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Ievads 
Šī rokasgrāmata sniedz pārskatu par Globālo Tirdzniecības Vienību Numuru (saīsināti GTVN), 
piešķiršanas noteikumiem saskaņā ar GS1 standartiem. 

Rokasgrāmata sniedz pārskatu par svarīgākajiem noteikumiem, tos papildinot ar komentāriem un 
piemēriem, lai atvieglotu noteikumu interpretāciju. Rokasgrāmata neatkārto un neaizstāj standartos 
noteiktos noteikumus. Kā normatīvo atsauci vienmēr jāizmanto pilno standartu tekstu. 

 

Rokasgrāmatas 2. Izdevumā izmantotās standartu atsauces  

 

Šis lietotāja rokasgrāmatas izdevums balstīts uz šādiem standartiem:  

■ [Visp.Spec.] GS1 Vispārējās Specifikācijas v14, GS1 2014 

                        (sk. http://www.gs1.org/genspecs ) 

■ [GTAR] GS1 GTVN Piešķiršanas noteikumi – Aprīlis 2014, GS1 2014  
(sk. http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/p=home) 

http://www.gs1.org/genspecs
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/p%3Dhome
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1. daļa - GTVN piešķiršanas pamatprincipi 
Šajā sadaļā izklāstīts GTVN izmantošanas pamatnoteikumu pārskats. Noteikumu pilno tekstu skatīt 
GS1 Vispārējo Specifikāciju sadaļas 4.3. GTVN Noteikumi un 1.6. Piešķiršana. 

 

 

1. Termini un definīcijas 
 

 

 
 

2. Vispārējie noteikumi 
 
2.1. Kas vienu tirdzniecības vienību padara atšķirīgu no otras 

tirdzniecības vienības? 

 
Galvenais noteikums tirdzniecības vienību atšķiršanai izklāstīts šeit:  

 

 

 

 

GTVN piešķiršanas noteikumos (skatīt 3. nodaļu) paskaidrots kā rīkoties gadījumos, kad tiek veiktas 
izmaiņas iepriekš noteiktās preču īpašībās. 

[Visp.Spec.] 4.3.1.6. GTVN piešķiršanas definīcijas 

Pārskatot Globālo Tirdzniecības Vienību Numuru (GTVN) piešķiršanas noteikumus  
( http://www.gs1.org/gtinrules ), var noderēt šie terminu skaidrojumi: 

■ Tirdzniecības vienība – jebkura vienība (produkts vai pakalpojums), attiecībā uz kuru pastāv 

nepieciešamība sameklēt iepriekš definētu informāciju un kuru var cenot, pasūtīt vai piestādīt apmaksai 
jebkuras piegādes ķēdes jebkurā posmā. 

■ Mazumtirdzniecības patēriņa tirdzniecības vienība – tirdzniecības vienība, ko paredzēts pārdot 
gala patērētājam mazumtirdzniecības vietā. Tās ir identificētas ar unikāliem GTVN-13, GTVN-12 vai 
GTVN-8 (skatīt 2. daļu). 

■ Tirdzniecības vienību grupa – mazumtirdzniecības patēriņa vienību grupa, kas nav paredzēta 

skenēšanai tirdzniecības vietās. Tās ir identificētas ar unikāliem GTVN-14, GTVN-13 vai GTVN-12. 

■ Bez-GTVN iepakojums – tirdzniecības vienību iepakojuma līmenis, kuram tirdzniecības partneri 
nepieprasa Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru (GTVN). Ja nepieciešams GTVN, tad attiecīgā 
vienība kļūst par mazumtirdzniecības patēriņa tirdzniecības vienību vai tirdzniecības vienību grupu. 

■ Loģistikas vienība – jebkuras kompozīcijas vienība, kas ir izveidota transportēšanai un/vai glabāšanai, 

kuru nepieciešams vadīt piegādes ķēdē. Tiek identificēta ar Seriālo Kravas Konteineru Kodu - SSCC 
(Serial Shipping Container Code). 

[Visp.Spec.] 4.3.1.1. Vispārējais piešķiršanas noteikums 

Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) tiek lietots, lai identificētu jebkuru vienību (tirdzniecības 
vienību vai pakalpojumu), par kuru nepieciešams iegūt iepriekš noteiktu informāciju un kurai var tikt noteikta 
cena vai kuru var pasūtīt, apmaksāt un izstādīt par to rēķinu jebkurā piegādes ķēdes posmā. Kad kāda no 
iepriekš noteiktajām vienības īpašībām tiek mainīta un šīs izmaiņas ir nozīmīgas tirdzniecības procesam, 
nepieciešams atsevišķs unikāls GTVN. Kā pamata princips jāievēro, ka, ja klients paredz atšķirt jauno 
tirdzniecības vienību no vecās un attiecīgi to tā arī iegādāties, tad jaunajai tirdzniecības vienībai jāpiešķir 
jauns GTVN. Tas nodrošinās, ka produkta iepakojums un veikalu plaukta etiķetē norādītais sniedz 
patērētājam vienādu informāciju. Taču jāņem vērā, ka jebkādi tiesību akti, kas ir pretrunā ar šiem 
noteikumiem, vienmēr ir virs šiem noteikumiem. (...) 

 

 

http://www.gs1.org/gtinrules
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2.2. Kas ir atbildīgs par GTVN piešķiršanu? 

Parasti par GTVN piešķiršanu ir atbildīgs zīmola īpašnieks. Skatīt [Visp.Spec.] sadaļu 4.3.1.2.1. 
Piešķiršana un atbildība zīmola vienībām (Branded Items). 

Šo noteikumu izņēmumi atrodami sadaļā 4.3.1.2.2. Piešķiršanas un atbildības izņēmumi un 
vienības bez zīmola (non-Branded Items). 

 

2.3. Kā rīkoties, ja notikušas tirdzniecības vienības izmaiņas? 

Pastāv divu veidu izmaiņas – pastāvīgās un pagaidu (paralēlās) izmaiņas. 

■ Par pastāvīgām izmaiņām, skatīt [Visp.Spec.] sadaļu 4.3.1.3.5. Tirdzniecības vienības 
izmaiņas. 

■ Par pagaidu (paralēlajām), izmaiņām, kas tiek sauktas arī par variantu, skatīt sadaļu 4.3.1.3.4. 
Preces realizēšanas stimulēšanas (reklāmas) varianti. 

Kā pastāvīgās un pagaidu izmaiņas ietekmē tirdzniecības vienību grupu līmeni ir izklāstīts sadaļā 
4.3.1.3.6. Tirdzniecības vienību grupu varianti. 

 

2.4. Kā GTVN izmaiņas ietekmē pamatdatu salīdzināšanu? 

Svarīgs apsvērums jauna GTVN numura piešķiršanai jau esošai tirdzniecības vienībai var būt prasība 
atjaunināt attiecīgos pamatdatus. Šos noteikumus sk. [Visp.Spec.] sadaļā 4.3.1.5.1. Datu 
salīdzināšanas labākā prakse. 

 

2.5. Vai atļauts GTVN izmantot atkārtoti? 

Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem GTVN var tikt izmantots atkārtoti pēc 4 gadiem: 
 

 

 
 

Tomēr jāņem vērā, ka Regulētām veselības aprūpes tirdzniecības vienībām piešķirtos GTVN izmantot 
atkārtoti nedrīkst nekad. 

Visus noteikumus par GTVN atkārtotu izmantošanu, sk. [Visp.Spec.] sadaļu 4.3.1.4. Laika intervāls 

atkārtotai GTVN lietošanai. 

 

2.6. Kā juridiskā statusa maiņa ietekmē GTVN? 

Kad uzņēmuma juridiskais statuss mainās uzņēmuma pārpirkšanas, apvienošanās, daļējas 
pārpirkšanas, atdalīšanās vai sadalīšanās rezultātā, tiek piemēroti [Visp.Spec.] sadaļas 1.6.1. 
Pārpirkšanas un apvienošanās noteikumi. 
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3. Ievads GTVN piešķiršanas noteikumos 
 
3.1. Kas ir GTVN piešķiršanas noteikumi? 

GTVN piešķiršanas noteikumi ir specifiski noteikumi, kas attiecas uz Ātrās aprites patēriņa preču 
(FMCG) industrijā pieņemto praksi. 

GTVN piešķiršanas noteikumi paredzēti globālam pielietojumam. Izņēmumi pieļaujami tikai tad, kad 
vietējās normatīvās vai juridiskās prasības norāda savādāk.  

Šajā rokasgrāmatā izklāstītie noteikumi piemērojami visām tirdzniecības vienībām ar šādiem izņēmumiem 
un ierobežojumiem: 

■ Veselības aprūpes nozarei piemērojami īpaši noteikumi, kas nav izklāstīti šajā rokasgrāmatā. 
Veselības aprūpes tirdzniecības vienībām piemērojamie noteikumi atrodami publikācijā “Veselības 
aprūpes GTVN piešķiršanas noteikumi” http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/p=static/t=healthcare. 

■ Mājas tekstilam un mājas modes precēm papildus GTVN piešķiršanas noteikumiem GS1 
Vispārējās Specifikācijās ir aprakstīti daži īpaši scenāriji, kas nav izklāstīti šajā rokasgrāmatā. Sk. 
[Visp.Spec.] sadaļu 4.3.1.8. GTVN piešķiršanas ieteikumi mājas tekstilam un mājas modes 
precēm. 

3.2. Kad GTVN piešķiršanas noteikumi ir piemērojami? 

GTVN piešķiršanas noteikumi var stāties spēkā divos veidos: 

1. Kad veiktas izmaiņas esošajā tirdzniecības vienībā, to aizvietojot/izslēdzot. Šie noteikumi  
        izskaidro, kad piešķirt jaunu GTVN, kurš aizstās esošo GTVN. 

2. Kad tiek laista klajā jauna tirdzniecības vienība vai tirdzniecības vienības variants, kurš pastāvēs  
        līdzās citām tirdzniecības vienībām/tirdzniecības vienības variantiem. Šajos noteikumos izklāstīts,  
        kad piešķirt atsevišķu GTVN, kurš tiks lietots paralēli esošajam GTVN. 

 

 

3.3. Kā interpretēt GTVN piešķiršanas noteikumus? 

Jāņem vērā, ka GTVN ietekmē ne tikai tirdzniecības vienību, bet arī augstāka līmeņa tirdzniecības 
vienības, kas tiek izmantotas izplatīšanas procesos. Šī iemesla dēļ daudzi GTVN piešķiršanas noteikumi 
nosaka izmaiņu ietekmi divos līmeņos: 

1. Mazumtirdzniecības patēriņa tirdzniecības vienības līmenis. 

2. Tirdzniecības vienību grupas līmenis. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/p%3Dstatic/t%3Dhealthcare
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2. daļa - GTVN piešķiršanas noteikumi 
Šī sadaļa sniedz ilustrētus piemērus visiem šeit iekļautajiem GTVN piešķiršanas noteikumiem: 
www.gs1.org/gtinrules. 

 
 

1. Dažādi ģeogrāfiskie tirgi / dažādas valodas 
 

Kuros gadījumos to izmantot? 

Laižot pārdošanā jau esošu tirdzniecības vienību jaunā ģeogrāfiskā tirgū vai mainot valodu/valodas, kas 
izmantotas jau uz esošas tirdzniecības vienības iepakojuma.  

 

Noteikumi 

Kad uz iepakojuma ir tikai viena valoda un šī valoda tiek mainīta, piemērojams noteikums 1.1: 
 

GTVN piešķiršanas noteikums 1.1 Jauna valoda uz iepakojuma, kas atrodas tirdzniecībā vienā 
tirgū/valstī 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 

 

 

 
Noteikums 1.1 piemērojams arī, ja uz iepakojuma izmantotas vairākas valodas un kādas no tām tiek 
aizstātas ar citām valodām.  Piemēram, valodas A, B un C uz iepakojuma tiek mainītas uz A, D un E: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 1.1 Jauna valoda uz iepakojuma, kas atrodas tirdzniecībā vienā 
tirgū/valstī 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

http://www.gs1.org/gtinrules
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid=1/
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D1
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Ja uz iepakojuma tiek pievienotas papildus valodas, piemērojams noteikums 1.2: 
 

GTVN piešķiršanas noteikums 1.2 Papildus valoda uz produkta iepakojuma, kuru pārdod 
vairākos tirgos 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 
 

 
 

 
Ja tiek uzsākta jau esošas tirdzniecības vienības pārdošana citā ģeogrāfiskā vietā, nemainot valodas 
uz produkta iepakojuma, piemērojams noteikums 1.3: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 1.3 Tirdzniecības vienība tiek pārdota citā vietā 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D65
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D113
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2. Dažādi zīmoli 
 

Kuros gadījumos to izmantot? 

Ja maina produkta zīmolu (preču zīmi) vai nosaukumu uz iepakojuma. 

Noteikumi 

Ja tiek mainīts galvenais zīmols, kas redzams uz produkta, piemērojams noteikums 2.1: 
 

 

 
Zīmola nosaukuma maiņa ir ļoti nozīmīga, jo tā izmaina veidu, kā patērētāji atpazīst šo tirdzniecības 
vienību, kā arī ietekmē veikala plaukta etiķeti. Dažos gadījumos arī izmaiņas sekundārajos un apakš 
zīmolos pieprasa jaunu GTVN piešķiršanu. 

 
Ja uz iepakojuma jau esošam zīmolam tiek pievienots papildus zīmols, piemērojams noteikums 2.3:  

 

 
 

 
Piemēram, iepakojumam tiek pievienots korporatīvais zīmols, bet esošais produkta zīmols joprojām tiek 
izmantots kā galvenais, lai pārdotu produktu patērētājiem.

 
 

Mazumtirdzniecības patēriņa tirdzniecības vienība Tirdzniecības vienību grupa 

 

  

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D88
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Veicot izmaiņas produkta nosaukumā un uz iepakojuma esošajā aprakstā, piemērojams  
noteikums 2.4:  

 

 

 

Ņemiet vērā, ka šis noteikums neattiecas uz veselības aprūpes vienībām. Veicot jebkādas izmaiņas 
veselības aprūpes produkta nosaukumā vai aprakstā, būs nepieciešams jauns GTVN. Vietējie vai 
reģionālie noteikumi var pieprasīt jauna GTVN piešķiršanu arī citu veidu tirdzniecības vienībām, ja tiek 
mainīts produkts nosaukums. 

 
Ja mainās zīmola grafiskais attēlojums, bet zīmola nosaukums paliek nemainīgs, jauns GTVN nav 
jāpiešķir (sk. noteikumu 2.2): 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 2.2 Izmaiņas zīmola grafiskajā attēlojumā 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 

 
Jauns GTVN nav jāpiešķir, ja tiek veiktas dizaina izmaiņas, kuras neiespaido zīmola nosaukumu, 
produkta nosaukumu vai produkta aprakstu (sk. noteikumu 2.5): 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 2.5 Nelielas izmaiņas dizainā 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

 

 

   

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D79
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3. Dažādas fiziskas iepakojuma izmaiņas  
 
Kuros gadījumos to izmantot? 

Ja tiek mainīti fiziskie iepakojuma izmēri vai iepakojuma materiāls. 
 

Noteikumi 

Ja mazumtirdzniecības patēriņa vienības līmenī tiek veiktas būtiskas izmaiņas iepakojuma izmēros, 
piemērojams noteikums 3.1: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 3.1 Nozīmīgas izmaiņas produkta iepakojumā 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
                    Šādas izmaiņas ir nozīmīgas veikalu plauktu pārvaldībai un loģistikas sistēmām. 

 
Veicot minimālas izmaiņas iepakojuma izmēros vai materiālā mazumtirdzniecības patēriņa vienību 
līmenī, piemērojams noteikums 3.2.1: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 3.2.1 Minimālas izmaiņas mazumtirdzniecības patēriņa 
vienības iepakojuma izmēros vai materiālā 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D85
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Veicot minimālas izmaiņas iepakojuma izmēros vai materiālā tirdzniecības vienību grupas līmenī, 
piemērojams noteikums 3.2.2: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 3.2.2 Nelielas izmaiņas iepakojumā tirdzniecības vienību grupas 
līmenī 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

nav piemērojams 

Ja klientiem tiek piedāvāta tirdzniecības vienība ar cita veida pretzādzību aizsardzības mehānismu 
(paralēli), piemērojams noteikums 3.4: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 3.4 EAS - Elektroniskā priekšmetu pārraudzības sistēma  

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 
 

 

 
Tirdzniecības vienību grupas līmenī atšķirīgais GTVN ļaus klientiem pasūtīt tirdzniecības vienības ar 
attiecīgi nepieciešamajām pretzagļu aizsardzības īpašībām. 
 
Ja tirdzniecības vienībai tiek pievienots EPC/RFID etiķete jeb tags, piemērojams noteikums 3.5: 

 

GTVN pievienošanas noteikums 3.5 EPC/RFID tagu pievienošana 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 
 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D75
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4. Produkta izmaiņas  
 

Kuros gadījumos to izmantot? 

Ja tiek veiktas izmaiņas produkta sastāvā vai produkta informācijā, kas nodrukāta uz iepakojuma. 
 

Vispārējie noteikumi 

Ja tiek veiktas izmaiņas produkta neto sastāvā (svars, tilpums vai skaits) kā tas ir deklarēts uz 
iepakojuma, nepieciešams jauns GTVN (skatīt noteikums 4.1.3):

 

 
 

GTVN piešķiršanas noteikums 4.1.3 Izmaiņas deklarētajā neto sastāvā 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 
 
 

 

Ja tiek veiktas nelielas izmaiņas produkta neto sastāvā (svars, tilpums vai skaits), kurš nav deklarēts uz 
iepakojuma, jauns GTVN nav nepieciešams (skatīt noteikums 4.1.2):  

 

GTVN piešķiršanas noteikums 4.1.2 Minimālas (nedeklarētas) izmaiņas neto svarā / skaitā / 
tilpumā 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 

 

 

 
 

 

Reālais svars 
1010 g 

Reālais svars 
1000g 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D83
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Ja deklarētais neto sastāvs tiek precizēts ar papildus mērvienību, jauns GTVN nav nepieciešams 
(skatīt noteikums 4.1.5):  

 

GTVN piešķiršanas noteikums 4.1.5 Papildus deklarēta vēl viena neto mērvienība 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

 
 
 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 

 

 
Ja produktam ar vairākām neto sastāva deklarācijām viena no šīm deklarācijām tiek noņemta, 
piemērojams noteikums 4.1.6.  

 

GTVN piešķiršanas noteikums 4.1.6 Vienas deklarētās neto mērvienības noņemšana no 
produkta ar vairākām neto mērvienībām 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 

 

 

 

 
Ja uz tirdzniecības vienības iepakojuma tiek pievienota vai noņemta sertifikācijas zīme, piemērojams 
noteikums 3.6: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 3.6 Sertifikācijas zīmes pievienošana vai noņemšana 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D74
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Ja tiek mainīta jebkura cita mārketinga deklarācija, kas nav iekļauta nevienā no iepriekšējiem 
noteikumiem, piemērojams noteikums 4.1.7 

Noteikumi, kas jāievēro, veicot izmaiņas formulējumā un īpašībās 

Veicot nelielas izmaiņas tirdzniecības vienības sastāvā vai īpašībās, piemērojams noteikums 4.2.1: 
 

GTVN piešķiršanas noteikums 4.2.1 Nelielas izmaiņas sastāvā vai īpašībās 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 
 
 
 

    

Mazumtirdzniecības patēriņa tirdzniecības vienība Tirdzniecības vienību grupa 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D169
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Veicot būtiskas izmaiņas tirdzniecības vienības sastāvā vai raksturojumā, nepieciešams jauns GTVN 
(skatīt noteikums 4.2.2):  

 

 
 

 
Veicot būtiskas izmaiņas tirdzniecības vienības funkcionalitātē, nepieciešams jauns GTVN  
(sk. noteikums 4.3): 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 4.3 Funkcionalitāte - nozīmīgas izmaiņas 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 

 

 
Ja mainās tirdzniecības vienības atdzesēšanas līmenis, arī tad ir nepieciešams piešķirt jaunu GTVN 
(skatīt noteikums 4.2.3): 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 4.2.3 Svaigs vai saldēts 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 

 

 

  Būtiskas  

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

SALDĒTA ATDZESĒTA 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D84
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D132
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Noteikumi, kas jāievēro, veicot izmaiņas mazumtirdzniecības patēriņa 
vienību grupās 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienības var sastāvēt no citām mazumtirdzniecības patēriņa vienībām, kas 
ir identificētas ar savu GTVN. Pastāv divi galvenie grupu veidi: 1. vienādu tirdzniecības vienību grupas, 
2. Divu vai vairāku dažādu tirdzniecības vienību grupas (sortimenti). 

Ja mazumtirdzniecības patēriņa vienība ir identisku tirdzniecības vienību grupa un tiek mainīts tās 
sastāvā esošo vienību skaits, piemērojams noteikums 4.1.3:  

 

GTVN piešķiršanas noteikums 4.1.3 Izmaiņas deklarētajā neto sastāvā 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 

 
                  Sortimenti tālāk tiek iedalīti iepriekš noteiktos, dinamiskos un nejaušas izlases sortimentos. 
 
 

 

GS1 Vispārējās Specifikācijas 2.1.1.7 Tirdzniecības vienību sortimenti. 
 
Iepriekš noteikts sortiments: 
Sortiments, kas sastāv no divām vai vairākām dažādām mazumtirdzniecības patēriņa vienībām ar 
noteiktu skaitu, no kurām katra ir identificēta ar unikālu GTVN, kas ir deklarēts uz iepakojuma. 
Sortimentā iekļautajām tirdzniecības vienībām var būt viens vai vairāki ražotāji. Kad sortiments sastāv 
no vairāku ražotāju vienībām, par sortimenta GTVN prasībām atbildīgs ir uzņēmums, kas veidojis 
attiecīgo sortimentu. Jebkādas izmaiņas sortimenta konfigurācijā uzskatāmas par jaunu tirdzniecības 
vienību. 

 
Dinamiskais sortiments: 
Sortiments, kas sastāv no noteikta skaita mainīgām divu vai vairāku veidu mazumtirdzniecības patēriņa 
vienībām, no kurām katra ir identificēta ar unikālu GTVN. Visa informācija par mazumtirdzniecības 
patēriņa vienībām un to GTVN saņēmējam tiek paziņota pirms tirdzniecības uzsākšanas un ir deklarēta 
uz produkta iepakojuma. Saņēmējs ir piekritis, ka piegādātājs ir tiesīgs mainīt sortimentu bez iepriekšēja 
brīdinājuma. 
 
Nejaušas izlases sortiments: 
Sortiments, kas sastāv no vienībām, kuru iepakojums nav individuāli identificēts, un tās nav paredzētas 
pārdot atsevišķi (piemēram, individuāli iepakotu konfekšu vai dažādu krāsu zobu birstu iepakojums).  

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D83
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Ja mazumtirdzniecības patēriņa vienība ir iepriekš noteikta sortimenta vienība un tās sastāvs tiek 
mainīts, piemērojams noteikums 4.4.2: 

 

 

 

Piezīme: Katrai individuālai sortimentā iekļautai tirdzniecības vienībai tiek izmantots tas pats GTVN. 
Sortimentam un jebkuram nākamajam līmenim nepieciešams jauns GTVN. 
 
Īpašs iepriekš noteikta sortimenta veids ir kombinētais iepakojums, kurš veidots no dažādām 
vienībām, kas parasti tiek pārdotas atsevišķi.  Līdz ar to tā ir īpaša kombinācija ar iepriekš noteiktu 
sastāvu. Šādā gadījumā piemērojams noteikums 4.5: 

 

   

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

  Kombinētais iepakojums 
 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D86
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Dinamiskais sortiments ir tirdzniecības vienība, kas sastāv no dažādu konfigurāciju tirdzniecības 
vienībām. Ja tiek mainīts dinamiskā sortimenta sastāvs, piemērojams noteikums  noteikums 4.1.4: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 4.1.4 Izmaiņas dinamiskā sortimenta sastāvā 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 

 
 

Piezīme: Mazumtirgotājs ir piekritis, ka sortimentā var tikt veiktas izmaiņas bez iepriekšēja    
brīdinājuma. 

 
Nejaušas izlases sortiments ir īpašs dinamiskā sortimenta veids, kas sastāv no vienībām, kas nav 
atsevišķi identificētas uz iepakojuma un nav paredzētas pārdošanai atsevišķi. Šādā gadījumā 
piemērojams noteikums 4.4.1:

  Nejaušas i  
 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D81
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Noteikumi, kas jāievēro, mainot tirdzniecības vienību grupējumu 

Tirdzniecības vienību grupas sastāv no mazumtirdzniecības patēriņa vienībām, kuras ir identificētas ar 
savu GTVN. Tās iedalās divās grupās: 1. Vienādu tirdzniecības vienību grupas, 2. Divu vai vairāku 
dažādu tirdzniecības vienību grupas (sortimenti). 

 

 
Ja tirdzniecības vienību grupa ir identisku tirdzniecības vienību grupa un tiek mainīts sastāvā esošo 
vienību skaits, piemērojams noteikums 4.1.1: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 4.1.1 Izmaiņas grupā deklarēto tirdzniecības vienību skaitā 

Mazumtirdzniecības patēriņa 
vienība 

Tirdzniecības vienību grupa 

visām grupā esošajām 
individuālām tirdzniecības 
vienībām ir vienāds GTVN 

 

 
Ja tirdzniecības vienību grupa ir sortiments, kas sastāv no divām vai vairākām dažādām tirdzniecības 
vienībām, piemērojams noteikums 4.4.2: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 4.4.2 Izmaiņas iepriekš noteiktajā sortimentā 

Mazumtirdzniecības patēriņa 
vienība 

Tirdzniecības vienību grupa 

visām grupā esošajām 
individuālām tirdzniecības 
vienībām ir vienāds GTVN 

 

Piezīme: Sortimentam un jebkuram nākamajam grupēšanas līmenim nepieciešams jauns GTVN. 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D68
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Ja maina veidu kā tirdzniecības vienību grupa tiek izvietota uz paletes, piemērojams noteikums 3.3: 
 

GTVN piešķiršanas noteikums 3.3 Jauns/papildus paletes izvietojums, kas pastāvēs līdzās 
sākotnējam izvietojumam   

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

visām grupā esošajām 
individuālām tirdzniecības 
vienībām ir vienāds GTVN 

 
Tas nozīmē, ka tirdzniecības vienību grupas GTVN paliek nemainīgs, ja tiek modificēta augstāka līmeņa 
palešu konfigurācija. 

 
Tomēr jāievēro, ka, ja paletei ir savs GTVN (piemēram, ja tā ir tirdzniecības vienība), tad GTVN būs 
jāmaina kopā ar izmaiņām paletes konfigurācijā. 

 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D114
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5. Izmaiņas produkta reklamēšanas veidā 
 

Kuros gadījumos to izmantot? 

Gadījumos, kad reklāmas nolūkos tiek veiktas pagaidu izmaiņas kādā no tirdzniecības vienības 
īpašībām. 

 

Vispārējie noteikumi 

Ja tirdzniecības vienība tiek pārdota lielākā izmērā, pat ja tās ir tikai pagaidu izmaiņas, nepieciešams 
jauns GTVN (sk. noteikums 5.2): 

 

 

 
 

Ja reklāmas variantu, piemēram, īpašu tirdzniecības vienības tirāžu, nepieciešams laist tirdzniecībā 
konkrētā datumā vai laikā, nepieciešams mainīt arī tirdzniecības vienību grupas līmeņa GTVN  
(sk. noteikums 5.4): 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 5.4 Produkta realizācijas stimulēšana konkrētā laikā (kritiski svarīgs) 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 
 
 

    
 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D104
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Ja preču realizācijas stimulēšanas variantam nav konkrēti noteikta laika prasības, piemērojams 
noteikums 5.5: 

 

 
 

Ja tirdzniecības vienībā iekļauts atlaides kupons, piemērojams noteikums 7.4: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

  Atlaides k  
 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D96
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Ja tirdzniecības vienībai tiek pievienots pa pastu sūtāms kupons, arī tad jauns GTVN nav 
nepieciešams (sk. noteikums 5.6): 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 5.6  Pirkuma apstiprinājums pa pastu 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 

 

 

 
 

 

 
Jaunai tirdzniecības vienībai, kas no sākuma realizācijas stimulēšanas nolūkā tiek pārdots kā paraugs, 
piešķirams savs GTVN. Vēlāk, ja šī tirdzniecības vienība laista normālā tirdzniecībā un vairs netiek 
pārdota kā paraugs, esošais GTVN var saglabāties (sk. noteikums 5.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
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Noteikumi, izmantojot bezmaksas dāvanas 

Ja iegādājoties tirdzniecības vienību, cita tirdzniecības vienība nāk līdzi bez maksas un tā nav fiziski 
piestiprināta pie iegādātās tirdzniecības vienības, kā arī šo bezmaksas vienību nav iespējams 
iegādāties atsevišķi, piemērojams noteikums 5.3.1:  

 

GTVN piešķiršanas noteikums 5.3.1 Bezmaksas vienība - divas mazumtirdzniecības patēriņa 
vienības, kas nav fiziski savienotas un vienu no tām nav iespējams iegādāties atsevišķi 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 
 

 

 
Ja iegādājoties tirdzniecības vienību, cita tirdzniecības vienība nāk līdzi bez maksas un tā nav fiziski 
piestiprināta pie iegādātās tirdzniecības vienības, bet bezmaksas vienību ir iespējams iegādāties arī 
atsevišķi, piemērojams noteikums 5.3.4: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 5.3.4 Divas vai vairākas mazumtirdzniecības patēriņa vienības 
viena otrai blakus 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 
 

 

Pērc 2, saņem  
1 par brīvu 

ŠAMPŪNS 

Pērc 1 veļas pulveri 
un pieprasi kasē 

BEZMAKSAS mīkstinātāju 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D94
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Ja iegādājoties tirdzniecības vienību, cita tirdzniecības vienība nāk līdzi bez maksas un tā ir fiziski 
piestiprināta pie iegādātās tirdzniecības vienības, piemērojams noteikums 5.3.2: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 5.3.2 Divas vai vairākas kopā sastiprinātas patēriņa vienības 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 

 

Piezīme: Ja pievienojot paraugu, tirdzniecības vienības izmērs vai bruto svars izmainās par vairāk kā 
20%, nepieciešams jauns GTVN (skatīt noteikums 3.1) sk. noteikums 3.1 

 
Ja iegādājoties tirdzniecības vienību, cita tirdzniecības vienība nāk līdzi bez maksas un tā ir fiziski 
ietverta iegādātajā tirdzniecības vienībā, piemērojams noteikums 5.3.3: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 5.3.3 Bezmaksas vienība iepakota mazumtirdzniecības patēriņa 
vienībā 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 

 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D93
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Ja iegādātajā tirdzniecības vienībā iekļautas saistītas, bet atšķirīgas bezmaksas vienības, 
piemērojams noteikums 5.7: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 5.7 Mazumtirgotājam pārdotas preces ar papildus bezmaksas vienībām 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

tas pats GTVN 

 

 
Ja vairākas viena veida tirdzniecības vienības tiek dotas bez maksas kā daļa no pirkuma, šīm papildus 
vienībām var tikt izmantots tas pats GTVN. 

 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība  

tas pats GTVN 

BEZMAKSAS 
VIENĪBAS kastēs 

BEZMAKSAS 
VIENĪBAS 
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6. Izejmateriāli 
 
Kuros gadījumos to izmantot? 

Gadījumos, kad tiek mainīts tirdzniecības vienības ražošanas veids. 
 

Noteikumi 

Tirdzniecības vienībām, kuras tiek ražotas dažādās ģeogrāfiskās atrašanās vietās, piemērojams 
noteikums 6.1: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 6.1 Tirdzniecības vienības, kas ražotas dažādās vietās 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 

 
 

 
Ja dažādi ražotāji ražo to pašu tirdzniecības vienību ar mazumtirgotāja zīmolu, piemērojams 
noteikums 6.2: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 6.2 Dažādi ražotāji identiskai tirdzniecības vienībai 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
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7. Cenas izmaiņas 
 

Kuros gadījumos to izmantot? 
 

Gadījumos, kad tiek mainīts veids, kā tiek veidotas tirdzniecības vienību cenas. 
 

Noteikumi 

Ja tiek mainīta mazumtirdzniecības cena, bet cena nav norādīta uz tirdzniecības vienības iepakojuma, 
jauns GTVN nav nepieciešams (skatīts noteikums 7.1):  

 

GTVN piešķiršanas noteikums 7.1 Dažādas mazumtirdzniecības cenas 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 

Ja tiek mainīta mazumtirdzniecības cena un tā tiek attēlota uz attiecīgā mazumtirgotāja cenu zīmes, 
piemērojams noteikums 7.2: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 7.2 Mazumtirdzniecības patēriņa vienības ar cenu zīmi 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 

 
Ja tiek veiktas jebkādas citas izmaiņas cenā, kas tiek attēlotas uz tirdzniecības vienības iepakojuma, 
piemērojams noteikums 7.3: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 7.3 Jebkādas marķētas izmaiņas cenā fiksēta daudzuma 
vienībām 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 

Milti € 1,56 Milti € 1,70 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D111
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8. Sezonālas un ar produkta izlaiduma gadu saistītas  
izmaiņas 

 
Kuros gadījumos to izmantot? 

 
                   Attiecas uz tirdzniecības vienībām, kurām ir sezonālas vai ar produkta izlaiduma gadu saistītas  

      izmaiņas. 

Noteikumi attiecībā uz sezonālām izmaiņām 

Ja tirdzniecības vienība tiek modificēta kādam īpašam sezonālam notikumam, piemērojams  
noteikums 8.1: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 8.1 Tirdzniecības vienības, kurās tiek veiktas sezonāla rakstura 
izmaiņas 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 

 
 
 

Noteikumi attiecībā uz izmaiņām, kas saistītas ar vienības izlaiduma 
gadu 

Tirdzniecības vienībām kā, piem., vīns un konjaks to izlaiduma gads ietekmē arī cenu. Šādā gadījumā 
piemērojams noteikums 8.2.1:  

 

GTVN piešķiršanas noteikums 8.2.1 Izlaiduma gads ietekmē cenu, pasūtīšanu vai rēķinu piestādīšanu 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 VĪNS “NN” €45,80 VĪNS “NN” €38,90 
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Gadījumā, ja vienības izlaiduma gads neietekmē tās cenu, piemērojams noteikums 8.2.2:  
 

GTVN piešķiršanas noteikums 8.2.2 Izlaiduma gads neietekmē cenu, pasūtīšanu vai rēķinu 
piestādīšanu 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 
 

 

 
 
 

 

GALDA VĪNS €5 GALDA VĪNS €5 
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9. Izejmateriāli 
 

Kuros gadījumos to izmantot? 

Izejmateriālu piegādātāji ir tie uzņēmumi, kas parasti piegādā vai ražo tirdzniecības vienības, kas tiek 
piegādātas citiem uzņēmumiem tālākai pārstrādei. Šādu tirdzniecības vienību piemēri ir dažādas 
produktu sastāvdaļas un iepakojumu materiāli, un uz tiem attiecas īpaši noteikumi, kuros nav 
piemērojams mazumtirdzniecības patēriņa vienību un tirdzniecības vienību grupu koncepts. Šajos 
gadījumos tiek izšķirts tikai viens tirdzniecības vienību līmenis. 

 

Noteikumi dažādiem loģistikas izmēriem 

Mainīga daudzuma tirdzniecības vienībām, t.i. tādām vienībām, kas netiek pārdotas pēc skaita, bet gan 
pēc svara, piemērojams noteikums 9.1.1: 

 

 

 
Mainīga daudzuma vienības GTVN (šajā piemērā 1 kg cukura) nemainās, taču mainās tirdzniecības 
vienības mainīgais atribūts (šajā piemērā tas ir neto svars). 

 
Ja tirdzniecības vienībām, kas tiek pārdotas pēc skaita, ir dažādi izmēri vai tiek veiktas izmaiņas to 
izmērā, piemērojams noteikums 9.1.2: 

 

 

     Jaunajam materiālam ir atšķirīgs biezums līdz ar to ir nepieciešams jauns GTVN.

   Mainīga daudzuma tirdzniecības vienība pārdota pēc svara 

 

   

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D138
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Ja tirdzniecības vienības izmērs netiek mainīts, bet kāds no iepakojuma izmēriem tiek mainīts vismaz 
par 20%, piemērojamas noteikums 9.1.3: 

 

 

 

Veicot mazākas izmaiņas, piemēram, izmainot veidu kā tirdzniecības vienība tiek pārvietota, 
piemērojams noteikums 9.1.4: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 9.1.4 Tā pati vienība ar izmainītiem pārvietošanas parametriem  

         tas pats GTVN 

 
 

Noteikumi attiecībā uz vielu maiņu 

Ja tiek mainītas tirdzniecības vienības specifikācijas, piemērojamas noteikums 9.2.1: 
 

 

   

   

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D140
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Tirdzniecības vienību kategorijas ir veids kā klasificēt tirdzniecības vienības pēc to sastāva un 
fizikālajām īpašībām. Veicot nozīmīgas variācijas tirdzniecības vienību kategorijā, t.i. variācijas, kuru 
parametri atšķiras no atrunātajiem, piemērojams noteikums 9.2.2: 

 

 

 
 

Veicot variācijas atrunāto parametru robežās, piemērojams noteikums 9.2.3:  
 

   

MITRUMS 11,5% MITRUMS 10,5% 

PIEĻAUJAMAIS MITRUMA DIAPAZONS >10% < 12% 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D143
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Veicot izmaiņas iepriekš apdrukāta iepakojuma materiālā, papildus iepriekš minētajiem noteikumiem, 
piemērojams noteikums 9.2.4: 

 

 
 

Ja tirdzniecības vienībai dažādiem pasūtījumiem nepieciešama dažāda pēcapstrāde, piemērojams 
noteikums 9.2.5: 

 

 

 
 

Noteikumi dažādiem tirdzniecības partneriem 

Gadījumā, ja tirdzniecības vienību piegādā jauns piegādātājs un GTVN numuru ir piešķīris šis 
piegādātājs, piemērojams noteikums 9.3.1: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 9.3.1 Piegādātāja maiņa un GTVN piešķīris piegādātājs 

jauns GTVN 

    

 

 

   

 

Gofrēta kaste (tirdzniecības vienība) 

Neimpregnēts kartons Impregnēts kartons 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D145
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Gadījumā, ja tirdzniecības vienību piegādā jauns piegādātājs un GTVN numuru ir piešķīris pasūtītājs, 
piemērojams noteikums 9.3.2: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 9.3.2 Piegādātāja maiņa un GTVN piešķīris pasūtītājs 

tas pats GTVN 

 

 
Gadījumā, ja tirdzniecības vienību sāk iegādāties jauns pasūtītājs un GTVN ir piešķīris piegādātājs, 
piemērojams Noteikums 9.3.3: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 9.3.3 Pasūtītāja maiņa un GTVN piešķīris piegādātājs 

tas pats GTVN 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D148
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10. Svaigi pārtikas produkti 
 

Kuros gadījumos to izmantot? 

Svaigu pārtikas produktu tirdzniecības vienības tiek pārdotas kā nefasētas vienības vai tādas, kuras  
tiek iepakotas / pārstrādātas / marķētas veikalā. 

 

Noteikumi 

Iepriekš iepakotām un pēc svara, bet dažāda skaita porciju vai vienību saturošām tirdzniecības 
vienībām piemērojams noteikums 10.1: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 10.1 Svaiga iepriekš iepakota vienība atšķiras pēc svara  

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 

nav piemērojams 

 

 
Tirdzniecības vienībām, kas tiek pārdotas pēc skaita un paralēli arī pēc svara, piemērojams noteikums 
10.2: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 10.2 Nefasēta tirdzniecības vienība tiek pārdota kā viens 
individuāls gabals, pēc tam sadalīta un pārdota pēc svara 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 

nav piemērojams 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D163
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D165
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D165
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Tirdzniecības vienībām, kas tiek pārdotas gabalā vai pēc svara un paralēli arī kā iepakotas 
tirdzniecības vienības, piemērojams noteikums 10.3: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 10.3 Nefasēta tirdzniecības vienība tiek pārdota kā viens 
individuāls gabals vai pēc svara 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 

nav piemērojams 

 

 
Tirdzniecības vienībām, kas tiek piegādātas neiepakotā veidā un pirms tirgošanas veikalā sadalītas un 
iepakotas, piemērojams noteikums 10.4: 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 10.4  Svaigas neiepakotas vienības, kas nav paredzētas pārdot 
caur mazumtirdzniecības vietām (Point-of-Sale) 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 

nav piemērojams 

 

 
Ja patērētājs vairākas neiepakotas vienības (tirgotas pēc skaita vai svara) ieliek maisiņā, šim 
maisiņam jauns GTVN nav nepieciešams (sk. noteikums 10.5): 

 

GTVN piešķiršanas noteikums 10.5 Neiepakotas vienības ieliktas maisiņā 

Mazumtirdzniecības patēriņa vienība 
 

 

Tirdzniecības vienību grupa 

nav piemērojams 

Tiek identificēts ar GTVN-14 Tiek identificēts ar GTVN-13 vai GTVN-12 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D166
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D167
http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/nid%3D168
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GTVN piešķiršanas noteikumu indekss 
 

 noteikums 1.1 Jauna valoda uz iepakojuma, kas atrodas 
tirdzniecībā vienā tirgū/valstī, 9 

noteikums 1.2 Papildus valoda uz produkta iepakojuma, kuru 
pārdod vairākos tirgos, 10 

noteikums 1.3 Tirdzniecības vienība tiek pārdota citā vietā, 10 
noteikums 2.1 Zīmols, 11 
noteikums 2.2 Izmaiņas zīmola grafiskajā attēlā, 12 
noteikums 2.3 Zīmola pievienošana, 11 
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noteikums 2.5 Nelielas izmaiņas dizainā, 12 
noteikums 3.1 Nozīmīgas izmaiņas produkta iepakojumā, 13 
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patēriņa vienības iepakojuma izmēros vai materiālā, 13 
noteikums 3.2.2 Nelielas izmaiņas iepakojumā tirdzniecības 

vienību grupas līmenī, 14 
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pastāvēs līdzās sākotnējam izvietojumam, 23 
noteikums 3.4 EAS - Elektroniskā priekšmetu pārraudzības 

sistēma, 14 
noteikums 3.5 EPC/RFID tagu pievienošana, 14 
noteikums 3.6 Sertifikācijas zīmju pievienošana vai 
noņemšana, 16 
noteikums 4.1.1 Izmaiņas grupā deklarēto vienību skaitā, 22 
noteikums 4.1.2 Minimālas (nedeklarētas) izmaiņas neto 
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noteikums 4.1.3 Izmaiņas deklarētajā neto sastāvā, 15, 19 
noteikums 4.1.4 Izmaiņas dinamiskā sortimenta sastāvā, 21 
noteikums 4.1.5 Papildus deklarēta vēl viena neto mērvienība, 16 
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noņemšana no produkta ar vairākām neto mērvienībām, 
16 

noteikums 4.1.7 Mārketinga deklarācijas, 17 
noteikums 4.2.1 Nelielas izmaiņas sastāvā vai īpašībās, 17 
noteikums 4.2.2 Nozīmīgas izmaiņas sastāvā, 18 

noteikums 4.2.3 Svaigs vai saldēts, 18 
noteikums 4.3. Funkcionalitāte - nozīmīgas izmaiņas, 18 
noteikums 4.4.1 Nejaušas izlases sortiments, 21 
noteikums 4.4.2 Izmaiņas iepriekš noteiktajā sortimentā, 20,  
       22 
noteikums 4.5 Kombinētais iepakojums, 20 
noteikums 5.1 Parauga vai izmēģinājuma tirdzniecības  
       vienība, 26 
noteikums 5.2 Bonusa iepakojums, 24 
noteikums 5.3.1 Bezmaksas vienība - divas 

mazumtirdzniecības patēriņa vienības, kas nav fiziski 
savienotas un vienu no tām nav iespējams iegādāties 
atsevišķi, 27 

noteikums 5.3.2 Divas vai vairākas kopā sastiprinātas  patēriņa 
vienības, 28 

    noteikums 5.3.3 Bezmaksas vienība iepakota    
          mazumtirdzniecības patēriņa vienībā, 28 

noteikums 5.3.4 Divas vai vairākas mazumtirdzniecības 
      patēriņa vienības viena otrai blakus, 27 
 
 
 
 
 

noteikums 5.4 Realizācijas stimulēšana konkrētā laikā  
     (kritiski svarīgs), 24 
noteikums 5.5 Patēriņa iepakojuma rekonfigurācija, 25 
noteikums 5.6 Pirkuma apstiprinājums pa pastu, 26 
noteikums 5.7 Mazumtirgotājam pārdotas preces ar papildus  
      bezmaksas vienībām, 29 
noteikums 6.1 Tirdzniecības vienības, kas ražotas dažādās      
      vietās, 30 
noteikums 6.2 Dažādi ražotāji identiskai tirdzniecības vienībai,    
      30 
noteikums 7.1 Dažādas mazumtirdzniecības cenas, 31 

noteikums 7.2 Mazumtirdzniecības patēriņa vienības ar cenu    
      zīmi, 31 
noteikums 7.3 Jebkādas marķētas izmaiņas cenā fiksēta   
      daudzuma vienībām, 31 
noteikums 7.4 Atlaides kupons, 25 
noteikums 8.1 Tirdzniecības vienības, kurās tiek veiktas  
      sezonāla rakstura izmaiņas, 32 
noteikums 8.2.1 Izlaiduma gads ietekmē cenu, pasūtīšanu vai  
      rēķinu piestādīšanu, 32 
noteikums 8.2.2 Izlaiduma gads neietekmē cenu, pasūtīšanu  
      vai rēķinu piestādīšanu, 33 
noteikums 9.1.1 Mainīga daudzuma tirdzniecības vienība 
      pārdota pēc svara, 34 
noteikums 9.1.2 Tirdzniecības vienība piegādāta jaunā izmērā, 34 
noteikums 9.1.3 Nozīmīgas izmaiņas iepakojumā, 35 
noteikums 9.1.4 Tā pati vienība ar izmainītiem pārvietošanas 

parametriem, 35 
noteikums 9.2.3 Specifikāciju izmaiņas GTVN  
      piešķīrēja noteikto parametru robežās, 36 
noteikums 9.2.4 Tirdzniecības vienība ir apdrukāts iepakojuma 

materiāls un ir mainīts tā dizains, 37 
noteikums 9.2.5 Dažāda pēcapstrāde, 37 
noteikums 9.3.1 Piegādātāja maiņa un GTVN piešķīris 

piegādātājs, 37 
noteikums 9.3.2 Piegādātāja maiņa un GTVN piešķīris 

pasūtītājs, 38 
noteikums 9.3.3 Pasūtītāja maiņa un GTVN piešķīris 

piegādātājs, 38 
noteikums 10.1 Svaiga iepriekš iepakota vienība atšķiras pēc  
      svara, 39 
noteikums 10.2 Nefasēta tirdzniecības vienība tiek pārdota kā      
     viens individuāls gabals, pēc tam sadalīta un pārdota pēc  
     svara, 39 
noteikums 10.3 Nefasēta tirdzniecības vienība tiek pārdota kā 

viens individuāls gabals vai pēc svara, 40 
noteikums 10.4 Svaigas neiepakotas vienības, kas nav  
      paredzētas pārdot caur mazumtirdzniecības vietām 
      (Point-of-Sale), 40 
noteikums 10.5 Neiepakotas vienības ieliktas maisiņā, 40 


