Svarīgākais par uztura bagātinātāju reģistrāciju
1. Vispārēja informācija
Prasības uztura bagātinātājiem nosaka Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumi
Nr.685 “Prasības uztura bagātinātājiem”
Latvijā atļauts laist tirgū uztura bagātinātājus, ja tie ir paziņoti Pārtikas un veterinārajam
dienestam (PVD) un iekļauti uztura bagātinātāju reģistrā (pieejams PVD mājaslapas sadaļā
“Reģistri”)

2. Nepieciešamie dokumenti
Lai reģistrētu uztura bagātinātāju, uzņēmumam PVD jāiesniedz:
a) paziņojumu uztura bagātinātāja reģistrācijai – pieejams PVD mājaslapas sadaļā
“Veidlapas”;
b) marķējuma paraugu oriģinālvalodā, iepakojuma oriģinālu vai tā fotokopiju;
c) marķējuma teksta paraugu latviešu valodā (ja paziņojumu iesniedz papīra formā,
marķējuma teksts papildus jānosūta elektroniski arī uz e-pastu: nrd@pvd.gov.lv).

3. Valsts nodevas un to apmēri
Pirms dokumentu iesniegšanas ir jāsamaksā valsts nodeva.
To apmēru nosaka Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumi Nr. 1145 “Noteikumi
par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu”
Rekvizīti valsts nodevas maksājuma veikšanai ir sekojoši:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV37TREL1060160919900
Eiropas Ekonomikas zonas valstīs ražota uztura bagātinātāja 125 euro
reģistrācija
Ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ražota uztura 380 euro
bagātinātāja reģistrācija
Ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm ražota uztura 210 euro
bagātinātāja reģistrācija, ja tas jau iepriekš ir paziņots vai
laists tirgū kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm*
* šajā gadījumā papildus ir obligāti jāiesniedz attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegta
informācija par to, ka trešajā valstī ražots uztura bagātinātājs ir izplatīts kādā no Eiropas Ekonomikas
zonas dalībvalstīm, vai šo faktu apliecinoša izdruka no publiski pieejama šīs dalībvalsts uztura
bagātinātāju reģistra, saraksta vai datubāzes
Dalībvalstu kompetento iestāžu kontaktinformācija:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-supplementsfood_supplements_authorities_en.pdf
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Informācija par atsevišķu dalībvalstu publiski pieejamiem registriem:
Beļģija https://apps.health.belgium.be/foodsupPublicApp/pages/public/publicSearch.xhtml?dswid=5531
Itālija
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3668&area=Alimenti%20particol
ari%20e%20integratori&menu=registri
Polija https://powiadomienia.gis.gov.pl/
Lietuva https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-produktai/specialiosios-paskirties-produktai
Igaunija https://jvis.agri.ee/jvis/avalik.html#/toidulisandEritoitparing
Ungārija https://ogyei.gov.hu/ETREND_LISTA/#

4. Dokumentu iesniegšanas iespējas
1)
2)
3)
4)

tiešsaistē PVD pakalpojumu portālā, kurš ir pieejams https://pakalpojumi.pvd.gov.lv/
elektroniski parakstītus dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv
klātienē PVD (adrese: Rīga, Peldu iela 30, LV-1050)
nosūtot pa pastu (adrese: Rīga, Peldu iela 30, LV-1050)

Pārtikas produktu reģistrācijas daļas e-pasts konsultācijām - nrd@pvd.gov.lv, tālrunis
konsultācijām - 67095271
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