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Elektroiekārtām piemērojamie normatīvie 
akti (LVD) 

 MK noteikumi Nr. 209 «Iekārtu elektrodrošības 

noteikumi» (12.04.2016.)  
Direktīva 2014/35/ES – LVD 

 

 

Attiecas uz visām iekārtām, kas paredzētas lietošanai, ja to 

– maiņspriegums no 50 V līdz 1000 V  

– līdzspriegums no 75 V līdz 1500 V  

 

 

Izņēmumi noteikti MK noteikumu Nr.209 4.punktā. 

 

3 http://likumi.lv/doc.php?id=281514  

http://likumi.lv/doc.php?id=281514
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Elektroiekārtām piemērojamie 
normatīvie akti (EMC) 

MK noteikumi Nr. 208 «Iekārtu elektromagnētiskās 

saderības noteikumi» (12.04.2016.)  
Direktīva 2014/30/ES  - EMC 

 

Attiecas uz visām iekārtām, kas  

  var radīt elektromagnētiskos traucējumus  

  vai kuru darbību var ietekmēt elektromagnētiskie traucējumi 

 

 

Izņēmumi noteikti MK noteikumu Nr.208 3.punktā. 

 

4 http://likumi.lv/ta/id/281513-iekartu-elektromagnetiskas-saderibas-noteikumi  
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Elektroiekārtām piemērojamie 
normatīvie akti (RoHS) 

MK noteikumi Nr.84 «Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas 

ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās» (05.02.2013.)  

Direktīva 2011/65/ES  u.c. - RoHS 

 

Attiecas uz iekārtām, kuras minētas šo noteikumu 2.pielikumā 

 

 

 

 

 

 

Izņēmumi noteikti MK noteikumu Nr.84 4.punktā. 

 

5 http://likumi.lv/doc.php?id=255230  

− liela izmēra mājsaimniecības iekārtas 

− maza izmēra mājsaimniecības iekārtas 

− informācijas tehnoloģiju un elektronisko 

sakaru iekārtas 

− patērētāju iekārtas 

− apgaismes iekārtas 

− elektriskie un elektronikas instrumenti 

− rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi 

− medicīniskās ierīces 

− monitoringa un kontroles instrumenti, tajā skaitā 

rūpnieciskie monitoringa un kontroles instrumenti 

− tirdzniecības automāti 

− iekārtas, kuras neietilpst nevienā no minētajām 

kategorijām 

http://likumi.lv/doc.php?id=255230


Normatīvie akti 
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ELEKTROPRECES 

 

Ministru kabineta 
2016.gada 12.aprīļa 
noteikumu Nr. 209  

„Iekārtu elektrodrošības 
noteikumi” 

 

Ministru kabineta 
2016.gada 12.aprīļa 
noteikumu Nr.208 

prasībām  

„Iekārtu elektro- 
magnētiskās saderības 

noteikumi” 

 

Ministru kabineta 2013.gada 
5.februāra noteikumi Nr. 84 

„Noteikumi par atsevišķu 
ķīmisku vielu lietošanas 

ierobežojumiem elektriskajās 
un elektroniskajās iekārtās” 

 

Ministru kabineta 2011.gada 
21.jūnija noteikumu Nr. 480  

„Noteikumi par kārtību, kādā 
tiek marķētas preces, kas 

saistītas ar enerģijas un citu 
resursu patēriņu, kā arī to 
reklāmu un uzraudzību”. 

 

Ministru kabineta 
2011.gada 6.decembra 

noteikumi Nr.941  

„Noteikumi par ekodizaina 
prasībām ar enerģiju 

saistītām precēm 
(produktiem)” 

Dažādiem produktiem ir attiecināmas dažādu normatīvo aktu prasības !!!! 
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Definīcijas 

Laist tirgū – preču pirmo reizi darīt pieejamu Kopienas 
tirgū 

 

Darīt pieejamu tirgū – par samaksu vai bez maksas 
piegādāt kādu preci izplatīšanai vai izmantošanai 
Kopienas tirgū, veicot komercdarbību 
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«laist tirgū» «darīt pieejamu 

tirgū» 



Definīcijas  

Ražotājs - fiziska vai juridiska persona, kura ražo 

iekārtu vai kuras uzdevumā iekārta tiek projektēta vai 

ražota un kura laiž tirgū šo iekārtu ar savu 

nosaukumu vai preču zīmi; 



Definīcijas 

Pilnvarotais pārstāvis – fiziska vai juridiska persona, kas 

reģistrēta Eiropas Savienībā un ir saņēmusi ražotāja 

rakstisku pilnvaru rīkoties tā vārdā attiecībā uz konkrētiem 

uzdevumiem;  
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Definīcijas 

Importētājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas 

Savienībā veic uzņēmējdarbību un laiž Savienības tirgū 

preces no kādas trešās valsts 
 

1
0 



Definīcijas 

Izplatītājs  -  jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes 

ķēdē, kas nav ne ražotājs, ne importētājs un kas preču dara 

pieejamu tirgū; 
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Ražotāja pienākumi 

 veic atbilstības novērtēšanu; 

 izstrādā tehnisko dokumentāciju; 

 izdod Atbilstības deklarāciju; 

 marķē iekārtu ar CE zīmes marķējumu; 

 pievienot instrukciju, drošuma informāciju; 

 glabāt tehnisko dokumentāciju un deklarāciju 

vismaz 10 gadus;  

 sadarboties ar TU iestādi. 
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Pilnvarotā pārstāvja pienākumi 
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Glabāt (10 gadus pēc iekārtas laišanas tirgū): 

 

• atbilstības deklarāciju; 

• tehnisko dokumentāciju; 

 

Sadarboties ar TU iestādi 
 

 

 
 



Importētāja pienākumi 

 Nodrošināt, ka: 

  
 ražotājs ir veicis atbilstības novērtēšanas procedūru; 
 ir pieejama tehniskā dokumentācija un atbilstības 

deklarācija; 
 prece ir identificējama; 
 prece ir nodrošināta ar CE zīmi; 
 ir pievienota instrukcija, drošuma informācija, kā arī 

nodrošināts to tulkojums valsts valodā; 

 Glabāt tehnisko dokumentāciju un deklarāciju 10 gadus; 

 Nodrošināt atbilstošu uzglabāšanu un pārvadāšanu; 

 Sadarboties ar TU iestādi. 
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Izplātītāja pienākumi 

 Pārliecināties, ka: 

 prece ir identificējama; 

 prece ir nodrošināta ar CE zīmi; 

 precei ir pievienoti nepieciešamie dokumenti (instrukcija, 

drošuma informācija); 

 Nodrošināt preču atbilstošu uzglabāšanu un pārvadāšanu; 

 Glabāt atbilstības deklarāciju 10 gadus; 

 Sadarboties ar TU iestādi. 
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Atbilstības novērtēšanas procedūras 

1
6 



Piemērojamie standarti 

Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.eu/growth/  

 

LVD: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/harmonised-standards/low-voltage_en  

 

EMC: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility_en  

 

RoHS: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/harmonised-standards/restriction-of-hazardous-substances_en  
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Tehniskā dokumentācija 

Tehniskā dokumentācija (specifikācija) – dokuments, kas nosaka tehniskās 

prasības, kurām atbilst iekārta: 

 

• iekārtas vispārīgs apraksts; 

• projekta skices un ražošanas rasējumi, sastāvdaļu, mezglu, strāvas 
slēgumu un citas shēmas; 

• apraksti un skaidrojumi, kas nepieciešami minēto rasējumu, shēmu un 
iekārtas darbības izpratnei; 

• to pilnībā vai daļēji piemēroto standartu saraksts, uz kuriem ir publicētas 
atsauces Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja minētie 
piemērojamie standarti nav piemēroti, to risinājumu apraksti, kas 
piemēroti, lai atbilstu šo noteikumu būtiskajām prasībām, ieskaitot citu 
attiecīgo tehnisko specifikāciju uzskaitījumu. Ja piemērojamie standarti ir 
piemēroti daļēji, tehniskajā dokumentācijā norāda piemērotās standartu 
daļas; 

• veikto projekta aprēķinu, veikto pārbaužu un citi rezultāti; 

• testēšanas pārskati. 

18 

Ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas ES, tad importētājs atbild par šīs 

dokumentācijas pieejamību !!!! 



CE marķējums 

19 



CE marķējums 

20 



Atbilstības deklarācija 
(LVD, EMC, RoHS) 

Saturs: 

 

 iekārtas modelis/iekārta (produkts, tips, partijas vai sērijas 

numurs); 

 ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese; 

 apliecinājums, ka ražotājs uzņemas pilnu atbildību par 

atbilstības deklarāciju; 

 deklarācijas priekšmets - iekārtas identifikācija; 

 apliecinājums, ka minētā iekārta atbilst attiecīgajiem 

normatīvajiem aktiem  - LVD, EMC, RoHS; 

 atsauces uz piemērojamiem standartiem vai citām 

tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta 

atbilstība; 

 informācija par atbilstības deklarācijas sagatavošanu: 

 izsniegšanas vieta un datums; 

 sagatavotāja vārds, uzvārds, amats un paraksts. 



Atbilstības deklarācija 
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Tipiskās kļūdas 

23 



Ekodizaina prasības un energomarķējums 

2
4 

2011.gada 21.jūnija 

Ministru kabineta noteikumi 

Nr.480 «Noteikumi par kārtību, 

kādā tiek marķētas preces, kas 

saistītas ar enerģijas un citu 

resursu patēriņu, kā arī to 

reklāmu un uzraudzību» 



Energomarķējums 

2
5 



Mašīniekārtas 

26 
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Mašīniekārtām piemērojamie 
normatīvie akti 

 Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumi Nr.195 «Mašīnu drošības 

noteikumi» kas pārņemti no 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2006/42/EK par 

mašīnām  

 Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.163 «Noteikumi par 

trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām», kas pārņemti no 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2000/14/EK par 

dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju 

vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām (turpmāk – 

Direktīva 2000/14) 

Izņēmumi noteikti MK noteikumu Nr.195 4.punktā 



Kas ir mašīniekārta? 

28 

1) Īpašam lietojumam paredzētu savienotu detaļu vai sastāvdaļu komplekss 

(no kurām vismaz viena kustas), kas aprīkots vai ko paredzēts aprīkot ar 

tādu piedziņas sistēmu, kurā netiek tieši pielietots cilvēka vai dzīvnieka 

spēks;  

2) Iepriekšminētais komplekss, kurā trūkst sastāvdaļu, kas nepieciešams, lai to 

nostiprinātu uz vietas vai pieslēgtu enerģijas un piedziņas avotiem; 

3) 1) un 2) punktā minētais komplekss, kas gatavs uzstādīšanai un var darboties 

attiecīgajā stāvoklī tikai tad, ja tā ir uzstādīta uz transportlīdzekļa vai ierīkota ēkā 

vai konstrukcijā; (iekraušanas/izkraušanas iekārtas – dakšas, platformas/grozi, 

kausi, ruļļu satvērēji) 

 



Noteikumu Nr.195 prasības 
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- Būtiskās veselības aizsardzības un drošuma prasības; 

- Atbilstības prezumpcija un saskaņotie standarti (MD); 

- Tehniskā dokumentācija; 

- Atbilstības deklarācija; 

- Instrukcijas, norādījumi un brīdinājumi; 

- Marķējums. 
 

 

 

 



Saskaņoto standartu saraksts 

Eiropas Komisijas mājaslapā zem Direktīvas (Machinery Directive 2006/42/EC) 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-

standards/machinery/index_en.htm 

 

Eiropas oficiālajā vēstnesī (latviešu valodā): 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.014.01.0001.01.LAV 

 

Standartizācijas birojs (LVS) 

https://www.lvs.lv/ 

 

30 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.014.01.0001.01.LAV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.014.01.0001.01.LAV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.014.01.0001.01.LAV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.014.01.0001.01.LAV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.014.01.0001.01.LAV
https://www.lvs.lv/


Standartu saraksts Eiropas oficiālajā 
vēstnesī (ENG un LV) 
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ENG - http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm 

 

LV - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.014.01.0001.01.LAV 
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Tehniskā dokumentācija 
(Noteikumu Nr.195 prasības) 

 Sagatavo ražotājs; 

 jāsaglabā un tā ir pieejama tirgus uzraudzības iestādēm vismaz 10 

gadus pēc pēdējās mašīnas izgatavošanas dienas; 

 Tehniskajā dokumentācijā iekļauj šādu informāciju: 

 - mašīnas vispārējo aprakstu; 

 - detalizētus rasējumus, aprakstus un paskaidrojumus, kādi nepieciešami, lai 

    saprastu mašīnas darbību; 

 - testu rezultātus, testēšanas pārskatus utml.; 

 - riska novērtēšanas dokumentāciju, kurā ietverts būtisko prasību saraksts un 

    aizsardzības pasākumu apraksts. 

 - izmantoto standartu un/vai citu tehnisko specifikāciju aprakstu; 

 - lietošanas instrukcijas kopiju; 

 - mašīnas atbilstības deklarācijas kopiju. 
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Instrukcija, brīdinājumi 
(Noteikumu Nr.195 prasības) 
 

Lietošanas instrukcija; 

Brīdinājumi (kā mašīnu nedrīkst lietot; par 

aizsargpasākumiem, tml.) 

 informācija par to trokšņu emisiju; 

u.c. 
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Atbilstības deklarācija 
(Noteikumu Nr.195 prasības) 

 

 ražotāja nosaukums un adrese; 

 mašīnas apraksts un identifikācijas dati (funkcija, modelis, 
tips, sērijas numurs); 

 skaidri un nepārprotami deklarē, ka mašīna atbilst šīs 
direktīvas prasībām (ja nepieciešams deklarē atbilstību 
citām direktīvām, kurām mašīna atbilst); 

 paziņotās institūcijas nosaukums, adrese un identifikācijas 
numurs (ja ir iesaistīta), EK tipa pārbaudes sertifikāta 
numurs; 

 norāde uz piemērojamajiem standartiem vai citām 
tehniskajām specifikācijām; 

 deklarācijas sastādīšanas vieta un datums; 

 atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums. 
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IEKĀRTAS MARĶĒJUMS  
(Noteikumu Nr.195 prasības) 

 

Visas mašīnas jāmarķē, skaidri redzami, salasāmi un neizdzēšami 
norādot vismaz šādus datus: 

Regulas (EK) Nr.765/2008 II pielikums 

 

 ražotāja un, ja ir, pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese; 

 mašīnas identifikācija; 

 CE atbilstības marķējums; 

 sērijas vai tipa apzīmējums; 

 izlaides gads (gads, kurā pabeigta mašīnas izgatavošana). 
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pienākumi 

Ražotājs Ražotāja 

pilnvarotais 

pārstāvis (1)  

Importētājs Izplatītājs 

Izstrādāt tehnisko dokumentāciju X   

P
ā

rl
ie

c
in

ā
ti
e

s
, 
k
a

 r
a
ž
o

tā
js

 i
r 

v
e

ic
is

 v
is

a
s
 n

e
p

ie
c
ie

š
a
m

ā
s
 

d
a

rb
īb

a
s
 

  

  

Veikt atbilstošu atbilstības 

novērtēšanu 

X     

Nodrošināt ar nepieciešamo 

informāciju 

X X   

Marķēt ar nepieciešamo marķējumu 

tai skaitā CE 

X X   

Sagatavot EK atbilstības deklarāciju X X   

Glabāt tehnisko dokumentāciju X X   

Sadarboties ar TU iestādēm X X X X 

 

 

[1] Pilnvara no ražotāja, kurā ir skaidri norādītas darbības 

Komersantu pienākumi  
(Noteikumu Nr.195 prasības) 
 



Trokšņu ierobežojumi un to marķēšana   
  Noteikumu Nr.163 prasības mašīniekārtām 
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Darbības joma 
(Noteikumu Nr.163 prasības) 

38 

!!! Noteikumi neattiecas uz iekārtām: 

 

 kas paredzētas personu vai preču pārvadāšanai pa autoceļiem, dzelzceļu, gaisu vai 

ūdensceļiem; 

 kas speciāli projektētas un izgatavotas militārām un policijas vajadzībām, kā arī avāriju 

dienestiem. 

1.pielikumā minētās iekārtas, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem: 

 - iekārta ir pašgājēja un pārvietojama; 

 - iekārta ir paredzēta lietošanai ārpus telpām tuvinātā brīvā lauka 

vidē; 

 - iekārta palielina troksni vidē; 

 - iekārta tiek piedāvāta tirgū vai nodota ekspluatācijā kā vienots 

agregāts,     kas paredzēts lietošanai noteiktam mērķim. 



Noteikumu Nr.163 prasības 

Mašīnu piedāvā tirgū vai nodod ekspluatācijā tikai tad, ja: 

 

 atbilst prasībām par trokšņa emisiju; 

 ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras; 

 ir marķēta ar CE marķējumu un garantētās skaņas 

jaudas līmeņa piktogrammu; 

 ir sastādīta ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja 

atbilstības deklarācija 
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Atbilstības deklarācija 
(Noteikumu Nr.163 prasības) 

 ražotāja nosaukums un adrese; 

 mašīnas apraksts un identifikācija; 

 atbilstības novērtēšanas procedūra un vajadzības gadījumā 

paziņotās institūcijas nosaukums un adrese; 

 mašīnas izmērītais skaņas intensitātes līmenis; 

  mašīnas garantētais skaņas intensitātes līmenis; 

 deklarēta  mašīnas atbilstība Direktīvas 2000/14 prasībām  

 norādes uz citām ES direktīvām (ja nepieciešams deklarē 

atbilstību citām direktīvām, kurām mašīna atbilst); 

 deklarācijas sastādīšanas vieta un datums; 

 atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums. 
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Iekārtas marķējums  
(Noteikumu Nr.163 prasības) 
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Ja uz mašīnas attiecas vēl citas direktīvas, kuras paredz CE marķējumu 

piestiprināšanu, tad marķējumā un atbilstības deklarācijā norāda, ka šī 

mašīna atbilst arī šo Direktīvu prasībām. 

CE marķējums un garantētās skaņas jaudas līmeņa piktogramma. 



! Īpaša uzmanība būtiskām 

niansēm 

1. Iekārta ir identificējama un marķēta ar CE marķējumu; 

2. Atbilstības deklarācija ir attiecināma uz konkrēto iekārtu; 

3. Atbilstības deklarāciju ir izdevis ražotājs; 

4. Ražotājs ir veicis atbilstošu atbilstības novērtēšanu; 

5. Atbilstības novērtēšana ir veikta pirms iekārtas laišanas tirgū; 
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1 2 3 5 

Iekārta; 

Atbilstības 

deklarācija; 

CE 
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RAPEX  
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RAPEX 
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ICSMS 

ICSMS -Information and Communication System for 
Market Surveillance (database) 

 

 

ICSMS ļauj konfidenciāli apmainīties ar informāciju 
starp dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm.  
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ARTA VIĻUMA-GUDMONA 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra 
Tehnisko preču uzraudzības daļas 

Vecākā inspektore 

 
Tālrunis: +371 67388647; 

Arta.Viluma-Gudmona@ptac.gov.lv 

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija 
Mājaslapa: www.ptac.gov.lv 
Seko mums: twitter.com/PTACgovLV 
https://www.facebook.com/ptacgovlv/ 
 

 

Paldies par uzmanību! 


