
DĀRGMETĀLI, DĀRGAKMEŅI UN TO IZSTRĀDĀJUMI (MARĶĒŠANAS 
PRASĪBAS) 

 

DARBĪBAS JOMA 

Jebkurš juvelierizstrādājums vai cits priekšmets, kurš pilnīgi vai daļēji ir izgatavots no dārgmetāliem 
vai to sakausējumiem. 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJAS SNIEGŠANA 

Preces ir pakļautas iepriekšējas atļaujas sniegšanas procedūrai. Atbildīgā iestāde par iepriekšējas 
atļaujas sniegšanu ir “Latvijas proves birojs”, VSIA (tālrunis: +371 67216485, epasts: 
prove@prove.lv). 

 

LATVIJAS NORMATĪVIE AKTI 

• Likums "Par valsts proves uzraudzību" 

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 1525, 2009. g. 22. decembris, "Dārgmetālu izstrādājumu 
zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs" 

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 885, 2009. g. 11. augusts, "Kārtība, kādā reģistrējami 
saimnieciskās darbības veicēju personiskie zīmogi darbam ar dārgmetāla izstrādājumiem" 

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 855, 2009. g. 4. augusts, "Noteikumi par Eiropas Savienības 
dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un 
neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes 
iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai 
proves zīmogi" 

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 759, 2006. g. 12. septembris, "Noteikumi par gada atšķirības 
zīmi dārgmetālu izstrādājumiem" 

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 367, 2002. g. 20. augusts, "Kārtība, kādā reģistrējamas 
saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, 
to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to 
izstrādājumu uzglabāšanas kārtība" 
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KONTAKTI 

PAR NORMATĪVAJIEM AKTIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE 

Finanšu ministrija 
Internets: www.fm.gov.lv 
Tālrunis: +371 67095689, +371 67095578 
E-pasts: pasts@fm.gov.lv 

TIRGUS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE 

VSIA "Latvijas proves birojs" 
Internets: www.prove.lv  
Tālrunis: +371 67216485 
E-pasts: prove@prove.lv  

 

BŪTISKĀKĀS PRASĪBAS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEIKŠANAI 

Būtiskākās prasības, lai pārdotu dārgmetālu izstrādājumus Latvijā, ir šādas: 

• Saimnieciskās darbības veikšanas vietām jābūt reģistrētām “Latvijas proves birojs”, VSIA, 

• Izstrādājumiem jābūt zīmogotiem ar ES, Šveices Konfederācijas, Turcijas vai EEZ pilnvarotu un 
neatkarīgu proves iestāžu zīmogiem, 

• Izstrādājumiem jābūt atbilstoši marķētiem. 

 

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS AR DĀRGMETĀLIEM, DĀRGAKMEŅIEM UN TO IZSTRĀDĀJUMIEM 
VIETU REĢISTRS 

Pirms saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem uzsākšanas 
darbības vieta ir jāreģistrē Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to 
izstrādājumiem vietu reģistrā , kuru uztur "Latvijas proves birojs", VSIA. 

Lai reģistrētu saimnieciskās darbības veikšanas vietu, vai, lai atjaunotu informāciju reģistrā, 
"Latvijas proves birojs", VSIA ir jāiesniedz pieteikums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 367, 2002. g. 20. augusts, "Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar 
dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas 
kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība". 
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