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Saskaņā ar direktīvām СЕ marķējums ir obligāts:
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Direktīva/Regula un Latvijas tiesību akti Kompetence un 
kontrolējošā 

institūcija
1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību 

aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību 
(pārstrādāta versija)  (EMC)

2014/30/ES (2014. gada 26. februāris)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0030

LR tiesību akts: MK 12.04.2016. noteikumi Nr.208 “Iekārtu elektromagnētiskās 
saderības noteikumi”
https://likumi.lv/ta/id/281513-iekartu-elektromagnetiskas-saderibas-noteikumi

Patērētāju tiesību 
aizsardzības 
centrs (PTAC)

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu 
saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas 
paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (LVD)

2014/35/ES (2014.gada 26.februāris) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510123837716&uri=CELEX:32014L0035

LR tiesību akts: MK 12.04.2016. noteikumi Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības 
noteikumi”.
https://likumi.lv/ta/id/281514-iekartu-elektrodrosibas-noteikumi

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dažu bīstamu vielu 
izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās
(RoHS 2)

2011/65/ES (2011.gada 8.jūnijs) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2011:65:oj

MK 05.02.2013. noteikumi Nr.84 
“Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem 
elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”.
https://likumi.lv/doc.php?id=255230

PTAC

PTAC, 
Veselības 
inspekcija (VI)
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3. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 
95/16/EK (pārstrādāšana) (MD)

2006/42/EK (2006. gada 17. maijs):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510124003613&uri=CELEX:32006L0042

MK 25.03.2008. noteikumi Nr.195 “Mašīnu drošības noteikumi”
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173016&from=off

PTAC

4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par rotaļlietu drošumu 
(TSD)

2009/48/EK (2009. gada 18. jūnijs)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510122629989&uri=CELEX:32009L0048

MK 15.02.2011. noteikumi Nr.132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi” 
http://likumi.lv/doc.php?id=226980

PTAC

5. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko nosaka saskaņotus 
būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/
EEK

305/2011 (2011. gada 9. marts)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32011R0305

Regula Nr.305/2011 ir tieši piemērojama
Papildu prasības būvizstrādājumiem nosaka
MK 25.03.2014. noteikumi Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”
http://likumi.lv/doc.php?id=265254

PTAC

6. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām (pārstrādāta versija)

2014/33/ES (2014. gada 26. februāris):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2014:33:oj

MK 05.04.2016. noteikumi Nr.206
“Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un 
atbilstības novērtēšanas noteikumi”
https://likumi.lv/ta/id/281509-liftu-un-to-drosibas-sastavdalu-projektesanas-razosanas-un-liftu-uzstadisanas-un-
atbilstibas-novertesanas-noteikumi

PTAC

7. Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (PPE)

89/686/EEK (1989. gada 21. decembris)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510127160716&uri=CELEX:31989L0686

Direktīva 89/686/EEK tiks atcelta no 2018. gada 21. aprīļa, kad piemērojama Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuāliem 
aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ padomes Direktīvu 89/686/EK 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510127641427&uri=CELEX:32016R0425

MK 11.02.2003. noteikumi Nr.74 “Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to 
atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība”
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71294&from=off

Regula 2016/425 ir tieši piemērojama (no 21.04.2018.)

PTAC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510124003613&uri=CELEX:32006L0042
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173016&from=off


8. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai 
sprādzienbīstamā vidē (pārstrādāta redakcija) (ATEX)

2014/34/ES (2014. gada 26. februāris):  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014L0034

MK 19.04.2016. Nr. 231 “Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi”
https://likumi.lv/ta/id/281628-spradzienbistama-vide-lietojamo-iekartu-un-aizsargsistemu-noteikumi

PTAC

9. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par iekārtām, kurās izmanto gāzveida 
kurināmo (GAD)

2009/142/EK (2009.gada 30.novembris):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32009L0142

Direktīva 2009/142/EK tiks atcelta no 2018.gada 21. aprīļa, kad piemērojama Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regula (ES) 2016/426 (2016. gada 9. marts) par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko 
atceļ Direktīvu 2009/142/EK 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0426

MK 10.04.2001. noteikumi Nr.163 “Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida 
kurināmais”
http://www.likumi.lv/doc.php?id=7167

Regula 2016/426 ir tieši piemērojama (no 21.04.2018.)

PTAC

10. Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām 
implantējamām medicīnas ierīcēm

90/385/EEK (1990. gada 20. jūnijs) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510129061862&uri=CELEX:31990L0385

Direktīva 90/385/EEK tiks daļēji atcelta no 2020. gada 26. maija, kad piemērojama Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745 (2017.gada 5.aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām 
ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un 
atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510129061862&uri=CELEX:32017R0745

MK 28.11.2017. noteikumi Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, 
izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”
https://likumi.lv/doc.php?id=295401

Regula 2017/745 ir tieši piemērojama (no 26.05.2020.)

VI

11. Padomes Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (MDD)

93/42/EEK (1993. gada 14. jūnijs)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510129181158&uri=CELEX:31993L0042

Direktīva 93/42/EEK tiks daļēji atcelta no 2020. gada 26. maija, kad piemērojama Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām 
ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un 
atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EK un 93/42/EEK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510129061862&uri=CELEX:32017R0745

MK 28.11.2017. noteikumi Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, 
izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”
https://likumi.lv/doc.php?id=295401 

Regula 2017/745 ir tieši piemērojama (no 26.05.2020.)

VI



12. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro 
diagnostikā

98/79/EK (1998. gada 27. oktobris)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510130239851&uri=CELEX:31998L0079

Direktīva 98/79/EK tiks daļēji atcelta no 2022. gada 26. maija, kad piemērojama Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/746 (2017. gada 5. aprīlis) par in vitro diagnostikas 
medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R0746&qid=1510130239851

MK 28.11.2017. noteikumi Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, 
izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”
https://likumi.lv/doc.php?id=295401

Regula 2017/746 ir tieši piemērojama (no 26.05.2022.)

VI

13. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū (PED)

2014/68/ES (2014. gada 15. maijs) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014L0068

MK 07.06.2016. noteikumi Nr.348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” 
https://likumi.lv/ta/id/282674-spiedieniekartu-un-to-kompleksu-noteikumi

PTAC

14. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz vienkāršu spiedtvertņu pieejamību tirgū (SPVD)

2014/29/ES (2014. gada 26. februāris):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014L0029

MK 12.04.2016. Nr.207 “Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi”
https://likumi.lv/ta/id/281510-vienkarsu-spiedtvertnu-noteikumi

PTAC

15. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (RED)

2014/53/ES (2014. gada 16. aprīlis):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2014:53:oj

MK 07.06.2016. noteikumi Nr.360 
“Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas 
noteikumi” 
https://likumi.lv/ta/id/282825-radioiekartu-atbilstibas-novertesanas-piedavasanas-tirgu-uzstadisanas-un-lietosanas-
noteikumi

PTAC

16. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz neautomātisko svaru pieejamību tirgū (NAWI)

2014/31/ES (2014. gada 26. februāris): 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014L0031

MK 12.04.2016. noteikumi Nr.210 “Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi”
https://likumi.lv/ta/id/281518-neautomatisko-svaru-atbilstibas-novertesanas-noteikumi

PTAC



17. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par noteikumu dalībvalstu tiesību 
aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu 
pieejamību tirgū un pārraudzību  (pārstrādāta redakcija)

2014/28/ES (2014.gada 26.februāris): 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2014:28:oj

MK 19.04.2016. noteikumi Nr.232 
“Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošuma noteikumi”
https://likumi.lv/ta/id/281634-spragstvielu-un-spridzinasanas-ietaisu-drosuma-noteikumi

Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likums
https://likumi.lv/ta/id/221395-civilam-vajadzibam-paredzetu-spragstvielu-aprites-likums

Valsts 
ieņēmumu 
dienests (VID), 
Valsts policija 
(VP), Drošības 
policija 
(DP), Valsts 
ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests 
(VUGD), Valsts 
vides dienests 
(VVD)

18. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu 
saskaņošanu attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu pieejamību tirgū 
(pārstrādāta redakcija)

2013/29/ES (2013. gada 12.jūnijs): 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2013:29:oj

MK 28.07.2015. noteikumi Nr.434 
“Pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības” 
https://likumi.lv/ta/id/275846-pirotehnisko-izstradajumu-drosuma-pamatprasibas

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums
https://likumi.lv/ta/id/219419-pirotehnisko-izstradajumu-aprites-likums

VP, Aizsardzības 
ministrija (AM)

19. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par atpūtas kuģiem un ūdens 
motocikliem un ar ko atceļ Direktīvu 94/25/EK 

2013/53/ES (2013. gada 20. novembris):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2013:53:oj

MK 12.01.2016. noteikumi Nr.27 “Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu 
būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū”
https://likumi.lv/ta/id/280032-noteikumi-par-atputas-kugu-un-udens-motociklu-buvniecibu-atbilstibas-
novertesanu-un-piedavasanu-tirgu

PTAC

20. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par trošu ceļu iekārtām cilvēku 
pārvadāšanai

2000/9/EK (2000. gada 20. marts)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32000L0009

Direktīva 2000/9/EK tiks atcelta no 2018.gada 21. aprīļa, kad piemērojama Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/424 (2016. gada 9. marts) par trošu ceļu iekārtām 
un ar ko atceļ Direktīvu 2000/9/EK 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32016R0424

MK 21.10.2003. noteikumi Nr.578 “Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām 
trošu ceļu iekārtām”
http://www.likumi.lv/doc.php?id=80417&from=off

Regula 2016/424 ir tieši piemērojama (no 21.04.2018.)

PTAC



Šis projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības COSME programmas (2014 - 2020) 

Kontaktinformācija:  
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
E -pasts: info@een.lv
www.een.lv

www.Twitter.com/EEN_Latvia

www.Facebook.com/EEN.Latvia

www.linkedin.com /company/enterprise-europe-network-latvia/

21. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu 
attiecībā uz mērinstrumentu pieejamību tirgū (pārstrādāta redakcija) (MID)

2014/32/ES (2014. gada 26. februāris) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2014:32:oj

MK 12.04.2016. noteikumi Nr.212 “Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to 
metroloģiskās kontroles kārtība” https://likumi.lv/ta/id/281520-merisanas-lidzeklu-metrologiskas-prasibas-
un-to-metrologiskas-kontroles-kartiba

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.674 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām automātiskajiem 
svariem” https://likumi.lv/ta/id/142380-noteikumi-par-metrologiskajam-prasibam-automatiskajiem-svariem

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.672 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām izplūdes gāzu 
analizatoriem” https://likumi.lv/ta/id/142378-noteikumi-par-metrologiskajam-prasibam-izpludes-gazu-
analizatoriem

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.665 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa 
skaitītājiem un tilpuma korektoriem” https://likumi.lv/ta/id/142374-noteikumi-par-metrologiskajam-
prasibam-gazes-paterina-skaititajiem-un-tilpuma-korektoriem

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.668 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām 
dimensionālajiem mērīšanas līdzekļiem” https://likumi.lv/ta/id/142373-noteikumi-par-metrologiskajam-
prasibam-dimensionalajiem-merisanas-lidzekliem

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.667 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas 
skaitītājiem”https://likumi.lv/ta/id/142371-noteikumi-par-metrologiskajam-prasibam-siltumenergijas-skaititajiem

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.666 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām aktīvās 
elektroenerģijas skaitītājiem”
https://likumi.lv/ta/id/142370-noteikumi-par-metrologiskajam-prasibam-aktivas-elektroenergijas-skaititajiem

MK 22.08.2006. noteikumi Nr.664 “Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa 
skaitītājiem”https://likumi.lv/ta/id/142369-noteikumi-par-metrologiskajam-prasibam-udens-paterina-skaititajiem

PTAC

22. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu 
ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem

2009/125/EK (2009. gada 21. oktobris)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510137464560&uri=CELEX:32009L0125

MK 06.12.2011. noteikumi Nr.941 “Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām 
precēm (produktiem)”
https://likumi.lv/ta/id/241282-noteikumi-par-ekodizaina-prasibam-ar-energiju-saistitam-precem-produktiem.

PTAC

23. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus 
telpām

2000/14/EK (2000. gada 8. maijs)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1510137705911&uri=CELEX:32000L0014

MK 23.04.2002. noteikumi Nr.163 “Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto 
ārpus telpām”
https://likumi.lv/ta/id/61592-noteikumi-par-troksna-emisiju-no-iekartam-kuras-izmanto-arpus-telpam

PTAC, 
Valsts 
darba 
inspekcija

mailto:info%40een.lv?subject=
http://www.een.lv
http://www.een.lv/

