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NORMATĪVIE AKTI

Šobrīd spēkā:

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumi Nr.795 «Ķīmisko vielu un
maisījumu uzskaites kārtība un
datubāze» (stājās spēkā 2016.gada
12.janvārī).

*Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 7.panta otro daļu
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https://likumi.lv/ta/id/279100-kimisko-vielu-un-maisijumu-uzskaites-kartiba-un-datubaze


INFORMĀCIJAS PLŪSMA
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Ražotāji

Ievedēji
LV teritorijā

Datu bāzes turētājs

LVĢMC

TSK

VUGD

VDI

VI

VVD

Importētāji

DP



UZSKAITES KĀRTĪBA

 Persona, kura veic darbības ar ķīmiskajām vielām vai
maisījumiem (turpmāk – darbību veicējs), nodrošina
rakstisku šādas informācijas uzskaiti:

 Darbību veicējs vismaz reizi gadā veic ķīmisko vielu un

maisījumu inventarizāciju un atjauno šo minēto
informāciju.

 Ķīmisko vielu un maisījumu ražotājs vai persona, kas

ķīmisko vielu vai maisījumu ieved Latvijas teritorijā,
nodrošina sniegtās informācijas patiesumu.

 ķīmiskās vielas vai maisījuma 

nosaukums

 daudzums

 klasifikācija un marķējums

 ķīmiskās vielas vai maisījuma DDL
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PĀRSKATS

Pārskatu sniedz elektroniski izmantojot VSIA LVĢMC
uzturēto Vienoto vides informācijas sistēmu
(turpmāk – VVIS):
 par ķīmiskajām vielām vai maisījumiem virs 10

kilogramiem gadā, ja ķīmiskās vielas vai maisījumi
klasificēti kā:

 Acute Tox. 1  Carc. 1A  Muta. 1B  STOT SE 1

 Acute Tox. 2  Carc. 1B  Repr. 1A  STOT RE 1

 Acute Tox. 3  Muta. 1A  Repr. 1B  Asp. Tox. 1

 par ķīmiskām vielām un maisījumiem, kuriem saskaņā ar
regulas Nr.1907/2006 31.pantu un regulas Nr.1272/2008
I pielikumu ir nepieciešama DDL, ja to daudzums
pārsniedz 100 kilogramu gadā 5

https://meteo.lv/lapas/vide/parskatu-ievadisana/parskatu-ievadisana?id=1039&nid=376
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj/?locale=LV


ŠOBRĪD IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA (1)

 Dati par pārskata iesniedzēju:

juridiskās personas nosaukums un 
juridiskā adrese;

reģistrācijas numurs un datums 
Komercreģistrā;

tālruņa numurs;

elektroniskā pasta (turpmāk – e-pasts) 
adrese.

 Juridiskās personas 

struktūrvienība saziņai ārkārtas 
gadījumos, ja tāda ir izveidota:

tās nosaukums;

tālruņa numurs;

e-pasta adrese.
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 Pārskata 

aizpildītājs:
vārds, uzvārds;
amats;
tālruņa numurs;
e-pasta adrese.

 Atbildīgā persona:

vārds, uzvārds;
amats.



ŠOBRĪD IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA (2)
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I. DATI PAR ĶĪMISKO VIELU II. DATI PAR MAISĪJUMU

 tirdzniecības nosaukums  tirdzniecības nosaukums

 vispārpieņemtais nosaukums vai

nosaukums atbilstoši IUPAC
nomenklatūrai

 maisījuma sastāvā esošos ķīmisko

vielu nosaukumi

 ķīmiskās vielas CAS un EK numurs, 

ja pieejams

 maisījuma sastāvā esošo vielu CAS

un EK numuri, klasifikācija,
procentuālā koncentrācija

 vielas klasifikācija un marķējums  maisījuma klasifikācija un 

marķējums

 saražotais vai/ un  Latvijā ievestais 

daudzums, tonnās

 saražotais vai/ un  Latvijā ievestais 

daudzums, tonnās

 lietošanas joma atbilstoši 

tautsaimniecības nozares klasifikatora 
aktuālajai redakcijai (NACE)

 lietošanas joma atbilstoši 

tautsaimniecības nozares klasifikatora 
aktuālajai redakcijai (NACE)



ŠOBRĪD IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA (3)

I. DATI PAR ĶĪMISKO VIELU II. DATI PAR MAISĪJUMU

 kods atbilstoši rūpniecības

produkcijas klasifikācijai
(PRODCOM), ja ķīmisko vielu
importē Eiropas Savienībā

 kods atbilstoši rūpniecības

produkcijas klasifikācijai
(PRODCOM), ja maisījumu importē
Eiropas Savienībā

 ja ķīmiskā viela ir iekļauta

Eiropas Parlamenta un Padomes
2012. gada 4. jūlija Regulas (ES)
Nr.649/2012 par bīstamo ķīmisko
vielu eksportu un importu (turpmāk
– PIC regula) I pielikumā, norāda
valsti, no kuras ķīmiskā viela
ievesta Latvijas teritorijā

 ja maisījuma sastāvā ietilpst
ķīmiskā viela, kas ir iekļauta PIC
regulas I pielikumā, norāda
valsti, no kuras maisījums ievests
Latvijas teritorijā;

 ja maisījumā ietilpst ķīmiskās
vielas, kas ir gaistošie organiskie
savienojumi (GOS), norāda
produkta grupu

 uzglabāšanas vietu adreses  uzglabāšanas vietu adreses

 DDL  DDL

 Pārskata iesniegšanas datums
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https://echa.europa.eu/lv/regulations/prior-informed-consent/legislation
https://meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas-un-maisijumi/kimisko-vielu-datu-baze/kimisko-vielu-datu-baze?id=997&nid=397


PIC REGULA (ES) Nr.649/2012

 Regula par iepriekš norunātu piekrišanu (PIC,
Regula (ES) Nr. 649/2012) administrē noteiktu
bīstamu ķīmisko vielu importu un eksportu un
uzliek pienākumus uzņēmējsabiedrībām, kuras
vēlas eksportēt šīs ķīmiskās vielas uz valstīm
ārpus ES;

 Tās mērķis ir veicināt kopīgu atbildību un
sadarbību starptautiskajā tirdzniecībā ar
bīstamajām ķīmiskajām vielām un aizsargāt
cilvēku veselību un vidi.
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PIC REGULA (ES) Nr.649/2012

 Šī regula Eiropas Savienībā ievieš Roterdamas
konvenciju par iepriekš norunātu piekrišanu attiecībā uz
dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem
starptautiskajā tirdzniecībā;

 PIC regula attiecas uz aizliegtām vai stingri ierobežotām
vielām, kas minētas I pielikumā, kur iekļautas
rūpnieciskās ķīmiskās vielas, pesticīdi un biocīdi;

 Uz šo ķīmisko vielu eksportu attiecas divu veidu
prasības: eksporta paziņošanas un nepārprotamas
piekrišanas prasība.
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PIC REGULA (ES) Nr.649/2012
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PIC REGULA (ES) Nr.649/2012

12



PIC REGULA (ES) Nr.649/2012

 ePIC ir IT rīks, ko izveidojusi un uztur ECHA, lai
nodrošinātu, ka prasības saskaņā ar PIC regulu atbalsta
ar piemērotām IT sistēmām.

 ePIC ir trīs neatkarīgas saskarnes — viena paredzēta
nozares lietotājiem (uzņēmējsabiedrības), viena
paredzēta iestādes lietotājiem (ECHA, izraudzītās valsts
iestādes (LV - VSIA LVĢMC) un Komisija), bet viena
paredzēta muitas darbiniekiem.
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PIC REGULA (ES) Nr.649/2012
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PIC REGULA (ES) Nr.649/2012
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PIC REGULA (ES) Nr.649/2012
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PIC REGULA (ES) Nr.649/2012
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IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA (1)

 Komersantiem, kuriem ir pienākums iesniegt šo pārskatu,
jānoslēdz līgums ar VSIA «LVĢMC» par VVIS lietošanu datu
ievadei un pārskata iesniegšanai;

 VSIA «LVĢMC» izveido lietotāju/-us VVIS, veic lietotāja
reģistrāciju tīmekļvietnē: www.lvgmc.lv un par to informē
uz līguma pielikumā norādīto e-pasta adresi;

 Lai iegūtu pieeju ķīmijas pārskatam, ja ir mainījies
lietotājs/-i līguma par pārskata par darbībām ar
ķīmiskām vielām un maisījumiem iesniegšanu,
izmantojot VVIS, pielikumā, ir jāiesniedz iesniegums
(kurā norādīts līguma Nr. un tiek paskaidrots tas, vai tas
ir jauns lietotājs, kā arī norāda, ko darīt ar iepriekšējo
lietotāju - dzēst/ saglabāt) un jāaizpilda līguma
pielikums, kas pieejams www.meteo.lv;
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http://www.lvgmc.lv/
https://www.meteo.lv/lapas/vide/kimiskas-vielas-un-maisijumi/kimisko-vielu-datu-baze/kimisko-vielu-datu-baze?id=997&nid=397


IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA (2)

 Jaunam VVIS lietotājam būs nepieciešama autorizācija
VSIA «LVĢMC» tīmekļvietnē, jau esošs VVIS lietotājs
iekļūšanai sistēmā izmanto savu lietotājvārdu un paroli, un
var sākt darbu VVIS;

 Pārskatu par iepriekšējo kalendāro gadu VVIS iesniedz līdz
attiecīgā gada 1.martam.
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IZMANTOŠANA

 Dažādu Eiropas Savienību dalībvalstu ziņojumu

sagatavošana par vairāku direktīvu, regulu un konvenciju
ieviešanu šādās jomās:

par bīstamo ķīmisko vielu importu un eksportu;
gaistošo organisko savienojumu un siltumnīcefekta gāzu 
emisiju aprēķināšanu;
ANO Vispārējo Konvenciju par klimata pārmaiņām;
Konvenciju par pārrobežu piesārņojuma pārnesi lielos 
attālumos;
par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu jomā.

 Informācijas sniegšana par vielu apriti valstī dažādām

institūcijām pēc pamatota pieprasījuma.
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VSIA «LVĢMC» PIENĀKUMI

 Datu bāzes uzturēšana;

 Sniegtās informācijas atbilstības izvērtēšana MK noteikumu
prasībām;

 Sniegt apkopotu informāciju no datubāzes pēc atsevišķu valsts
iestāžu vai institūciju pamatota pieprasījuma;

 Nodrošināt piekļuvi informācijai sekojošām iestādēm, kas
nepieciešama to funkciju izpildei:

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;

 Drošības policijai;

 Veselības inspekcijai;

 Valsts vides dienestam;

 Valsts darba inspekcijai;

 Toksikoloģijas un sepses klīnikai.
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ELEKTRONISKA DATU BĀZE -
PRIEKŠROCĪBAS

 Elektroniska datu bāze ir drošs un ērts veids kā iesniegt

pārskatus;

 Ietaupīts laiks – iespēja ātrāk un ērtāk iesniegt pārskatus

elektroniskā veidā;

 Datu precizitāte – samazināta kļūdu iespēja, jo sistēmā

izmantotas dažādas loģiskās kontroles;

 Vienotās vides informācijas sistēmas (turpmāk – VVIS)

lietošana pārskata iesniegšanai ir bezmaksas;

 VVIS ir lietotāju atbalsts: atbalsts@lvgmc.lv un

chemdb@lvgmc.lv .
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mailto:atbalsts@lvgmc.lv
mailto:chemdb@lvgmc.lv


IESPĒJAS

 Elektroniski sagatavot pārskatu pievienojot iepriekš

aizpildītas ievadformas par ķīmisko vielu un maisījumu
(sistēmā – objekti: KV, KM un KVUV);

 Labot izveidoto informāciju par objektiem jebkurā

laikā;

 Izmantot izveidotus objektus iesniedzot pārskatus

turpmākajos gados;

 Ja objektam mainās kāds no parametriem (piem., kāda

maisījuma sastāvdaļa vai tās koncentrācija, klasifikācija)
ir iespēja kopēt līdzīgo objektu un, veicot nepieciešamās
izmaiņas, saglabāt to kā jaunu.
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PIEKĻUVE VVIS (1)

 Tīmekļvietnē www.lvgmc.lv nospiediet «Autorizācija»:

24

 Autorizācijas logā ievadiet savu e-pastu un saņemto paroli. Spiediet

«Ienākt».

http://www.lvgmc.lv/


PIEKĻUVE VVIS (2)

 Pēc tam spiediet «VIDE» un «PĀRSKATU IEVADĪŠANA»:
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PIEKĻUVE VVIS (3)

 Spiediet pogu «Statistikas pārskatu ievade»:
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PIEKĻUVE VVIS (4)

 Atveras sistēma, variet sākt darbu ar VVIS:
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IEVĒRĪBAI (1)

Pārskata izveides iespējas:

I. Izveidot VVIS visus vajadzīgos objektus (KV, KM,
KVUV), izmantojot sadaļu «Lietotāja objektu saraksts»,
tad ievietot tos pārskatā un ievadīt pārskata datus:
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IEVĒRĪBAI (2)

 II. Veidot objektus pārskata uzmetumā, ievietojot tos

pārskatā, un secīgi aizpildot kā arī saglabājot pārskata
datus.
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PĀRSKATA IZVEIDE (1)

 Lai varētu aizpildīt jaunu pārskatu, pēc pieslēgšanās

sistēmai, kreisajā izvēlnes sadaļā «Lietotāja galvenā
izvēlne», «Pārskatu saraksts», spiediet pogu
«Izveidot jaunu ķīmisko vielu un maisījumu
pārskatu».
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PĀRSKATA IZVEIDE (2)

 Atvērsies jaunā pārskata vispārīgā sadaļa, kur jānorāda

prasītā informācija:

31



PĀRSKATA IZVEIDE (3)

 Kad prasītā informācija ievadīta, spiež pogu

«Saglabāt»:
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PĀRSKATA IZVEIDE (4)

 Attiecībā uz pārskatiem VVIS ir trīs veidu objekti: 1)

ķīmiskā viela - objekts KV; 2) maisījums - objekts KM un
3)ķīmiskās vielas/ maisījuma uzglabāšanas vietas adrese -
objekts KVUV. Lai objektus ievietotu pārskatā, tie
vispirms sistēmā ir jāizveido.

 Izveidotos objektus, ja vien tiem nemainās kāds no

parametriem (piem., kāda maisījuma sastāvdaļa vai tās
koncentrācija, klasifikācija), varēs izmantot iesniedzot
pārskatus turpmākajos gados. Ja objektam mainās kāds no
parametriem, ir iespēja kopēt līdzīgo objektu un, veicot
nepieciešamās izmaiņas, saglabāt to kā jaunu.
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OBJEKTA KV IZVEIDE (1)

 Lai varētu ievadīt datus par KV, nospiediet «Dati par

ķīmisko vielu»,  «Jauns»:
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OBJEKTA KV IZVEIDE (2)

 Tiek atvērts jauns objekta KV reģistrācijas logs, ievadiet

objekta KV nosaukumu un nospiediet «Ievietot»:
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OBJEKTA KV IZVEIDE (3)

 Atveras logs ar ķīmiskās vielas identifikatora izvēles

iespējām (piemēram, ķīmiskā viela nonilfenols, CAS: 25154-
52-3):
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OBJEKTA KV IZVEIDE (4)

 Kad vajadzīgais ieraksts izvēlēts, ievadiet ķīmiskās vielas

tirdzniecības nosaukumu:
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OBJEKTA KV IZVEIDE (5)

 Norādiet klasifikāciju un marķējumu (ja ķīmiskā viela atrodama

regulas Nr.1272/2008 VI pielikumā, klasifikācija «ielasīsies»
no sistēmas, taču ir jānorāda atbilstošie drošības prasību
apzīmējumi):
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OBJEKTA KV IZVEIDE (6)

 Norādiet ķīmiskās vielas kodu atbilstoši rūpniecības

produkcijas klasifikācijai (PRODCOM), ja ķīmisko vielu
importē Eiropas Savienībā.

 Norādiet starptautisko bīstamo kravu pārvadājuma

marķējumu.

 Spiediet pogu «Saglabāt»:
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OBJEKTA KV IZVEIDE (7)

 Kad nospiesta poga «Saglabāt», tiek atvērts jauns bloks

«Pielikumu saraksts», kurā jāpievieno atbilstošā
ķīmiskās vielas DDL. Nospiediet «Pievienot», 

«Izvēlēties»:

40



OBJEKTA KV IZVEIDE (8)

 Izvēlieties atbilstošo failu datorā, nospiediet

«Saglabāt»:
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OBJEKTA KV IZVEIDE (9)

 Pievienotais pielikums tiks parādīts sistēmā un tad

vēlreiz ir jāspiež «Saglabāt»:
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OBJEKTA KV IZVEIDE (10)

 Jauna objekta KV izveide ir veikta, var aizvērt logu

«Jauna objekta KV reģistrācija»:
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OBJEKTS KV PĀRSKATĀ (1)

 Logā «Pārskats par darbībām ar ķīmiskām vielām

un maisījumiem» ir ielasījusies informācija no izveidotā
objekta, norādiet saražoto/ ievesto daudzumu (tonnās):
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OBJEKTS KV PĀRSKATĀ (2)

 Ja ķīmiskā viela ir iekļauta PIC regulas I pielikumā,

norāda valsti/-is un atbilstošo daudzumu, no kuras
ķīmiskā viela ievesta Latvijas teritorijā:
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*Ja ķīmiskā viela tiek importēta ES teritorijā (t.sk. Latvijā)
vai eksportēta uz valstīm ārpus ES ir jāsniedz paziņojumi
ePIC lietojumprogrammā: https://epic.echa.europa.eu/pic-
industry-web/index.xhtml

https://epic.echa.europa.eu/pic-industry-web/index.xhtml


OBJEKTS KV PĀRSKATĀ (3)

 Norāda ķīmiskās vielas lietošanas jomu atbilstoši

tautsaimniecības nozares klasifikatora aktuālajai redakcijai
(NACE):
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OBJEKTS KV PĀRSKATĀ (4)

 Norāda ķīmiskās vielas uzglabāšanas vietu adreses,

spiediet «Jauns»:
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OBJEKTA KVUV IZVEIDE (1)

 Atvērsies jauns logs «Jauna objekta KVUV

reģistrācija»:
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OBJEKTA KVUV IZVEIDE (2)

 Ievadiet objekta adresi, nospiediet pogu «Saglabāt»:
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OBJEKTS KVUV PĀRSKATĀ (1)

 Aizver logu «Jauna objekta KVUV reģistrācija», 

logā «Pārskats par darbībām ar ķīmiskām vielām un
maisījumiem» ir ielasījusies informācija no izveidotā
objekta KVUV. Nospiež «Saglabāt vielu», dati par šo
ķīmisko vielu ir saglabāti pārskatā.
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OBJEKTA KV IZVEIDE

 Lai veidotu nākamo KV objektu, spiež pogu «Pievienot

ķīmisko vielu» un sistēmā atveras jauns bloks datu
ievadei:

51



JAUNA VIELAS IERAKSTA IZVEIDE 
VVIS (1)

 Ja atbilstošais ķīmiskās vielas ieraksts netiek atrasts

sistēmā,  spiediet pogu «Jauns»:
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JAUNA VIELAS IERAKSTA IZVEIDE 
VVIS (2)

 Pievienojiet ķīmisko vielu un tās pieejamos

identifikatorus, atveras jauns logs «Ķīmisko vielu
sasaiste», kur iespējams pievienot ierakstus, izmantojot
pogu «Jauns»:
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JAUNA VIELAS IERAKSTA IZVEIDE 
VVIS (3)

 Tātad, lai pievienotu attiecīgo ķīmiskās vielas

identifikatoru, piem., CAS:29455-11-6, jānospiež poga
«Jauns», tad ievada CAS nr. un nospiež «Saglabāt»:
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JAUNA VIELAS IERAKSTA IZVEIDE 
VVIS (4)

 Tādā veidā pievieno arī ķīmiskās vielas nosaukumu,

izmantojot pogu «Jauns» un nospiež «Saglabāt»:
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JAUNA VIELAS IERAKSTA IZVEIDE 
VVIS (5)

 Kad ķīmiskās vielas nosaukums un pieejamie identifikatori

norādīti, esiet pārliecinājušies, ka ievadītie dati ir pareizi
(kļūdainu ierakstu šajā posmā ir iespējams izlabot, lietojot
pogu «Labot»),  spiediet pogu «Saglabāt»:
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JAUNA VIELAS IERAKSTA IZVEIDE 
VVIS (6)

 Izveidotais jaunais ieraksts (ķīmiskās vielas nosaukums

un CAS nr.) ielasās sistēmas KV objektā:
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OBJEKTA KM IZVEIDE (1)

 Lai varētu ievadīt datus par KM, nospiediet «Dati par

maisījumu»,  «Jauns»:
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OBJEKTA KM IZVEIDE (2)

 Tiek atvērts jauns objekta KM reģistrācijas logs, ievadiet

objekta nosaukumu, tirdzniecības nosaukumu un norādiet
maisījuma sastāvu,  nospiediet «Ievietot»:

59



OBJEKTA KM IZVEIDE (3)

 Atveras logs ar ķīmiskās vielas identifikatora izvēles

iespējām, lai pievienotu maisījuma sastāvā ietilpstošās
ķīmiskās vielas:
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OBJEKTA KM IZVEIDE (4)

 Norādiet maisījuma sastāvdaļu klasifikāciju (ja ķīmiskā

viela atrodama regulas Nr.1272/2008 VI pielikumā,
klasifikācija «ielasīsies» no sistēmas), procentuālo
koncentrāciju un GOS produkta grupu:
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OBJEKTA KM IZVEIDE (5)

 Norādiet maisījuma klasifikāciju un marķējumu, kodu

atbilstoši rūpniecības produkcijas klasifikācijai (PRODCOM),
ja maisījumu importē Eiropas Savienībā un starptautisko
bīstamo kravu pārvadājuma marķējumu:
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OBJEKTA KM IZVEIDE (6)

 Spiediet pogu «Saglabāt» un tiek atvērts jauns bloks

«Pielikumu saraksts», kurā jāpievieno atbilstošā
maisījuma DDL:
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OBJEKTA KM IZVEIDE (7)

 Pievienotais pielikums tiks parādīts sistēmā un tad

vēlreiz ir jāspiež «Saglabāt»:
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OBJEKTA KM IZVEIDE (8)

 Jauna objekta KM izveide ir veikta, var aizvērt logu

«Jauna objekta KM reģistrācija»:
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OBJEKTS KM PĀRSKATĀ (1)

 Logā «Pārskats par darbībām ar ķīmiskām vielām

un maisījumiem» ir ielasījusies informācija no izveidotā
objekta (sastāvs, klasifikācija un marķējums, GOS produktu
grupa), norādiet daudzumu saražotajam/ ievestajam Latvijā
(tonnās):
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OBJEKTS KM PĀRSKATĀ (2)

 Ja maisījuma sastāvā ietilpst ķīmiska viela, kas ir iekļauta

PIC regulas I pielikumā, jānorāda valsti/-is un
atbilstošo daudzumu, no kuras maisījums ievests Latvijas
teritorijā;

 Norādiet maisījuma lietošanas jomu atbilstoši

tautsaimniecības nozares klasifikatora aktuālajai redakcijai
(NACE):

67

*Ja maisījums, kas satur PIC regulas I pielikuma vielu, tiek importēts ES

teritorijā (t.sk. Latvijā) vai eksportēts uz valstīm ārpus ES ir jāsniedz paziņojumi
ePIC lietojumprogrammā: https://epic.echa.europa.eu/pic-industry-
web/index.xhtml

https://epic.echa.europa.eu/pic-industry-web/index.xhtml


OBJEKTS KM PĀRSKATĀ (3)

 Norāda maisījuma uzglabāšanas vietu adreses. Ja adrese

jau izveidota, to izvēlas no sistēmas, ja nepieciešama
jauna, tad veido spiežot «Jauns»:
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OBJEKTS KM PĀRSKATĀ (4)

 Nospiežot «Saglabāt maisījumus», dati par šo

maisījumu tiek saglabāti pārskatā.

 Lai veidotu nākamo KM objektu, spiež pogu «Pievienot

maisījumu» un sistēmā atveras jauns bloks datu ievadei.
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PĀRSKATA IESNIEGŠANA

 Ja esat ievadījuši pārskatā visus nepieciešamos datus par

ķīmiskām vielām un maisījumiem, kā arī esiet pārliecināti,
ka informācija vairs netiks papildināta un vēlaties pārskatu
iesniegt izskatīšanai VSIA «LVĢMC», spiediet pogu
«Iesniegt»:
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 VSIA «LVĢMC» novērtē iesniegtā pārskata atbilstību MK

Nr.795, un, ja pārskatā sniegtā informācija ir nepilnīga,
pieprasa pārskata iesniedzējam iesniegt precizējumus.
Iesniegtais pārskats tiks atdots labošanai. Ja viss būs
kārtībā, tas tiks apstiprināts. Par pārskatu statusu maiņām
lietotājs saņems VVIS ziņu e-pastā.



ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (1)

 Visu pārskatam vajadzīgo objektu (KV; KM; KVUV)

izveide/ labošana ir iespējama jebkurā laikā,
izmantojot VVIS sadaļu «Lietotāja objektu
saraksts»:
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (2)

 Pārskata izveide par iepriekšējo kalendāro gadu būs
iespējama no attiecīgā gada 1.janvāra.

 Pārskata rediģēšana VVIS iespējama līdz tā
iesniegšanai (statuss «Uzmetums») vai arī ja pārskats
ir atgriezts papildināšanai/ labošanai (statuss
«Labošanā»).

 Iepriekš VVIS izveidotie objekti (KV; KM; KVUV) ir
izmantojami sniedzot pārskatus turpmākajos gados:
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (3)
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (4)
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (5)

 Sistēmā ir iestrādāta klasifikācijas atbilstība

saskaņā ar CLP regulu (tas nozīmē: bīstamības
piktogramma  bīstamības klase un kategorija 

bīstamības apzīmējuma kods (H frāze)), piemēram :
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (6)
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (7)
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (8)
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (9)
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (10)
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (11)

 Ražotājs drīkst piemērot apkopotos prioritātes

principus (CLP regulas 26.pants).
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (12)
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (13)

 Vispirms vielas tiek meklētas VVIS, un tikai tad, ja
meklētās vielas ieraksts sistēmā neeksistē, tiek
veikta jauna ieraksta izveide sistēmā. Nekorekti
veidotie vielu ieraksti VVIS tiek dzēsti!

 Vielas sistēmā meklē pēc viena no četriem
iespējamiem identifikatoriem (vai nu pēc CAS, vai
EC, vai nosaukuma daļas, vai indeksa numura
CLP VI pielikuma vielām), meklēšanai divus un
vairāk parametrus reizē neizmanto!
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (14)

Vielas meklēšana VVIS pēc nosaukuma daļas: 

84



ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (15)

 Labojot objektu informāciju no pārskata, atceramies šīs
izmaiņas saglabāt arī pārskatā (tas nozīmē, ka jānospiež
poga «Saglabāt vielu/ maisījumu» pārskata logā,
pēc tam, kad ir veikti labojumi kļūdainajā KV/KM/KVUV
objektā un tas ir saglabāts objekta rediģēšanas logā
VVIS), pretējā gadījumā pārskatā būs joprojām
nekorekti dati un pārskats tiks atgriezts labošanai
vēlreiz.
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (16)

 Darbību secība labojot kļūdas pārskatā:

 logā «Pārskats par darbībām ar ķīmiskām vielām un
maisījumiem» klikšķinām uz kļūdainā objekta
nosaukuma - zem pārskata tabulas parādās «Dati par
maisījumu ABC»;

 Veram vaļā DDL un skatāmies, kas trūkst, kas nav norādīts
VVIS;

 Spiežam pogu «Labot» pārskata tabulas galā pretī
konkrētajam kļūdainajam objektam, blakus pārskata logam
atveras objekta logs «Labot objekta KM datus», tur
veicam nepieciešamos labojumus – pieliekam trūkstošos
H, P vai EUH apzīmējumus, vai labojam sastāvu, sastāvdaļu %
konc., ADR klasi, vienvārdsakot visu, kas nu norādīts
konkrētajā gadījumā;
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ATCERĒTIES UN ŅEMT VĒRĀ (17)

 Kad kļūdu labojums veikts, spiežam pogu “Saglabāt”
objekta loga apakšā un gaidām , kad sistēma saglabās.
Kad sistēma ir saglabājusi logu «Labot objekta KM
datus» ar krustiņu aizveram un pārskata logā zem
pārskata tabulas, kur ir jau ielasījušies izlabotie dati par
konkrēto maisījumu spiežam zaļo pogu «Saglabāt
maisījumu» un gaidām, kamēr sistēma pārglabā
izlabotos datus (pretējā gadījumā pārskats tiks atkārtoti
iesniegts ar tām pašām kļūdām, kas jau bija sākotnēji.
Objekti sistēmā glabājas neatkarīgi no pārskata, veicot
izmaiņas tikai objektos, pārskats automātiski
nemainās!).

 Ķeramies pie nākošā kļūdainā objekta pārskatā!
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KLASIFIKĀCIJA UN MARĶĒJUMS

 PALĪGMATERIĀLS «KLASIFIKĀCIJA UN MARĶĒJUMS SASKAŅĀ 

AR CLP REGULU»
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https://www.meteo.lv/lapas/paligmaterials-klasifikacija-un-markejums-saskana-ar-clp-regulu-?&id=2234


REACH UN CLP PALĪDZĪBAS DIENESTA VEIDOTIE 
PALĪGMATERIĀLI

89

 Piktogrammas.pdf

 Klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP regulu (EK) Nr.1272/2008 un tās
grozījumiem 8 ATP (ES) 2016/918

 Bīstamības apzīmējumu pilnie teksti (H un EUH apzīmējumi) CLP regulā (EK)
Nr.1272/2008 un tās grozījumos 8 ATP regula (ES) Nr.2016/918

 Drošības prasību apzīmējumu pilnie teksti (P apzīmējumi) CLP regulā (EK)
Nr.1272/2008 un tās grozījumos 8 ATP regulā (ES) Nr. 2016/918

http://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Piktogrammas(3).pdf
https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Markejuma elementi_ 8ATP_11_07_2017(1).pdf
https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/H un EUH frazes_8ATP_11_07_2017.pdf
https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Drosibas prasibu apzimejumi _8ATP_11_07_2017.doc


PALDIES PAR UZMANĪBU! 

Sibilla Lerha
sibilla.lerha@lvgmc.lv

chemdb@lvgmc.lv
Tālr.: 67032028

www.lvgmc.lv
90

mailto:sibilla.lerha@lvgmc.lv
mailto:chemdb@lvgmc.lv
http://www.lvgmc.lv/

