LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS
LATVIAN NATIONAL ACCREDITATION BUREAU
Pielikums akreditācijas apliecībai Nr. LATAK-I-259-19-2003
Annex to the Accreditation Certificate No LATAK-I-259-19-2003

Akreditācijas lēmuma datums: 2019.11.06.

Akreditācijas standarts: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Date of the accreditation decision: 2019.11.06.

Accreditation standart: LVS EN ISO/IEC 17020:2012

Akreditācijas periods 2017.04.20. – 2022.04.19.
Accreditation period: 2017.04.20. – 2022.04.19.

Inspekcijas tips: A
Type of inspection: A

Akreditētā institūcija:
Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departaments. Adrese Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Accredited body: Food and Veterinary Service Border Control Department. Address: Peldu street 30, Riga, LV-1050
Inspicēšanas vietas:
Kontroles punkts "Grebņeva". Adrese: Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5717
Kontroles punkts "Terehova". Adrese: Zilupes novads, LV-5751
Kontroles punkts "Pāternieki". Adrese: Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, LV-5662
Kontroles punkts "Silene". Adrese: Silene, Daugavpils novads, LV-5470
Kontroles punkts "Rēzekne". Adrese: Atbrīvošanas aleja 160C, Rēzekne, LV 4600
Kontroles punkts "Ventspils osta". Adrese: Sarkanmuižas dambis 25b, Ventspils, LV-3601
Kontroles punkts "Liepājas osta". Adrese: Kaiju iela 7, Liepāja, LV-3401
Kontroles punkts "Daugavpils". Adrese: Piekrastes 22, Daugavpils, LV- 5421
Kontroles punkts "Rīgas osta". Adrese: Uriekstes iela 16, Rīga, LV-1005
Kontroles punkts "BFT". Adrese: Atlantijas iela 27c, Rīga LV-1015
Kontroles punkts "Lidosta "Rīga"". Adrese: Ziemeļu iela 16, Mārupes novads, LV-1053
Kontroles punkts "Latvijas pasts". Adrese: Ziemeļu iela 16, Mārupes novads, LV-1053
Kontroles punkts "Skultes osta". Adrese: Upes iela 41, Saulkrastu novads, LV-2161
Kontroles punkts "Mērsraga osta". Adrese: Lielā iela 62, Mērsraga pagasts, Rojas novads, LV-3284
Kontroles punkts “Vientuļi” Adrese: Viļakas novads, Vecumu pagasts, Vainagu ciems, LV – 4585
Piezīme. Kontroles veidi saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumu Nr.704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām
pārbaudēm” 3.pielikumu.
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Akreditācijas sfēra:
augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākuši priekšmeti; augu aizsardzības līdzekļi; dzīvnieku izcelsmes produktus nesaturoši
pārtikas produkti; materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku; zāles un farmācijas produkti; dzīvi dzīvnieki, dzīvnieku un dzīvnieku
izcelsmes produkti; dzīvnieku barība

Inspicēšanas objekts

Inspicēšanas veids

1

2

Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums vai metodes un
proc.

3
MK 30.03.2004. noteikumi Nr.218 „Augu karantīnas noteikumi”
MK 28.09.2004. noteikumi Nr.821 „Izmēģinājumiem vai zinātniskiem
mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu,
augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas
un pārvietošanas kārtība”
MK 13.12.2011. noteikumi Nr.949 „Noteikumi par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū”

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē
nonākušie priekšmeti (augļi, dārzeņi, kartupeļi,
ziedi, augu stādāmmateriāls, pārtikai paredzētie
graudi,
augu
sēklas,
koksne,
koksnes
iepakojamais materiāls, augu šķiedras, apiņi,
sēklas, svaigi augļi un dārzeņi), augu
aizsardzības līdzekļi

MK 28.12.2004. noteikumi Nr.1064 „Augu aizsardzības līdzekļu
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”

Produkta inspicēšana

MK noteikumi 20.10.2015. Nr. 597 “Noteikumi par svaigu augļu un
dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasībām un
kārtība, kādā novērtē svaigu augļu un dārzeņu atbilstību tirdzniecības
standartiem”
MK 26.03.2013. noteikumi Nr.159 “Noteikumi par meža reproduktīvo
materiālu”
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1308/2013
(2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu
tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas Nr.922/72,
Nr.234/79, Nr.1037/2001 un Nr.1234/2007
Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.543/2011 (2011.gada 7.jūnijs),
ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK)
Nr.1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un
pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari
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Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.1333/2011 (2011.gada
19.decembris), ar ko nosaka tirdzniecības standartus banāniem,
noteikumus minēto tirdzniecības standartu atbilstības pārbaudei un
prasības attiecībā uz paziņojumiem banānu nozarē
Komisijas Regula (EK) Nr.1295/2008 (2008.gada 18.decembris) par
apiņu importu no trešām valstīm
Padomes 28.06.2007. Regula (EK) Nr.834/2007, par bioloģisko
ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK)
Nr.2092/91 atcelšanu
I.KR09.M218.
Metodiskie
norādījumi
kontroles
veikšanai
ievedamajiem augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē
nonākušajiem priekšmetiem
I.KR09.M247. Metodiskie norādījumi bioloģisko produktu kontrolei
I.KR09.M185. Metodiskie norādījumi pārbaudes veikšanai, ievedot
Eiropas Kopienā kaitīgos organismus, augus, augu produktus un
citus objektus, kas paredzēti izmēģinājumiem vai zinātniskiem
mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām
I.KR09.M164. Metodiskie norādījumi Fitosanitārās robežkontroles
protokola noformēšanai
I.KR09.M139. Metodiskie norādījumi augu veselības pārbaudēm un
paraugu noņemšanai augļiem un augļu dārzeņiem
I.KR09.M102. Metodiskie norādījumi augu veselības pārbaudēm un
paraugu noņemšanai grieztajiem ziediem, zaļumiem un lapu
dārzeņiem
I.KR09.M148. Metodiskie norādījumi augu veselības pārbaudēm un
paraugu noņemšanai sakņu dārzeņiem
I.KR09.M105. Metodiskie norādījumi augu veselības pārbaudēm un
paraugu noņemšanai kartupeļiem
I.KR09.M140. Metodiskie norādījumi augu veselības pārbaudēm un
paraugu noņemšanai augu stādāmmateriālam
I.KR09.M143. Metodiskie norādījumi augu veselības pārbaudēm un
paraugu noņemšanai augu sēklas materiālam un pārtikai
paredzētajiem graudiem
I.KR09.M095. Metodiskie norādījumi augu veselības pārbaudēm un
paraugu noņemšanai koksnei un koksnes iepakojamajam materiālam
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I.KR09.M231. Metodiskie norādījumi koksnes iepakojamā materiāla
pārbaudes veikšanai
I.KR09.M144. Metodiskie norādījumi augu veselības pārbaudēm un
paraugu noņemšanai augu šķiedrai
I.KR09.M244. Metodiskie norādījumi augu veselības pārbaudēm un
paraugu noņemšanai augsnei un augsnes substrātam
I.KR09.M142. Metodiskie norādījumi augu aizsardzības līdzekļu
importa pārbaudei
I.KR09.M193. Metodiskie norādījumi svaigu augļu un dārzeņu
kvalitātes un klasifikācijas prasību novērtēšanai
I.KR09.M222. Metodiskie norādījumi Paziņojuma par augļu un
dārzeņu neatbilstību tirdzniecības standartam noformēšanai
I.KR09.M230. Metodiskie norādījumi svaigu augļu un dārzeņu
kvalitātes un klasifikācijas prasību novērtēšanas kontroles protokola
noformēšanai
I.KR09.M217. Metodiskie norādījumi apiņu kvalitātes kontrolei
I.KR09.M237. Metodiskie norādījumi atbilstības pārbaudei, ievedot
Eiropas Savienībā augu sēklas un meža reproduktīvo materiālu
MK 16.03.2010. noteikumi Nr.254 „Ātri sasaldētu pārtikas produktu
aprites noteikumi”
MK 03.03.2015. noteikumi Nr.115 „Prasības fasētas pārtikas
marķējumam”
MK 17.05.2011. noteikumi Nr.369 „Obligātās nekaitīguma prasības
pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus”

Dzīvnieku izcelsmes
pārtikas produkti

produktus

nesaturoši

Produkta inspicēšana

MK 20.04.2004. noteikumi Nr.334 „Noteikumi par pārtikas
piesārņojumu un prasībām kodīgas ķīmiskās vielas saturošas
pārtikas iepakojumam un marķējumam”
MK 18.04.2006. noteikumi Nr.300 „Obligātās nekaitīguma prasības
pārtikai paredzētās neiepakotās šķidrās eļļas un tauku pārvadāšanai
pa jūru”
MK 20.06.2006. noteikumi Nr.489 „Obligātās nekaitīguma prasības
nefasēta jēlcukura pārvadāšanai pa jūru”
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MK 28.07.2015. noteikumi Nr. 423 “Prasības ar jonizējošo starojumu
apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam”
MK 02.06.2015. noteikumi Nr. 269 “Prasības zīdaiņu un mazu bērnu
pārtikai un tās marķējumam”’
MK 30.06.2015. noteikumi Nr. 360 “Prasības diētiskajai pārtikai
cilvēkiem ar veselības traucējumiem un tās papildu marķējumam”
MK 28.07.2015. noteikumi Nr. 422 “Prasības pārtikas produktiem ar
samazinātu enerģētisko vērtību un to papildu marķējumam”
MK 26.05.2008. noteikumi Nr. 370 „Noteikumi par mākslīgajiem
maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas
maisījumiem zīdaiņiem”
MK 08.12.2015. noteikumi Nr. 696 “Noteikumi par pārtikā lietojamu
sāli”
MK 15.12.2015. noteikumi Nr. 735 “Dažādu veidu cukura kvalitātes,
klasifikācijas un papildu marķējuma prasības”
MK 03.11.2015. noteikumi Nr. 624 “Kvalitātes, klasifikācijas un
papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai,
marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim”
MK 13.10.2015. noteikumi Nr. 585 “Kvalitātes, klasifikācijas un
papildu marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem”
MK 14.11.2017. noteikumi Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
MK 15.10.2013. noteikumi Nr.1113 „Prasības attiecībā uz augļu
sulām un tām līdzīgiem produktiem”
MK 15.12.2015. noteikumi
minerālūdeni un avota ūdeni”

Nr.

736

“Noteikumi

par

dabīgo

MK 08.12.2015. noteikumi Nr.694 “Ābolu un bumbieru sidra obligātās
nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma prasības”
MK 01.12.2015. noteikumi Nr.685 “Prasības uztura bagātinātājiem”
MK 11.08.2015. noteikumi Nr.462 “Kvalitātes, klasifikācijas un
papildu marķējuma prasības kafijas un cigoriņu ekstraktam”
MK 26.05.2009. noteikumi Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības
uzraudzības un kontroles kārtība”
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Komisijas Regula (EK) Nr.2073/2005 (2005.gada 15.novembris) par
pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem
Komisijas Regula (EK) Nr.1881/2006 (2006.gada 19.decembris), ar
ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju
pārtikas produktos
Komisijas Regula (EK) Nr.1635/2006 (2006.gada 6.novembris), ar
kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EEK)
Nr.737/90 par nosacījumiem, kas reglamentē trešo valstu izcelsmes
lauksaimniecības produktu importu pēc avārijas Černobiļas
atomelektrostacijā, piemērošanai
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1151/2012
(2012.gada 21.novembris) par lauksaimniecības produktu un
pārtikas produktu kvalitātes shēmām
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.110/2008
(2008.gada 15.janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju,
aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes
norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK)
Nr.1576/89
Komisijas Regula (EK) Nr.606/2009 (2009.gada
nosaka konkrētus sīki izstrādātus Padomes
Nr.479/2008 īstenošanas noteikumus attiecībā
produktu kategorijām, vīndarības metodēm un
ierobežojumiem

10.jūlijs), ar ko
Regulas (EK)
uz vīnkopības
piemērojamiem

Komisijas Regula (EK) Nr.555/2008 (2008.gada 27.jūnijs), ar ko
nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai
(EK) Nr.479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju attiecībā uz
atbalsta programmām, tirdzniecību ar trešām valstīm, ražošanas
potenciālu un kontroli vīna nozarē
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.251/2014 (2014.
gada 26. februāris) par aromatizētu vīna produktu definīciju,
aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes
norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes regulu Nr.1601/91
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Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/33 (2018. gada 17. oktobris), ar
ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013
papildina attiecībā uz cilmes vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu un tradicionālo apzīmējumu aizsardzības
pieteikumiem vīna nozarē, iebilduma procedūru, lietošanas
ierobežojumiem, produkta specifikācijas grozījumiem, aizsardzības
anulēšanu un marķēšanu un noformēšanu
Komisijas Regula (EK) Nr.1107/96 (1996.gada 12.jūnijs) par
ģeogrāfisko norāžu un izcelsmes apzīmējumu reģistrāciju saskaņā ar
procedūru, kas izklāstīta Padomes Regulas (EEK) Nr.2081/92
17.pantā
Komisijas īstenošanas regula (ES) 2016/6 (2016. gada 5. janvāris),
ar ko pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašu
nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu,
kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas, un ar
ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr.322/2014
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1660 (2018. gada 7.
novembris), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri, ņemot vērā
pesticīdu atlieku piesārņojuma risku, reglamentē konkrētu pārtikas
produktu, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika, importu no konkrētām
trešām valstīm un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 669/2009 un atceļ
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 885/2014
Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.884/2014 (2014.gada
13.augusts), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē
konkrētas barības un pārtikas importu no konkrētām trešām valstīm
saistībā ar to piesārņojuma risku ar aflatoksīniem, un atceļ Regulu
(EK) Nr.1152/2009
Komisijas Regula (ES) Nr.211/2013 (2013.gada 11.marts), par
sertifikācijas prasībām attiecībā uz dīgstu un sēklu, no kurām
paredzēts ražot dīgstus, importu Savienībā
Komisijas
Īstenošanas
Lēmums
Nr.2011/884
(2011.gada
22.decembris), ar ko nosaka ārkārtas pasākumus attiecībā uz
neatļautiem ģenētiski modificētiem rīsiem Ķīnas izcelsmes rīsu
produktos un atceļ Lēmumu 2008/289/EK
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Komisijas Regula (EK) Nr.669/2009 (2009.gada 24.jūlijs), ar ko
īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.882/2004
saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku
izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un
groza Lēmumu 2006/504/EK
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/949 (2015. gada 19. jūnijs),
ar ko apstiprina pirmsnosūtīšanas pārbaudes, kuras konkrētiem
pārtikas produktiem attiecībā uz konkrētu mikotoksīnu klātbūtni veic
konkrētas trešās valstis
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/175 (2015. gada 5.
februāris), ar ko paredz īpašus nosacījumus tādu guāra sveķu
importam, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Indija, jo ir risks, ka
tie varētu būt kontaminēti ar pentalhlorfenolu un dioksīniem.
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/186 (2017. gada 2.
februāris), ar ko paredz īpašus nosacījumus, ko mikrobioloģiskas
kontaminācijas sakarā piemēro sūtījumu ievešanai Savienībā no
konkrētām trešām valstīm, un groza Regulu (EK) Nr. 669/2009
2014/88/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 13.
februāris ), ar ko uz laiku pārtrauc importēt no Bangladešas pārtikas
produktus, kas satur vai sastāv no beteļauga lapām ( Piper betle )
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/943 ( 2015. gada 18. jūnijs )
par ārkārtas pasākumiem, ar ko pārtrauc kaltētu pupiņu importu no
Nigērijas un groza Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu
MK 17.05.2016. noteikumi Nr.301 “Noteikumi par maksimāli
pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos”
Komisijas 08.12.2008. Regula (EK) Nr.1235/2008, ar ko nosaka sīki
izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK)
Nr.834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no
trešajām valstīm
Komisijas 05.09.2008. Regula (EK) Nr.889/2008, ar ko paredz sīki
izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles
noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par
bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu
Padomes 28.06.2007. Regula (EK) Nr.834/2007, par bioloģisko
ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK)
Nr.2092/91 atcelšanu
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1333/2008
(2008.gada 16.decembris) par pārtikas piedevām, fermentiem un
aromatizētājiem
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK)
(2004.gada 29.aprīlis) Par pārtikas produktu higiēnu

Nr.852/2004

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.178/2002 (2002.gada
28.janvāris) ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus
principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi
un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.396/2005
(2005.gada 23.februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos
pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un
barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada
30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007
I.KR09.M173. Metodiskie norādījumi nekaitīguma kontrolei pakļauto
pārtikas produktu kontroles veikšanai
I.KR09.M246. Metodiskie norādījumi Sūtījuma pārbaudes protkola
noformēšanai pārtikas, barības un veterinārajai robežkontrolei
pakļautiem produktiem
I.KR09.M189. Metodiskie norādījumi dzīvnieku izcelsmes produktus
nesaturošu pārtikas produktu sensorās kontroles veikšanai
I.KR09.M183. Metodiskie norādījumi informācijas patērētājiem
esamības un/vai marķējuma pārbaudi pārtikas produktiem, kurus
paredzēts ievest Eiropas Savienības teritorijā
I.KR09.M236. Metodiskie norādījumi stipro alkoholisko dzērienu
kontrolei
I.KR09.M223. Metodiskie
robežkontroles veikšanai

norādījumi

vīna

nozares

produktu

I.KR09.M221. Metodiskie norādījumi aizsargātu ģeogrāfisko norāžu
lietošanas kontrolei importētajiem lauksaimniecības un pārtikas
produktiem, vīnam, aromatizētiem vīna dzērieniem un stiprajiem
alkoholiskiem dzērieniem
I.KR09.M247. Metodiskie norādījumi bioloģisko produktu kontrolei
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I.KR09.M245. „Metodiskie norādījumi pārtikai un barībai, kas nav
dzīvnieku izcelsmes pārtika un barība, kurai noteikti īpašie importa
nosacījumi un/ vai fiziskās kontroles biežums, kontrolei”
MK 26.06.2007. noteikumi Nr.436 „Zāļu ievešanas un izvešanas
kārtība”
MK 26.06.2007. noteikumi Nr.416 „Zāļu izplatīšanas un kvalitātes
kontroles kārtība”
MK 15.05.2007. noteikumi Nr.319 „Noteikumi par veterināro zāļu
ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz
labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu
atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes
prasībām”

Zāles un farmācijas produkti

Produkta inspicēšana

MK 31.05.2016. noteikumi Nr.327 “Veterināro zāļu ievešanas un
izvešanas kārtība.”
MK 31.05.2016. noteikumi Nr. 326 “Veterināro zāļu izplatīšanas un
kontroles noteikumi”
MK 31.05.2016. noteikumi Nr. 337 “Veterināro zāļu marķēšanas
noteikumi”
I.KR09.M154. Metodiskie norādījumi zāļu, kas paredzētas cilvēku
patēriņam, kontrolei
I.KR09.M242. Metodiskie norādījumi veterināro zāļu kontrolei
MK 19.10.2011. noteikumi Nr.808 „Noteikumi par materiāliem un
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”

Materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar
pārtiku

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1935/2004
2004.gada 27.oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas
paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu
80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu
Produkta inspicēšana

Komisijas Regula (ES) Nr.10/2011 (2011.gada 14.janvāris) par
plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar
pārtiku
Komisijas Regula (EK) Nr.282/2008 (2008.gada 27.marts) par
pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas
paredzēti saskarei ar pārtiku, un ar ko groza Regulu (EK)
Nr.2023/2006
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Komisijas Regula (EK) Nr.1895/2005 (2005.gada 18.novembris) par
dažu epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumiem materiālos un
izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem
Komisijas Regula (EK) Nr.450/2009 (2009.gada 29.maijs) par
aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti
saskarei ar pārtikas produktiem
Komisijas Regula (ES) Nr. 284/2011 ( 2011. gada 22. marts ), ar ko
paredz īpašus nosacījumus un sīki izstrādātas procedūras, lai
importētu poliamīda un melamīna plastmasas virtuves piederumus,
kuru izcelsmes vai nosūtīšanas vieta ir Ķīnas Tautas Republika un
Honkongas īpašās pārvaldes apgabals Ķīnā
I.KR09.M240. Metodiskie norādījumi kontrolei
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

materiāliem

un

MK 18.03.2004. noteikumi Nr.146 „Veterinārās kontroles kārtība, kas
jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm”
MK 18.03.2004. noteikumi Nr.145 „Noteikumi par veterinārajām
prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm”
MK 18.03.2004. noteikumi Nr.143 „Kontroles un uzraudzības kārtība
tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem
ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm”

Dzīvi dzīvnieki

Dzīvnieku inspicēšana

Padomes Regula (EK) Nr.1/2005 (2004.gada 22.decembris), par
dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un
grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā
(EK) Nr.1255/97
Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.139/2013 (2013.gada
7.janvāris), ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu
putnu ievešanai Savienībā un attiecīgos karantīnas nosacījumus
Veterinārās robežkontroles rokasgrāmata (16.04.2018.)
I.KR09.M168. Metodiskie norādījumi dzīvu dzīvnieku pārbaudes
protokola noformēšanai
I.KR09.M201. Metodiskie norādījumi zirgu dzimtas
kontrolei, ievedot un izvedot tos no/uz trešajām valstīm
I.KR09.M228. Metodiskie norādījumi
(atgremotāju) importa kontrolei
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I.KR09.M198. Metodiskie norādījumi kaujamo un vaislas cūku
importa kontrolei
I.KR09.M199. Metodiskie norādījumi mājputnu, inkubējamo olu,
diennakts vecu cāļu un mājputnu gaļas, olu un to produktu kravu
importa kontroles veikšanai
I.KR09.M178. Metodiskie norādījumi bišu, kameņu, medus un citu
biškopības produktu importa kontroles veikšanai
I.KR09.M235. Metodiskie norādījumi dzīvnieku labturības prasību
kontroles veikšanai starptautisko pārvadājumu laikā
I.KR09.M168. Metodiskie norādījumi dzīvu dzīvnieku pārbaudes
protokola noformēšanai
MK 18.03.2004. noteikumi Nr.147 „Veterinārās kontroles kārtība,
ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm”
MK 13.10.2008. noteikumi Nr.844 „Mājputnu un inkubējamo olu
aprites kārtība”
MK 26.05.2015. noteikumi Nr. 251 “Kvalitātes, klasifikācijas un
papildu marķējuma prasības medum”

Dzīvnieku izcelsmes produkti (gaļa un gaļas
produkti; zivis, vēžveidīgie, moluski un pārējie
akvakultūras dzīvnieki; piens un piena produkti;
olas un olu produkti; medus un citi biškopības
produkti; dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti)

MK 17.11.2009. Nr.1325 “Noteikumi par veterinārajām prasībām
dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, to
ievešanai Latvijā un tirdzniecībai starp Eiropas Savienības
dalībvalstīm”
Produkta inspicēšana

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.882/2004
(2004.gada 29.aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu
atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites
tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības
noteikumiem
Komisijas Regula (EK) Nr.854/2004 (2004.gada 29.aprīļa) ar ko
paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku
izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu
Komisijas Regula (EK) Nr.2074/2005 (2005.gada 5.decembris) ar ko
nosaka ieviešanas pasākumus noteiktiem produktiem saskaņā ar
Regulu (EK) Nr.853/2004 un oficiālās kontroles organizēšanu
saskaņā ar Regulu (EK) Nr.854/2004 un (EK) Nr.882/2004,
izņēmumus Regulai (EK) Nr.852/2004 un groza Regulu (EK)
Nr.853/2004 un (EK) Nr.854/2004
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.853/2004
(2004.gada 29.aprīlis) ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus
attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.999/2001
(2001.gada 22.maijs) ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo
sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai
Komisijas Regula (EK) Nr.136/2004 (2004.gada 22.janvāris), ar ko
nosaka
procedūras
veterinārajām
pārbaudēm
Kopienas
robežkontroles punktos attiecībā uz produktiem, ko importē no
trešām valstīm
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1069/2009
(2009.gada 21.oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un
atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un
ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktu Regula)
Komisijas Regula (ES) Nr.142/2011 (2011.gada 25.februāris), ar kuru
īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1069/2009,
ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz
dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem,
kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu
97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas
neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai Direktīvai
Padomes 28.06.2007. Regula (EK) Nr.834/2007, par bioloģisko
ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK)
Nr.2092/91 atcelšanu
Veterinārās robežkontroles rokasgrāmata (16.04.2018.)
I.KR09.M246. Metodiskie norādījumi Sūtījuma pārbaudes protokola
noformēšanai pārtikas, barības un veterinārajai robežkontrolei
pakļautiem produktiem
I.KR09.M234. Metodiskie norādījumi Akta par pārbaudītajām kravām
noformēšanai
I.KR09.M197. Metodiskie norādījumi gaļas produktu importa kontrolei
I.KR09.M166. Metodiskie norādījumi svaigas gaļas, maltās gaļas,
mehāniski atdalītas gaļas, subproduktu un gaļas izstrādājumu
importa kontrolei
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I.KR09.M233. Metodiskie norādījumi svaigu, atvēsinātu un saldētu
zvejas produktu, to izstrādājumu un konservu importa kontrolei
I.KR09.M163. Metodiskie norādījumi vēžveidīgo, molusku un ūdens
bezmugurkaulnieku un to produktu importa kontrolei
I.KR09.M199. Metodiskie norādījumi mājputnu, inkubējamo olu,
diennakts vecu cāļu un mājputnu gaļas, olu un to produktu kravu
importa kontroles veikšanai
I.KR09.M247. Metodiskie norādījumi bioloģisko produktu kontrolei
I.KR09.M170. Metodiskie norādījumi cilvēku uzturā lietojama piena
un piena produktu importa kontrolei
I.KR09.M178. Metodiskie norādījumi bišu, kameņu, medus un citu
biškopības produktu importa kontroles veikšanai
I.KR09.M226. Metodiskie norādījumi importa kontrolei dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktiem, kas paredzēti cilvēku patēriņam
I.KR09.M227. Metodiskie norādījumi importa kontrolei dzīvnieku
izcelsmes blakusproduktiem, kas nav paredzēti cilvēku uzturam
MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1141 „Dzīvnieku barības kravu kontrole
kārtība uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās un muitas
noliktavās”
MK 29.09.2009. noteikumi Nr.1111 „Noteikumi par dzīvnieku barībā
un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma
prasībām"

Dzīvnieku barība

Produkta inspicēšana

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.183/2005
(2002.gada 12.janvāris), ar ko paredz barības higiēnas prasības
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1831/2003
(2003.gada 22.septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām
piedevām
I.KR09.M241. Metodiskie norādījumi produktu,
dzīvnieku ēdināšanā kontroles veikšanai

kurus

izmanto

I.KR09.M246. Metodiskie norādījumi Sūtījuma pārbaudes protokola
noformēšanai pārtikas, barības un veterinārajai robežkontrolei
pakļautiem produktiem
Akreditācijas apliecības un tās pielikuma lietošanas noteikumi aprakstīti LATAK D.021 dokumentā.
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The rules for the use of Accreditation certificate and its annexes are described in LATAK D.021 document.
Akreditētās institūcijas aktuālo akreditācijas statusu un akreditācijas darbības sfēru skatīt Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājas lapā www.latak.gov.lv.
The actual accreditation status and accredited scope of activities can be verified via home page of Latvian National Accreditation Bureau www.latak.gov.lv.
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