
                   GS1 Latvija Info    lpp.1/9 
                    No. 2 (50) – 2014.gada aprīlis 

 

 

 

 
GS1 LATVIJA - 20 GADI  
 

6.maijā apritēs 20 gadi kopš uzņēmumiem tika 
dota iespēja saņemt Latvijā reģistrētu 
svītrkodu. 

 

 

 
Mūsu vēsture: 
 
1993.gads.  

Latvijā sāk izmantot svītrkodus. Pirmie svītrkodi tiek 
skenēti INTERPEGRO veikalos. 
 
1993.gada 17.decembris.     

Tiek izveidota Latvijas nacionālā svītrkodēšanas 
organizācija Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras (LTRK) birojs “EAN Latvija”. 
 
1994.gada 6.maijs. 

LTRK birojs “EAN Latvija” tiek uzņemta par 
starptautiskās organizācijas “EAN International” 
biedru un tai tiek piešķirts valsts prefikss 475. 
 
2005.gads.  

“EAN International” maina nosaukumu uz “GS1”.  
LTRK birojs ”EAN Latvija” kļūst par LTRK biroju 
”GS1 Latvija”. 
 
2008.gada 8.oktobris.  

LTRK birojs “GS1 Latvija” atdalās no LTRK un 
reģistrējas par neatkarīgu organizāciju –  

Biedrību “GS1 Latvija”. 
 

*** *** *** 
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SVĪTRKODI - 40 GADI  
 

GS1 standartus izmanto miljardiem patērētāju 
visā pasaulē no ražošanas līdz pat patērētājam - 
visur, kur vien nepieciešama unikāla produktu, 
vietu vai pakalpojumu identifikācija.  
 
 

 
 
1973. gada 3.aprīlis  
ASV - pasaules vadošie mazumtirdzniecības nozares 
līderi vienojas par vienotu produktu identifikācijas 
standartu – SVĪTRKODU. 
 
1974. gada 26.jūnijs   
ASV, Ohaio štatā lielveikalā March  
tiek noskenēts pirmais svītrkods uz Wrigley’s 
košļājamās gumijas paciņas.  
 
 

*** *** *** 

 

GS1 LATVIJA BIEDRU 
PILNSAPULCE 
 

Šā gada 27.martā  Monika Centrum Hotels Rīga 
notika ikgadējā “GS1 Latvija”  biedru 
pilnsapulce un GS1 informatīvā pēcpusdiena.  
 
   Pilnsapulces dalībnieki noklausījās un 
apstiprināja padomes ziņojumu par “GS1 Latvija” 
darbu 2013.gadā, plānu 2014.gadam un revidenta 
ziņojumu par 2013.gada revīzijas rezultātiem.  
   Šogad “GS1 Latvija” atzīmē 20 gadu jubileju kopš 
uzņemšanas starptautiskajā GS1 organizācijā un 
valsts prefiksa 475 saņemšanas. Pilnsapulcē tika 
dibināta jauna tradīcija - atzīmēt uzņēmumus, kuri 
20 gadus ir “GS1 Latvija” biedri un aktīvi svītrkodu 
lietotāji. 
 

*** *** *** 

 

20 GADUS KOPĀ AR 
SVĪTRKODIEM 
  
Pilnsapulces laikā tika sveikti uzņēmumi, kuri 
no 1994.gada ir “GS1 Latvija” biedri un jau  
20 gadus savus ražotos produktus marķē ar 
svītrkodiem. 

 
20 gadi - “GS1 Latvija” biedrs un  
GS1 sistēmas svītrkodu lietotājs (1994-2014) 
 
 

       

 

              

 

 

           

 

 
 

 
 

*** *** ***  

 
INFORMATĪVĀ PĒCPUSDIENA 

 
Pirms ikgadējās biedru pilnsapulces notika   
GS1 informatīvā pēcpusdiena.  
 

     Tradicionāli pirms ikgadējās pilnsapulces tika 
rīkota informatīva pēcpusdiena, kuras laikā 
apskatītjām GS1 aktuālās tēmas.  
     Par produktu datu sinhronizāciju un Baltijas pilota 
projekta rezultātiem un turpmākajiem plāniem ar 
klātesošajiem dalījās “RIMI Baltic” piegādātāju 
sadarbības vadītāja Zane Siliņa.  
     Jau informējām, ka 2013.gada otrajā pusē RIMI 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā kopā ar saviem 
piegādātājiem testēja “1Worldsync” elektronisko 
produktu katalogu (Data Pool) savstarpējai produktu 
informācijas apmaiņai un datu sinhronizācijai. Pilota 
projekts noslēdzās 2013.gada nogalē un pēc Zanes 
Siliņas teiktā galvenās atziņas no pilota dalībniekiem 
ir šādas: Datu katalogs (Data Pool) var sniegt gaidītos 
ieguvumus, bet tam nepieciešams spēcīgs atbalsts 
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gan no mazumtirgotājiem, gan arī no 
piegādātājiem, lai sasniegtu kritisko masu. 
Savukārt RIMI nepieciešama sistēmas 
pielāgošana, t.i. jāievieš obligātie Baltijas tirgum 
nepieciešamie datu lauki un pārbaudes. 
     RIMI turpmākie soļi ir iekšējās sistēmas 
pilnveides pabeigšana, kas ir priekšnosacījums 
savienojuma izveidei ar Data Pool sistēmu. Data 
Pool savienojuma projekta plānotais sākums varētu 
būt 2014.gada 4.ceturksnis.  
     Par GS1 DataBar svītrkodu prezentāciju 
sniedza Jānis Ļubļinskis – “GS1 Latvija” projektu 
vadītājs, bet par jaunā svītrkoda - GS1 DataBar 
ieviešanu RIMI lielveikalu tīklos dalījās “RIMI Baltic” 
grupas veikalu IT sistēmas vadītājs  
Renārs Jansons. Šo svītrkodu RIMI ieviesis, lai 
uzlabotu pircēju apkalpošanu un nodrošinātu 
efektīvāku operatīvo darbību, tai skaitā, nodrošinot 
iespēju veikt produkta derīguma termiņa kontroli 
pie kasēm. Saskaņā ar Renāra Jansona teikto 
šobrīd Latvijā RIMI tīklā GS1 DataBar tiek 
izmantots visiem produktiem, kuri tiek marķēti 
veikala svaros. Lietuvā un Igaunijā tiek  
aktīvi strādāts, lai ieviestu šo sistēmu. Patreiz notiek 
iekšējo sistēmu pāreja uz unikālā Globālā  
Tirdzniecības Vienības Numura (GTVN) izmantošanu 
iekšējās lietošanas koda vietā. Neskatoties uz to, ka 
šobrīd RIMI produktu identifikācijai izmanto savus 
iekšējos kodus, ja ražotājs būs marķējis produktus ar 
GS1 DataBar saskaņā ar GS1 noteikumiem, RIMI 
sistēmas ir spējīgas tos akceptēt un izmantot.  
     Vairāk par šo projektu lasiet “GS1 DataBar. 
informatīvā pēcpusdiena. RIMI pieredze.” 
    Par Biedrības “ECR Baltic” un “GS1 Latvija” 
savstarpējo sadarbību un kopīgajiem projektiem,  
Eiropas godīgas tirdzniecības platformu, 
standartizācijas iespējām un potenciāliem 
ieguvumiem, biznesa informācijas apmaiņu un 
pieejamību, produktu katalogiem, ražotāju un 
tirgotāju kopīgām iniciatīvām pastāstīja “ECR 
Baltic” valdes priekšsēdētājs Edgars Pentjušs.  
  “GS1 Latvija” valdes priekšsēdētāja Liene Šauriņa 
prezentēja Eiropas GS1 organizāciju apvienības 
“GS1 in Europe” sagatavotos materiālus, kas 
izstrādāti, lai palīdzētu uzņēmumiem tikt skaidrībā 
ar svītrkodu piešķiršanas un mainīšanas 
noteikumiem saistībā ar EU Regulas  1169/2011 
noteikumiem. Ar “GS1 in Europe” materiāliem varat 
iepazīties šeit  www.gs1.eu  
    Kā zināms, noteikumi par pārtikas informācijas 
sniegšanu patērētājam, tai skaitā par internetā 
pārdodamo fasēto pārtikas produktu informācijas 
nodrošināšanu pircējam pirms pirkuma izdarīšanas, 
stāsies spēkā 2014.gada 14.decembrī.  
  

*** *** ***           

GS1 LATVIJA BIEDRU IEVĒRĪBAI 
 

No 2014.gada 25.marta spēkā jauni GS1 numuru 
saņemšanas noteikumi Latvijā.   
   
     2014.gada 4.martā “GS1 Latvija” padome 
apstiprināja labojumus un papildinājumus dokumentā 
“Starptautiskās Automātiskās identifikācijas sistēmas 
GS1 numuru saņemšanas NOTEIKUMI Latvijā”. 
Jaunie noteikumi ir spēkā no š.g. 25.marta skatīt šeit. 
    Labojumi un papildinājumi GS1 numuru 
saņemšanas noteikumos Latvijā tika veikti, lai 
skaidrāk un precīzāk definētu un aprakstītu 
starptautiskajās “GS1 Vispārējās Specifikācijās” 
noteiktos GS1 numuru piešķiršanas un lietošanas 
noteikumus un principus, kā arī uzņēmumu, “GS1” un 
“GS1 Latvija” tiesības un pienākumus. Tā kā pēdējās 
izmaiņas Noteikumos tika veiktas 2008.gada oktobrī 
un tajos nebija iekļauti vairāki svarīgi noteikumi un 
principi, kas faktiski jau darbojās un ir aprakstīti citos 
dokumentos, bet nebija apkopoti noteikumos, tai 
skaitā par Globālā Vietas Numura piešķiršanu un 
produktu reģistrācijas kārtību tiešsaistē, bija 
nepieciešams veikt attiecīgos papildinājumus.   
Noteikumi un “GS1 Latvija” Statūti 
http://www.gs1.lv/statuti ir pamata dokumenti, kas 
jāievēro visiem uzņēmumiem – “GS1 Latvija” 
biedriem.  
 
Galvenās izmaiľas un papildinājumi:  
 
- Detalizētāk un skaidrāk saskaņā GS1 Vispārējām 
Specifikācijām tiek aprakstīts numuru struktūras 
skaidrojums - kas ir uzņēmuma numurs, produkta  
numurs un kontrolcipars (Sadaļa : 1. Vispārīgie 
noteikumi). 
- Pievienots jauns punkts 2. Sadaļā. “GS1 Latvija” 
biedri (p.2.6.), kurā nostiprināts princips, ka GS1 
numurs tiek piešķirts tikai pilntiesīgiem biedriem un, 
ka lietošanas tiesības ir neekskluzīvas un 
nenododamas un tās ir tikai konkrētā biedra 
lietošanai. Nostiprināts arī numura lietošanas termiņa 
sākuma un beigu datums.  
- 3.Sadaļā GS1 uzņēmuma prefiksa piešķiršanas 
kārtība veikti papildinājumi, lai detalizētāk paskaidrotu 
sadaļas tekstu - pievienots jauns 1.punkts, kurš  
paskaidro, kas jādara pirms uzsākt svītrkodu 
lietošanu. Tas ir kā ievads turpmāk sadaļā 
aprakstītajai numuru piešķiršanas kārtībai. Striktāk un 
skaidrāk nosaka uzņēmumu numuru lietošanas 
tiesības un aizliegumu numuru nodot citiem 
uzņēmumiem un arī izmantot citu uzņēmumu 
numurus, kā arī nostiprina “GS1” un “GS1 Latvija” 
tiesības saskaņā ar starpatutiskajiem GS1 
noteikumiem.  

http://www.gs1.eu/
http://www.gs1.lv/noteikumi
http://www.gs1.lv/statuti
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Nostiprina un apraksta, kas notiek ar GS1 numuru 
pēc uzņēmuma izlēgšanas vai izstāšanās. 
- 4. Sadaļā: Produktu numuru reģistrācija 
papildināti un precizēti vairāki punkti, kā arī 
pievienoti jauni punkti, kas saistīti ar produktu 
numuru reģistrāciju tiešsaistes pakalpojumā. 
- Pievienota jauna sadaļa par Globālā Vietas 
Numura (GVN) piešķiršanu un reģistrāciju. 
 
Jaunos Noteikumus skatīt šeit.    
          

GS1 Sertifikāts. 

 

     Turpmāk visi pilntiesīgie “GS1 Latvija” biedri pēc 

ikgadējās biedra naudas iemaksas pierastās GS1 

uzņēmuma numura lietošanas pagarinājuma 

vēstules vietā katru gadu saņems atjaunoto 

GS1 Sertifikātu. GS1 Sertifikātā tiks minēts datums 

no kura laika uzņēmums ir  “GS1 Latvija” biedrs, 

GS1 uzņēmuma numurs jeb prefikss, Globālais 

Vietas Numurs, numuru lietošanas termiņš un 

lietošanas nosacījumi. Līdz ar to visa  uzņēmumam 

nepieciešamā pamata informācija tiks attēlota 

vienā dokumentā un atjaunināta katru gadu.  

 

                 *** *** ***                     

ES REGULA 1169/2011 – 
KAS JĀZINA 

 
Kas  jāzina, lai būtu gatavi gaidāmai Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr 
1169/2011 par pārtikas produktu informācijas 
sniegšanu patērētājiem?  
“GS1 in Europe”  ir sagatavojusi vairākus 
informatīvos materilālus un vadlīnijas. 
 
  Iepriekšējos GS1Info izdevumos jau rakstījām par 
ES Regulu Nr.1169/2011 “Par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem”, kas stāsies 
spēkā visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs šā 

gada 14. decembrī. Regulas mērķis ir padarīt pārtikas 

marķējumu vieglāk saprotamu patērētājam, tādējādi 
palielinot veselības aizsardzības līmeni un tiesības uz 
informāciju, kas lietotājam ļautu izdarīt informētu 
izvēli. Pircējs jau pirms pirkuma izdarīšanas tiks 
informēts par produktu, t.i. varēs saņemt pilnīgu 
informāciju par pārtikas produkta uzturvērtību, 
sastāvdaļām un lietošanas instrukcijām. Regula 
nosaka arī jaunas prasības attiecībā uz informāciju, 
kas jāsniedz patērētājam par pārtikas produktiem, kuri 
tiek piedāvāti pārdošanai tiešsaistē. 
   Tomēr daudziem uzņēmumiem, tostarp arī GS1, 
joprojām ir vairāki neskaidri jautājumi par regulas 
interpretāciju un to, kā nacionālie regulatori 
nodrošinās tās realizāciju. 
     Lai nodrošinātu GS1 organizācijas un uzņēmumus 
ar prasībām atbilstošiem norādījumiem, lai izpildītu 
ES regulu no GS1 sistēmas perspektīvas, Eiropas 
valstu GS1 organizāciju apvienības “GS1 in Europe” 
Reģionālā Izpildu Komiteja pagājušā gada oktobrī 
izveidoja īpašu darba grupu. Ar šo iniciatīvu  “GS1 in 
Europe” un tās 46 biedru organizācijas apņēmās 
saskaņot ieviešanas vadlīnijas un komunikāciju ar 
lietotājiem, kā rezultātā ir izstrādāta virkne 

dokumentu, kas ļaus uzņēmumiem saprast, kādi ir 
nosacījumi un kā sagatavoties regulas ieviešanai, 
galveno uzmanību vēršot uz tiesību aktos noteikto 
prasību labāku izpratni un to ievērošanu, izmantojot 
GS1 standartus. 

“GS1 in Europe” izstrādātie materiāli un vadlīnijas 
(angļu valodā): 

EU Regulation on Food 
Information to 
Consumers - What you 
need to know - V1.0 

(ES pārtikas 
informācijas Regula – 
Kas jums būtu jāzina – 
v1.0) 

Informatīvs 
materiāls 

 

Visiem uzľēmumiem 
un GS1 organizācijām, 
kas īsumā vēlas saprast 
tiesību akta saturu un 
ietekmi  

EU Regulation on Food 
Information to 
Consumers - How to 
handle product variants 
when selling online - 
V1.0 

(ES pārtikas 
informācijas Regula – 
Kā rīkoties ar tiešsaistē 
pārdodamo produktu 
variācijām – v1.0) 

Informatīvs 
materiāls 

 

Visiem uzľēmumiem 
un GS1 organizācijām, 
kas īsumā vēlas saprast 
kā šī regula saistīta ar 
GS1 sistēmas produktu 
identifikāciju. 
Dokumentā parādītas 
divas iespējas kā 
rīkoties ar produkta 
variācijām un iespējamo 
risinājumu ilgtermiņā 

GDSN Implementation 
Guidelines for EU 
regulation 1169-2011 
Mandatory Information - 
V1.0 

(GDSN ieviešanas 
vadlīnijas ES regulas 
1169/2011 obligātai 
informācijai – V1.0) 

Tehniskās 
vadlīnijas 

 

Visiem uzľēmumiem, 
kas meklē harmonizētu 
obligātās informācijas 
apmaiņas veidu starp 
tirdzniecības 
partneriem, lai atbilstu 
regulas prasībām, 
izmantojot Globālo Datu 
Sinhronizāciju (GDSN). 

 

http://www.gs1.lv/noteikumi
http://www.gs1.eu/docs/news/EU_Regulation_on_Food_Information_to_Consumers_-_What_you_need_to_know_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/EU_Regulation_on_Food_Information_to_Consumers_-_What_you_need_to_know_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/EU_Regulation_on_Food_Information_to_Consumers_-_What_you_need_to_know_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/EU_Regulation_on_Food_Information_to_Consumers_-_What_you_need_to_know_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/EU_Regulation_on_Food_Information_to_Consumers_-_How_to_handle_product_variants_when_selling_online_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/EU_Regulation_on_Food_Information_to_Consumers_-_How_to_handle_product_variants_when_selling_online_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/EU_Regulation_on_Food_Information_to_Consumers_-_How_to_handle_product_variants_when_selling_online_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/EU_Regulation_on_Food_Information_to_Consumers_-_How_to_handle_product_variants_when_selling_online_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/EU_Regulation_on_Food_Information_to_Consumers_-_How_to_handle_product_variants_when_selling_online_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/EU_Regulation_on_Food_Information_to_Consumers_-_How_to_handle_product_variants_when_selling_online_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/GDSN_Implementation_Guidelines_for_EU_regulation_1169-2011_Mandatory_Information_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/GDSN_Implementation_Guidelines_for_EU_regulation_1169-2011_Mandatory_Information_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/GDSN_Implementation_Guidelines_for_EU_regulation_1169-2011_Mandatory_Information_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/GDSN_Implementation_Guidelines_for_EU_regulation_1169-2011_Mandatory_Information_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/GDSN_Implementation_Guidelines_for_EU_regulation_1169-2011_Mandatory_Information_-_V1.0.pdf


GS1 Latvija Info lpp.5/9 
No. 2 (50) – 2014.gada aprīlis 

 

 

Recommendation on 
how to handle product 
variants when selling 
online - V1.0 

(Rekomendācijas kā 
rīkoties ar produktu 
variācijām pārdodot 
tiešsaistē – v1.0) 

Tehniskās 
vadlīnijas 

 

Visiem uzľēmumiem, 
kas tālpārdošanā 
darbojas ar produktu 
variācijām, kuras 
pārdošanā atrodas 
vienlaicīgi. Dokuments 
sniedz ieteikumus kā 
tikt galā ar šādu 
situāciju. 

 
 
 

                       *** *** *** 

 
GS1 DATA BAR 
 

Seminārs „GS1 DataBar - jauns risinājums  

svaigas pārtikas marķēšanā”.                            

                                                                                                

    Pieaugot svaigās pārtikas aprites apjomam  

pasaulē un pastiprinoties likumdevēju prasībām par 

pārtikas drošumu, tiek attīstīti arī GS1 Standarti, kas  

vienkāršā un saprotamā veidā nodrošina iespēju 

nepārtraukti izsekot mazumtirdzniecības ķēdēs un  

citās tirdzniecības vietās pārdodamiem pārtikas 

produktiem no ražotāja līdz gala patērētājam. Lai to 

nodrošinātu, viens no risinājumiem ir GS1 DataBar. 

    Š.g. martā interesentus aicinājām uz kārtējo 

semināru „GS1 DataBar - jauns risinājums svaigas 

pārtikas marķēšanā”, kurā informējām par GS1  

DataBar iespējām, to veidošanas principiem,  

struktūru, papildus izmantojamiem datiem un to 

pielietojumu. Apskatījām GS1 DataBar pielietojuma 

piemērus un ieguvumus pasaulē un Latvijā. 

Likumsakarīgi, ka par semināru lielāku interesi  

izrādīja uzņēmumi, kuru preču sortimentā ir svaigi 

mainīga daudzuma produkti, kas liecina, ka  

uzņēmumi seko jaunākajai informācijai par svaigas 

pārtikas marķēšanu un iespējamām izmaiņām  

produktu marķēšanā nākotnē. 

GS1 DataBar – informatīvā pēcpusdiena. 
RIMI pieredze. 
 
      Kā jau minējām, par GS1 DataBar tika runāts 
arī  “GS1 Latvija” informatīvajā pēcpusdienā. 
Vispirms dalībniekiem bija iespēja noklausīties 
prezentāciju par GS1 DataBar kā jaunu svaigas 
pārtikas produktu marķēšanas veidu, bet pēc tam 
“RIMI Baltic”  grupas veikalu IT sistēmas vadītājs 
Renārs Jansons dalījās informācijā par DataBar 
ieviešanas projekta virzību RIMI lielveikalu tīklā.  
     Nepieciešamību uzsākt šādu projektu RIMI  
veikalos veicināja apgrozībā esošo mainīgā svara  
kodu nepietiekamās informatīvās iespējas, t.i. 

problēmas ar atšķirīga pielietojuma identifikatoru 
lietošanu dažādās valstīs, kurās darbojas RIMI 
lielveikali, atšķirību iespējamība cenas aprēķinos  
starp svaru un kases sistēmām, ražotāja  
identifikācijas un derīguma termiņu noteikšanas 
neiespējamība. 
    Sākotnēji GS1 DataBar tika izvēlēts kā labākais 
tehniskais risinājums, lai pie veikalu kasēm  
automātiski varētu nolasīt ne tikai preces svītrkodu,  
bet arī papildus informāciju, piemēram, cenu, svaru  
un derīguma termiņu. Projekta gaitā atklājās arī citas 
priekšrocības, piemēram, uzlabota cenu noteikšanas 
precizitāte, derīguma termiņu administrēšana, 
automātiska nocenošana, vienots standarts,  
ātrdarbība un skenēšanas vieglums, samazināta 
iespēja kļūdīties, palielināta efektivitāte, iespēja 
nodrošināt izsekojamību, produktu svara un  
daudzuma vadība, zudumu kontroles iespējamība  
u.c. 
   Šobrīd RIMI lielveikalos Latvijā uz vietas iepakotie 
produkti 100% tiek marķēti ar GS1 DataBar, bet 
Igaunijā un Lietuvā tiek strādāts pie to ieviešanas.  
Tiek risināts arī jautājums par veikalu iekšējo sistēmu 
pāriešanu uz GTVN izmantošanu iekšējā lietošanas 
koda vietā mainīgā daudzuma produktiem. 

GS1 DataBar ieviešanas Rokasgrāmata. 
 
     Lai sniegtu nepieciešamo informāciju un palīdzētu 
uzņēmumam pieņemt lēmumu par pāreju uz jaunu 
produktu identifikācijas metodi, Starptautiskā 
organizācija GS1 sagatavojusi GS1 DataBar 
ieviešanas Rokasgrāmatu „GS1 automātiskās 
identifikācijas ieviešanas rokasgrāmata svaigai 
pārtikai, kas paredzēta pārdot mazumtirdzniecības 
kasē (Point-of-Sale)”. Rokasgrāmata paredzēta 
piegādātājiem, mazumtirgotājiem, iekārtu un 
programmatūras izstrādātāju uzņēmumiem un to 
latviešu valodā var atrast “GS1 Latvija” mājas lapā 
šeit . 
 

               
       *** *** *** 

 

GS1 AKREDITĒTA PAR UDI 
IZSNIEGŠANAS AĢENTŪRU  
 
Šā gada janvārī ASV Pārtikas un Zāļu 
Administrācija - FDA akreditēja GS1 kā UDI 
(Unique Device Identification) izsniegšanas 
aģentūru. 
  

     Pagājušā gada jūlijā (sk.GS1Info Nr. 3(47)) GS1 

Veselības aprūpes darba grupa sagatavoja un 

http://www.gs1.eu/docs/news/Recommendation_on_how_to_handle_product_variants_when_selling_online_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/Recommendation_on_how_to_handle_product_variants_when_selling_online_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/Recommendation_on_how_to_handle_product_variants_when_selling_online_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.eu/docs/news/Recommendation_on_how_to_handle_product_variants_when_selling_online_-_V1.0.pdf
http://www.gs1.lv/upload/Bukleti/Rokasgramata_automatiskai%20identifikacijai.pdf
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iesniedza ASV Pārtikas un Zāļu Administrācijai  

(The United States Food and Drug Administration - 

FDA) priekšlikumu Ierīces Unikālā Identifikatora 

sistēmas (Unique Device Identification – UDI) 

izveidē izmantot GS1 standartus.  

    Šā gada janvārī ASV Pārtikas un Zāļu 
Administrācija - FDA akreditēja GS1 par UDI 
(Unique Device Identification) izsniegšanas 
aģentūru.  
    Tika atzīts, ka globālie GS1 standarti atbilst ASV 
valdības noteiktajiem UDI kritērijiem un palīdzēs 
ražotājiem apgūt jaunās FDA UDI prasības, kas 
tika publicētas 2013.gada septembrī.  
     UDI ir radīta ar mērķi izveidot kopīgu globālu 
produktu identifikācijas sistēmu, kas uzlabotu 
veselības aprūpes biznesa procesus un pacientu 
drošību. ASV Pārtikas un Zāļu Administrācijas 
(FDA) izdotais normatīvais akts ir pirmais, bet ir 
sagaidāms, ka tam sekos arī citas līdzīgas 
likumdošanas iniciatīvas visā pasaulē. 
    GS1 sistēma ir integrēts globālo standartu 
kopums, kas nodrošina precīzu identifikāciju un 
informācijas apmaiņu par produktiem, aktīviem, 
pakalpojumiem un vietām. Vadošie veselības 
aprūpes ražotāji jau tagad izmanto GS1 standartus, 
ieskaitot Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru 
(GTVN), kas veselības aprūpes nozarē ir akcepēti 
kā unikāli medicīnisko/ķirurģisko produktu 
identifikatori jebkurā iepakojumu hierarhijas līmenī.   
Veselības aprūpes produktu ražotāji ASV un citur 
pasaulē, sekojot ASV FDA UDI likumam un GS1 
Vispārējām Specifikācijām, var izveidot un uzturēt 
atbilstošu UDI numuru, t.i. GTVN. 
     Saskaņā ar FDA likumu, UDI numurs ir jāizvieto 
uz medicīniskās iekārtas etiķetes, tās iepakojuma 
vai dažos gadījumos arī uz pašas iekārtas. Ar 
medicīnisko iekārtu nepārprotamu identificēšanu 
GS1 standarti sniedz pievienoto vērtību ne tikai 
pacientiem, bet arī visai veselības aprūpes sistēmai 
un medicīnisko ierīču ražotājiem.  
     GS1 Standarti palīdz veselības aprūpes 
organizācijām visā pasaulē ātri un efektīvi 
identificēt ierīces atsaukšanas gadījumos, uzlabojot 
ziņojumu precizitāti par specifisku blakusparādību 
gadījumiem un nodrošina pamatu globālai un 
drošai piegādes ķēdei. Šie standarti piedāvā arī 
saprotamu medicīnas iekārtu reģistrēšanas veidu, 
to lietošanu elektroniskajos veselības reģistros un 
klīniku informatīvajās sistēmās. GS1 globālās 
kodēšanas sistēmas ir atbilstošas attiecīgajiem 
starptautiskajiem ISO standartiem. 

       

                        *** *** *** 

 
JAUNIE IZDEVUMI 
 

GTVN datu sinhronizēšana: ieguvumi jūsu 
uzņēmumam. 
 
Brošūra sniedz informāciju 

par globālo datu 

sinhronizāciju un Globālo 

Datu Sinhronizācijas Tīklu 

(GDSN), izskaidro tā 

darbības principus un 

apraksta uzņēmējdarbības 

priekšrocības un ieguvumus 

piegādātājiem un 

mazumtirgotājiem. 

Pieejams www.gs1.lv/publikacijas  vai šeit 

 

GDSN iepakojuma mērīšanas noteikumi 

GS1 standatu dokuments. (2013.g.decembris) 

 

     Labs palīgs 

uzņēmumiem, lai 

nodrošinātu pareizu un 

visiem saprotamu produkta 

iepakojuma mērīšanu. 

     Noteikumu nolūks ir 
nodrošināt pastāvīgu, 
atkārtojamu konkrēta 
produkta iepakojuma izmēru 
noteikšanas procesu, kas ne 
vienmēr atbilst „kā tirgots” 
vai kā produkts izvietots 

plauktā. Dokuments paredzēts visiem darījumu 
partneriem, kuri vēlas apmainīties ar informāciju par 
produkta iepakojuma izmēriem.  
     Pēc sava pielietojuma noteikumi ir universāli, jo 
nosaka, kā izmērīt ne tikai standarta iepakojumus, bet 
arī tādus priekšmetus kā apavus, piepildītus maisiņus, 
aksesuārus un daudzus citus kā neizmērāmus 
priekšmetus. 
   Pieejams www.gs1.lv/publikacijas vai šeit 
 

 

 

                    *** *** ** 
 
 
 
 

http://www.gs1.lv/publikacijas
http://www.gs1.lv/upload_pdf/Datu_sinhronizesana_pdf.pdf
http://www.gs1.lv/publikacijas
http://www.gs1.lv/upload_pdf/Iepakojuma_merisanas_noteikumi_pdf.pdf
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GS1 LATVIJA JAUNIE BIEDRI 

No 2014.g. 16.janvāra līdz 2014.g. 22.aprīlim 

SIA KRIALA NAMS, dažādu preču tirdzniecība, 
Rīga 
SIA GLOSUN, galantērijas preču v/t, Rīga 
SIA GOURMET STUDIO, garšvielu fasēšana, 
tirdzniecība, Cekule, Salaspils nov. 
SIA VĪNS.LV, mājas vīna ražošana, Ogre 
SIA ELDEFENDER, satiksmes drošības līdzekļu 
ražošana, Rīga 
SIA ECOLIND, kosmētikas ražošana, Rīga 
SIA SEA LINE BALTIC, zivju produktu v/t, Rīga 
SIA NATURES ICONS, olīveļļas v/t, Aizpute 
SIA MARTIN OO, atdzesētu vistu produktu v/t, 
Rīga 
SIA GRANLY TECHNOLOGY, ziepju ražošana, 
Jelgava 
SIA RELIANS.LV, būvmateriālu v/t, Jūrmala 
SIA AGRO D, lauksaimniecības preču un 
minerālmēslu v/t, Krāslava 
SIA KOSMOPAR, kosmētikas un parfimērijas 
preču v/t, Rīga 
SIA GREYNUT, mazās elektronikas un inženierijas 
produktu ražošana, Rīga 
SIA LATVIJAS APTIEKA, medikamentu, uztura 
bagātinātāju, medicīnas preču m/t, Olaine 
SIA PHARMIDEA, farmaceitisko produktu 
ražošana, Olaine 
SIA ALEX GROUP LATVIA, plastmasas 
izstrādājumu ražošana, Rīga 
SIA T&T GROUP, desertu ražošana, Rīga 
SIA GREEN-PIK LAT, bioloģisko mēslojumu 
ražošana, Laucesas pag., Daugavpils nov. 
Z/S LIEPAS, stādu audzēšana, Krimūnu pag., 
Dobeles nov. 
SIA MŪ SIERS, svaigpiena sieru ražošana, 
Gulbene 
SIA VIZA OIL GROUP, eļļas tirdzniecība, Rīga 
I/K DZIRAS-1, augu valsts produktu pārstrāde, 
Rīga 
SIA TRANSHEMP, kaņepju izstrādājumu 
ražošana, Rīga 
SIA SMARTFOODY, pārtikas produktu ražošana, 
Rīga 
SIA CĒSU MIESNIEKS, gaļas pārstrādes produktu 
ražošana, Rīga 
SIA SAM YANG, salātu ražošana, Rīga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIA SALDĀ DZĪVE, konditorejas izstrādājumu 
ražošana, Rīga 
SIA ECO RABBIT, trušu gaļas un biohumusa 
mēslojuma ražošana, Rīga 
SIA BIOMEAT, gaļas pārstrāde, Zasas pag., 
Jēkabpils nov. 
SIA MIREDO, konditorejas izstrādājumu ražošana, 
Jēkabpils 
SIA ATEKA, mazgāšanas līdzekļu un kokmateriālu 
ražošana, Rīga 
SIA LALINA, bērnu tekstilizstrādājumu ražošana, 
Baloži, Ķekavas nov. 
Pašnodarbinātā persona LAILA BĒRZIĽA, mācību 
spēļu izveide, Cēsis 
SIA EMTV, sadzīves priekšmetu ražošana, Rīga 
SIA TIMARI, zeķu, zeķubikšu, veļas un apģērba ar 
savu preču zīmi ražošana, Dreiliņi, Stopiņu nov. 
SIA AGROPRO, kūdras substrātu un minerālmēslu 
ražošana, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
SIA GAĻAS MEISTARI, pārtikas ražošana, Rīga 
SIA GARDEN PLAST, dārzkopības preču 
tirdzniecība, Katlakalns, Ķekavas nov. 
SIA BALTIJAS MARKETINGA SERVISS, kokogļu 
tirdzniecība, Rīga 
SIA GIGI BLOKS, rotaļlietu ražošana, Rīga 
SIA KUBERA WESEN, sadzīves ķīmijas preču v/t, 
Jūrmala 
SIA COCCINELLE PRODUCTION, suvenīru 
tirdzniecība, Rūjiena 
SIA GARLIC GROUP, dārzeņu pārstrādes produktu 
ražošana, Rīga 
SIA SALDUMIĽŠ PLUS, saldumu v/t, Valmiera 
SIA BIP BALTIC, mēbeļu v/t, Rīga 
SIA MEBUS, mēbeļu ražošana, Rīga 
SIA AB INVESTMENT GROUP, maizes un 
konditorejas izstrādājumu ražošana, Sērenes pag., 
Jaunjelgavas nov. 
SIA TOFFEE, bērnu preču ražošana, Rīga 
SIA MAFFAM FREEFORM, mēbeļu ražošana, Rīga 
SIA AKZ, zāģmateriālu,šķeldas un kokskaidu granulu 
ražošana, Rīga 
SIA LOLA DIZAINS, darba apģērbu ražošana, Rīga 
SIA FILMU STUDIJA DEVIĽI, DVD filmu 
producēšana, Rīga 
SIA NK-EKO, biohumusa ražošana un vīngliemežu 
audzēšana, Mores pag.,Siguldas nov. 
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SIA PIRTS LV, pirts lietu v/t, Daugavpils 
SIA PREVENTOR, uztura bagātinātāju 
tirdzniecība, Rīga 
SIA NG LĪNIJA, medus un biškopības produktu 
ražošana, Madona 
SIA WINNINGENA, alkoholisko dzērienu v/t, Rīga 
A/S TĒRVETES AL, alus ražošana, 
Kroņauce,Tērvetes nov. 
SIA MORE BALTIC FOOD, pārtikas produktu 
ražošana, Cēsis  
SIA NEOLAT, metāla profilu ražošana, Rīga 
SIA CEĻU EMULSIJA-HL, bitumena bāzes 
remontmateriālu ražošana, Tukums 
I/U RIANNA, austersēņu audzēšanas komplekta 
ražošana, Valmiera 
SIA ILY, eko sveču ražošana, Sigulda 
SIA COTTON CLUB LIEPĀJA, mitro salvešu 
ražošana, Liepāja 
SIA HERCOGA DRUKA, poligrāfijas pakalpojumi, 
kancelejas preču un suvenīru ražošana, Ventspils 
SIA CESARS, pārtikas produktu v/t, Rīga 
SIA ABIO, koka izstrādājumu ražošana, Alūksne 
SIA SPRATS, zivju produktu v/t, Rīga 
SIA SALDUS GAĻAS KOMPĀNIJA, gaļas 
pārstrādes produktu ražošana, Saldus pag.,Saldus 
nov. 
SIA VALMIERAS MAIZNĪCA, maizes, maizes un 
konditorejas izstrādājumu ražošana, Rīga 
Z/S SPRĪDĪŠI, vistkopības produktu ražošana, 
Ogresgala pag., Ogres nov. 
SIA ALTA MODE, bižutērijas un zeķu v/t, Rīga 
SIA DVP SOLUTIONS, saulespuķu sēklu 
pārstrāde, Rīga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIA TROJA, koka izstrādājumu un mēbeļu ražošana, 
Rīga 
SIA SERHO 777, gaļas pārstrādes produktu 
ražošana, Jēkabpils 
SIA LIRO, higiēnas preču ražošana, Rīga 
SIA EIRA-PHARMA, uztura bagātinātāju ražošana, 
Rīga 
SIA MEDUSLĀCIS, konditorejas izstrādājumu 
ražošana, Aizkraukle 
SIA ALBAU, būvmateriālu ražošana, Rumbula, 
Stopiņu nov. 
SIA SONARWORKS, datorprogrammu veidošana, 
Rīga 
SIA VALENTIA-1, dažādu preču tirdzniecība, Jelgava 
SIA BILLES, bioloģiskās pārtikas un nepārtikas 
tirdzniecība, Nīcas pag.,Nīcas nov. 
SIA ORBITA TELECOM,mobilo telefonu tirdzniecība, 
Rīga 
EVA ROHLINGER GmbH, apģērbu tirdzniecība, 
Vācija 
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NO GS1 LATVIJA IZSLĒGTI 

No 2014.g. 16.janvāra līdz 2014.gada 22.aprīlim 

SIA NESSE-BALTIJA, garšvielu fasēšana un 
tirdzniecība, Rīga 
SIA RELIANS, būvmateriālu v/t, Jūrmala 
SIA IMPERA, sauso sēkliņu maisījumu fasēšana, 
Rīga 
SIA TEDDI PĻUŠ, rotaļlietu ražošana, Rīga 
SIA ARMANS O, maizes un maizes izstrādājumu 
ražošana, Liepāja 
SIA UMEKO, cukura v/t, Rīga  
SIA AMBIENTA, tekstilizstrādājumu ražošana, 
Rīga 
SIA MONALD-METĀLS, metālvelmējumu v/t, Rīga 
SIA ESKO FRUIT, dārzeņu v/t, Ķegums, Ķeguma 
nov. 
SIA DĀMAS ZIVJU AUDZĒTAVA, slieku humusa 
ražošana, Liepāja 
A/S LIMBAŢU PIENS, piena pārstrādes produktu 
ražošana, Limbaži 
SIA ZĒLANDE, konditorejas un kulinārijas 
izstrādājumu ražošana, Liepāja 
SIA TEĀTRA IELA 15, alkohola un tabakas v/t, 
Rīga 
SIA HELP IN TRAVEL, priekšapmaksu karšu 
izgatavošana, Rēzekne 
SIA ALBERTA SAIMNIECĪBA, augļu un dārzeņu 
pārstrādes produktu ražošana, Gramzdas pag., 
Priekuļu nov. 
SIA DOMIRO INC, sadzīves ķīmijas un kosmētikas 
v/t, Jūrmala  
SIA TOHTE, rotaļlietu ražošana, Kadaga, Ādažu 
nov. 
SIA GS ELEGANCE, poligrāfijas izstrādājumu 
ražošana, Valmiera 
SIA INVEST 68, šokolādes izstrādājumu ražošana, 
Rīga  
SIA ECO FIORE, eco produktu ražošana, Rīga  
SIA ALEJAS GROUP, koksnes brikešu ražošana, 
Rīga  
SIA DESSERT GROUP, desertu ražošana, Rīga 
SIA PACK&PACK, polietilēna izstrādājumu 
ražošana, Vangaži, Inčukalna nov. 
SIA VESELĪBAS FABRIKA, pārtikas produktu 
ražošana, Rīga 
SIA ARSAVS, gaļas pārstrādes produktu 
ražošana, Jumpravas pag., Lielvārdes nov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SIA KUBERA WERK, sadzīves ķīmijas v/t, Rīga  
SIA ARIRAN 8, pārtikas produktu ražošana, Rīga 
Z/S VECZAĶI, dārzeņu pārstrādes produktu 
ražošana, Iecava, Iecavas nov. 
SIA B-PHONE, elektronisko ierīču ražošana, Rīga 
SIA IRINAL, maizes un maizes izstrādājumu 
ražošana, Seda, Strenču nov. 
SIA KING COFFEE SERVICE LATVIA, kafijas v/t, 
Rīga 
Biedrība ASCENDUM, suvenīru ražošana, Rīga 
SIA GALIT, zivju pārstrādes produktu ražošana, Rīga 
SIA PROFDEALS, plaša patēriņa preču v/t, Rīga 
SIA NORDIC TRADING GROUP, piena produktu v/t, 
Rīga 
SIA PIRTS SV, pirts lietu tirdzniecība, Rīga 
A/S AGROFIRMA TĒRVETE, alus ražošana, 
Tērvetes pag.,Tērvetes nov. 
SIA DEIWOSS, koka izstrādājumu ražošana, Annas 
pag., Alūksnes nov.  
SIA UNI ORGANIC, augsnes mēslošanas līdzekļu 
ražošana, Rīga 
Z/S NORĒNI, bišu pārstrādes produktu ražošana, 
Drustu pag.,Raunas nov. 
SIA DIVIRON, uztura bagātinātāju tirdzniecība, Rīga 
SIA KROGZEME, stādu audzēšana, Viļķenes 
pag.,Limbažu nov. 
SIA Latvijas tirgotāju kooperācija “AIBE”, 
mazumtirdzniecība, Ķekavas pag., Ķekavas nov. 
SIA AMBERSENSE, kosmētikas ražošana, Rīga 
SIA ZELTA VĀRPA AGRO, maizes izstrādājumu 
ražošana, Raunas pag., Raunas nov. 
SIA OLYMPUS LATVIA, medicīnas iekārtu 
tirdzniecība, Rīga 
SIA IEVAS MAIZNĪCA, maizes un konditorejas 
izstrādājumu ražošana, Valmiera  
A/S LATVIJAS FINIERIS, koksnes pārstrāde, Rīga 
SIA URSULA, konditorejas izstrādājumu ražošana, 
Aizkraukle 
 

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

 


