
RŪPNIECĪBAS VIELAS (IZMANTOŠANAS UN APRITES PRASĪBAS) 

 

TVĒRUMS 

Latvijā kontrolējamās II un III saraksta narkotiskās  un psihotropās vielas, šo vielu atvasinājumi, 
izomēri, struktūranalogi, aktīvie metabolīti, esteri, ēteri un sāļi (ieskaitot atvasinājumu, izomēru, 
struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļus), kā arī prekursori un neklasificētās vielas, 
kuras atļauts izmantot rūpniecībā 

 

LATVIJAS NOTEIKUMI 

• Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 74 "Kārtība, kādā Latvijā kontrolējamās 
II un III saraksta narkotiskās vielas, psihotropās vielas un prekursorus izmanto rūpniecībā" 

• Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma VII1 nodaļa 

• Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija noteikumi Nr. 367 "Prekursoru operatoru un prekursoru 
lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība" 

• Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra noteikumi Nr. 505 "Latvijā kontrolējamo neklasificēto 
vielu aprites kārtība" 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

Lai saņemtu atļauju, licenci vai reģistrāciju vielu izmantošanai rūpniecībā, persona Zāļu valsts 
aģentūrā iesniedz iesniegumu 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

PAR NOTEIKUMIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE 
Latvijas Republikas Veselības ministrija 
Mājaslapas adrese: www.vm.gov.lv 
Tālr.: +371 67876000 

E-pasts: vm@vm.gov.lv 
 
PAR ATĻAUJU, LICENŠU VAI REĢISTRĀCIJAS IZSNIEGŠANU ATBILDĪGĀ IESTĀDE 
Zāļu valsts aģentūra 
Mājaslapas adrese: www.zva.gov.lv 
Tālr.: +371 67078424; +371 29447659 
E-pasts: info@zva.gov.lv 
 
TIRDZNIECĪBAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE 
Veselības inspekcija 
Mājaslapas adrese: www.vi.gov.lv 
Tālr.: +371 67081600 
E-pasts: vi@vi.gov.lv 
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GALVENĀS PRASĪBAS TIRGUS DALĪBNIEKIEM 

Attiecībā uz II un III saraksta vielām 

• Atļaujas saņēmējs visas darbības ar vielām uzskaita elektroniski speciāli tam paredzētā žurnālā 

• Atļaujas saņēmējs 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām, izmantojot Zāļu valsts aģentūras 
tīmekļvietnē pieejamo tiešsaistes formu, elektroniski iesniedz Zāļu valsts aģentūrā ceturkšņa 
pārskatu par vielu apriti 

• Personas, kuras iepērk, saņem, izlieto, uzglabā vai iznīcina vielas, izstrādā instrukciju visām 
darbībām ar vielām atbilstoši darba specifikai 

• Saņemot un nododot vielu, katram sūtījumam pievieno pavadzīmi, kurā norādīts vielas 
nosaukums un daudzums 

• Vielas uzglabā atsevišķā slēdzamā telpā, slēdzamā metāla skapī, kas piestiprināts pie sienas vai 
grīdas, vai seifā. Atsevišķo telpu, skapi vai seifu aprīko ar signalizāciju, kas ir savienota ar 
centralizēto apsardzes tīklu 

• Par vielu iznīcināšanu vai nodošanu bīstamo atkritumu apsaimniekošanai sastāda attiecīgi 
iznīcināšanas aktu vai pieņemšanas un nodošanas aktu 

 
Attiecībā uz prekursoriem 

• Prekursoru operators izdod iekšējās kārtības noteikumus par prekursoru apriti, nosakot tajos 
personu, kura ir atbildīga par prekursoru aprites uzraudzību 

• Prekursoru operators un prekursoru lietotājs reizi ceturksnī iesniedz Zāļu valsts aģentūrai 
informāciju par saviem darījumiem ar prekursoriem. 

• Prekursoru operators norāda eksporta atļaujas numuru visos attiecīgajos muitas dokumentos 
(eksporta un importa deklarācijās) 

• Prekursoru operators nodrošina to, ka, prekursorus transportējot, eksporta un importa atļaujas 
kopijas tiek pievienotas kravai un iesniegtas muitas punktā 

 
Attiecībā uz neklasificētām vielām 

• Zāļu valsts aģentūra uztur Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu sarakstu, kā arī publicē to 
tīmekļvietnē www.zva.gov.lv 

• Latvijas teritorijā ir aizliegts ievest vielas, kuras iekļautas Latvijā kontrolējamo neklasificēto 
vielu saraksta B daļā  

• Latvijas teritorijā ir aizliegts ievest vielas, kuras iekļautas Latvijā kontrolējamo neklasificēto 
vielu saraksta A daļā un par kurām ir pamats uzskatīt, ka to izmantošanas mērķis ir narkotisko 
vai psihotropo vielu izgatavošana 

• Persona, kura piedalās neklasificēto vielu apritē (jeb operators), izstrādā instrukcijas par 
konkrētām darbībām attiecībā uz neklasificēto vielu apriti. 

• Operators visas darbības ar neklasificētajām vielām uzskaita elektroniski īpaši tam paredzētā 
žurnālā 

• Izplatot neklasificēto vielu, operators katram sūtījumam pievieno pavadzīmi, kurā norāda 
neklasificētās vielas nosaukumu un daudzumu. 

• Operators neklasificētās vielas glabā atsevišķā slēdzamā telpā vai slēdzamā skapī (seifā) 

• Ceturkšņa beigās operators 15 dienu laikā, izmantojot Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē 
pieejamo tiešsaistes formu, elektroniski iesniedz Zāļu valsts aģentūrā ceturkšņa pārskatu par 
neklasificēto vielu apriti. 
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