Uzraksts "Barības sastāvdaļa" 30 81
Barības sastāvdaļas nosaukums 3600 9778
Obligāti norādāmās vielas 3600 9778
Ja nepieciešams, barības ražošanas 
tehnoloģija 

60 163

Ja nepieciešams, barības sastāvdaļās obligāti 
norādāmo barības vielu daudzuma 
pieļaujamās novirzes

60 163

8. punkts Ja barības sastāvdaļas ieved no trešās valsts, kurā nevar 
veikt nepieciešamos analītiskos mērījumus, marķējuma var 
nenorādīt prasīto informāciju

min. m4

Ja persona, kas ir atbildīga par marķējumā 
sniegto informāciju, pirms kravas ievešanas 
par to informē PVD

min.

Ja persona, kas ir atbildīga par marķējumā 
sniegto informāciju, precīzu informāciju par 
sastāvu pircējam un PVD sniedz 10 dienu 
laikā pēc barības sastāvdaļu ievešanas

min.



Ja persona, kas ir atbildīga par marķējumā 
sniegto informāciju, pirms kravas ievešanas 
iesniedz PVD pagaidu ziņas par sastāvu 

min.

Laboratorijas nosaukums un adrese, 
kurai uzdots veikt analīzes

Analizējamā parauga ekspertīzes 
numurs
Datums

12.1. punkts Ja barības sastāvdaļas sadala vairākos iepakojumos vai 
konteineros, uz katra iepakojuma, konteinera vai 
pavaddokumentā norāda marķējumā nepieciešamo 
informāciju un atsauci uz sākotnējo marķējumu

21. punkts Barības piedevu, barības maisījumu, premiksu, 
ārstnieciskās un diētiskās barības marķēšana

10 200 m1, m3 129

Papildus šo noteikumu 2.punktā 
minētajām prasībām barības maisījumu 
marķējumā norāda šādu informāciju

\ \

"pilnvērtīga barība" \ \
"papildbarība" \ \
"minerālbarība" \ \
"melasi saturoša barība" \ \
"jaunpiena aizvietotājs" \ \
"pilnpiena aizvietotājs" \ \
"vājpiena aizvietotājs" \ \
Dzīvnieku suga vai grupa, kam paredzēts 
barības maisījums

\ \

Lietošanas norādījumi, mērķis, kādam 
paredzēts barības maisījums, un lietošanas 
ierobežojumi (ja tādi ir)

\ \

Barības sastāvdaļas \ \
Obligāti norādāmās vielas \ \
Ja nepieciešams, analītiskās vielas un to 
daudzums 

\ \

22. punkts Barības maisījumu marķējumam 
paredzētajā vietā papildus norāda šādu 
informāciju

\ \

iekļauts 6.punktā



Juridiskās vai fiziskās personas preču zīme, 
kura ir atbildīga par marķējumā sniegto 
informāciju

\ \

Ražotājvalsts \ \
Produkta tirdzniecības nosaukums vai 
apraksts

\ \

Barības maisījumu termiskās apstrādes vai 
citas īpašas apstrādes veids

\ \

24. punkts Papildus šo noteikumu 2.punktā 
minētajām prasībām barības 
maisījumiem, kas satur fermentus, 
marķējumā norāda

\ \

Aktīvo sastāvdaļu nosaukums \ \
Identifikācijas numurs \ \
Aktivitātes vienības gramā vai mililitrā \ \

Ieteicamo pievienojamo fermentu daudzumu
un ierobežojumus, ja tādi ir

\ \

Barības maisījumu apstrādes veidu 
(termiskā vai cita specifiska apstrāde)

\ \

Ražošanas datumu "Ražots (datums, 
mēnesis, gads)"

\ \

25. punkts "Tikai dzīvnieku barības ražošanai" \ \

26. punkts Papildus šo noteikumu 2.punktā 
minētajām prasībām barības piedevām 
un barības maisījumiem, kas satur 
mikroorganismus, marķējumā norāda

\ \

Mikroorganismu celmu un kolonijas 
veidojošo vienību skaitu gramā 

\ \

Lietošanas norādījumus un ierobežojumus, 
ja tādi ir

\ \

Barības maisījumu apstrādes veidu 
(termiskā vai cita specifiska apstrāde)

\ \

Ražošanas datumu "Ražots (datums, 
mēnesis, gads)"

\ \

"Tikai dzīvnieku barības ražošanai" \ \



36. punkts Papildus šo noteikumu 2.punktā 
minētajām prasībām premiksiem un 
barības maisījumam, kas satur 
premiksus, marķējumā norāda

\ \

"Premikss" \ \
Lietošanas norādījumus un ierobežojumus, 
ja tādi ir

\ \

Dzīvnieku sugu vai grupu, kam paredzēts 
premikss

\ \

37. punkts Premiksiem, kas satur fermentus, 
marķējumā papildus norāda 

\ \

Aktīvo sastāvdaļu nosaukums \ \
Identifikācijas numurs \ \
Aktivitātes vienības gramā vai mililitrā \ \

"Tikai dzīvnieku barības ražošanai" \ \

38. punkts Premiksiem, kas satur 
mikroorganismus, marķējumā papildus 
norāda 

\ \

Mikroorganismu celmu un kolonijas 
veidojošo vienību skaitu gramā 

\ \

"Tikai dzīvnieku barības ražošanai" \ \

39. punkts Enerģētiskās vērtības norādīšana \ \

40. punkts Papildus šo noteikumu 2.punktā 
minētajām prasībām dzīvnieku 
ārstnieciskās un diētiskās barības 
marķējumā norāda

\ \

"Dzīvnieku diētiskā barība" vai "Dzīvnieku 
ārstnieciskā barība"

\ \

Indikācijas (slimības vai vielmaiņas 
traucējumi) barības lietošanai

\ \

Barības specifiskās īpašības \ \
41. punkts Ja ārstnieciskās un diētiskās barības sastāvā 

viena vai vairākas sastāvdaļas ir niecīgā 
daudzumā, bet tām ir būtiska nozīme 
dzīvnieku ēdināšanā, attiecīgās barības 
marķējumā norāda barības sastāvdaļu 
procentuālo attiecību

\ \

42. punkts Barības mitruma norādīšana \ \



44. punkts Barības maisījuma marķējumā norāda 
sālsskābē nešķīstošu pelnu saturu 
sausnā

\ \

Ja barība satur dzīvnieku valsts 
olbaltumvielas un paredzēta izbarošanai
lauksaimniecības dzīvniekiem, 
marķējumā norāda "Neizbarot 
atgremotājiem"

\ \

47. punkts Ja barība satur dzīvnieku valsts 
olbaltumvielas un paredzēta izbarošanai 
lauksaimniecības dzīvniekiem, marķējumā 
norāda “Neizbarot atgremotājiem”

min. m2, m3 min.

29. punkts Informācijas norāda pavaddokumentos, ja  barības 
maisījumu ražo Latvijā un realizē gala patērētājam 
neiepakotu vai pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības 
maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma

min. m2, m3 min.

Ziņas par dzīvnieku sugu un grupu

Lietošanas norādījumi
Sastāvdaļas
Obligāti norādāmās vielas 
Neto svars 

32. punkts Barības sastāvdaļu barības maisījumos  uzskaitīšana 
dilstošā svara secībā, norādot to svara procentus barības 
maisījumā

min. m2, m3 min.

34. punkts Mājas (istabas) dzīvniekiem paredzētā barības maisījuma 
marķējumā sastāvdaļas norāda atbilstoši obligāti norādāmo 
vielu sarakstam vai sagrupē kategorijās 

min. m2, m3 min.

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

12.3. punkts Rakstiska apliecinājuma sniegšana (sniedz novietnes 
īpašnieks), kad tiek veikta tirdzniecība ar vaislai 
paredzētajām aitām un kazām

5 m2

MK 2004. gada 30. marta noteikumi Nr.206 „Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei”



Novietnes īpašnieks mutiski un rakstiski 
apliecina, ka viņam nav zināms pamatojums 
šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētajām 
aizdomām un kazas atbilst 12.1. kritērijiem

15 14

16. punkts Savākšanas centra atzīšana PVD 0 0
17. punkts Savākšanas centra kontrole (veic PVD) 0

Laiks, ko pavada kopā ar PVD 
inspektoru

0

18. punkts Informācijas par aitām un kazām reģistrēšana datu bāzē 
(reģistrā) (veic savākšanas centra īpašnieks vai atbildīgā 
persona)

0 m2

Informāciju reģistrē pamatojoties uz 
aitu vai kazu pavaddokumentiem, 
identifikācijas numuru vai cita veida 
identifikāciju

90 0

Aitu vai kazu īpašnieks 5 0
Dzīvnieku izcelsmes vieta 5 0
Saņemšanas un nosūtīšanas datums 5 0

Numurs un identifikācija 30 0
Nosūtītājnovietnes reģistrācijas numurs 10 0

Ja nepieciešams, tā savākšanas centra 
atzinuma vai reģistrācijas numurs, kurā aitas
vai kazas turētas pirms ievešanas

10 0

Paredzamais galamērķis 5 0
Aitu vai kazu pārvadātāja reģistrācijas 
numurs 

10 0

Tā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, ar 
kuru aitas vai kazas nogādātas savākšanas 
centrā vai aizvestas no savākšanas centra

10 0

18. punkts Informācijas glabāšana 0
Vismaz trīs gadus saglabā datu bāzē 
reģistrēto informāciju (glabā savākšanas
centra īpašnieks vai atbildīgā persona)

0

21. punkts Tirgotāja un tā komercdarbībā izmantoto telpu reģistrēšana
PVD

0 0



22. punkts Tirgotāja atzīšana PVD, lai varētu veikt tirdzniecību ar 
aitām vai kazām ar citām dalībvalstīm 

0 0

23.2. punkts Informācijas par aitu un kazu tirdzniecību reģistrēšana datu
bāzē vai reģistrā (veic tirgotājs)

5 m2, m3

Reģistra vai datu bāzes izveidošana 210 0,55 67

Aitu vai kazu īpašnieks 3 0,9
Dzīvnieku izcelsmes vieta 6 1,8
Pirkšanas datums 3 0,9
Kategorijas 3 0,9
Skaits 3 0,9
Numurs un identifikācija 120 36,5
Nosūtītājnovietnes reģistrācijas numurs 3 0,9

Ja nepieciešams, tā savākšanas centra 
atzinuma vai reģistrācijas numurs, kurā aitas
vai kazas turētas pirms tirgotājs tās 
iegādājies savā īpašumā

1 0,3

Aitu vai kazu pārvadātāja reģistrācijas 
numurs 

3 0,9

Tā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, ar 
kuru aitas vai kazas piegādātas tirgotājam 
un aizvestas

3 0,9

Aitu vai kazu pircējs 3 0,9
Galamērķis 3 0,9
Aitu vai kazu pārvadāšanas maršruta plāna 
kopija

50 0,2 16,2

Veterināro (veselības) sertifikātu sērijas 
numurs

6 1,8

23.2. punkts Informācijas glabāšana 1 m2

Vismaz trīs gadus saglabā datu bāzē 
reģistrēto informāciju (glabā tirgotājs)

0,4 0,4

26. punkts Tirgotāja un tirgotāja komercdarbībā izmantoto telpu 
kontrole (veic PVD)

2 m2

Laiks, ko pavada kopā ar PVD 
inspektoru

180 22



27.2. punkts Aprīkojuma transportlīdzekļa tīrīšanai un dezinficēšanai, 
arī aprīkojums vircas un kūtsmēslu uzglabāšanai 
saskaņošana ar PVD vai ir dokumenti, kas apliecina, ka 
minētās darbības veic cita PVD atzīta (attiecas uz 
pārvadātājiem) 

1 120 m2 9

28. punkts Tā transportlīdzekļa reģistrēšana datu bāzē (reģistrā), ko 
izmanto aitu vai kazu pārvadāšanai

1 m2

Reģistra vai datu bāzes izveidošana 45 0,35 4

Aitu vai kazu iekraušanas vieta un datums 3 0,2

Savākšanas centra vai novietnes nosaukums 3 0,2

Adrese 5 0,4
Aitu vai kazu izkraušanas vieta un datums 6 0,5

Saņēmēja nosaukums 3 0,2
Adrese 5 0,4
Pārvadāto dzīvnieku suga un skaits 6 0,5
Transportlīdzekļa dezinficēšanas datums un 
vieta

6 0,5

Ziņas par aitu vai kazu pavaddokumentiem 
(dokumenta numurs un cita informācija)

8 0,6

28. punkts Informācijas glabāšana 1 m2
Vismaz trīs gadus saglabā datu bāzē 
reģistrēto informāciju (glabā 
pārvadātājs)

0,4 0,4

29. punkts Rakstiska apliecinājuma iesniegšana PVD (iesniedz 
pārvadātājs)

1 m2

Pārvadātājs rakstiski apliecina, ka tiek 
ievērotas šo noteikumu prasības 
pārvadāšanas laikā par aitām vai kazām 
atbildīgs ir personāls, kuram ir profesionālo 
kompetenci un zināšanas apliecinošs 
dokuments

15 0,45 2

30. punkts (6. 
pielikums)

Veterinārā (veselības) sertifikāta saņemšana, lai varētu 
izvest aitas un kazas uz citu dalībvalsti (aizpilda oficiālais 
veterinārārsts)

5 m2

Veterinārā sertifikāta aizpildīšana 25 8

Dokumentu kopēšana 20 0,06 6



35. punkts Otra veterinārā (veselības) sertifikāta izsniegšana, ja 
kaušanai paredzētās aitas un kazas ved, kā norādīts šo 
noteikumu 9.3.apakšpunktā

0 0

36. punkts Aitu un kazu kustību reģistrēšana datorizētajā sistēmā 
ANIMO (reģistrē oficiālais veterinārārsts)

0 0

nav Iesnieguma sagatavošana (brīvā formā) 5 m2
Iesnieguma sagatavošana 30 9
Iesnieguma iesniegšana 40 5,28 39

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

7.2. punkts Produkcijas paraugu ņemšana un nogādāšana PVD atzītā 
laboratorijā

5 m1, m2, m3

Laiks, ko pavada ņemot paraugus 10 3
Paraugu nogādāšana laboratorijā 40 5,28 39

7.3. punkts Informācijas par pārbaužu rezultātiem glabāšana 11 m2

Informācijas reģistrēšana (rakstiskā vai 
elektroniskā veidā)

10 7

Informācijas glabāšana vismaz 2 gadus 0,95 10

7.3. punkts Informācijas par pārbaužu rezultātiem uzrādīšana PVD 
(pēc pieprasījuma)

22 m3

Laiks, ko pavada uzrādot pieprasīto 
informāciju PVD

2 3

7.5. punkts PVD informēšana par uzņēmumā pastāvošiem nopietniem 
draudiem dzīvnieku vai sabiedrības veselībai

0 0

7.6. punkts Tirdzniecībai ar ES dalībvalstīm nosūta tikai produktus, 
kuru dokumentos ir norādīta attiecīgā informācija

min. min. m3 min.

Dokumentu sagatavošana
Produkta veids
Nosaukums
Uzņēmuma atzīšanas numurs (ja 
nepieciešams)

MK 2004.gada 30.marta  noteikumi  Nr.207 „Noteikumi par veterinārajām prasībām tirdzniecībai ar dzīvnieku izcelsmes produktiem”



8.2. punkts Uzņēmuma reģistrēšana PVD 1 m2
Reģistrēšana 446 69 98
Apliecinājuma, ka tiks ievērotas šo 
noteikumu prasības, iesniegšana

5 0

16. punkts Dokumentu sagatavošana dzīvnieku zarnu tirdzniecībai ar 
ES dalībvalstīm 

min. min. m3

PVD atzīts attiecīgā produkta izcelsmes 
uzņēmums

min.

23. punkts Tirdzniecības sertifikāta sagatavošana tirdzniecībai ar 
pārstrādātu dzīvnieku izcelsmes proteīnu, kas paredzēts 
cilvēka patēriņam

0 0

55. punkts Gliemežiem, kas paredzēti cilvēka patēriņam un 
tirdzniecībai ar ES dalībvalstīm, veic izlases veida 
organoleptiskās pārbaudes

0 0

65. punkts Varžu kājām, kas paredzētas cilvēka patēriņam un 
tirdzniecībai ar ES dalībvalstīm, veic izlases veida 
organoleptiskās pārbaudes

0 0

75.2. punkts Uzņēmuma, kas ražo želatīnu, atzīšana un reģistrēšana 0 0

75.3. punkts Uzņēmuma, kas ražo želatīnu, ražošanas apstākļu pārbaude 0

Laiks, ko pavada ar kompetentās 
institūcijas inspektoriem

0

75.5. punkts Dokumentu par saražoto produkciju un iepirktajām 
izejvielām glabāšana

2 m2

Dokumentus glabā divus gadus 0,95 3
83. punkts Savākšanas centrus un miecētavas, kas piegādā izejvielas 

želatīna ražošanai, atzīšana un reģistrēšana PVD
0 0

83.4. punkts Savākšanas centru un miecētavu, kas piegādā izejvielas 
želatīna ražošanai, regulāras PVD pārbaudes un 
dokumentu kontroles 

0

Laiks, ko pavada uzrādot pieprasīto 
informāciju PVD 

0

91. punkts Uz želatīna iesaiņojuma vai iepakojuma ir identifikācijas 
zīme

Identifikācijas zīmes sagatavošana min. min. min.
Nosūtītājas valsts iniciāļi
Uzņēmuma atzīšanas numurs
Viens no šādiem apzīmējumiem: CE, EC, 
EF, EG, EK, EY, ES, EŪ, EB, KE, WE



Teksts: “Želatīns cilvēka patēriņam”

92. punkts Tirdzniecības dokumenta sagatavošana
Teksts: “Želatīns cilvēka patēriņam” min. min.

96. punkts Uzņēmuma, kas ražo kolagēnu, atzīšana un reģistrēšana 0 0

96. punkts Uzņēmuma, kas ražo kolagēnu, ražošanas apstākļu 
pārbaude

0 0

Laiks, ko pavada ar kompetentās 
institūcijas inspektoriem

96. punkts Uzņēmumā, kas ražo kolagēnu, paškontroles veikšana 0 0

96. punkts Dokumentu par saražoto produkciju un iepirktajām 
izejvielām glabāšana

0 0

Dokumentus glabāšana divus gadus

96. punkts Sistēmas, kas paredz iespēju nodrošināt katras saražotās 
produkcijas kravas, ienākošo izejvielu kravas, ražošanas 
apstākļu un ražošanas laika uzraudzību, ieviešana

0 0

Sistēmas izstrādāšana
Sistēmas ieviešana
Sistēmas uzturēšana

103. punkts Savākšanas centrus un miecētavas, kas piegādā izejvielas 
kolagēna ražošanai, atzīšana un reģistrēšana PVD

0 0

103.4. punkts Regulāras PVD pārbaudes un dokumentu kontroles 0 0

Laiks, ko pavada uzrādot pieprasīto 
informāciju PVD 

113. punkts Uz kolagēna iesaiņojuma vai iepakojuma ir identifikācijas 
zīme

0 0

Identifikācijas zīmes sagatavošana
Nosūtītāja valsts iniciāļi
Uzņēmuma atzīšanas numurs
Viens no šādiem apzīmējumiem: CE, EC, 
EF, EG, EK, EY, ES, EŪ, EB, KE, WE

Teksts: “Kolagēns cilvēka patēriņam”

114. punkts Tirdzniecības dokumenta sagatavošana 0 0

Ražošanas datums



Kravas numurs
Teksts: “Kolagēns cilvēka patēriņam”

Piezīme: ar Direktīvu 2004/41/EK atceļ Direktīvas 92/118/EEK II pielikumu

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

10. punkts Barības apritē iesaistītā persona informē PVD par katru 
gadījumu, ja konstatē, ka barības piesārņojums pārsniedz 
maksimāli pieļaujamo daudzumu

1 20 0,15 m3 1,4

10. punkts Barības apritē iesaistītā persona informē PVD par katru 
gadījumu, ja konstatē, ka barības piesārņojums var radīt 
nopietnus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi

1 20 0,15 m3 1,4

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

2.1. punkts Zvejas kuģiem jābūt reģistrētiem valsts aģentūras "Latvijas 
Zivju resursu aģentūra" zvejas kuģu sarakstā

5. punkts 
(pielikums)

Zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupas atzīšana 1 m2, m3

Iesnieguma aizpildīšana 405,6 10,08 36
Ražotāju grupas nosaukums 0,4 0
Juridiskā adrese 0,8 0
Tālruņa numurs 0,2 0
Faksa numurs 0,5 0
E-pasta adrese 0,5 0
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds 0,4 0

Adrese 0,8 0
Tālruņa numurs 0,2 0
Faksa numurs 0,5 0
E-pasta adrese 0,5 0

MK 2004.gada 6.aprīļa  noteikumi  Nr.237 „Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām”

MK 2004. gada 8. aprīļa noteikumi Nr.276 „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli”

MK 2007.gada 2.maijā noteikumi Nr. 296 “Noteikumi par 
rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas 
ūdeņos”



Kontaktpersonas vārds, uzvārds 0,4 0

Adrese 0,8 0
Tālruņa numurs 0,2 0
Faksa numurs 0,5 0
E-pasta adrese 0,5 0
Darbības veids par kuru iesniedz iesniegumu
ražotāju grupas atzīšanai (vajadzīgo atzīmē)

0,4 0

Zvejas produktu ražotāju grupas biedri 4 0

Zvejas produktu ražotāju grupas biedru 
īpašumā esošie zvejas kuģi

7 0

Zvejas produktu ražotāju grupas biedru 
pēdējo divu gadu nozvejas apjomi

30 2

Ražotāju grupas biedri 2 0
Ražotāju grupas biedru iepriekšējā gadā 
nozvejotā/izaudzētā produkcija

10 1

Produkcijas apjomi 30 2
Produkcijas vērtība 30 2
Darbības veidu apraksts 120 8
Pielikumā - Ražotāju grupas reģistrācijas 
apliecības kopija

5 0,02 0

Pielikumā – Ražotāju grupas nodokļu 
maksātāja reģistrācijas apliecības kopija

10 0,02 1

Pielikumā – Ražotāju grupas statūtu kopija 5 0,02 0

Pielikumā – Ražotāju grupas iekšējās 
kārtības noteikumu kopija

5 0,02 0

Pielikumā – Personu saraksts, kuras 
pilnvarotas darboties ražotāju grupas 
vārdā

10 1

Pielikumā – Valsts ieņēmumu dienesta 
apstiprināts gada pārskats par iepriekšējo 
gadu

120 10 18

Pielikumā – Ražotāju grupas 
apliecinājums par ražotāju grupas 
atbilstību ražotāju grupu atzīšanas 
kritērijiem

10 1

Iesnieguma iesniegšana LAD 40 5,28 8



MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

5. punkts Rakstiska apliecinājuma, par veiktajiem tīrīšanas 
pasākumiem, sniegšana

0 0

Dokumentācijas, par veiktajiem 
tīrīšanas pasākumiem, aizpildīšana 
(aizpilda par tīrīšanu atbildīgā persona)

Tīrīšanas veids
Izmantotie tīrīšanas līdzekļi

6. punkts Dokumentu glabāšana 0 0
Jūras kuģa kapteinis, kura vadītā kuģa 
kravas tvertnēs pārvadā eļļu un taukus, 
saglabā dokumentus

Dokumenti, kas apliecina iepriekšējo triju 
pārvadājumu saturu

Dokumenti par veikto kravas tvertņu 
tīrīšanu

7. punkts Dokumentu glabāšana, ja eļļa un tauki pārvadāšanas laikā 
tiek pārkrauti citā jūras kuģī

0 0

Saņēmēja kuģa kapteinis saglabā 
dokumentus

Dokumenti, kas apliecina iepriekšējo triju 
pārvadājumu saturu

Dokumenti par veikto kravas tvertņu 
tīrīšanu
Dokumenti, kas apliecina pārvadājamo 
tvertņu atbilstību šo noteikumu prasībām

8. punkts Dokumentu uzrādīšana PVD (pēc pieprasījuma) 0 0

MK 2006. gada 18. aprīļa noteikumi Nr.300 „Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai paredzētās neiepakotās šķidrās eļļas un tauku pārvadāšanai pa jūru”



MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

8. punkts (2. 
pielikums)

Veterinārā (veselības) sertifikāta aizpildīšana, lai varētu 
pārvadāt govis un cūkas (aizpilda oficiālais veterinārārsts) 

667 m1 /

Veterinārā (veselības) sertifikāta 
aizpildīšana kaušanai, nobarošanai un 
vaislai paredzētajām govīm

593 30 1082

Veterinārā (veselības) sertifikāta 
aizpildīšana kaušanai, nobarošanai un 
vaislai paredzētajām cūkām

74 30 135

Dokumentu kopēšana 667 20 0,06 852
14. punkts Oficiālais veterinārārsts, kurš aizpilda veterinārā 

(veselības) sertifikāta C daļu, sertifikāta izsniegšanas dienā 
govju un cūku kustību reģistrē datorizētā sistēmā 
(AMINO)

0 0

15.2. punkts Otra veterinārā (veselības) sertifikāta aizpildīšana, ja govis 
un cūkas pirms ievešanas galamērķa dalībvalstī ved 
tranzītā caur citā dalībvalstī izvietotu savākšanas centru 

0 0

23. punkts Savākšanas centra atzīšana PVD 0 0
24. punkts Savākšanas centru kontrole (veic PVD) 4 m1

Laiks, ko pavada ar PVD inspektoriem 180 44

25. punkts Informācijas reģistrēšana (reģistrē savākšanas centra 
īpašnieks vai par savākšanas centru atbildīgā persona)

104 m1

Pamatojoties uz govju vai cūku 
pavaddokumentiem vai apzīmējumu, 
reģistrē šādu informāciju

110 696

Centrā ievesto govju vai cūku īpašnieka 
vārds, uzvārds

10 63

Govju izcelsmes vieta 10 63
To saņemšanas un nosūtīšanas datums 10 63

Skaits 10 63
Apzīmējums 10 63

MK 2004. gada 13. aprīļa noteikumi Nr.301 „Veterinārās prasības govju un cūku apritei"



Cūku nosūtītājuzņēmuma vai izcelsmes 
ganāmpulka reģistrācijas numurs

15 95

To plānotais galamērķis 15 95
Govju vai cūku pārvadātāja reģistrācijas 
numurs PVD

15 95

Transportlīdzekļu reģistrācijas numurs, ar 
kuriem govis vai cūkas nogādātas 
savākšanas centrā un aizvestas no 
savākšanas centra

15 95

25. punkts Informācijas glabāšana (glabā savākšanas centra īpašnieks 
vai par savākšanas centru atbildīgā persona)

2 m2

Reģistrēto informāciju glabā vismaz trīs 
gadus

0,95 2

28.2. punkts Aprīkojuma transportlīdzekļa tīrīšanai un dezinficēšanai, 
arī aprīkojums vircas un kūtsmēslu uzglabāšanai 
saskaņošana ar PVD vai ir dokumenti, kas apliecina, ka 
minētās darbības veic cita PVD atzīta persona (attiecas uz 
pārvadātājiem) 

0 0

29. punkts Transportlīdzekļa, kuru izmanto govju un cūku 
pārvadāšanai, reģistrēšana PVD

29. punkts Par katru transportlīdzekli, kuru izmanto govju vai cūku 
pārvadāšanai, kārto reģistru (informāciju reģistrē 
pārvadātājs)

667 m1

Informācijas reģistrēšana 10 0,01 523
Govju vai cūku iekraušanas vieta un datums 1,1 57

Savākšanas centra vai novietnes nosaukums 
un adrese

1,2 62

Govju vai cūku izkraušanas vieta un datums 1,1 57

Saņēmēja nosaukums un adrese 1,2 62
Pārvadāto dzīvnieku suga un skaits 1,3 67

Govju vai cūku pārvadāšanai izmantotā 
transportlīdzekļa dezinficēšanas datums un 
vieta

1,1 57

Ziņas par govju vai cūku 
pavaddokumentiem (skaits, numurs, 
izsniegšanas vieta, datums un veterinārārsts, 
kurš tos ir izpildījis)

3 155

Pārklājums ar MK 2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1079 
“Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”



31. punkts Rakstiska apliecinājuma iesniegšana PVD (iesniedz 
pārvadātājs)

30 m3

Rakstiski apliecina, ka tiek ievērotas šo 
noteikumu prasības pārvadāšanas laikā par 
dzīvniekiem atbildīgs ir personāls, kuram ir 
profesionālo kompetenci un zināšanas 
apliecinošs dokuments

15 35

32. punkts Tirgotāja reģistrēšana PVD 1 430 10,56 m4 37
32. punkts Tirgotāja atzīšana PVD, lai varētu veikt tirdzniecību ar 

govīm vai cūkām ar citām dalībvalstīm 
1 431,3 69,56 m2 96

33.3. punkts Informācijas reģistrēšana (veic tirgotājs) 312 m1

Pamatojoties uz govju vai cūku 
pavaddokumentiem vai apzīmējumu, 
tirgotājs reģistrē šādu informāciju

150 2847

Govju un/vai cūku īpašnieka vārds 10 190
Dzīvnieku izcelsmes vieta 10 190
Pirkšanas datums 10 190
Govju kategorija 10 190
Govju skaits un apzīmējums 10 190
Cūku nosūtītājnovietnes vai izcelsmes 
ganāmpulka reģistrācijas numurs

15 285

Govju un/vai cūku pārvadātāja reģistrācijas 
numurs 

15 285

Tā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, ar 
kuru minētie dzīvnieki piegādāti un aizvesti

15 285

Govju un/vai cūku pircēja vārds un adrese 15 285

Galamērķa dalībvalsts 10 190
Govju un/vai cūku pārvadāšanas maršruta 
plāna kopija 

20 380

Veterināro (veselības) sertifikātu sērijas 
numurs

10 190

33.3. punkts Informācijas glabāšana (glabā tirgotājs) 6 m1



Reģistrēto informāciju glabā vismaz trīs 
gadus

0,95 6

35.1. punkts Tirgotāja un tirgotāja komercdarbībā izmantoto telpu 
kontrole (veic oficiālais veterinārārsts)

12 m1

Laiks, ko pavada ar PVD inspektoriem 180 131

nav Iesnieguma sagatavošana (brīvā formā) 667 m1
Iesnieguma aizpildīšana 30 1217
Iesnieguma iesniegšana 40 5,28 5145

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

12.2. punkts Veic gaisa temperatūras mērījumus un pierakstus datē (veic
transportlīdzekļos, vairumtirdzniecības aukstuma kamerās 
un saldētavās)

15000 m1, m3

Temperatūras fiksēšana un ierakstu 
veikšana

365 340363

12.2. punkts Pierakstus ar temperatūras mērījumiem uzglabā ne mazāk 
kā vienu gadu 

15000 0,35 m1, m3 5250

15. punkts Ātri sasaldēto pārtikas produktu marķēšana (attiecas uz 
produktiem, kas paredzēti mazumtirdzniecībai un 
vairumtirdzniecībai)

250 m1, m3

Informācijas norādīšana 5 78
Tirdzniecības nosaukumu papildina ar 
norādi "Ātri sasaldēts"

1 16

Informācija par minimālo derīguma termiņu 1 16

Norāde par laikposmu, cik ilgi ātri 
sasaldētos produktus drīkst uzglabāt 
patērētājs

1 16

Norāde par uzglabāšanas temperatūru un/vai
aukstuma iekārtas veidu

1 16

Norāde "Pēc atlaidināšanas atkārtoti 
nesasaldēt"

1 16

MK 2001. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 302 „Ātri sasaldēto pārtikas produktu aprites noteikumi”



16. punkts Ātri sasaldēto pārtikas produktu marķēšana (attiecas uz 
produktiem, kas paredzēti tālākai pārstrādei vai citu 
produktu ražošanai)

100 m1, m3

Informācijas norādīšana 5 31
Tirdzniecības nosaukums, kas papildināts ar 
norādi "Ātri sasaldēts"

1 6

Neto daudzums, izteikts masas vienībās 1 6

Ražotāja, fasētāja vai izplatītāja nosaukums 
un adrese

2 12

Minimālais derīguma termiņš 1 6

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

2. punkts Dzīvnieku barības kravu, kuras ieved no trešajām valstīm, 
dokumentu pārbaudīšana uz valsts robežas, brīvajā zonā, 
brīvajā noliktavā vai muitas noliktavā (veic Sanitārā 
robežinspekcija)

7548 30 m1, m4 17511

3. punkts Barības paraugu ņemšana (veic Sanitārā robežinspekcija) 23 10 m4 14

4. punkts Dokumenta, kurš apliecina, ka no trešās valsts ievestajai 
dzīvnieku barībai Latvijā ir veiktas attiecīgās pārbaudes, 
noformēšana (veic Sanitārā robežinspekcija)  

7548 m1,m4

5. punkts 
(pielikums)

Dokumenta aizpildīšana (2009.gada 
redakcija nesakrīt ar sākotnēji 
analizējamo)

10 5837

MK 2005. gada 31. maija noteikumi Nr. 382 „Kārtība, kādā kontrolē dzīvnieku barības kravas uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās”



MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

6., 10., 12. 
punkts

Speciālās atļaujas (licences) saņemšana (šādu atļauju 
izsniedz zāļu vai veterināro zāļu ražošanas uzņēmumam, 
lieltirgotavai, aptiekai zāļu ražošanai, pētāmo zāļu 
ražošanai)

2 m3, m4

Iesnieguma aizpildīšana (1. pielikums) 53,3 12

Lūdzu (vajadzīgo atzīmē ar x) 0,2 0,0
Iesniedzu (vajadzīgo atzīmē ar x) 0 0,0
Informācija par iesniedzēju 4,3 1,0

- komersants 0,4 0,1
- farmaceitiskās darbības uzņēmuma 
nosaukums

0,4 0,1

- farmaceitiskās darbības vietas adrese 0,8 0,2

- speciālās atļaujas (licences) zāļu 
ražošanai vai importēšanai numurs (ja 
tāda ir)

0 0,0

- tālrunis 0,2 0,0
- fakss 0,5 0,1
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 0,1
- komersanta juridiskā adrese 0,8 0,2
- reģistrācijas numurs komercreģistrā 0,7 0,2

- individuālam komersantam (vārds, 
uzvārds, personas kods, adrese)

0 0,0

Informācija par personālsabiedrības 
biedriem vai kapitālsabiedrības valdes 
locekļiem, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt 
personālsabiedrību, vai kapitālsabiedrības 
personām, kurām ir tiesības pārstāvēt 
sabiedrību (vajadzīgo atzīmē)

0,4 0,1

Personālsabiedrības biedra vai 
kapitālsabiedrības personas

9,6 2,2

- vārds un uzvārds 1,2 0,3
- personas kods 3 0,7

MK 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr.415 "Kārtība, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē speciālas atļaujas (licences) farmaceitiskajai un veterinārfarmaceitiskajai darbībai, maksā valsts nodevu par to 
izsniegšanu un pārreģistrēšanu, kā arī novērtē aptieku, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavu, zāļu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumu atbilstību un zāļu labas izplatīšanas prakses atbilstību"



- dzīvesvieta 4,5 1,1
- amats 0,9 0,2

Informācija par atbildīgajām amatpersonām

- kvalificētās personas vārds un uzvārds, 
personas kods, kvalifikācija, pieredze, 
kontaktadrese, tālrunis, fakss, e-pasta 
adrese (ja tāda ir)

5,9 1,4

- zāļu ražošanas struktūrvienības vadītāja 
vārds un uzvārds, personas kods, 
kvalifikācija, pieredze, detalizēta 
informācija par atbildību, kontaktadrese, 
tālrunis, fakss, e-pasta adrese (ja tāda ir)

7,9 1,8

- zāļu kvalitātes kontroles 
struktūrvienības vadītāja vārds un 
uzvārds, personas kods, kvalifikācija, 
pieredze, detalizēta informācija par 
atbildību, kontaktadrese, tālrunis, fakss, e-
pasta adrese (ja tāda ir)

7,9 1,8

Informācija par citām farmaceitiskās 
darbības vietām

0 0,0

- adrese 0 0,0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0 0,0

- tālrunis 0 0,0
- fakss 0 0,0
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0 0,0

Informācija par psihotropo zāļu ražošanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē ar x)

0,1 0,0

Ja atbilde ir "jā", aizpilda sekojošo 0,1 0,0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0 0,0

- personas kods 0 0,0
- kvalifikācija 0 0,0
- pieredze 0 0,0
- tālrunis 0 0,0



- atbildīgās amatpersonas vietnieka (ja 
tāds ir) vārds un uzvārds

0 0,0

- personas kods 0 0,0
- kvalifikācija 0 0,0
- pieredze 0 0,0

Informācija par psihotropo zāļu importēšanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē ar x)

4,2 1,0

Ja atbilde ir "jā", aizpilda sekojošo 0,1 0,0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0,4 0,1

- personas kods 0,5 0,1
- kvalifikācija 1 0,2
- pieredze 2 0,5
- tālrunis 0,2 0,0
- atbildīgās amatpersonas vietnieka (ja 
tāds ir) vārds un uzvārds

0 0,0

- personas kods 0 0,0
- kvalifikācija 0 0,0
- pieredze 0 0,0

Informācija par narkotisko un tām 
pielīdzināto psihotropo zāļu ražošanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē ar x)

0,1 0,0

Ja atbilde ir "jā", aizpilda sekojošo 0,1 0,0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0 0,0

- personas kods 0 0,0
- kvalifikācija 0 0,0
- pieredze 0 0,0
- tālrunis 0 0,0
- atbildīgās amatpersonas vietnieka (ja 
tāds ir) vārds un uzvārds

0 0,0

- personas kods 0 0,0
- kvalifikācija 0 0,0
- pieredze 0 0,0

Informācija par narkotisko un tām 
pielīdzināto psihotropo zāļu importēšanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē ar x)

0,1 0,0

Ja atbilde ir "jā", aizpilda sekojošo 0,1 0,0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0 0,0



- personas kods 0 0,0
- kvalifikācija 0 0,0
- pieredze 0 0,0
- tālrunis 0 0,0
- atbildīgās amatpersonas vietnieka (ja 
tāds ir) vārds un uzvārds

0 0,0

- personas kods 0 0,0
- kvalifikācija 0 0,0
- pieredze 0 0,0

Informācija par līgumražotāju(-iem) un 
ražošanas vietu(-ām)

2 0,5

- uzņēmuma nosaukums 0,4 0,1
- adrese 1 0,2
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0,4 0,1

- tālrunis 0,2 0,0
Informācija par laboratoriju(-ām), kura(-as) 
veic kvalitātes kontroli, pamatojoties uz 
līgumu, un kura(-as) atbilst normatīvajos 
aktos par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu 
un kontroli noteiktajām prasībām

2 0,5

- laboratorijas nosaukums 0,4 0,1
- adrese 1 0,2
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0,4 0,1

- tālrunis 0,2 0,0
Informācija par ražošanas darbībām 
(vajadzīgo atzīmē ar x)

1 0,2

Informācija par sterilo zāļu formu ražošanu 
(vajadzīgo "ražo" vai "importē" atzīmē ar x)

0,1 0,0

Ja ražo vai importē zāles, pie atbilstošās zāļu
formas vai veida norāda zāļu nosaukumu, 
stiprumu un formu

0,5 0,1

Informācija par nesterilo zāļu formu 
ražošanu (vajadzīgo "ražo" vai "importē" 
atzīmē ar x)

0,1 0,0

Ja ražo vai importē zāles, pie atbilstošās zāļu
formas vai veida norāda zāļu nosaukumu, 
stiprumu un formu

0,5 0,1



Informācija par bioloģiskas izcelsmes zāļu 
formu ražošanu (vajadzīgo "ražo" vai 
"importē" vai "veic tikai sērijas sertifikāciju"
atzīmē ar x)

0,1 0,0

Ja zāles ražo vai importē, vai veic sērijas 
sertifikāciju, pie atbilstošās zāļu formas vai 
veida norāda zāļu nosaukumu, stiprumu un 
formu

0,5 0,1

Informācija par citu produktu ražošanu vai 
ražošanas darbībām  (vajadzīgo "ražo" vai 
"neražo" atzīmē ar x)

0,1 0,0

Ja zāles ražo vai importē, norāda zāļu 
nosaukumu, stiprumu un formu

0,5 0,1

Informācija par citām importēšanas 
darbībām (vajadzīgo "importē" vai 
"neimportē" atzīmē ar x)

0,1 0,0

Ja importē zāles vai izejvielas, norāda zāļu 
nosaukumu, stiprumu un formu vai 
produkta nosaukumu

0,5 0,1

Informācija par aktīvo vielu vai palīgvielu, 
vai galaprodukta sterilizāciju (vajadzīgo 
"veic sterilizāciju" vai "neveic sterilizāciju" 
atzīmē ar x)

0,1 0,0

Ja veic sterilizāciju, norāda sterilizācijas 
metodi un produktu

0,5 0,1

Informācija par zāļu iepakošanu (vajadzīgo 
"veic iepakošanu" vai "neveic iepakošanu" 
atzīmē ar x)

0,1 0,0

Ja veic iepakošanu, pie atbilstošās zāļu 
formas norāda zāļu nosaukumu un stiprumu

0,5 0,1

Informācija par kvalitātes kontroles 
veikšanu (vajadzīgo "veic kvalitātes 
kontroli" vai "neveic kvalitātes kontroli" 
atzīmē ar x)

0,1 0,0

Ja veic kvalitātes kontroli, norāda atbilstošās
metodes

0,5 0,1

Informācija par importēto zāļu sērijas 
sertifikāciju (vajadzīgo "veic sērijas 
sertifikāciju" vai "neveic sērijas 
sertifikāciju" atzīmē ar x)

0,1 0,0



Ja veic importēto zāļu sērijas sertifikāciju, 
pie atbilstošās zāļu formas norāda zāļu 
nosaukumu, formu un stiprumu

0,5 0,1

Jebkuri ierobežojumi vai paskaidrojošas 
piezīmes par ražošanas un importēšanas 
darbībām

0 0,0

Personas, kuru iesniedzējs ir pilnvarojis 
iesniegt Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu

2,2 0,5

- vārds un uzvārds 0,4 0,1
- amats 0,2 0,0
- tālrunis 0,2 0,0
- fakss 0,5 0,1
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 0,1
Vieta, datums 0,3 0,1
Paraksts 0,1 0,0

Pielikumā – komersanta reģistrācijas 
apliecības kopija

5 0,02 1

Pielikumā – personālsabiedrības 
personiski atbildīgo biedru un komandītu 
informācija

0 0

Pielikumā – personālsabiedrības biedru 
informācija

0 0

Pielikumā – kapitālsabiedrības valdes 
locekļu, padomes locekļu, vārds, uzvārds, 
un personas kods, dzīvesvieta un amats

10 0,02 2

Pielikumā – viena vai vairāku 
kapitālsabiedrību valdes locekļu tiesības 
pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi

10 0,02 2

Pielikumā – inventarizācijas lietas telpu 
plāna kopija (uzrādot oriģinālu)

20 0,08 5

Pielikumā – dokumenta kopija (uzrādot 
oriģinālu), kas apliecina iesniedzēja 
tiesības izmantot telpas

10 0,06 2

Pielikumā – īsziņa par darba devēja un 
iesnieguma 4.punktā minēto amatpersonu 
darba tiesiskajām attiecībām, to ilgumu, 
darbinieka veikto darbu ...

15 0,02 4



Pielikumā - ... kā arī uzņēmuma vadītāja 
apstiprinātu dokumentu kopijas, kas 
apliecina personas iecelšanu atbilstošajā 
amatā

15 0,02 4

Pielikumā – atbildīgās amatpersonas  par 
narkotisko vielu un zāļu apriti rakstisks 
apliecinājums, ka persona nav krimināli 
sodīta, utt.

10 0,02 2

Pielikumā – nodarbināto personu ar 
farmaceitisko izglītību saraksts (vārds, 
uzvārds, kvalifikācija), kuru apstiprina 
darba devējs

15 0,02 4

Pielikumā – iesniedzēja organizācijas 
shēma, kurā norādīta amatpersonu 
administratīvā pakļautība, atbilstošu 
funkcionāliem pienākumiem

15 0,02 4

Pielikumā – RAŽOTNES APRAKSTS 7200 1 1682

Pielikumā – kvīts par valsts nodevas 
samaksu

Valsts nodevas samaksāšana (saskaņā ar
šo noteikumu 70. punktu)

40 1 11

Nodevas summa 500 1000
Pielikumā – cita papildu informācija 0 0

Iesnieguma iesniegšana Zāļu valsts 
aģentūrā

90 7 35

6., 10., 12. 
punkts

Pārreģistrācija - Speciālās atļaujas (licences) saņemšana 
(šādu atļauju izsniedz zāļu vai veterināro zāļu ražošanas 
uzņēmumam, lieltirgotavai, aptiekai zāļu ražošanai, 
pētāmo zāļu ražošanai)

2 m3, m4

Iesnieguma aizpildīšana (1. pielikums) 54 13

Lūdzu (vajadzīgo atzīmē ar x) 0 0
Iesniedzu (vajadzīgo atzīmē ar x) 0,2 0
Informācija par iesniedzēju 5 1

- komersants 0,4 0
- farmaceitiskās darbības uzņēmuma 
nosaukums

0,4 0

- farmaceitiskās darbības vietas adrese 0,8 0



- speciālās atļaujas (licences) zāļu 
ražošanai vai importēšanai numurs (ja 
tāda ir)

0,7 0

- tālrunis 0,2 0
- fakss 0,5 0
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 0
- komersanta juridiskā adrese 0,8 0
- reģistrācijas numurs komercreģistrā 0,7 0

- individuālam komersantam (vārds, 
uzvārds, personas kods, adrese)

0 0

Informācija par personālsabiedrības 
biedriem vai kapitālsabiedrības valdes 
locekļiem, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt 
personālsabiedrību, vai kapitālsabiedrības 
personām, kurām ir tiesības pārstāvēt 
sabiedrību (vajadzīgo atzīmē)

0,4 0

Personālsabiedrības biedra vai 
kapitālsabiedrības personas

9,6 2

- vārds un uzvārds 1,2 0
- personas kods 3 1
- dzīvesvieta 4,5 1
- amats 0,9 0

Informācija par atbildīgajām amatpersonām

- kvalificētās personas vārds un uzvārds, 
personas kods, kvalifikācija, pieredze, 
kontaktadrese, tālrunis, fakss, e-pasta 
adrese (ja tāda ir)

5,9 1

- zāļu ražošanas struktūrvienības vadītāja 
vārds un uzvārds, personas kods, 
kvalifikācija, pieredze, detalizēta 
informācija par atbildību, kontaktadrese, 
tālrunis, fakss, e-pasta adrese (ja tāda ir)

7,9 2



- zāļu kvalitātes kontroles 
struktūrvienības vadītāja vārds un 
uzvārds, personas kods, kvalifikācija, 
pieredze, detalizēta informācija par 
atbildību, kontaktadrese, tālrunis, fakss, e-
pasta adrese (ja tāda ir)

7,9 2

Informācija par citām farmaceitiskās 
darbības vietām

0 0

- adrese 0 0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0 0

- tālrunis 0 0
- fakss 0 0
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0 0

Informācija par psihotropo zāļu ražošanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē ar x)

0,1 0

Ja atbilde ir "jā", aizpilda sekojošo 0,1 0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0 0

- personas kods 0 0
- kvalifikācija 0 0
- pieredze 0 0
- tālrunis 0 0
- atbildīgās amatpersonas vietnieka (ja 
tāds ir) vārds un uzvārds

0 0

- personas kods 0 0
- kvalifikācija 0 0
- pieredze 0 0

Informācija par psihotropo zāļu importēšanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē ar x)

4,2 1

Ja atbilde ir "jā", aizpilda sekojošo 0,1 0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0,4 0

- personas kods 0,5 0
- kvalifikācija 1 0
- pieredze 2 0
- tālrunis 0,2 0
- atbildīgās amatpersonas vietnieka (ja 
tāds ir) vārds un uzvārds

0 0



- personas kods 0 0
- kvalifikācija 0 0
- pieredze 0 0

Informācija par narkotisko un tām 
pielīdzināto psihotropo zāļu ražošanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē ar x)

0,1 0

Ja atbilde ir "jā", aizpilda sekojošo 0,1 0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0 0

- personas kods 0 0
- kvalifikācija 0 0
- pieredze 0 0
- tālrunis 0 0
- atbildīgās amatpersonas vietnieka (ja 
tāds ir) vārds un uzvārds

0 0

- personas kods 0 0
- kvalifikācija 0 0
- pieredze 0 0

Informācija par narkotisko un tām 
pielīdzināto psihotropo zāļu importēšanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē ar x)

0,1 0

Ja atbilde ir "jā", aizpilda sekojošo 0,1 0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0 0

- personas kods 0 0
- kvalifikācija 0 0
- pieredze 0 0
- tālrunis 0 0
- atbildīgās amatpersonas vietnieka (ja 
tāds ir) vārds un uzvārds

0 0

- personas kods 0 0
- kvalifikācija 0 0
- pieredze 0 0

Informācija par līgumražotāju(-iem) un 
ražošanas vietu(-ām)

2 0

- uzņēmuma nosaukums 0,4 0
- adrese 1 0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0,4 0

- tālrunis 0,2 0



Informācija par laboratoriju(-ām), kura(-as) 
veic kvalitātes kontroli, pamatojoties uz 
līgumu, un kura(-as) atbilst normatīvajos 
aktos par zāļu vai veterināro zāļu ražošanu 
un kontroli noteiktajām prasībām

2 0

- laboratorijas nosaukums 0,4 0
- adrese 1 0
- atbildīgās amatpersonas vārds un 
uzvārds

0,4 0

- tālrunis 0,2 0
Informācija par ražošanas darbībām 
(vajadzīgo atzīmē ar x)

1 0

Informācija par sterilo zāļu formu ražošanu 
(vajadzīgo "ražo" vai "importē" atzīmē ar x)

0,1 0

Ja ražo vai importē zāles, pie atbilstošās zāļu
formas vai veida norāda zāļu nosaukumu, 
stiprumu un formu

0,5 0

Informācija par nesterilo zāļu formu 
ražošanu (vajadzīgo "ražo" vai "importē" 
atzīmē ar x)

0,1 0

Ja ražo vai importē zāles, pie atbilstošās zāļu
formas vai veida norāda zāļu nosaukumu, 
stiprumu un formu

0,5 0

Informācija par bioloģiskas izcelsmes zāļu 
formu ražošanu (vajadzīgo "ražo" vai 
"importē" vai "veic tikai sērijas sertifikāciju"
atzīmē ar x)

0,1 0

Ja zāles ražo vai importē, vai veic sērijas 
sertifikāciju, pie atbilstošās zāļu formas vai 
veida norāda zāļu nosaukumu, stiprumu un 
formu

0,5 0

Informācija par citu produktu ražošanu vai 
ražošanas darbībām  (vajadzīgo "ražo" vai 
"neražo" atzīmē ar x)

0,1 0

Ja zāles ražo vai importē, norāda zāļu 
nosaukumu, stiprumu un formu

0,5 0

Informācija par citām importēšanas 
darbībām (vajadzīgo "importē" vai 
"neimportē" atzīmē ar x)

0,1 0



Ja importē zāles vai izejvielas, norāda zāļu 
nosaukumu, stiprumu un formu vai 
produkta nosaukumu

0,5 0

Informācija par aktīvo vielu vai palīgvielu, 
vai galaprodukta sterilizāciju (vajadzīgo 
"veic sterilizāciju" vai "neveic sterilizāciju" 
atzīmē ar x)

0,1 0

Ja veic sterilizāciju, norāda sterilizācijas 
metodi un produktu

0,5 0

Informācija par zāļu iepakošanu (vajadzīgo 
"veic iepakošanu" vai "neveic iepakošanu" 
atzīmē ar x)

0,1 0

Ja veic iepakošanu, pie atbilstošās zāļu 
formas norāda zāļu nosaukumu un stiprumu

0,5 0

Informācija par kvalitātes kontroles 
veikšanu (vajadzīgo "veic kvalitātes 
kontroli" vai "neveic kvalitātes kontroli" 
atzīmē ar x)

0,1 0

Ja veic kvalitātes kontroli, norāda atbilstošās
metodes

0,5 0

Informācija par importēto zāļu sērijas 
sertifikāciju (vajadzīgo "veic sērijas 
sertifikāciju" vai "neveic sērijas 
sertifikāciju" atzīmē ar x)

0,1 0

Ja veic importēto zāļu sērijas sertifikāciju, 
pie atbilstošās zāļu formas norāda zāļu 
nosaukumu, formu un stiprumu

0,5 0

Jebkuri ierobežojumi vai paskaidrojošas 
piezīmes par ražošanas un importēšanas 
darbībām

0 0

Personas, kuru iesniedzējs ir pilnvarojis 
iesniegt Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu

2,2 1

- vārds un uzvārds 0,4 0
- amats 0,2 0
- tālrunis 0,2 0
- fakss 0,5 0
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 0
Vieta, datums 0,3 0
Paraksts 0,1 0



Pielikumā – komersanta reģistrācijas 
apliecības kopija

5 0,02 1

Pielikumā – personālsabiedrības 
personiski atbildīgo biedru un komandītu 
informācija

0 0

Pielikumā – personālsabiedrības biedru 
informācija

0 0

Pielikumā – kapitālsabiedrības valdes 
locekļu, padomes locekļu, vārds, uzvārds, 
un personas kods, dzīvesvieta un amats

10 0,02 2

Pielikumā – viena vai vairāku 
kapitālsabiedrību valdes locekļu tiesības 
pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi

10 0,02 2

Pielikumā – inventarizācijas lietas telpu 
plāna kopija (uzrādot oriģinālu)

20 0,08 5

Pielikumā – dokumenta kopija (uzrādot 
oriģinālu), kas apliecina iesniedzēja 
tiesības izmantot telpas

10 0,06 2

Pielikumā – īsziņa par darba devēja un 
iesnieguma 4.punktā minēto amatpersonu 
darba tiesiskajām attiecībām, to ilgumu, 
darbinieka veikto darbu ...

15 0,02 4

Pielikumā - ... kā arī uzņēmuma vadītāja 
apstiprinātu dokumentu kopijas, kas 
apliecina personas iecelšanu atbilstošajā 
amatā

15 0,02 4

Pielikumā – atbildīgās amatpersonas  par 
narkotisko vielu un zāļu apriti rakstisks 
apliecinājums, ka persona nav krimināli 
sodīta, utt.

10 0,02 2

Pielikumā – nodarbināto personu ar 
farmaceitisko izglītību saraksts (vārds, 
uzvārds, kvalifikācija), kuru apstiprina 
darba devējs

15 0,02 4

Pielikumā – iesniedzēja organizācijas 
shēma, kurā norādīta amatpersonu 
administratīvā pakļautība, atbilstošu 
funkcionāliem pienākumiem

15 0,02 4



Pielikumā – RAŽOTNES APRAKSTS 2000 1 469
Pielikumā – kvīts par valsts nodevas 
samaksu

0

Valsts nodevas samaksāšana (saskaņā ar
šo noteikumu 70. punktu)

40 1 11

Nodevas summa 50 100
Pielikumā – cita papildu informācija

Iesnieguma iesniegšana Zāļu valsts 
aģentūrā

90 7 35

14. punkts Speciālās atļaujas (licences) saņemšana (šādu atļauju 
izsniedz zāļu lieltirgotavas, veterināro zāļu lieltirgotavas 
atvēršanai (darbībai))

7 m3, m4

Iesnieguma aizpildīšana (3. pielikums) 41,1 34

Lūdzu (vajadzīgo atzīmē ar x) 0,2 0,2
Iesniedzu (vajadzīgo atzīmē ar x) 0 0,0
Informācija par iesniedzēju 4,3 3,5

- komersants 0,4 0,3
- zāļu lieltirgotavas nosaukums 0,4 0,3
- farmaceitiskās darbības vietas adrese, 
pasta indekss

0,8 0,7

- licences numurs zāļu lieltirgotavas 
atvēršanai (darbībai) (ja tāds ir)

0 0,0

- tālrunis 0,2 0,2
- fakss 0,5 0,4
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 0,4
- komersanta juridiskā adrese 0,8 0,7
- reģistrācijas numurs komercreģistrā 0,7 0,6

- individuālam komersantam (vārds, 
uzvārds, personas kods, adrese)

0 0,0

- komersanta juridiskā adrese Latvijā 0 0,0

- tālrunis 0 0,0
- fakss 0 0,0
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0 0,0



Informācija par personālsabiedrības 
biedriem vai kapitālsabiedrības valdes 
locekļiem, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt 
personālsabiedrību, vai kapitālsabiedrības 
personām, kurām ir tiesības pārstāvēt 
sabiedrību (vajadzīgo atzīmē)

0,1 0,1

Personālsabiedrības biedra vai 
kapitālsabiedrības personas

5,1 4,2

- vārds un uzvārds 1,2 1,0
- personas kods 3 2,5
- amats 0,9 0,7

Informācija par atbildīgajām amatpersonām 7,8 6,4

- atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds 0,8 0,7

- personas kods 1 0,8
- kvalifikācija 4 3,3
- pieredze 2 1,6

Informācija par zāļu lieltirgotavas nodaļu (ja
tāda ir)

6,3 5,1

- nosaukums 0,4 0,3
- adrese 0,8 0,7
- nodaļas atbildīgās amatpersonas vārds, 
uzvārds

0,4 0,3

- personas kods 0,5 0,4
- kvalifikācija 2 1,6
- pieredze 1 0,8
- tālrunis 0,2 0,2
- fakss 0,5 0,4
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 0,4

Informācija par aprīkojumu un iekārtām 
(vajadzīgo atzīmē)

2 1,6

Informācija par psihotropo zāļu izplatīšanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē)

0,1 0,1

Ja atbilde ir jā, aizpilda sekojošo 0 0,0
- atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds 0 0,0

- personas kods 0 0,0
- kvalifikācija 0 0,0
- pieredze 0 0,0



Informācija par narkotisko un tām 
pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē)

0,1 0,1

Ja atbilde ir jā, aizpilda sekojošo 0 0,0
- atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds 0 0,0

- personas kods 0 0,0
- kvalifikācija 0 0,0
- pieredze 0 0,0

Informācija par veterināro zāļu izplatīšanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē)

0,1 0,1

Ja atbilde ir jā, aizpilda sekojošo 3,9 3,2
- atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds 0,4 0,3

- personas kods 0,5 0,4
- kvalifikācija 2 1,6
- pieredze 1 0,8

Informācija par veterināro zāļu, kas satur 
vielas ar anaboliskām, pretinfekcijas, 
pretparazītu, pretiekaisuma un hormonālām 
īpašībām, izplatīšanu (atzīmē vajadzīgo)

0,5 0,4

Informācija par to vai uzglabā ārvalsts zāļu 
ražotāja, zāļu reģistrācijas apliecības turētāja
(īpašnieka) īpašumā esošas zāles, kuras zāļu 
lieltirgotavām izplata ārvalsts zāļu ražotāja 
vai zāļu reģistrācijas apliecības turētāja 
(īpašnieka) pilnvaroti pārstāvji (atzīmē "jā" 
vai "nē")

0,1 0,1

Informācija par to vai nodrošina zāļu 
pasūtījumu pieņemšanu visu diennakti (24 
stundas) (atzīmē "jā" vai "nē")

0,1 0,1

Ja atbilde ir "jā", aizpilda sekojošo 1,2 1,0
- tālrunis 0,2 0,2
- fakss 0,5 0,4
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 0,4
Informācija par darba laiku (norāda darba 
sākuma un beigu laiku)

1 0,8



Informācija par atbildīgās amatpersonas un 
atbildīgās amatpersonas vietnieka darba 
laika sadalījumu

3 2,5

- atbildīgās amatpersonas darba laiks 1,5 1,2

- atbildīgās amatpersonas vietnieka darba 
laiks

1,5 1,2

Iesnieguma iesniedzēja 2,2 1,8
- vārds un uzvārds 0,4 0,3
- amats 0,2 0,2
- tālrunis 0,2 0,2
- fakss 0,5 0,4
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 0,4
Vieta, datums 0,3 0,2
Paraksts 0,1 0,1

Pielikumā – komersanta reģistrācijas 
apliecības kopija

5 0,02 4

Pielikumā – personālsabiedrības 
personiski atbildīgo biedru un komandītu 
informācija

0 0

Pielikumā – personas kods un dzīvesvieta, 
juridiskai personai – nosaukums, 
reģistrācijas numurs un juridiskā adrese

10 0,02 8

Pielikumā – personālsabiedrības biedru 
informācija

0 0

Pielikumā – kapitālsabiedrības valdes 
locekļu, padomes locekļu, vārds, uzvārds, 
un personas kods, dzīvesvieta un amats

10 0,02 8

Pielikumā – viena vai vairāku 
kapitālsabiedrību valdes locekļu tiesības 
pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi

10 0,02 8

Pielikumā – inventarizācijas lietas telpu 
plāna kopija (uzrādot oriģinālu)

20 0,08 17

Pielikumā – dokumenta kopija (uzrādot 
oriģinālu), kas apliecina iesniedzēja 
tiesības izmantot telpas

10 0,06 9



Pielikumā – darba devēja īsziņa darba 
devēja un atbildīgās amatpersonas, 
atbildīgās amatpersonas vietnieka un zāļu 
lieltirgotavas nodaļu atbildīgo personu 
darba tiesiskajām attiecībām, to ilgumu, 
darbinieka veikto darbu ...

15 0,02 12

Pielikumā - ... kā arī uzņēmuma vadītāja 
apstiprinātu dokumenta kopiju, kas 
apliecina personas iecelšanu atbilstošajā 
amatā

15 0,02 12

Pielikumā – rīkojums par atbildīgo 
amatpersonu norīkošanu par speciālās 
darbības nosacījumu nodrošināšanu 
(kopijas, kuras apstiprinājis uzņēmuma 
vadītājs)

15 0,02 12

Pielikumā – zāļu lieltirgotavā un zāļu 
lieltirgotavas nodaļās nodarbināto 
personu ar farmaceitisko izglītību saraksts 
(vārds, uzvārds, kvalifikācija), kuru 
apstiprinājis darba devējs

15 0,02 12

Pielikumā – atbildīgās amatpersonas  par 
narkotisko vielu un zāļu apriti rakstisks 
apliecinājums, ka persona nav krimināli 
sodīta, utt.

10 0,02 8

Pielikumā – iesniedzēja organizācijas 
shēma, kurā norādīta amatpersonu 
administratīvā pakļautība, atbilstošu 
funkcionāliem pienākumiem

15 0,02 12

Pielikumā – labas zāļu izplatīšanas 
prakses procedūru apraksti, kuros 
norādīta arī atbildīgā amatpersona un 
kuros ir aprakstīta: ...

2000 1 1640

Pielikumā – kvīts par valsts nodevas 
samaksu

0

Valsts nodevas samaksāšana (saskaņā ar
šo noteikumu 70. punktu)

40 1 40

Nodevas summa 150 1050



Pielikumā – cita papildu informācija 0 0

Iesnieguma iesniegšana Zāļu valsts 
aģentūrā

90 7 123

14. punkts Pārreģistrācija – Speciālās atļaujas (licences) saņemšana 
(šādu atļauju izsniedz zāļu lieltirgotavas, veterināro zāļu 
lieltirgotavas atvēršanai (darbībai))

9 m3, m4

Iesnieguma aizpildīšana (3. pielikums) 41,6 44

Lūdzu (vajadzīgo atzīmē ar x) 0 0
Iesniedzu (vajadzīgo atzīmē ar x) 0,2 0
Informācija par iesniedzēju 5 5

- komersants 0,4 0
- zāļu lieltirgotavas nosaukums 0,4 0
- farmaceitiskās darbības vietas adrese, 
pasta indekss

0,8 1

- licences numurs zāļu lieltirgotavas 
atvēršanai (darbībai) (ja tāds ir)

0,7 1

- tālrunis 0,2 0
- fakss 0,5 1
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 1
- komersanta juridiskā adrese 0,8 1
- reģistrācijas numurs komercreģistrā 0,7 1

- individuālam komersantam (vārds, 
uzvārds, personas kods, adrese)

0 0

- komersanta juridiskā adrese Latvijā 0 0

- tālrunis 0 0
- fakss 0 0
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0 0

Informācija par personālsabiedrības 
biedriem vai kapitālsabiedrības valdes 
locekļiem, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt 
personālsabiedrību, vai kapitālsabiedrības 
personām, kurām ir tiesības pārstāvēt 
sabiedrību (vajadzīgo atzīmē)

0,1 0

Personālsabiedrības biedra vai 
kapitālsabiedrības personas

5,1 5

- vārds un uzvārds 1,2 1
- personas kods 3 3



- amats 0,9 1
Informācija par atbildīgajām amatpersonām 7,8 8

- atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds 0,8 1

- personas kods 1 1
- kvalifikācija 4 4
- pieredze 2 2

Informācija par zāļu lieltirgotavas nodaļu (ja
tāda ir)

6,3 7

- nosaukums 0,4 0
- adrese 0,8 1
- nodaļas atbildīgās amatpersonas vārds, 
uzvārds

0,4 0

- personas kods 0,5 1
- kvalifikācija 2 2
- pieredze 1 1
- tālrunis 0,2 0
- fakss 0,5 1
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 1

Informācija par aprīkojumu un iekārtām 
(vajadzīgo atzīmē)

2 2

Informācija par psihotropo zāļu izplatīšanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē)

0,1 0

Ja atbilde ir jā, aizpilda sekojošo 0 0
- atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds 0 0

- personas kods 0 0
- kvalifikācija 0 0
- pieredze 0 0

Informācija par narkotisko un tām 
pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē)

0,1 0

Ja atbilde ir jā, aizpilda sekojošo 0 0
- atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds 0 0

- personas kods 0 0
- kvalifikācija 0 0
- pieredze 0 0



Informācija par veterināro zāļu izplatīšanu 
(vajadzīgo "jā" vai "nē" atzīmē)

0,1 0

Ja atbilde ir jā, aizpilda sekojošo 3,9 4
- atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds 0,4 0

- personas kods 0,5 1
- kvalifikācija 2 2
- pieredze 1 1

Informācija par veterināro zāļu, kas satur 
vielas ar anaboliskām, pretinfekcijas, 
pretparazītu, pretiekaisuma un hormonālām 
īpašībām, izplatīšanu (atzīmē vajadzīgo)

0,5 1

Informācija par to vai uzglabā ārvalsts zāļu 
ražotāja, zāļu reģistrācijas apliecības turētāja
(īpašnieka) īpašumā esošas zāles, kuras zāļu 
lieltirgotavām izplata ārvalsts zāļu ražotāja 
vai zāļu reģistrācijas apliecības turētāja 
(īpašnieka) pilnvaroti pārstāvji (atzīmē "jā" 
vai "nē")

0,1 0

Informācija par to vai nodrošina zāļu 
pasūtījumu pieņemšanu visu diennakti (24 
stundas) (atzīmē "jā" vai "nē")

0,1 0

Ja atbilde ir "jā", aizpilda sekojošo 1,2 1
- tālrunis 0,2 0
- fakss 0,5 1
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 1
Informācija par darba laiku (norāda darba 
sākuma un beigu laiku)

1 1

Informācija par atbildīgās amatpersonas un 
atbildīgās amatpersonas vietnieka darba 
laika sadalījumu

3 3

- atbildīgās amatpersonas darba laiks 1,5 2

- atbildīgās amatpersonas vietnieka darba 
laiks

1,5 2

Iesnieguma iesniedzēja 2,2 2
- vārds un uzvārds 0,4 0
- amats 0,2 0



- tālrunis 0,2 0
- fakss 0,5 1
- e-pasta adrese (ja tāda ir) 0,5 1
Vieta, datums 0,3 0
Paraksts 0,1 0

Pielikumā – komersanta reģistrācijas 
apliecības kopija

5 0,02 5

Pielikumā – personālsabiedrības 
personiski atbildīgo biedru un komandītu 
informācija

0 0

Pielikumā – personas kods un dzīvesvieta, 
juridiskai personai – nosaukums, 
reģistrācijas numurs un juridiskā adrese

10 0,02 11

Pielikumā – personālsabiedrības biedru 
informācija

0 0

Pielikumā – kapitālsabiedrības valdes 
locekļu, padomes locekļu, vārds, uzvārds, 
un personas kods, dzīvesvieta un amats

10 0,02 11

Pielikumā – viena vai vairāku 
kapitālsabiedrību valdes locekļu tiesības 
pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi

10 0,02 11

Pielikumā – inventarizācijas lietas telpu 
plāna kopija (uzrādot oriģinālu)

20 0,08 22

Pielikumā – dokumenta kopija (uzrādot 
oriģinālu), kas apliecina iesniedzēja 
tiesības izmantot telpas

10 0,06 11

Pielikumā – darba devēja īsziņa darba 
devēja un atbildīgās amatpersonas, 
atbildīgās amatpersonas vietnieka un zāļu 
lieltirgotavas nodaļu atbildīgo personu 
darba tiesiskajām attiecībām, to ilgumu, 
darbinieka veikto darbu ...

15 0,02 16

Pielikumā - ... kā arī uzņēmuma vadītāja 
apstiprinātu dokumenta kopiju, kas 
apliecina personas iecelšanu atbilstošajā 
amatā

15 0,02 16



Pielikumā – rīkojums par atbildīgo 
amatpersonu norīkošanu par speciālās 
darbības nosacījumu nodrošināšanu 
(kopijas, kuras apstiprinājis uzņēmuma 
vadītājs)

15 0,02 16

Pielikumā – zāļu lieltirgotavā un zāļu 
lieltirgotavas nodaļās nodarbināto 
personu ar farmaceitisko izglītību saraksts 
(vārds, uzvārds, kvalifikācija), kuru 
apstiprinājis darba devējs

15 0,02 16

Pielikumā – atbildīgās amatpersonas  par 
narkotisko vielu un zāļu apriti rakstisks 
apliecinājums, ka persona nav krimināli 
sodīta, utt.

10 0,02 11

Pielikumā – iesniedzēja organizācijas 
shēma, kurā norādīta amatpersonu 
administratīvā pakļautība, atbilstošu 
funkcionāliem pienākumiem

15 0,02 16

Pielikumā – labas zāļu izplatīšanas 
prakses procedūru apraksti, kuros 
norādīta arī atbildīgā amatpersona un 
kuros ir aprakstīta: ...

1000 0 1050

Pielikumā – kvīts par valsts nodevas 
samaksu

Valsts nodevas samaksāšana (saskaņā ar
šo noteikumu 70. punktu)

40 1 51

Nodevas summa 50 450
Pielikumā – cita papildu informācija

Iesnieguma iesniegšana Zāļu valsts 
agēntūrā

90 7 158

21. punkts Lai novērtētu zāļu ražošanas, zāļu vai veterināro zāļu 
lieltirgotavas un aptiekas atbilstību paredzētā darba 
apjomam un raksturam, pēc iepazīšanās ar iesniegto 
informāciju un dokumentiem Zāļu valsts aģentūra un 
Valsts farmācijas inspekcija veic pārbaudi

m4, m3

Ražotāji, importētāji
Laiks, ko pavada ar inspektoriem 4 1920 778 4008



Samaksa (ar kvīti) 40 1 23
Izplatītāji

Laiks, ko pavada ar inspektoriem 16 960 300 6592

Samaksa (ar kvīti) 40 1 91
23. punkts Pārbaudes aktu noformēšana divos eksemplāros (noformē 

Zāļu valsts aģentūras un Valsts farmācijas inspekcijas 
amatperosnas)

Pārbaudes akta aizpildīšana \ \
Komersanta (individuālajam komersantam 
norāda arī vārdu, uzvārdu un personas kodu)
un farmaceitiskās vai 
veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma 
nosaukums, ja tas ir atšķirīgs no komersanta 
nosaukuma (individuālajam komersantam 
norāda arī vārdu, uzvārdu un personas 
kodu), farmaceitiskās vai 
veterinārfarmaceitiskās darbības vietas 
adrese un pārbaudes datums

\ \

Speciālas atļaujas (licences) numurs un 
derīguma termiņs (norāda, ja pārbaude 
veikta speciālas atļaujas (licences) 
pārreģistrēšanai)

\ \

Tās amatpersonas vārds, uzvārds un amats, 
kura veica pārbaudi

\ \

Aptiekas vadītāja vai zāļu vai veterināro 
zāļu lieltirgotavas atbildīgās amatpersonas 
vārds un uzvārds vai citas amatpersonas 
vārds, uzvārds un amats, kas pilnvarota 
piedalīties pārbaudē

\ \

Informācija par kvalitātes kontrolei 
paņemtajiem paraugiem

\ \

Konstatētie trūkumi un pārkāpumi un to 
novēršanas termiņi

\ \

24. punkts Ziņojuma sastādīšana pēc veiktās pārbaudes trijos 
eksemplāros (sastāda Valsts farmācijas inspekcijas vai Zāļu
valsts aģentūras amatpersona) 

20 m3

Ziņojuma lasīšana 60 140

Iekļauts 21.punktā



25. punkts Labas ražošanas prakses kontroles ziņojuma sastādīšana 
trijos eksemplāros (sastāda Zāļu valsts aģentūras 
amatpersona)

4 m3

Ziņojuma lasīšana 60 28
28. punkts Informācijas iesniegšana Zāļu valsts aģentūrā, ja mainās 

speciālā atļaujā (licencē) norādītā informācija, kā arī ja ir 
izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos

m3, m4

Ražotāji, importētāji 3
Informācijas sagatavošana 1178,3 0,3 413
Informācijas iesniegšana 90 7 53
Samaksa (ar kvīti) 40 51 167

Lieltirgotavas 14
Informācijas sagatavošana 691,1 0,34 1134
Informācijas iesniegšana 90 7 245
Samaksa (ar kvīti) 40 51 779

30. punkts Atkārtota atbilstības novērtēšana jeb pārbaude pirms 
speciālās atļaujas pārreģistrēšanas (pārbaudi veic 30. 
punktā noteiktajos gadījumos)

m4, m3

Ražotāji, importētāji 2
Laiks, ko pavada ar inspektoriem 1920 778 2004

Samaksa (ar kvīti) 40 1 11
Lieltirgotavas 9

Laiks, ko pavada ar inspektoriem 960 300 3708

Samaksa (ar kvīti) 40 1 51
32. punkts Pārbaudes veikšana uzņēmumā, lai pārbaudītu zāļu 

ražošanas prakses atbilstību normatīvajiem noteikumiem 
(veic Zāļu valsts aģentūras amatpersonas)

2 m4, m3

Pārbaudi veic triju mēnešu laikā pēc 
speciālas atļaujas (licences) zāļu 
ražošanai izsniegšanas vai speciālas 
atļaujas (licences) pārreģistrēšanas un 
atbilstības novērtēšanas 

1920 778 2004

Samaksa (ar kvīti) 40 1 11
33. punkts Pārbaudes veikšana uzņēmumā, lai pārbaudītu zāļu 

izplatīšanas procedūru atbilstību normatīvajiem 
noteikumiem (veic Zāļu valsts aģentūras amatpersonas)

7 m4, m3



Pārbaudi veic triju mēnešu laikā pēc 
speciālas atļaujas (licences) zāļu 
lieltirgotavas atvēršanai (darbībai) 
izsniegšanas vai speciālas atļaujas 
(licences) pārreģistrēšanas un atbilstības
novērtēšanas 

960 300 2884

Samaksa (ar kvīti) 40 1 40
34. punkts Regulāra uzņēmuma uzraudzība m4, m3

Vispārēja tipa aptiekai un slēgta tipa 
aptiekai - ne retāk kā reizi piecos gados

- - -

Zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavai un 
zāļu labai izplatīšanas praksei - ne retāk 
kā reizi trijos gados

24 960 678 18960

Samaksa (ar kvīti) 40 1 136
Zāļu ražošanai vai importēšanai - 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
zāļu ražošanu un kontroli

8 1920 300 4192

Samaksa (ar kvīti) 40 1 45
37. punkts Iesnieguma iesniegšana Farmaceitiskās darbības 

licencēšanas komisijai, ja speciāla atļauja (licence) ir 
nozaudēta vai neatjaunojami bojāta

0

Iesnieguma iesniegšana 0
Samaksas veikšana par atļaujas 
dublikāta saņemšanu

0

Dublikāta saņemšana 0
37. punkts Sludinājuma publicēšana publicē laikrakstā "Latvijas 

Vēstnesis", ja speciāla atļauja (licence) ir nozaudēta 
(publicē Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisija)

0

Laikrakstā norāda šādu informāciju 0
Nozaudētās speciālās atļaujas (licences) 
turētājs

0

Tā juridiskā adrese 0
Farmaceitiskās vai veterinārfarmaceitiskās 
darbības vietas adrese

0

Speciālās atļaujas (licences) numurs 0
Izdošanas datums 0
Derīguma termiņš 0



Izdevumus par sludinājuma publicēšanu
sedz speciālas atļaujas (licences) turētājs

0

49. punkts Ja vēlas anulēt speciālo atļauju (licenci), iesniedz 
iesniegumu Zāļu valsts aģentūrā (iesniedz speciālas 
atļaujas (licences) turētājs vai persona, kas atbildīga par 
komersanta reorganizāciju vai likvidāciju)

3 m4, m3

Iesnieguma uzrakstīšana 10 4
Samaksa (ar kvīti) 40 31 107
Iesnieguma iesniegšana 90 7 53
Pievieno ar Valsts farmācijas inspekciju 
saskaņotu informāciju par atlikušo zāļu 
krājumu izplatīšanu vai iznīcināšanu

180 63

Norāda juridiskās personas, kam zāles tiks 
izplatītas

60 21

Vai informāciju par zāļu iznīcināšanu 60 21
Vai apliecinājumu, ka zāļu krājumi tiks 
likvidēti

60 21

58. punkts Speciālās atļaujas (licences) iesniegšana Zāļu valsts 
aģentūrā triju darbdienu laikā pēc lēmuma par speciālas 
atļaujas (licences) darbības apturēšanu spēkā stāšanās 
(iesniedz atļaujas turētājs)

2 m4, m3

Iesniegšana 90 7 35
78.7. punkts Speciālas atļaujas (licences) turētājs sniedz Veselības 

ministrijai, Zāļu valsts aģentūrai un Valsts farmācijas 
inspekcijai informāciju, kas noteikta farmācijas vai 
veterinārfarmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos

78.8. punkts Speciālas atļaujas (licences) turētājs pēc komisijas, 
aģentūras un Valsts farmācijas inspekcijas pieprasījuma 
sniedz informāciju par farmaceitisko vai 
veterinārfarmaceitisko darbību

9 m4, m3

Informācijas sagatavošana 60 63
Informācijas iesniegšana 90 7 158

Citi likumdošanas akti



MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

5.1. punkts Pārtikas apritē iesaistītā persona nekavējoties ziņo PVD, ja 
pārtika rada vai var radīt tiešu vai netiešu risku cilvēku 
veselībai vai dzīvībai (attiecas arī uz personām, kas vairs 
tieši nekontrolē pārtikas partiju)

2 20 0,15 m4, m2 3

5.2. punkts Pārtikas apritē iesaistītā persona informē PVD par 
veiktajiem pasākumiem

2 30 0,45 m4, m2 5

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

3. punkts (1. 
pielikums)

Dabīgā minerālūdens ģeoloģisko, hidroģeoloģisko, fizikālo
ķīmisko, fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko novērtējumu 
nodrošināšana (nodrošina ražotājs)

2 m1, m4

Informācijas sniegšana dabīgā 
minerālūdens novērtējumam 
(informāciju nodrošina minerālūdens 
ražotājs)

3000 5000 10373

Ģeoloģiskā un hidroloģiskā informācija: \ \

- ūdens ieguves precīza atrašanās vieta, 
norādot tās augstumu virs jūras līmeņa kartē 
ar mērogu ne vairāk kā 1:1000

\ \

- pazemes ūdens atradnes apvidus un tā 
ģeoloģisko īpašību apraksts

\ \

- hidroģeoloģiskā slāņa stratigrāfija \ \
- ūdens ieguves darbību apraksts \ \
- apkārtnes norobežošana vai sīki izstrādāts 
citu pasākumu apraksts, kas pasargā ieguves
avotu no piesārņošanas

\ \

Informācija par ūdens fizikālajām, 
ķīmiskajām un fizikāli ķīmiskajām 
īpašībām:

\ \

MK 2005. gada 23. augusta noteikumi Nr.634 „Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens 
izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas”

MK 2004. gada 27. jūlija noteikumi Nr. 631 „Noteikumi par ātrās reaģēšanas sistēmas darbību pārtikas apritē”



- ūdens ieguves avota jauda \ \
- ūdens temperatūra atradnē un apkārtējā 
temperatūra

\ \

- sakarības starp ūdens atradnes īpašībām un 
ūdenī esošo minerālvielu veidu un īpašībām

\ \

- sausais atlikums 180ºC un 260ºC 
temperatūrā

\ \

- ūdens elektrovadītspēja vai īpatnējā 
pretestība, norādot temperatūru, kādā veikts 
mērījums

\ \

- ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) \ \
- anjoni un katjoni \ \
- nejonizēti elementi \ \
- mikroelementi \ \
- ūdens atradnes radioaktinoloģiskās īpašības \ \

- ja nepieciešams, ūdens pamatelementu 
relatīvais daudzums ūdenī

\ \

Informācija par mikrobioloģiskajām 
analīzēm pazemes ūdens atradnē

\ \

- pierādījumi, ka ūdens nesatur parazītus un 
patogēnos mikroorganismus

\ \

- par fekāliju klātbūtni liecinošo 
dzīvotspējīgo mikroorganismu koloniju 
veidojošo vienību skaita noteikšana

\ \

- dzīvotspējīgo mikroorganismu kopējā 
koloniju skaita noteikšana 1 ml ūdens

\ \

Informācija par klīniskiem un 
farmakoloģiskiem izmeklējumiem

\ \

5. punkts Nepieciešamo dokumentu saņemšana, lai uzsāktu dabīgā 
minerālūdens vai avota ūdens ieguvi 
Ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšana no Valsts 
vides dienesta, lai uzsāktu dabīgā minerālūdens vai avota 
ūdens ieguvi 

9. punkts Iesnieguma iesniegšana PVD, ja vēlas veikt minerālūdens 
vai avota ūdens apstrādi ar ozona un gaisa maisījumu

0

Iesnieguma uzrakstīšana 0

Citi MK noteikumi

MK 23.12.2003. noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu 
lietošanas atļauju"



Dzelzs, mangāna, sēra un arsēna saturs 
ūdenī
Informācija, kas apstiprina, ka tiks ievērotas 
šo noteikumu 10.punktā minētās prasības

Iesnieguma iesniegšana PVD 0
20. punkts Atļaujas saņemšana no PVD, lai varētu izplatīt Latvijā 

iegūto dabīgo minerālūdeni
2 m1, m4

Iesnieguma iesniegšana PVD 40 5,28 16
Iesnieguma aizpildīšana 10 1
Iesniegumam pievieno Latvijā 
akreditētas sertifikācijas institūcijas 
izsniegtu atbilstības sertifikātu, kas 
apliecina, ka dabīgais minerālūdens 
atbilst šo noteikumu 2.1.apakšpunktā 
un 3.punktā minētajām prasībām

1920 1000 2239

23. punkts Samaksa par atļauju (Ls 56,87 (bez 
PVN) - sedz iesniedzējs)

56,87 114

25. punkts Dabīgā minerālūdens vai avota ūdens marķēšana 6 m1, m3
Norāda minerālūdens veidu ("Dabīgais 
minerālūdens", "Dabiski gāzēts dabīgais 
minerālūdens", "Dabīgais minerālūdens, 
bagātināts ar gāzi no atradnes" vai "Gāzēts 
dabīgais minerālūdens", "Pilnīgi degazēts 
(dekarbonizēts)" vai "Daļēji degazēts 
(dekarbonizēts)")

20 8

Avota ūdenim norāda - "Avota ūdens" \ \

Dabīgā minerālūdens būtiskās sastāvdaļas 
un to daudzums

\ \

Ūdens ieguves vietas nosaukums (avota vai 
urbuma un atradnes nosaukums)

\ \

Ja ir veikta ūdens apstrāde, norāda - "Ūdens 
apstrādāts, izmantojot ar ozonu bagātinātu 
gaisu"

\ \



Ja fluorīdu koncentrācija minerālūdenī vai 
avota ūdenī pārsniedz 1,5 mg/l, norāda - 
"Satur vairāk nekā 1,5mg/l fluorīdu: nav 
piemērots lietošanai zīdaiņu uzturā un par 
septiņiem gadiem jaunāku bērnu uzturā"

\ \

26. punkts Dabīgā minerālūdens vai avota ūdens 
marķējumā var izmantot apdzīvotās vietas 
vai citu ģeogrāfisku nosaukumu, ja produkts
ir iegūts attiecīgajā apdzīvotajā vietā   

\ \

28. punkts Ieguves vietas nosaukums, ja tas nav 
izmantots dabīgā minerālūdens vai avota 
ūdens tirdzniecības nosaukumā

\ \

33. punkts Atļauts norādīt "Veicina gremošanu", 
"Veicina aknu un žults darbību" vai līdzīgi, 
ja tās nav pretrunā ar šo noteikumu 
31.punktā minētajām prasībām un atbilst šo 
noteikumu 32.punktā minētajām prasībām

\ \

34. punkts PVD oficiāla kontrole 25 240 m1, m4 388

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

3. punkts Lai izmantotu materiālu un priekšmetu ražošanā vielas, kas
nav minētas šajos noteikumos, iesniedz iesniegumu PVD 
Pārtikas centrā

0

Iesnieguma iesniegšana Pārtikas centrā 0

Iesniegumā norāda informāciju, kas prasīta 
Regulas 1935/2004 9.pantā 

0

101. punkts Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, 
plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kā arī vielām, kas
paredzētas šo materiālu un priekšmetu ražošanai, pievieno 
ražotāja izsniegtu deklarāciju

50000 m1, m3

Deklarācijas sagatavošana (sagatavo 
plastmasas priekšmetu ražotājs)

8 0,01 26367

MK 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 637 „Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku”



Plastmasas materiālu vai priekšmetu 
ražotāja vai importētāja nosaukumu vai 
adresi, vai šo materiālu un priekšmetu 
ražošanai paredzētās vielas

\ \

Materiālu, priekšmetu vai šo materiālu un 
priekšmetu ražošanai paredzēto vielu 
identitātes apliecinājumu

\ \

Deklarācijas izsniegšanas datums \ \

Apliecinājums par plastmasas materiālu vai 
priekšmetu atbilstību šo noteikumu un 
Regulas 1935/2004/EK prasībām

\ \

Informāciju par tām izmantotajām vielām, 
kurām normatīvajos aktos ir noteikti 
ierobežojumi un (vai) specifikācijas

\ \

Informāciju par vielām, uz kurām attiecas 
ierobežojumi pārtikā

\ \

Tīrības kritēriji (ja nepieciešams) \ \

Materiāla vai izstrādājuma lietošanas 
specifikācija (pārtikas veidu, ar kuru ir 
paredzēts saskarties, saskarsmes laiku, 
temperatūru, utt.)

\ \

Apstiprinājums par to, ka materiāls vai 
priekšmets atbilst šajos noteikumos 
noteiktajām prasībām

\ \

31. punkts Visos tirdzniecības posmos keramikas izstrādājumiem, kas 
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, pievieno 
rakstisku deklarāciju, kas ļauj identificēt preci 

250 m1, m3

Deklarācijas sagatavošana (sagatavo 
keramikas izstrādājumu ražotājs vai 
tirgus dalībnieks) 

15 0,01 245

Lietošanai gatavu izstrādājumu ražotāja un 
importētāja nosaukumu un adresi

\ \

Keramikas izstrādājuma nosaukums \ \

Deklarācijas sagatavošanas datums \ \



Apstiprinājums par keramikas izstrādājumu 
atbilstību šo noteikumu un Regulas 
1935/2004/EK prasībām

\ \

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

12.1. punkts Ziņošana par izolēto zoonozes ierosinātāju PVD 
amatpersonai (ziņo komersants, kurš pārtikas vai dzīvnieku
barības aprites jomā organizē laboratoriskās pārbaudes)

2 10 0,15 m4 2

12.1. punkts Laboratorisko izmeklējumu rezultātu iesniegšana PVD pēc 
pieprasījuma (iesniedz komersants, kurš pārtikas vai 
dzīvnieku barības aprites jomā organizē laboratoriskās 
pārbaudes)

2 80 5,28 m4 20

12.2. punkts Laboratorisko izmeklējumu rezultātu glabāšana (glabā 
komersants, kurš pārtikas vai dzīvnieku barības aprites 
jomā organizē laboratoriskās pārbaudes)

6 m4

Komersants saglabā laboratorisko 
izmeklējumu rezultātus ne mazāk kā 
trīs gadus

0,4 2

12.3. punkts Pēc PVD amatpersonas pieprasījuma izolāta nogādāšana uz
PVD norādītu laboratoriju (nogādā komersants, kurš 
pārtikas vai dzīvnieku barības aprites jomā organizē 
laboratoriskās pārbaudes)

0 0

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

2.3. punkts Atzinuma saņemšana par atbilstību pārtikas higiēnas 
prasībām no PVD (attiecas tikai uz primārajiem 
pārstrādātājiem)

1 180 m4, m2 11

4. punkts Savācēja vai pirmā pārstrādātāja atzīšana LAD 1 m4, m2
Atzīšanas iesnieguma aizpildīšana 6 0,4

Klienta reģistrācijas numurs LAD 1 0,1
Firma (nosaukums) 0,4 0,0

MK 2006. gada 5. septembra noteikumi Nr. 744 „Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, par šo slimību ierosinātājiem, kā arī par 
ierosinātāju antimikrobo rezistenci”

MK 2008. gada 29. septembra Nr. 806 „Pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu savācēju un pirmo pārstrādātāju atzīšanas kārtība”



Vienotais reģistrācijas numurs 0,8 0,0
Juridiskā adrese 0,8 0,0
Pasta kods 0,5 0,0
Faktiskā adrese 0,8 0,0
Tālruņa numurs 0,2 0,0
Mobilā tālruņa numurs 0,2 0,0
E-pasta adrese 0,5 0,0
Paraksts 0,1 0,0
Vārds, uzvārds 0,4 0,0
Datums 0,3 0,0

Atzīšanas iesnieguma iesniegšana LAD 
(līdz 15. februārim)

60 6 9,7

5. punkts Savācēja vai pirmā pārstrādātāja reģistrēšana LAD, ja tas 
nav iepriekš reģistrējies LAD klientu reģistrā

0 0

Reģistrācijas veidlapas aizpildīšana 
(atbilstoši MK noteikumiem Nr.268, 
17.04.2007.)

Reģistrācijas veidlapas iesniegšana kopā
ar atzīšanas iesniegumu

6. punkts Savācējs kopā ar atzīšanas iesniegumu iesniedz LAD 
iepriekšējā gadā ar pirmo pārstrādātāju noslēgtā līguma 
kopiju vai nodomu protokolu par pārstrādei paredzēto 
aveņu un zemeņu nodošanu kārtējā gadā

1 180 10 m2 21

7.2. punkts Informācijas reģistrēšana (veic savācējs) 2 m4, m2

Informācijas reģistrēšana 60 7
Viss iepirktais un pārstrādei pārdotais aveņu 
un zemeņu daudzums

15 1,9

Pirmā pārstrādātāja nosaukums (firma) 5 0,6

Pirmā pārstrādātāja adrese 5 0,6
Pirmā pārstrādātāja reģ. numurs 5 0,6

Lauksaimnieka, no kura iepirktas pārstrādei 
paredzētās avenes vai zemenes, nosaukums 
(firma) (juridiskai personai)

5 0,6

Lauksaimnieka adrese (juridiskai personai) 5 0,6

Lauksaimnieka reģ. numurs (juridiskai 
personai)

5 0,6



Lauksaimnieka vārds, uzvārds (fiziskai 
personai)

5 0,6

Lauksaimnieka adrese (fiziskai personai) 5 0,6

Lauksaimnieka personas kods (fiziskai 
personai)

5 0,6

7.2. punkts Informācijas glabāšana vismaz piecus gadus 2 1,75 m2 4

8.2. punkts Informācijas reģistrēšana (veic pirmais pārstrādātājs) 3 m4, m2

Informācijas reģistrēšana 120 23
Viss iepirktais aveņu un zemeņu daudzums 15 3

Personas, no kuras iepirktas pārstrādei 
paredzētās avenes vai zemenes, nosaukums 
(firma) (juridiskai personai)

5 1

Personas adrese (juridiskai personai) 5 1

Personas reģ. numurs (juridiskai personai) 5 1

Personas vārds, uzvārds (fiziskai personai) 5 1

Personas adrese (fiziskai personai) 5 1

Personas personas kods (fiziskai personai) 5 1

Pārstrādāto aveņu un zemeņu daudzums 10 2

Iegūto produktu, blakusproduktu un 
starpproduktu veidi un daudzums

10 2

Zudumi pārstrādes laikā 10 2
Likvidēto aveņu vai zemeņu produktu 
daudzums 

15 3

Likvidēšanas iemesli 15 3
Pārdoto produktu daudzums un veidi 15 3

8.2. punkts Informācijas glabāšana vismaz piecus gadus 3 1,75 m2 5

9. punkts Savācējs vai pirmais pārstrādātājs informē LAD par 
izmaiņām iepriekš (4.,5. un 6. punkts) sniegtajā 
informācijā

0 0

Divu nedēļu laikā pēc izmaiņu rašanās 
rakstiski informē LAD



10. punkts LAD pirms savācēja vai pirmā pārstrādātāja atzīšanas var 
veikt pārbaudi uz vietas 

0 0

Laiks, ko pavada ar LAD inspektoriem

14. punkts LAD veic atzīto savācēju un pirmo pārstrādātāju pārbaudi 
uz vietas uzņēmumā

3 m4 23

Laiks, ko pavada ar LAD inspektoriem 120

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

6. punkts Ziņošana PVD par slimības uzliesmojumiem saimniecībā 0 0

7. punkts Uzņēmuma reģistrēšana atbilstoši MK 2003. gada 16. 
decembra noteikumiem Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku 
un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas 
kārtība"

8. punkts Uzņēmuma atzīšana
Iesnieguma iesniegšana

Uzņēmuma nosaukums
Juridiskā adrese
Atrašanās vietas adrese
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese
Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Darbības veids

9. punkts Samaksa par PVD izdevumiem, kas 
saistīti ar uzņēmuma atzīšanu

11. punkts Uzņēmuma apsekošana atzīšanas procedūras ietvaros

14. punkts Atzīšanas apliecības saņemšana

15. punkts Uzņēmuma uzraudzība un kontrole 36 m1
Ne retāk kā reizi gadā PVD pārbauda 
uzņēmuma atbilstību higiēnas prasībām un 
kontrolē tā darbību

Laiks, ko pavada kopā ar PVD 
inspektoriem

180 419

MK 2008. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 844 „Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība”

MK 2003. gada 16. decembra noteikumi Nr.712 “Dzīvnieku, 
ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas 
kārtība”

Jau tika izanalizēts MK 2003. gada 18. marta noteikumos Nr. 127 
“Pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtība”

Primāri ir noteikts MK 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr. 901 
“Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts 
uzraudzības un kontroles darbību samaksu”

Jau tika izanalizēts MK 2003. gada 18. marta noteikumos Nr. 127 
“Pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtība”
Jau tika izanalizēts MK 2003. gada 18. marta noteikumos Nr. 127 
“Pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtība”



PVD pārbauda uzņēmuma datu reģistrācijas 
sistēmā uzkrāto informāciju un mājputnu 
veselības kontroles datus

Laiks, ko pavada kopā ar PVD 
inspektoriem

\ \

28. punkts Ziņošana veterinārārstam par izmaiņām mājputnu uzvedībā
vai produktivitātē, kas liecina vai rada aizdomas par 
infekcijas slimības uzliesmojumu  

min. min.

29. punkts Ja ir aizdomas par infekcijas slimības uzliesmojumu, 
pilnvarotais veterinārārsts ziņo PVD

0 0

30. punkts Ja tiek konstatēta mājputnu infekcijas slimība, mājputnu 
īpašnieks, turētājs vai laboratorijas vadītāja pilnvarota 
persona par to nekavējoties ziņo pilnvarotajam 
veterinārārstam un PVD

2 10 0,15 m4 2

31. punkts Informācijas reģistrēšana un glabāšana 36 m1, m3
Informācijas reģistrēšana 3120 1,15 7305

Mājputnu kustība uz uzņēmumu vai no tā \ \

Mājputnu produktivitāte \ \
Saslimstības un mirstības pakāpe un to 
cēloņi

\ \

Laboratoriskie izmeklējumi un to rezultāti \ \

Mājputnu izcelsme \ \
Olu nosūtīšanas galamērķis \ \

Informācijas glabāšana vismaz divus 
gadus

0,95 34

42. punkts Informācijas reģistrēšana un glabāšana 18
Informācijas reģistrēšana 1560 1,15 m1, m3 1837

Inkubējamo olu izcelsmes uzņēmums \ \

Olu ievešanas datums \ \
Olu šķilšanās pakāpe \ \
Izšķīlušos cāļu patoloģijas \ \
Laboratoriskie izmeklējumi un to rezultāti \ \

Vakcinācija \ \
Neizperēto olu skaits un nosūtīšanas 
galamērķis

\ \

Diennakti vecu cāļu nosūtīšanas galamērķis \ \



Informācijas glabāšana vismaz divus 2 
pēc ganāmpulka likvidēšanas 

0,95 17

43. punkts Ziņošana veterinārārstam par izmaiņām cāļu uzvedībā vai 
produktivitātē, kas liecina vai rada aizdomas par infekcijas 
slimības uzliesmojumu  

min. min.

44. punkts Ja ir aizdomas par infekcijas slimības uzliesmojumu, 
pilnvarotais veterinārārsts ziņo PVD

0 0

45. punkts Ja tiek konstatēta cāļu infekcijas slimība, mājputnu 
īpašnieks, turētājs vai laboratorijas vadītāja pilnvarota 
persona par to nekavējoties ziņo pilnvarotajam 
veterinārārstam un PVD

0 0

47. punkts Mājputnu infekcijas slimību kontroles programmas 
izveidošana

36 m1

Programmas izveidošana 480 1117
Salmonelozes (S.pullorum, S.gallinarum ) 
kontrole vistām, tītariem, pērļu vistiņām, 
paipalām, fazāniem, irbēm un zosīm

\ \

Salmonelozes (S.arizonae ) kontrole tītariem \ \

Mikoplazmozes (M.gallisepticum ) kontrole 
vistām un tītariem

\ \

Mikoplazmozes (M.meleagridis ) kontrole 
tītariem

\ \

Programmas saskaņošana ar PVD 120 279

60. punkts Uzņēmuma pārbaudīšana pirms tiek izvestas olas 
tirdzniecībai ar ES valstīm

12 m1, m4

Laiks, ko pavada kopā ar PVD 
inspektoru vai veterinārārstu

30 23

63.3. punkts Mājputnu veselības pārbaudīšana pirms to nosūtīšanas 
tirdzniecībai ar ES valstīm

min.

Laiks, ko pavada kopā ar PVD 
inspektoru vai veterinārārstu

min.

64.3. punkts Mājputnu, kas paredzēti kaušanai, veselības pārbaudīšana 
pirms to nosūtīšanas tirdzniecībai ar ES valstīm

min.

Laiks, ko pavada kopā ar PVD 
inspektoru vai veterinārārstu

min.



65.3. punkts Mājputnu, kuri vecāki par 72 stundām un kuri paredzēti 
medījamo savvaļas putnu krājumu papildināšanai, 
veselības pārbaudīšana pirms to nosūtīšanas tirdzniecībai a
ES valstīm

min.

Laiks, ko pavada kopā ar PVD 
inspektoru vai veterinārārstu

min.

70. punkts (2. 
pielikums)

Veterinārā sertifikāta sagatavošana, veicot mājputnu un 
inkubējamo olu tirdzniecību starp dalībvalstīm

12 m1

Veterinārā sertifikāta aizpildīšana 
(latviešu un saņēmējvalsts valodā)

60 47

nav Iesnieguma sagatavošana (brīvā formā) 12 m1, m2
Iesnieguma aizpildīšana 30 22
Iesnieguma iesniegšana 40 5,28 93

79. punkts Konteineru, kuros transportē mājputnus un inkubējamās 
olas, marķēšana

Informācijas norādīšana uz 
konteineriem

min. min.

Izcelsmes dalībvalsts \ \
Izcelsmes reģions \ \
Izcelsmes uzņēmuma atzīšanas numurs \ \
Cāļu vai olu skaits katrā konteinerā \ \
Mājputnu sugas nosaukums \ \

81. punkts Sprostu vai krātiņu, kuros transportē vaislas vai 
produktīvos mājputnus, marķēšana

Informācijas norādīšana uz 
konteineriem

min. min.

Izcelsmes uzņēmuma atzīšanas numurs \ \

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

7. punkts Piegādātājs sniedz rakstisku informāciju par attiecīgo zivju 
turēšanu un nogalināšanu (ja piegādāta zivju suga nav 
minēta šo noteikumu pielikumā)

0 0

16. punkts Zivju apdullināšanas un nogalināšanas instrukcijas 
izstrādāšana (izstrādā mazumtirdzniecības vietā)

10 60 m1, m3 37

MK 2005. gada 13. decembra noteikumi Nr.947 „Labturības prasības dzīvu zivju turēšanai un nogalināšanai pārtikas uzņēmumu mazumtirdzniecības vietās”



19. punkts Mazumtirdzniecības vietā par zivīm atbildīgā persona veic 
informācijas reģistrēšanu

50 m1, m3

Reģistrē informāciju par turēšanas 
tvertnē ievietotajām zivīm

675 1,15 2156

Zivju izcelsmes vieta (saimniecība) 52 162
Zivju skaits 52 162
Svars 52 162
Ievietošanas datums 52 162
Blīvums 52 162
Uzskaita nobeigušās un iznīcinātās zivis 365 1135

Kontrolē ūdens kvalitātes rādītājus 730 2269
Reģistrē informāciju par turēšanas tvertnes 
atbrīvošanu no zivīm (datumu), mazgāšanu 
un dezinfekciju

50 155

20. punkts Informācijas glabāšana 50 m1, m3
Šo noteikumu 19.punktā minēto 
informāciju mazumtirdzniecības vietā 
glabā vienu gadu

1,15 58

20. punkts Kontrole 100 m4
Pēc pieprasījuma šo noteikumu 
19.punktā minēto informāciju uzrāda 
PVD inspektoram

5 31

MK 
noteikumu 

punkts
Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

5. punkts Dokumentācijas sagatavošana, kas nepieciešama dzīvnieku
pārvadāšanai

Visiem lauksaimniecības dzīvniekiem – 
lauksaimniecības dzīvnieku 
pārvietošanas deklarācija

Zirgiem – zirga pase min. min.
Liellopiem – liellopa pase min. min.
Savvaļas sugu dzīvniekiem – dzīvnieka 
īpašnieka rakstisks apliecinājums:

5000 7 2129

Dzīvnieka izcelsme (iegūts nebrīvē vai 
savvaļā (norāda vietu), valsts, no kuras 
ievests)

1 304

MK 2008. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1079 „Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi”

Izanalizēts 2008.gadā MK 2003.gada 16.decembra 712. noteikumos 
“Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku 
apzīmēšanas kārtība”



Dzīvnieka īpašnieks (vārds, uzvārds vai 
nosaukums un adrese)

1 304

Dzīvnieka izbraukšanas vieta un laiks 1 304

Plānotā galamērķa vieta un paredzamais 
pārvadājuma ilgums

1 304

Dzīvnieka barošanas, dzirdināšanas un 
jebkuras citas nepieciešamās īpašās aprūpes 
prasības

3 913

6. punkts Dokumentācijas sagatavošana, ja dzīvniekus izved no 
Latvijas

Veterinārā (veselības) sertifikāts

Citi normatīvajos aktos par veterināro 
kontroli noteiktie dokumenti

11.punkts Rakstisku norādījumu par dzīvnieka barošanu, 
dzirdināšanu un jebkuru citu nepieciešamo īpašo aprūpi 
sagatavošana (sagatavo dzīvnieku īpašnieks, ja viņš nav 
klāt pārvadājuma laikā (neattiecas uz zirgu, liellopu, aitu, 
kazu un cūku pārvadāšanu))

min. m3 min.

15. punkts Dzīvnieka pārvadātāja atļaujas (apliecības) vai atļaujas 
transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai saņemšana – 
tālais

12 m1, m3

16.2. punkts Kvalifikācijas sertifikāta par zināšanām 
dzīvnieku pārvadāšanā saņemšana

600 37 892

Iesnieguma aizpildīšana 2,7 2
15.1. punkts Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās 

personas vārds, uzvārds
0,4 0

Reģistrācijas numurs vai personas kods 0,7 1

Adrese 0,8 1
Tālruņa numurs 0,2 0

15.2. punkts Dzīvnieka pārvadājuma veids (tuvais, tālais) 0,3 0

15.3. punkts Pārvadājamā dzīvnieka suga 0,3 0

Iesnieguma iesniegšana PVD 
teritoriālajā struktūrvienībā

40 5,28 93

MK 2008. gada 13. maija noteikumi Nr. 327 “Dzīvnieku un 
dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu 
Dažādi citi MK noteikumi



16.3. punkts Samaksas veikšana par dzīvnieka 
pārvadātāja apliecības izsniegšanu 
(valsts nodeva)

10 120

17.2. punkts Samaksas veikšana par atļaujas 
izsniegšanu transportlīdzeklim 
(transportlīdzeklim vai konteineram) 
dzīvnieku pārvadāšanai (valsts nodeva)

15. punkts Dzīvnieka pārvadātāja atļaujas (apliecības) vai atļaujas 
transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai saņemšana – 
tuvais

65 m1, m3

16.2. punkts Kvalifikācijas sertifikāta par zināšanām 
dzīvnieku pārvadāšanā saņemšana

340 5,28 2052

Iesnieguma aizpildīšana 2,7 14
15.1. punkts Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās 

personas vārds, uzvārds
0,4 2

Reģistrācijas numurs vai personas kods 0,7 4

Adrese 0,8 4
Tālruņa numurs 0,2 1

15.2. punkts Dzīvnieka pārvadājuma veids (tuvais, tālais) 0,3 2

15.3. punkts Pārvadājamā dzīvnieka suga 0,3 2

Iesnieguma iesniegšana PVD 
teritoriālajā struktūrvienībā

40 5,28 544

16.3. punkts Samaksas veikšana par dzīvnieka 
pārvadātāja apliecības izsniegšanu 
(valsts nodeva)

10 650

17.2. punkts Samaksas veikšana par atļaujas 
izsniegšanu transportlīdzeklim 
(transportlīdzeklim vai konteineram) 
dzīvnieku pārvadāšanai (valsts nodeva)

Izanalizēts 2008.gadā, MK 2007. gada 14. augusta noteikumi Nr. 
557 “Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un 
reģistrācijas kārtība”

Izanalizēts 2008.gadā, MK 2007. gada 14. augusta noteikumi Nr. 
557 “Dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un 
reģistrācijas kārtība”



Likuma 
pants Informācijas sniegšanas pienākumi Datu prasības Aktivitātes Kopa

Laiks 
vienam 
(min.)

Fin. vienam 
(LVL) Metode Summa

4. pants 8. 
punkts

Atļaujas saņemšana pārtikas izplatīšanai, kura satur 
ģenētiski modificētus organismus vai ir ražota no tiem

5. pants 1.  
punkts

Pārtikas uzņēmumu atzīšana (atzīšana nav nepieciešama 
primārajai ražošanai, pārtikas transportēšanai, pārtikas 
uzglabāšanai, ja netiek izvirzītas prasības attiecībā uz 
temperatūras režīmu, mazumtirdzniecībai)

5. pants 2.  
punkts

Pārtikas uzņēmumi, kuru darbība nav jāatzīst, reģistrēšana

8. pants 1.  
punkts

Paškontroles veikšana pārtikas uzņēmumā

8. pants 8.  
punkts

Pārtikas uzņēmums sniedz nepieciešamo atbalstu un 
nodrošina, lai PVD varētu veikt tā kontroli 

10. pants 4.  
punkts

Atļaujas saņemšana transportlīdzeklim, kas iesaistīts 
pārtikas pārvadāšanā

10. pants 5.  
punkts

Valsts nodevas samaksāšana par atļaujas izsniegšanu 
transportlīdzeklim, kas iesaistīts pārtikas pārvadāšanā

13. pants 3.  
punkts

Pārtikas marķēšana

20. pants 2. 
punkts

Izmaksu segšana par PVD veikto dokumentu ekspertīzi 
uztura bagātinātāju reģistrēšanai

20. pants 2. 
punkts

Izmaksu segšana par diētiskās pārtikas atbilstības 
normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu

20. pants 2. 
punkts

Izmaksu segšana par mātes piena aizstājēju reklāmas 
atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu

20. pants 2. 
punkts

Izmaksu segšana par dokumentu ekspertīzi ģenētiski 
modificēto organismu ierobežotas izmantošanas, 
izplatīšanas tirgū atļauju izsniegšanai

20. pants 2. 
punkts

Izmaksu segšana jaunās pārtikas izplatīšanas tirgū atļauju 
izsniegšanai

20. pants 2. 
punkts

Izmaksu segšana par atļauju izsniegšanu dabīgā 
minerālūdens izplatīšanai

21.1 pants 9. 
punkts

Izdevumu segšana par valsts uzraudzību un kontroli (sedz 
pārtikas izplatītājs)

Pārtikas aprites uzraudzības likums, 1998. (19.02.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Rregula (EK) Nr. 1829/2003 par 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību

MK 2003. gada 18. marta noteikumi Nr.127 „Pārtikas uzņēmumu 
darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtība”

MK 2003. gada 18. marta noteikumi Nr.127 „Pārtikas uzņēmumu 
darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtība”
HACCP

Tiek analizēts katras kontroles prasības kontekstā

MK 2007. gada 21. jūlija noteikumi Nr.486 „Noteikumi par valsts 
nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas izsniegšanas kārtību 
MK 2007. gada 21. jūlija noteikumi Nr.486 „Noteikumi par valsts 
nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas izsniegšanas kārtību 
transportlīdzekļu grupām, kurām nepieciešama atļauja pārtikas 

d š i”MK 2004. gada 23. novembra noteikumi Nr.964 „Pārtikas preču 
marķēšanas noteikumi”
MK 2007. gada 18. decembra noteikumi Nr.901 "Noteikumi par 
Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontrole
MK 2007. gada 18. decembra noteikumi Nr.901 "Noteikumi par 
Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontrole

MK 2007. gada 18. decembra noteikumi Nr.901 "Noteikumi par 
Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontrole

MK 2008. gada 26. maija noteikumi Nr.370 "Noteikumi par 
mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu 
ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem"

Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē vai 
tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, 
kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu 
apriti un sabiedrība iesaistāma lēmumu pieņemšanā

MK 2005. gada 23. augusta noteikumi Nr.628 "Noteikumi par 
izmaksu segšanas kārtību un izmaksu apjomu par atļauju izsniegšanu
MK 2005. gada 23. augusta noteikumi Nr.634 „Noteikumi par 
dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un 



28. pants 1. 
punkts

Rakstiska paziņošana attiecīgajai PVD teritoriālajai 
struktūrvienībai, par to, ka neatbilstības pārtikas apriti 
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām ir novērstas (ja 
uzņēmuma darbība ir apturēta)

95 30 0,45 m1, m2 227


