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GS1 ATZĪMĒ 40. GADADIENU 
 
 
 

 
 
GS1 ir pilnībā integrēta starptautiska 
organizācija, apvieno 111 nacionālās GS1 
organizācijas pasaulē, kuras apkalpo vairāk kā 
2 miljonus dažādās nozarēs strādājošus 
uzņēmumus 150 valstīs. 
 
 

 
 

2013.gads tiek atzīmēts kā  GS1 - globālas biznesa 
valodas - pasaulē visplašāk izmantotās produktu 
piegādes ķēdes standartu sistēmas 40. gadskārta.   
 

GS1 standartus izmanto miljardiem patērētāju visā 
pasaulē no ražošanas līdz pat patērētājam - visur, 
kur vien nepieciešama unikāla produktu, vietu vai 
pakalpojumu identifikācija. 
 
      Pirms 40 gadiem - 1973.gada 3.aprīlī Amerikas 
pārtikas preču mazumtirdzniecības sektora līderi 
izvēlējās  vienotu produktu identifikācijas standartu, 
kas mūsdienās visā pasaulē zināms kā GS1 
SVĪTRKODS.  Šī lēmuma rezultātā radās globāla 
biznesa valoda - pasaulē visplašāk izmantotā 
produktu piegādes ķēdes standartu sistēma. 
       Tikai gadu vēlāk, 1974.gada 26.jūnijā  
plkst. 8:01 Trojā (Ohaio štatā), pirmo reizi tika skenēts 
pirmais GS1 svītrkods. Kurš gan varēja iedomāties, 
ka 40 gadus vēlāk visā pasaulē ik dienas tiks skenēti 
vairāk kā 5 miljardi produktu!  
 Produktu identifikācija ir kas vairāk nekā tikai 
preču marķēšana un skenēšana – tās rezultātā bija 
iespējams izveidot globālu tirgu. 
      GS1 prezidents un izpilddirektors Migels 
Lopera (Miguel Lopera) atzīmē, ka pēdējo 40 gadu 
laikā GS1 ir bijusi nozīmīga loma globālā tirgus vides 
izveides procesā, jo tās vadošās personas ar 
nākotnes redzējumu saskatīja milzīgu potenciālu 
savstarpējā sadarbībā attiecībā uz standartiem, kas 
svītrkodu izmantošanas rezultātā tika ieviesti visā 
produktu piegādes ķēdē.  
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 Pēdējo četrdesmit gadu laikā GS1 produktu 
identifikācijas risinājumus par pamatu biznesa 
procesiem ir pielietojuši turpat 2 miljoni lietotāju.  
 Francijā Vinīts Gargs (Vineet Garg), Čārlzs 
Džounss (CharlesJohnes) un Kristofers Šīdijs 
(Christopher Sheedy) veica pētījumu „17 miljardi 
iemeslu, lai pateiktos” , kas parādīja, ka svītrkodu 
izmantošanas rezultātā mazumtirdzniecības 
ieņēmumu ikgadējais ietaupījums tiek lēsts 
6,59%.  
 Daži interesanti fakti par svītrkodiem: 
     • statistikas analīze liecina, ka tipisks 
mašīnrakstītājs pieļauj vienu kļūdu ik pēc 300 
taustiņa piesitieniem. Savukārt varbūtība, ka 
svītrkoda simbols tiktu nepareizi nolasīts, ir viens 
no miljona līdz viens no četriem triljoniem! 
     • Lāzera un attēlu skeneri, kas nolasa 
svītrkodus, darbojas ar aptuveno ātrumu 40- 200 
skenējumi sekundē. 
 
 GS1 ar globālās standartu sistēmas 
palīdzību devusi iespēju nodrošināt ārkārtīgi 
efektīvu piegādes ķēdi - no produktu 
izsekojamības līdz automātiskas produktu 
krājumu papildināšanas līdz ātrākam preču 
importam un efektīvākam eksportam. 
 GS1 svītrkods bija pirmais no turpmākajiem 
GS1 revolucionārajiem sasniegumiem, kas šobrīd 
ļoti plaši tiek lietots visā pasaulē. Tomēr 
mūsdienās GS1 standartu sistēma ir daudz 
plašāka un tā ietver:  
     • GS1 DataBar - neliela izmēra nākamās 
paaudzes GS1 svītrkods. GS1 DataBar ir mazāks 
par EAN/UPC svītrkodu, bet var ietvert vairāk 
informācijas (derīguma termiņi, svars, cena u.c.); 
ar to var marķēt atsevišķas nelielas vienības, 
piemēram, augļus;  
     • Elektronisko Produkta Kodu (EPC) ar kura 
palīdzību, izmantojot radiofrekvences 
identifikācijas etiķetes, piegādes ķēdē tiek 
palielināta pārskatāmība un efektivitāte, kā arī 
nodrošināta kvalitatīvāka informācijas plūsma 
starp uzņēmumiem un to galvenajiem 
tirdzniecības partneriem. Tādējādi uzņēmumi visā 
pasaulē var pārraudzīt preču pārvadājumus, 
krājumus un līdzekļus, kā arī samazināt viltošanu 
un medicīniskās kļūmes un  cīnīties pret 
zādzībām, radot efektīvākus un pilnveidotākus 
procesus daudzos dažādos sektoros; 
     • GS1 eCom - standartus, kas nodrošina 
skaidras vadlīnijas par visa veida biznesa 
dokumentu elektronisko versiju izveidi, lai 
tirdzniecības partneri netraucēti varētu 
elektroniski apmainīties ar informāciju, neatkarīgi 
no to iekšējo programmatūru, sistēmu vai to 
darbinieku lietotās valodas. Pateicoties 
elektroniskajiem standartiem, uzņēmumi varēja 
atteikties no manuāliem, uz dokumentiem 

balstītiem procesiem, tādējādi vidēji par 61 stundu 
saīsinot piegādes laikus, ietaupot no 12 -18 € par 
vienu darījumu un par 5 procentiem samazinot to 
gadījumu skaitu, kad produktu klāstā trūkst kādas 
preces; 
    • GS1 Globālo Datu Sinhronizācijas Tīklu (GDSN), 
kas nodrošina spēcīgu vidi drošai, nepārtrauktai un 
akurātai produktu datu sinhronizācijai. 
 GS1 darbojas arī citos sektoros, piemēram, 
veselības aprūpē, kas apvieno slimnīcas, 
farmaceitiskos uzņēmumus, medicīnas ierīču 
ražotājus, transportētājus un citus, kas bieži vien ir 
savstarpēji konkurenti, bet darbojas kopā  GS1 
organizācijā, lai izstrādātu vienotus standartus, kas 
palīdzētu novērst ārstniecības kļūmes un uzlabotas 
produktu izsekojamības rezultātā nodrošinātu 
pacientu drošību un uzlabotu aprūpi.  
 Transporta un loģistikas sektorā uzņēmumi 
gūst priekšrocības saistībā ar konkurētspēju, 
piemērojot GS1 standartus visās to piegādes ķēdē 
veiktajās darbībās. Priekšrocības ietver sevī uzlabotu 
efektivitāti, pastiprinātu preču pārvadājumu plūsmas 
pārskatāmību, efektīvāku darbību un krājumu 
pārvaldību, kā arī drošāku sadali un ātrāku darbību 
veikšanu. 
 GS1 pozitīvi raugās uz nākamajiem 40 gadiem 
un attiecībā uz globālo biznesa valodu cer izveidot 
pasauli, kurā lietas un attiecīgā informācija tiek 
virzītas efektīvi un droši, lai ik dienas visā pasaulē 
sniegtu uzņēmumiem priekšrocības un uzlabotu 
cilvēku dzīvi. 
 
      www.gs1.org/40thanniversary  
 

 
 

GS1 VĒSTURES FAKTI 

1973  

ASV - pasaules vadošie mazumtirdzniecības nozares 

līderi vienojas par vienotu produktu identifikācijas 

standartu – SVĪTRKODU.    

 
1974 
-  ASV tiek izveidota bezpeļņas standartu organizācija 
UCC - Uniform Code Council (GS1 US).   
Produktu identifikācijas sistēmas un tai atbilstošo 
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svītrkodu simbolu nosaukums -  Uniform Product 
Code (UPC). 
-  26.jūnijā ASV, Ohaio štatā lielveikalā March tiek 
noskenēts pirmais svītrkods uz Wrigley’s 
košļājamās gumijas paciņas. 

1976 

Balstoties uz sākotnējo UPC svītrkodu, tiek 

izstrādāts 13. cipars, tādējādi ļaujot identifikācijas 

sistēmai darboties starptautiskā mērogā. 

1977 

12 Eiropas valstis izveido asociāciju European 
Article Numbering (EAN) ar mērķi izstrādāt 
unificētu ar UPC sistēmu savietojamu produktu 
identifikācijas sistēmu, bet piemērotu Eiropas 
vajadzībām. 

1981  

EAN maina nosaukumu uz EAN International.  

1983 

Tiek ieviests jauns svītrkods piegādes vienību 

identifikācijai -  ITF-14.       

1989 

- Tiek ieviests GS1-128 svītrkods un Pielietojuma 

Identifikātori - loģistikas vienību identifikācijai un 

papildu informācijas kodēšanai. 

- GS1 sper pirmo soli pretim eBusiness ar 
oriģinālo EANCOM Rokasgrāmatas versiju- 
starptautisko Elektroniskās Datu Apmaiņas (EDI) 
standartu. 

1990   

UCC (GS1 US) un EAN International (GS1) 

paraksta līgumu par sadarbību starptautisku 

standartu izstrādē. Līguma  parakstīšanas brīdī 

GS1 pārstāv 45 valstis. 

1993 

-  Latvijā sāk izmantot svītrkodus.  

Pirmie svītrkodi tiek skenēti INTERPEGRO 

veikalos. 

-  17.decembrī tiek izveidota Latvijas nacionālā 
svītrkodēšanas organizācija LTRK birojs  
EAN Latvija. 

1994 

6.maijā EAN Latvija tiek uzņemta par  

EAN International biedru un tai tiek piešķirts 
valsts prefikss 475. 

1999 

-  Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā darbību 

uzsāk organizācija Auto-ID Centre, kā rezultātā 

tiek izstrādāts Electronic Product Code™ 

(Elektroniskais Produktu Kods) (EPC®). 

- Tiek apstiprinātas GS1 DataBar™ specifikācijas. 

2000 

Iesākoties jaunajam gadu tūkstotim, GS1 ir pārstāvēta 

90 valstīs. 

2002 

- Tiek izstrādāts Globālo Standartu Pārvaldības 

Process (GSMP), kurā tiek apspriesti un izstrādāti 

EAN.UCC (GS1) standarti un risinājumi. 

- EAN International ārkārtas Ģenerālā Asamblejā  
UCC tiek uzņemta par EAN International biedru. 
- Pasaulē vienota EAN·UCC sistēma. 

2003 

- Tiek dibināta organizācija EPCglobal un uzsākta 

EPCglobal struktūras un standartu izstrāde. 

- Tiek apstiprināts GS1 DataMatrix simbols  un 

pieņemts pirmais divu dimensiju simbols. 

2004 

- Tiek publicēti biznesa ziņojumu standarti  

(izmantojot XML) un pirmais standarts attiecībā uz 

Radiofrekvenču identifikāciju (Gen2). 

-  Darbību uzsāk Globālais Datu Sinhronizācijas Tīkls 
(GDSN) - globāla, uz tīmekli balstīta iniciatīva, kas 
nodrošina tirdzniecības partneriem efektīvu produktu 
pamata datu apmaiņu. 
 
2005 
-  EAN International maina nosaukumu un pasaulē 
izskan jaunais organizācijas nosaukums - GS1. 
-  EAN Latvija maina nosaukumu un kļūst par  
GS1 Latvija. 

2011 

GS1 papildina savus piedāvājumus, apstiprinot  

GS1 QR kodu. 

2012 

60 gadi kopš piereģistrēts pirmais svītrkoda patents. 

2013 

111 valstīs pārstāvētā GS1 organizācija svin globālās 

biznesa valodas 40 gadu jubileju.  

 

         
 
 
 
 
                     *** *** *** 
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GS1 LATVIJA BIEDRU 
PILNSAPULCE 
 

Šā gada 26.martā Tallink Hotel Rīga notika 
ikgadējā GS1 Latvija  biedru Pilnsapulce un  
GS1 informatīvā stunda.  
 
 Pilnsapulces dalībnieki noklausījās un 
apstiprināja Padomes ziņojumu par GS1 Latvija 
darbu 2012.gadā un plānu 2013.gadam, 
Revidenta ziņojumu par 2012.gada revīzijas 
rezultātiem un ievēlēja Padomi.  
 Saskaņā ar statūtiem Padome tiek vēlēta 
vienu reizi divos gados 9 cilvēku sastāvā. GS1 
Latvija augstākā lēmējinstitūcija ir Pilnsapulce, tās 
starplaikos darbojas Padome, kas veic arī GS1 
Latvija uzraudzības funkcijas - izraugās Valdi, 
apstiprina gada budžetu un gada darbības 
pārskatus, apstiprina biedru naudas apmērus u.c.   
 Padome tika ievēlēta šādā sastāvā:  
Igors Bahmačevs, SIA Bionorm 
Valdis Bīmanis, A/S Latvijas Balzams 
Andris Dobulis, SIA Havi Logistics 
Edvīns Kauliņš, SIA „Madara 93  
Gita Mūrniece, A/S Smiltenes Piens  
Valdis Turlais, SIA RIMI Latvija  
Jānis Vaivods, EXIMO Agro Marketing AG  
Ivars Vallis, SIA Systems Logistics  
Didzis Zālītis, Latvijas Tirgotāju Kooperācija SIA 
AIBE.  
 
Pēc Pilnsapulces Padome pulcējās uz Padomes 
sēdi un par Padomes priekšsēdētāju ievēlēja  
Jāni Vaivodu. 
 

 

 
Attēlā:   Pilnsapulces dalībnieki 2013.gada 26.martā 

 
 Pirms sanāksmes notika GS1 Latvija 
tradicionālā  informatīvā stunda, kurā tika 
apskatītas vairākas patreiz aktuālās tēmas: par 
produktu datu sinhronizāciju un datu katalogu 
1WorldSync un plāniem šī pakalpojuma ieviešanā 
Baltijā; par vienu no jaunākajiem svītrkodiem GS1 
DataBar, kuru savos lielveikalu tīkos sācis ieviest 

RIMI Latvija; par GS1 Latvija piedāvātiem rīkiem jeb 
WEB tools, kā arī par organizācijas ECR Baltic un 
GS1 Latvija savstarpējo sadarbību un kopīgajiem 
projektiem.  
 Klātesošie izrādīja lielu interesi un apstiprināja, 
ka šī tradīcija ir jāturpina un pirms ikgadējām 
Pilnsapulcēm ir lietderīgi rīkot informatīvas 
pēcpusdienas, lai sniegtu dalībniekiem iespēju ne 
vien noklausīties atskaiti par padarīto, bet arī gūt 
plašāku  informāciju par aktuālākajām tēmām.  
  

SEMINĀRI  
 

Semināri "Loģistikas etiķete. GS1 sistēmas 
svītrkodi un to pielietojums". 
 
 Šā gada janvārī un februārī rīkojām divus 
seminārus par loģistikas vienību identifikāciju un 
Loģistikas etiķeti. 
 Uzņēmumu interese un atsaucība bija liela. 
Semināros īpaša uzmanība tika pievērsta loģistikas 
vienību identifikācijai un loģistikas etiķetei, kā arī tika 
apskatīti etiķetes veidošanas principi, to veidi, dati, 
kuriem jābūt uz etiķetes, etiķešu izgatavošanas 
tehniskās prasības u.c. Mūsu asociētie biedri SIA 
Timesaving Solutions un SIA Rodos praktiskā darbībā 
demonstrēja tehniskos līdzekļus etiķetes izveidošanā 
un drukāšanā (programmatūra, etiķešu uzlīmes, 
printeri). 
 

 
Attēlā: Semināra dalībnieki  2013.gada 24. janvārī 

 

 

Attēlā:   Semināra dalībnieki 2013.gada 13.februārī 

 



GS1 Latvija Info lpp.5/9 
No. 2 (46) – 2013.gada aprīlis 

 

2013.GADA GS1 VISPĀRĒJĀS 
SPECIFIKĀCIJAS UN 
LIETOTĀJA ROKASGRĀTA 
 

 

Iznākušas GS1 Vispārējo Specifikāciju un  
GS1 Lietotāja Rokasgrāmatas (GUM) jaunās 
2013.gada versijas. 
 
 GS1 Vispārējās Specifikācijas ir 
pamatdokuments, kurš reglamentē visu GS1 
sistēmas darbību un apraksta GS1 sistēmas  
pamatprincipus un standarta pielietojumus. GS1 
specifikācijas ir apjomīgs, vairāk kā 430 lappušu 
liels tehnisks dokuments, kurā aprakstīti un 
noteikti visi GS1 sistēmu raksturojošie elementi 
un tās pielietošanas noteikumi, aprakstīti 
Pielietojuma Identifikatori, identifikācijas atslēgas, 
visi GS1 datu nesēji jeb GS1 sistēmas svītrkodi, 
svītrkodu simboli, to veidošana, izvietošana, 
verifikācija u.c. GS1 Vispārējās Specifikācijas ir 
visai sarežģīts tehnisks dokuments, kas 
paredzēts tehniskiem ekspertiem.   
      Lai GS1 standartos un pielietojumos būtu 
vieglāk orientēties arī parastam lietotājam, 
izveidots vienkāršots standartu ievirzes 
dokuments - GS1 Vispārējā Lietotāja 
Rokasgrāmata - GUM (GS1 Global User 
Manual). Tiklīdz tiek veiktas izmaiņas GS1 
Vispārējās Specifikācijās – tiek aktualizēta arī 
Rokasgrāmata. Š.g. janvārī tika izdota jauna 
Specifikāciju versija, attiecīgi izmaiņas tika veiktas 
arī GUM jeb Lietotāju Rokasgrāmatā. 
 
2013.gada galvenās izmaiņas attiecas uz jaunu 
Pielietojuma Identifikatoru iekļaušanu standartos, 
t.i. jauni Pielietojuma Identifikatori kuponiem, kā 
arī iekļauti Vācijas, Francijas un Spānijas 
nacionālie veselības aprūpē pielietojamie 
identifikācijas numuri.  
 

GS1 Vispārējās 
Specifikācijas V13 
3013.gada janvāra 
izdevums   
www.gs1.lv/publik
acijas  vai šeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GS1 Lietotāja Rokasgrāmata 

V14 3013.gada aprīļa 

izdevums   

www.gs1.lv/publikacijas  vai 

šeit 

 

 
 
 
 

 

     
                       *** *** *** 

 
ECR EUROPE FORUMS – 
AICINĀM PIEDALĪTIES  
 
 

 

 

Aicinām apmeklēt 17. ECR Europe Forumu un 
izstādi Briselē, kurš notiks no š.g. 14.-15.maijam. 
Foruma ietvaros tikai Baltijas valstu dalībniekiem 
tiek piedāvāta īpaša bezmaksas ekskursija uz īstu 
nākotnes veikalu Vācijā - Metro  Real Future Store. 

 
       No šā gada 14. līdz 15. maijam Briselē notiks  
17. ECR Europe (Eiropas valstu Efektīvas Pircēju 
Vēlmju Novērtēšanas iniciatīvas) Forums, kurā tiksies 
Eiropas valstu patēriņa preču mazumtirgotāju, 
ražotāju un pakalpojumu sniedzēju pārstāvji. 
 ECR ir sadarbības platforma plaša patēriņa 
preču ražotājiem un tirgotājiem jautājumos, kas 
neskar konkurenci. Sadarbības mērķis ir ātrāk, 
efektīvāk un ar mazākām izmaksām apmierināt 
pircēju vēlmes.  
 ECR Europe un nacionālie Forumi ir pasākumi, 
kuros ražotāji un tirgotāji dalās labākajā pieredzē, 
iepazīstas ar jaunākajām tehnoloģijām un analizē 
pircēju uzvedību. Forumu dalībnieki ir ne tikai 
uzņēmumu augstākā vadība, bet arī IT, piegādes 
ķēžu un pārdošanas struktūrvienību vadītāji un 
speciālisti. 
 ECR procesu efektīva ieviešana - kategoriju 
vadība, efektīva jaunu produktu ieviešana, akciju 
organizēšana, zudumu kontrole, elektronisko 
dokumentu apmaiņa, piegādes ķēdes optimizācija, 

http://www.gs1.lv/publikacijas
http://www.gs1.lv/publikacijas
http://www.gs1.lv/upload/Bukleti/GS1_General_Specifications_v13.pdf
http://www.gs1.lv/publikacijas
http://www.gs1.lv/upload/GUM/GUM_Release_14_LV_GALA_versija.pdf
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produktu pieejamība plauktos, kopēja plānošana 
un citi ražotāju – tirgotāju sadarbības projekti 
vislielākajā mērā ir balstīti uz GS1 standartiem. 
Eiropā darbojas 20 ECR nacionālās 
organizācijas, kurās apvienojušies vairāk kā 1800 
vadošo uzņēmumu, kas publicējuši vairāk kā 20 
Eiropas un 250 nacionālo vadlīniju. Eiropā ECR 
nacionālās iniciatīvas tiek administrētas vai cieši 
sadarbojas ar GS1 biedru organizācijām. ECR 
nacionālā iniciatīva Latvijā ir ECR Baltic, kuras 
sekretariāta funkcijas savulaik pildīja GS1 Latvija. 
ECR Europe ir dibinājušas tādas nozīmīgas 
ražotāju un tirgotāju asociācijas kā AIM - Eiropas 
Zīmola Ražotāju Asociācija un Eurocommerce.  
 Aicinām arī jūs piedalīties šajā nozīmīgajā 
pasākumā un izstādē. Kā jau iepriekš minēts, 
Eiropas Forums un izstrāde norisināsies Briselē 
no š.g. 14. līdz 15. maijam. Šī pasākuma ietvaros 
16.maijā tikai dalībniekiem no Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas tiek organizēts īpašs brauciens uz 
reāli darbojošos Metro grupas nākotnes veikalu 
Real Future Store, kas atrodas Vācijā, 
Toenisvorst pilsētā, 2 stundu braucienā no 
Briseles. 
 Forumam  jau ir pieteikušies dalībnieki no 
mazumtirdzniecības ķēdēm Prisma un RIMI, no 
uzņēmuma Rīgas Miesnieks, Lietuvas un 
Igaunijas tirgotāju asociācijām u.c. dalībnieki. 
  
ECR Europe Foruma dalībniekiem no Baltijas 
valstīm nākotnes veikala apmeklējums un 
iespēja šā gada rudenī piedalīties ikgadējā  
ECR Baltic Forumā 14.novembrī Tallinā  
BEZ MAKSAS! 
 
DALĪBAS MAKSA : 
 
ECR Baltic biedriem  - EUR  950.-  (bez PVN)  
Citiem uzņēmumiem - EUR 1350.- (bez PVN). 
 
 
PROGRAMMA (īsumā) 

vairāk informācijas: www.ecreuropeforum.net 
 
14. maijs 
ECR Europe Foruma pirmā diena:  
atklāšana, lektori no ECR Europe, 
Eurocommerce, Eiropas komisijas, Carrefour, 
Unilever, Coca-Cola, Auchan, Mondolez u.c. 
 
Vakara daļā -  ECR Galā vakariņas ar atsevišķi 
rezervētu galdiņu dalībniekiem no Latvijas, 
Lietuvas un Igaunijas. 
 
15. maijs 
ECR Europe Foruma otrā diena:  
kā uzlabot piegādes ķēdes efektivitāti un ilgtspēju, 
fokusā ražotāju-tirgotāju sadarbība; vai mobilais 

tālrunis tagad ir karalis mārketingā, zudumu un 
produktu pieejamības plauktos kontrole,  
e-komercija pārtikas mazumtirgotājiem u.c. 
 
16. maijs 
ECR Baltic grupa dodas uz Real Future Store Vācijā 
(www.future-store.org ) ar ECR Baltic sponsorētu 
autobusu.  
Atgriešanās Briselē, lai vēlākais 17:30 būtu Briseles 
lidostā. 
 
Š.g. 14. novembrī visi reģistrētie ECR Eiropas 
Foruma dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas tiek aicināti bez maksas piedalīties ECR 
Baltic Forumā Tallinā. 
 

Vairāk informācijas: Edgars Pentjuss 

+371 26546645 Edgars@ecr-baltic.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

*** *** *** 

 
GS1 LATVIJA BIEDRU IEVĒRĪBAI 
 
 
-  No 2013.gada februāra mainīta GS1 Latvija 
biedra naudu rēķinu izsūtīšanas kārtība   
 

          Sākot no š.g. februāra GS1 Latvija biedra 
naudas rēķini uzņēmumiem tiks sūtīti elektroniski pa  
e-pastu.  
 

-  Tuvākajā laikā plānojam uzsākt  GS1 Latvija 
Produktu katalogā ievadīto produktu informācijas 
kvalitātes auditu.  
 

 2013.gada laikā visi uzņēmumi tiks aicināti 
pārbaudīt savus datus un apstiprināt, ka pārskats ir 
veikts. 

http://www.ecreuropeforum.net/
http://www.future-store.org/
mailto:Edgars@ecr-baltic.org
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 Lūdzam pārskatīt savu produktu aprakstus 
un veikt nepieciešamos labojumus un 
precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. 
 Ja produktam ir preču zīme (neatkarīgi no 
tā vai tā ir reģistrētā preču zīme vai nav) 
papildiniet ar to produkta informāciju, ierakstot 
attiecīgajā ailē produkta preču zīmi. Ja produkta 
preču zīme ierakstīta produkta aprakstā, tad 
ierakstiet to pareizajā ailē, attiecīgi dzēšot to no 
produkta apraksta.  
 Labojumus varat izdarīt on-line, jūsu 
produktu sarakstā izvēloties attiecīgo produktu un 
veicot nepieciešamos precizējumus.  
       Tomēr, ja izmaiņas ir būtiskas, tad 
spēkā iepriekšējie noteikumi, t.i. jānosūta 
vēstule pa fax 67332276 vai pa e-pastu 
gs1@gs1.lv ar pamatojumu, kāpēc šādi 
labojumi tiek veikti. 
  Ja tas nebūs pretrunā ar GS1 standartiem, 
t.i. izmaiņas nepieprasa jauna svītrkoda 
piešķiršanu, jūsu veiktie labojumi tiks  apstiprināti.  
Ja rodas jautājumi, zvaniet 67830822. 
 
 

Kas ir preču zīme? 
 
    Preču zīme ir jebkurš apzīmējums, ko var grafiski 
attēlot un kas ļauj atšķirt viena uzņēmuma preces vai 
pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm vai 
pakalpojumiem.  
    Preču zīme var sakrist ar uzņēmuma nosaukumu, 
piemēram, uzņēmuma "Laima" preču zīme "Laima", 
bet var arī no tā atšķirties, piemēram, šī paša 
uzņēmuma preču zīme "Maigums”. 

                        
 
 
 
 

*** *** *** 

  

 

 

 

GS1 LATVIJA JAUNIE BIEDRI 

No 2013.gada 10.janvāra līdz 2013.gada 15.aprīlim 

I/K STĀDU AUDZĒTAVA BAIŽAS, ziemciešu 
stādu audzēšana, Krimuldas nov.  
SIA BIOGRAPH ORGANIC SWEETS SIA, 
ekoloģisko saldumu ražošana, Jelgava  
SIA ALDREM, darba apģērbu v/t, Liepāja   
SIA TRESKO, konditorejas izstrādājumu 
ražošana, Rīga  
SIA AFI, industriālo eļļu v/t, Ogresgala pag., 
Ogres nov.  
SEFY SIA , kaķu aksesuāru v/t, Ogre  
SIA TELECOM DISCOUNT, telekomunikācijas 
pakalpojumi, SIM karšu, atjaunošanas karšu 
tirdzniecība, Rīga  
SIA PREMIUM CHOCOLATE, šokolādes 
izstrādājumu ražošana, Rīga   
SIA KOKA LĪSTES, profilētu priedes koka latu un 
līstu ražošana, Rīga   
SIA MADE IN FAMILY, rotaļlietu un spēļu 
ražošana, Liepāja   
SIA GS TOBACCO, tabakas izstrādājumu 
ražošana, Rīga   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIA ESKO FRUIT, dārzeņu tirdzniecība, Ķegums   
SIA LATGALES DĀRZEŅU LOĢISTIKA, dārzeņu 
audzēšana, Cirmas pag., Ludzas nov.   
SIA NUTEKO, pārtikas produktu ražošana, Rīga   
SIA DECENT, zivju pārstrādes produktu ražošana, 
Rīga  
SIA UGUNS, koksnes antiseptēšanas līdzekļu 
ražošana, Jāņupe, Olaines pag.  
SIA EKO ERA, slieku komposta (vermikomposts) 
ražošana, Mālpils pag.  
SIA LO-FI, pārtikas preču, CD un vinila plašu v/t, Rīga   
SIA SAVITAR, kulinārijas izstrādājumu ražošana, 
Daugavpils  
SIA IVERIA & CO SIA, siera ražošana, Rīga   
SIA MILKWORLDTECHNOLOGY-77, sinepju 
pārstrādes produktu ražošana, Jelgava  
SIA IECAVNIEKS&CO, augu izcelsmes produktu 
ražošana, Iecavnieki, Iecavas nov.  
SIA BALTIC FISH PROCESSING, zivju pārstrādes 
produktu ražošana, Roja  
SIA MAGNETONS SIA ZRF, pastāvīgo magnētu 
ražošana, Rīga   
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SIA HOPPEKIDS, bērnu mēbeļu ražošana, 
Novadnieku pag., Saldus nov.   
SIA CITA SANTEHNIKA, santehnikas, 
instrumentu, flīžu, mēbeļu v/t , Rīga    SIA WEIS 
A , siltumnīcu, nojumju, jumtiņu tirdzniecība, Rīga  
SIA SANNE BALTIK, celtniecības preču 
ražošana, Rīga  
SIA ELEONAS, pārtikas un nepārtikas preču v/t, 
Rīga  
SIA INVEST 25, garšvielu un pārtikas piedevu v/t, 
Rīga  
SIA SKIPPI, kalnu slēpošanas inventāra 
ražošana, Rēzekne  
SIA BG EKSPERTS, biohumusa ražošana, Rīga  
SIA IMPERA, pārtikas produktu ražošana, Rīga  
SIA BIOPLUSS, organiskā mēslojuma ražošana, 
Āņi, Ādažu nov.  
I/K GRG FOOD, labības pārstrādes produktu 
ražošana, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.   
SIA BIOORGANIC EARTHWORM COMPOST, 
organiskā mēslojuma ražošana, Smārdes pag., 
Engures nov.   
SIA ATTIRANCE, kosmētikas ražošana, Rīga   
SIA GARŠU FABRIKA, dabīgo garšvielu 
ražošana, Kuldīga  
SIA RK METĀLS, metāla būvkonstrukciju 
ražošana, Grobiņa  
SIA SILVEX.LV, bērnu rotaļlietu v/t, Sigulda  
SIA ECOZA, sadzīves ķīmijas ražošana, Olaine  
SIA VIZULO, apgaismojuma izstrādājumu 
ražošana, Tīraine, Mārupes nov.    
SIA KOGIBOX, makšķerēšanas piederumu 
ražošana, Dzidriņas, Stopiņu nov.   
SIA ANDRITO COFFEE ROASTERY, grauzdētas 
kafijas ražošana, Rīga  
SIA ETG, elektrisko mājsaimniecības ierīču v/t, 
Rīga   
SIA ARSAVS, pārtikas ražošana, Rīga  
SIA EKO ISO, siltuma izolēšanas materiālu 
ražošana, Daugavpils   
SIA HEGEL, elektropreču v/t, Rīga   
A/S DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA, metāla 
izstrādājumu ražošana, Daugavpils   
SIA BEAUTY TECHNOLOGY, frizieru un 
skaistumkopšanas pakalpojumi, Piņķi, Babītes 
nov.     
SIA TALSU GAĻA PLUS, gaļas un gaļas 
pārstrādes produktu ražošana un v/t, Talsi 
SIA HONESTUM, uztura bagātinātāju ražošana, 
Rīga   
UŪKNAUF TALLINN, būvmateriālu v/t, Tallina, 
Igaunija  
SIA FILLE2000, kokogļu ražošana, Kocēnu pag., 
Kocēnu nov.   
SIA KROGZEME, stādu audzēšana, Viļķenes 
pag., Limbažu nov. 
SIA DALARA, gaļas izstrādājumu ražošana, Rīga  

SIA DIVIRON, uztura bagātinātāju v/t, Rīga  
SIA UNIFARMA, medikamentu un uztura bagātinātāju 
v/t, Rīga  
A/S LYSOFORM BALTICUM, mazgāšanas un 
dezinfekcijas līdzekļu ražošana, Rīga  
SIA OFFICE GID, saimniecības preču un kancelejas 
preču v/t, Rīga   
SIA PAKSAL FABRICA, pārtikas produktu v/t, 
Garkalne, Garkalnes nov. 
SIA Rīgas firma ŽAŅA LAGZDIŅA MAIZES 
FABRIKA, maizes un maizes izstrādājumu ražošana, 
Rīga  
SIA SC GRAND, pārtikas ražošana, Kalētu pag., 
Priekules nov.   
SIA LATVIJAS TIRGOTĀJU KOOPERĀCIJA „AIBE”, 
pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība, Lielvārži, 
Ķekavas pag., Ķekavas nov.  
SIA TIRDZNIECĪBAS NAMS "KURŠI", būvmateriālu 
un rūpniecības preču v/t, Rīga  
SIA SULEIMANS, aktīvās atpūtas piederumu 
ražošana, Jaunauces pag., Saldus nov. 
SIA MANCO ENERGY LATGALE, koksnes kurināmo 
ražošana, Lielie Mūrnieki, Preiļu nov. 
SIA IRIKON, konditorejas izstrādājumu ražošana, 
Rīga  
SIA DABAS PRODUKTI, pārtikas produktu ražošana, 
Mārupe, Mārupes nov. 
SIA ECOFOREST FIREWOOD, kurināmo materiālu 
v/t, Rīga 
SIA URSULA M, konditorejas izstrādājumu ražošana, 
Skrīveri, Skrīveru nov.  
SIA ALAID TECHNOLOGIES, sadzīves ķīmijas 
ražošana, Rīga  
SIA SUNĀKSTES VILNAS NAMS, vilnas kārsumu 
ražošana, Sunākstes pag., Jaunjelgavas nov. 
SIA CERTEX LATVIJA, kravu pacelšanas un 
nostiprināšanas aprīkojuma ražošana, Rīga 
SIA SVANI UN PARTNERI, zivju pārstrādes produktu 
ražošana, Rīga 
SIA LAGŪNA A.S., veļas ražošana, Liepāja 
A/S SKALBUS, griķu mizu spilvenu ražošana, 
Kokneses pag., Kokneses nov. 
SIA ARTUM, apģērbu ražošana, Rīga 
 
   
                    
 
 
                        
 

                           *** *** *** 
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NO GS1 LATVIJA IZSLĒGTI 

No 2013.gada 10.janvāra līdz 2013.gada 15.aprīlim 

 

SIA IMEXA, darba apģērbu v/t , Liepāja 
SIA PRIEDES LATAS, koka līstu un zāģmateriālu 
izgatavošana, Rīga 
SIA TGS BALTIC, kosmētikas līdzekļu v/t, Ogre 
SIA HAPPY PLUM’S TRUST, filmēšanas 
pakalpojumi, Rīga 
Pašnodarbinātā persona JĀNIS ŠMITS, 
biškopības produkcijas ražošana, Rīga 
SIA ITELLA LOGISTICS, kravu pārvadājumi un 
ekspedīcijas pakalpojumi, Lielvārži, Ķekavas 
pag., Ķekavas nov. 
SIA TUKUMA GAĻAS KOMBINĀTS LAT, gaļas 
pārstrādes produktu ražošana, Rīga 
SIA B.P.P.-TIRDZNIECĪBA, tekstilizstrādājumu 
v/t, Rīga 
SIA LANGNER BALTIC, gaļas un gaļas 
izstrādājumu v/t, Rīga 
SIA KOSVILA BALTIC, parfimērijas, kosmētikas 
un sadzīves ķīmijas v/t, Rīga 
SIA RUDAKA, gaļas izstrādājumu v/t, Rīga 
SIA JTK, roku higiēnas līdzekļu v/t, Rīga 
SIA BOJA, zivju pārstrādes produktu ražošana, 
Rīga 
SIA BALTIC FISH PRODUCTS, zivju pārstrādes 
produktu ražošana, Roja 
SIA IECAVNIEKS, augu izcelsmes pārstrādes 
produktu ražošana, Iecavnieki, Iecavas nov. 
SIA DAMPS, garšvielu un piedevu fasēšana, Rīga 
SIA ALD, apavu ražošana, pārtikas preču 
tirdzniecība, Rīga 
SIA BAUSKAS KLĒTS, maizes un konditorejas 
izstrādājumu ražošana, Bauska  
OU VSV BALTIC CONNECTION, 
prezentreklāmas un dizainu izstrāde, Tallina 
SIA BALTIJAS TEKSFARMS, zeķu ražošana, 
Rīga  
SIA REO LAT, kancelejas preču ražošana, 
Daugavpils 
SIA TAPALS, papīra izstrādājumu ražošana, Rīga 
SIA BALTIC FLAME, ķermeņa sildītāju 
tirdzniecība, Salaspils 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SIA WHITE PLANET, uzlīmju tirdzniecība, Rīga 
SIA ALTOM, spilvenu un griķu sēnalu pildījumu 
ražošana, Rīga 
A/S TALSU GAĻA, gaļas izstrādājumu ražošana, Talsi 
SIA ANIMA LAB, uztura bagātinātāju ražošana, Rīga 
SIA MEDUSLĀCIS, konditorejas izstrādājumu 
ražošana, Aizkraukle 
SIA J.T.SEBA, tabakas izstrādājumu ražošana, Rīga 
SIA CLEAN&CARRY, sāls un granīta šķembu 
ražošana, Rīga 
SIA VERSADA, gaļas pārstrādes produktu ražošana, 
Liepāja 
SIA CS 5, maizes un konditorejas izstrādājumu 
ražošana, Rīga 
SIA ROZULA, saldētu zivju produkcijas v/t, Rīga 
SIA AB DRUKA, aplokšņu ražošana, Rīga 
SIA L.A.METRO, sporta preču v/t, Rīga 
SIA ARTED, konditorejas izstrādājumu ražošana, 
Rīga 
SIA BALTIJAS MARKA , pārtikas produktu v/t, Rīga  
SIA CĒSU MAIZNĪCA, maizes un konditorejas 
izstrādājumu ražošana, Cēsis 
SIA LATVIAN MEAT, gaļas subproduktu pārstrāde 
dzīvnieku barībā, Rīga 
SIA ZAPPA INDUSTRIES, apģērbu un apavu v/t, 
Rīga 
SIA LILITONS, konditorejas izstrādājumu ražošana, 
Rīga 
SIA M-BUILDING, papīra iepakojuma v/t, Jūrmala 
SIA TENDER, tekstilizstrādājumu v/t, Rīga 
SIA KRAUKLĪTIS, poligrāfijas izstrādājumu ražošana, 
Aizkraukle 
SIA SVANI, zivju pārstrādes produktu ražošana, 
Baloži, Ķekavas nov. 
 

 
 
 

Uzņēmumi, kuri tiek izslēgti no “GS1 Latvija” 
biedriem, zaudē tiesības marķēt produktus ar 
svītrkodiem! 

 


