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Veselības ministrija 

vm@vm.gov.lv  

Veselības inspekcija 

vi@vi.gov.lv  

Zināšanai: Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija 

pasts@varam.gov.lv 

 

Ekonomikas ministrija 

pasts@em.gov.lv 
 

Labklājības ministrija 

lm@lm.gov.lv  
   

 

Par atļauju ražot dezinfekcijas līdzekļus 

 

 

 Ķīmisko vielu likuma 4. pantā ir noteikts, ka VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” (turpmāk - LVĢMC) darbojas kā kompetentā iestāde saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu 

piedāvāšanu tirgū un lietošanu (turpmāk – Regula (ES) Nr. 528/2012) prasībām. 

 COVID-19 vīrusa izplatības dēļ ir būtiski pieaudzis pieprasījums pēc dezinfekcijas 

līdzekļiem gan no patērētāju, gan no profesionālo lietotāju puses.   

Ņemot vērā augstāk minēto un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu 

Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, LVĢMC informē, ka tiek piemērota 

Regulas (ES) Nr. 528/2012 55. panta 1. punkta iespēja atļaut uz laikposmu, kas 

nepārsniedz 180 dienas, ierobežotai un kontrolētai lietošanai kompetentās iestādes 

uzraudzībā piedāvāt tirgū vai lietot biocīdu, kas neatbilst Regulā (ES) Nr. 528/2012 

noteiktajiem atļaujas piešķiršanas nosacījumiem, ja šāds pasākums ir vajadzīgs sabiedrības 

veselības apdraudējuma dēļ, ko nevar apturēt ar citiem līdzekļiem. 

Atkāpe no prasībām tiek piemērota Latvijas aptiekās ražotajiem roku 

dezinfekcijas līdzekļiem (1. produktu veids), kas atbilst Pasaules Veselības 

organizācijas (turpmāk - PVO) ieteiktajam formulējumam Nr. 1 – etanols (CAS Nr. 64-

17-5), ūdeņraža peroksīds (CAS Nr. 7722-84-1), glicerīns (CAS Nr. 56-81-5) un destilēts 

ūdens (pilns formulējuma apraksts PVO tīmekļa vietnē). 

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra regulas (ES) Nr. 

1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu 17. panta  
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prasības, LVĢMC iesaka norādīt šādu informāciju par augstāk minētā dezinfekcijas līdzekļa 

bīstamību un lietošanu: 

Roku dezinfekcijas līdzeklis, kas izgatavots saskaņā ar Pasaules Veselības 

organizācijas ieteikto sastāvu. 

Satur: etanolu, ūdeņraža peroksīdu, glicerīnu. 

 

 

Bīstami 

Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

Sargāt no bērniem. 

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas 

liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. 

Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. 

Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 

 

Uz plaukstas uzklājiet dezinfekcijas līdzekli, pārklājiet visu roku virsmu un 

berzējiet rokas, līdz tās ir sausas. 

Tikai ārīgai lietošanai. 

 

Atkāpe no Regulas (ES) Nr. 528/2012 prasībām tiek piemērota 180 dienas no šīs 

vēstules parakstīšana datuma. 

 

 

 

 

Valdes loceklis   paraksts*     E.Zariņš 

 

 

 

 
Anta Jantone 

67770058 

anta.jantone@lvgmc.lv  
  
 

 

 

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 

mailto:anta.jantone@lvgmc.lv

