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Paziņojums uztura bagātinātāja reģistrācijai
1. Uztura bagātinātājs
Uztura
bagātinātāja
nosaukums

Brīvi izvēlētajam nosaukumam jānodrošina uztura
bagātinātāja identitāte.
Tas nedrīkst būt identisks ar Latvijā reģistrētu
uztura bagātinātāju vai zāļu nosaukumu, un tam ir
jāsakrīt ar citos iesniegtajos dokumentos
(piemēram, marķējuma tekstā latviešu valodā,
oriģināliepakojumā) norādīto.

Ražotājs

Uzņēmuma
nosaukums,
reģistrācijas
numurs
(fiziskai personai
– vārds, uzvārds,
personas kods)
Valsts
Adrese (fiziskai
personai –
deklarētās
dzīvesvietas
adrese)
Kontakttālruņa
numurs un
elektroniskā pasta
adrese sarakstei ar
dienestu
Pagatavojuma veids1

Jānorāda visa paziņojuma veidlapā minētā
informācija par ražotāju. Tai ir jāsakrīt ar citos
iesniegtajos dokumentos norādīto.
Gadījumā, ja produktu ražo vairāki ražotāji, ir
jāiekļauj informācija par katru no tiem.
Latvijas ražotājam ir jābūt reģistrētam PVD
https://registri.pvd.gov.lv/ur

Jābūt norādītam pagatavojuma veidam, kādā uztura
bagātinātājs tiks piedāvāts tirgū, piemēram, tablete,
kapsula, pulveris, un tam jāsakrīt ar citos
iesniegtajos dokumentos norādīto.
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Fasējuma vienības lielums 2
Jānorāda pilns fasējuma vienības lielums (ne tikai
produkta sastāvā esošo uzturvielu daudzums),
piemēram, tabletes pa 0,5 g, un tam ir jāsakrīt ar
citos iesniegtajos dokumentos. Jāņem vērā, ka
kapsulām fasējuma vienības lielumu veido kapsulas
apvalka un tās satura kopējā masa.
Iepakojuma vienības lielums3
Jānorāda visi iepakojuma veidi, ar kādiem produkts
tiks piedāvāts Latvijas tirgū, piemēram, 30 vai 60
tabletes.
Ieteicamā dienas deva4
Piemēram, 2 tabletes. Gadījumā, ja produkta
ieteicamās dienas devas dažādām patērētāju
grupām ir atšķirīgas, paziņojumā ieteicamo dienas
devu norāda katrai konkrētai patērētāju grupai
atsevišķi, piemēram, bērniem no 12 – 18 g.v. – 1
kapsula, pieaugušajiem – 2 kapsulas, vai to norāda
robežās no mazākās līdz lielākajai ieteicamajai
dienas devai, piemēram, 1 – 2 kapsulas dienā.
Piezīmes.
1 Piemēram, tabletes, kapsula, pulveris.
2 Piemēram, tabletes pa 0,5 g.
3 Piemēram, 30 tabletes. Ja uztura bagātinātājs tiks piedāvāts ar dažādu veidu garšu, lūdzam tos norādīt
šajā sadaļā.
4 Piemēram, 2 tabletes dienā.

2. Sastāvdaļas
Nr.p.k.

Sastāvdaļa 5

Daudzums maksimālajā
ieteicamajā dienas devā un
mērvienība 6

Sadaļā jāietver informācija par produkta sastāvdaļām, norādot to daudzumus
maksimālā ieteicamā dienas devā. Jāņem vērā, ka sastāvdaļa ir jebkura viela vai
produkts, tostarp aromatizētāji, pārtikas piedevas un pārtikas fermenti, ko lieto
ražošanas procesā.
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VITAMĪNIEM UN MINERĀLVIELĀM PAPILDUS
JĀNORĀDA TO ĶĪMISKO SAVIENOJUMU VEIDS.

AUGU IZCELSMES SASTĀVDAĻĀM PAPILDUS JĀNORĀDA:
ZINĀTNISKAIS BOTĀNISKAIS NOSAUKUMS LATVIEŠU UN LATĪŅU
VALODĀ,
IZMANTOTĀ DAĻA (PIEMĒRAM, ZIEDI, SAKNE)
PAGATAVOJUMA VEIDS (PIEMĒRAM, PULVERIS, EKSTRAKTS,
IZVILKUMS).
AUGU EKSTRAKTAM JĀNORĀDA AUGA ATTIECĪBA PRET
EKSTRAKTU.
Piezīmes.
5 Ja uztura bagātinātāja sastāvdaļās ir vitamīni vai minerālvielas, norāda to ķīmisko savienojumu veidus.
Augiem norāda to zinātnisko botānisko nosaukumu latviešu un latīņu valodā, auga izmantoto daļu
(piemēram, ziedi, sakne) un tā pagatavojuma veidu (piemēram, pulveris, ekstrakts, izvilkums). Augu
ekstraktam papildus norāda auga attiecību pret ekstraktu.
6 Visu sastāvdaļu daudzumus norāda maksimālajā dienas devā (piemēram, ja uztura bagātinātāju ir
paredzēts lietot 1 – 3 tabletes dienā, sastāvdaļu daudzumus ir jānorāda 3 tabletēs).

3. Uzņēmums
(par pārtikas produktu informāciju atbildīgais pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs)
Uzņēmums
(nosaukums,
reģistrācijas numurs)
(fiziskai personai – vārds,
uzvārds, personas kods)
Adrese (juridiskā un faktiskā)
(fiziskai personai – deklarētās
dzīvesvietas adrese)
Kontaktpersona
Kontakttālruņa numurs un
elektroniskā
pasta
adrese
sarakstei ar dienestu
Piezīmes

Jānorāda visa paziņojuma veidlapā minētā
informācija, un tai jāsakrīt ar citos iesniegtajos
dokumentos norādīto.
Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti
pārtikas apritē, ir jābūt reģistrētiem PVD
https://registri.pvd.gov.lv/ur

4. Uzņēmums, kas iesniedz paziņojumu
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Uzņēmums (nosaukums,
reģistrācijas numurs)
(fiziskai personai – vārds,
uzvārds, personas kods)
Adrese (juridiskā un faktiskā)
(fiziskai personai – deklarētās
dzīvesvietas adrese)
Kontaktpersona
Kontakttālruņa numurs un
elektroniskā pasta adrese sarakstei
ar dienestu
Piezīmes

Jānorāda visa paziņojuma veidlapā
informācija.

minētā

5. Paziņojumam pievienotie dokumenti
1. Marķējuma teksta paraugs 7 latviešu valodā uz
lpp.
2. Marķējuma paraugs oriģinālvalodā (piemēram, kastīte, etiķete vai arī skaidri redzama
fotokopija no iepakojuma oriģināla ar salasāmu tekstu, vai makets ieskanētā veidā)
eks.
3. Citi dokumenti8
lpp.
Piezīmes.
7 T.sk. marķējumam pievienotā informācija (lietošanas pamācības paraugs vai cita informācija, ja tāda
tiks pievienota iepakojumam).
8 Iesniedzot dokumentus ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību, katrai jaunai administratīvajai lietai klāt ir
jāpievieno pilnvarojumu apliecinošs dokuments vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta šī
dokumenta kopija. Uzņēmumam, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, parakstot
dokumentus un/vai izdodot pilnvaru, kura paredzēta iesniegšanai PVD, ir jāpievieno klāt dokumentus,
no kuriem var nepārprotami secināt, ka dokumenta parakstītājam un/vai pilnvaras devējam ir tiesības
pārstāvēt uzņēmumu.

6. Informācija par valsts nodevas nomaksu9
Valsts nodevas maksātājs
(uzņēmuma nosaukums, fiziskai
personai – vārds un uzvārds)
Maksājuma datums
Samaksātā summa

Valsts nodevu maksā pirms dokumentu iesniegšanas
PVD. To var izdarīt kredītiestādē vai citā finanšu
iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas paskaitījumus.
Rekvizīti valsts nodevas maksājuma veikšanai ir
sekojoši:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV37TREL1060160919900

Piezīme. 9 Sadaļu aizpilda, ja maksājumu veic kredītiestādē.
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7. Dienesta lēmuma saņemšanas veids
Dokumentu vēlos saņemt 
(atzīmēt tikai vienu no saņemšanas veidiem)
1. Uz oficiālo elektronisko adresi
(ja personai ir aktivizēts oficiālās
elektroniskās adreses konts) vai
elektroniskā
pasta
adresi
(lēmums parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu)
2. Personīgi, ierodoties klātienē
Pārtikas un veterinārajā dienestā
(iepriekš sazinoties pa tālruni
67095271)
3. Pa pastu

☐
______________________________________
(e-pasta adrese)

☐

☐

__________________________________________
(pasta adrese)

8. Apliecinājums
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, paziņojumā un tam pievienotajos dokumentos
norādītā informācija ir atbilstoša.

Personai, kura paraksta dokumentus ir jābūt tiesīgai
tos parakstīt (skat. paziņojuma 8. piezīmi).
(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts) 10

(datums) 10
Piezīme. 10 Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
•
•

Marķējuma teksta paraugu latviešu valodā lūdzam nosūtīt arī elektroniski uz PVD e-pasta adresi
– nrd@pvd.gov.lv.
Papildus informācija par uztura bagātinātāju reģistrāciju ir pieejama PVD mājaslapā
www.pvd.gov.lv sadaļā Pārtikas uzraudzība>Pārtikas produktu reģistrācija.

