UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJA
Pirms izvēlies
iesaistīties
pārtikas apritē un
reģistrēt savu
uzņēmumu,
iepazīsties, ko šis
process nozīmē
un kas Tev būs
jāizdara!
Lai uzsāktu darbību
pārtikas apritē,
fiziskām vai
juridiskām
personām ir
jāreģistrējas vai
jāveic atzīšana
Pārtikas un
veterinārā dienesta
pārtikas uzņēmumu
reģistrā.

Iesaistoties pārtikas apritē, Tev jāreģistrē uzņēmuma darbība.
Lai reģistrētu uzņēmumu
aizpildi pieteikumu
pārtikas
uzņēmuma
reģistrācijai

pievieno apliecinājumu
par telpu (attiecīgās
būves) nodošanu
ekspluatācijā

Lai apliecinātu faktu par ēku un telpu nodošanu ekspluatācijā, der jebkurš
dokuments, kurā ir norāde par ēku vai telpu nodošanas ekspluatācijā gadu: akts par
telpu vai būvju nodošanu ekspluatācijā, būvvaldes izziņa, zemesgrāmatas apliecība,
tostarp akts par telpu vai būvju nodošanu ekspluatācijā, inventarizācijas lieta ar
norādi par telpu nodošanas ekspluatācijā gadu, renovācijas vai pārbūves gadījumā
arī apliecinājuma karte par šo darbību veikšanu utt.
Nepieciešams arī pārliecināties par izvēlēto telpu atbilstību noteiktajam darbības
mērķim pēc to lietošanas funkcijas (piemēram, vairumtirdzniecības vai
mazumtirdzniecības telpas, rūpnieciskās ražošanas telpas un tml.), kā to paredz
Būvniecības likuma 21.pants.
dokumentu, kas apliecina
tiesības darboties
attiecīgajās būvēs

plāna kopiju teritorijai un
telpām, kurās darbosies
uzņēmums

UZŅĒMUMA ATZĪŠANA
Atzīšanai pakļauti dzīvnieku izcelsmes produktu ražotāji un pārstrādātāji un
neapstrādātu dzīvnieku izcelsmes produktu uzglabāšanas uzņēmumi.
Ja uzņēmums pakļauts atzīšanai, tad dienests piecu darbdienu laikā pēc
dokumentu saņemšanas tos izskata un vienojas ar pārtikas uzņēmumu par
atzīšanas procedūras sākuma laiku un gaitu.
Pārtikas uzņēmuma atzīšanas procedūru PVD pilnvaroti eksperti (jomu
speciālisti) sāk 20 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Atzīšanas process
notiek divās kārtās – vispirms eksperti vērtē uzņēmuma gatavību uzsākt
darbību, un pēc atļaujas saņemšanas trīs mēnešu laikā tiek vērtēta uzņēmuma
darbība.
Atzīšana, saskaņā ar cenrādi, ir maksas pakalpojums.
Dati par atzītajiem uzņēmumiem tiek ierakstīti PVD tīmekļa vietnē
www.pvd.gov.lv publicētajos atzīto uzņēmumu reģistros un uzņēmumam tiek
izsniegta atzīšanas apliecība.

Iesniedz pieteikumu vai iesniegumu:
elektroniski uz e-pasta adresi pvd@pvd.gov.lv
vai uard@pvd.gov.lv
klātienē PVD teritoriālajā struktūrvienībā,
kuras pārraudzības teritorijā atradīsies Tavs uzņēmums

ja nepieciešams, tad arī dokumentus (savstarpējos līgumus),
kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un
iekārtas
Pieteikumā darbības veidu izvēlies no PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu (objektu), to
pamatdarbības un papilddarbības veidu klasifikatora. Tur uzzināsi arī vairāk, vai Tavs izvēlētais
darbības veids ir pakļauts atzīšanai. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja
vēlēsies saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42 eiro.

nosūtot pa pastu atbilstošajai PVD struktūrvienībai

Pārtikas un veterinārais dienests iesaka pirms uzņēmuma
reģistrācijas iepazīties ar prasībām pārtikas uzņēmumiem
Personālam
Ja Tev nav profesionālā kvalifikācija
pārtikas nozares specialitātē, tad,
uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā,
jānoklausās trīs mācību stundas garš kurss
"Minimālās
higiēnas
prasības
pārtikas
uzņēmumā", par to saņemot apliecību. Tāpat
Tev būs nepieciešama personas medicīniskā
grāmatiņa ar ģimenes ārsta sniegtu atļauju
darboties pārtikas apritē.

IEPAZĪSTIES,
DARI, UN
MĒS TEV
PALĪDZĒSIM!

Paškontrolei
Paškontrole ir dokumentēts pasāHACCP kumu komplekss, kas nodrošina
pārtikas aprites posmu/produktu
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un
pārtikas uzņēmuma deklarētajām higiēnas,
kvalitātes
un
nekaitīguma
prasībām.
Paškontroles sistēma paredz novērst jebkuru
darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē
pārtikas nekaitīgumu, un nodrošina attiecīgas
pārtikas drošības procedūras. Paškontroles
pamatā – laba higiēnas un ražošanas prakse.
Pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma
drošas pārtikas apritei jeb HACCP paredz
katra pārtikas aprites posma uzraudzību
un analīzi ar mērķi noteikt iespējamos
apdraudējumus
pārtikai
un
izveidot
pasākumu sistēmu pārtikas piesārņojuma
novēršanai.
Pārtikas uzņēmumiem ir jāievieš un jāīsteno
uz HACCP principiem balstīta paškontroles
sistēma, kuras pamatā ir apdraudējumu

analīze pārtikas aprites posmos un kontroles
un uzraudzības pasākumi apdraudējumu
novēršanai.
Pārtikas preču marķējumam
(informācijas sniegšanai patērētājiem)
Marķējums ir teksti, ziņas, preču
zīmes, zīmolvārdi, attēls vai simbols, kas ir
saistīti ar pārtikas produktu, atrodas uz
jebkura iepakojuma, dokumenta, uzraksta,
etiķetes, aptveres vai uzlīmes, kura
pievienota produktam vai attiecas uz to. Tam
ir jābūt saprotamam vidusmēra patērētājam.
Marķējumā norāda informāciju par pārtikas
preci, tās nosaukumu, sastāvu, ražotāju vai
izplatītāju,
derīguma
termiņu,
nepieciešamības gadījumos uzglabāšanas un
lietošanas nosacījumus. Pārtikas preču
marķējuma vispārīgās un īpašās prasības ir
noteiktas ES un Latvijas normatīvajos aktos.
Izsekojamība
Tev būs jānodrošina iepirkto
izejvielu un pārtikas produktu,
iepakojamo materiālu uzskaite,
piegādātāju un saņēmēju uzskaite, lai
gadījumos, kad rastos draudi patērētāju
veselībai, varētu savlaicīgi atsaukt attiecīgos
produktus no tirdzniecības vai ražošanas.
Izsekojamības nodrošināšanā ir jāspēj
atbildēt uz šādiem jautājumiem:
Kas? Cik daudz? Kad saņemts? Kur nosūtīts?

TEV IR IDEJA
UN TU
VĒLIES
IESAISTĪTIES
PĀRTIKAS
APRITĒ?

Iesaistoties pārtikas apritē, Tev būs jāzina un
jāievēro vēl daudzas citas normatīvo aktu prasības!
Nebaidies! Sāc!

Konsultācijas par uzņēmuma reģistrēšanu un atzīšanu vari saņemt PVD
teritoriālajā struktūrvienībā, kuras teritorijā Tavs uzņēmums atradīsies.

www.pvd.gov.lv

