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Ministru kabineta 2011.gada februāra noteikumi
Nr.132 “Rotaļlietu drošuma noteikumi”

būtiskās drošuma prasības
atbilstības novērtēšanas kārtība
ražotāja, ražotāja pilnvarotā pārstāvja,
importētāja un izplatītāja pienākumi
tirgus uzraudzības kārtība
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Rotaļlieta* Izstrādājums, kas paredzēts, lai ar to rotaļātos
bērni, kas jaunāki par 14 gadiem
(Rotaļlietu drošuma noteikumu 1.7.apakšpunkts)

!!!

Attiecīgais izstrādājums uzskatāms par
rotaļlietu, pat ja tas ir paredzēts arī citiem
mērķiem, ne tikai rotaļām
* izstrādājumi, kas nav uzskatāmi par rotaļlietām, minēti Rotaļlietu
drošuma noteikumu 1.pielikumā

neattiecas uz šādām rotaļlietām:
spēļu laukumu aprīkojumu publiskai lietošanai;
spēļu automātiem publiskai izmantošanai;
rotaļu transportlīdzekļiem ar iekšdedzes dzinējiem;
rotaļu tvaika dzinējiem;
lingām un katapultām
30.10.2017
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Paredzēts citiem mērķiem,
ne tikai rotaļām

30.10.2017
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Rotaļlietas atļauts laist un piedāvāt
tirgū tikai tad, ja
atbilst vispārējām drošuma prasībām
(Rotaļlietu drošuma noteikumu 7., 8. un 9.punkts)

atbilst specifiskajām drošuma prasībām
(Rotaļlietu drošuma noteikumu 2.pielikums)

marķētas ar CE atbilstības marķējumu
laist tirgū – pirmo reizi piedāvāt ES tirgū (Rotaļlietu drošuma noteikumu

1.2.apakšpunkts)

piedāvāt tirgū – pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt par atlīdzību
vai bez tās (Rotaļlietu drošuma noteikumu 1.3.apakšpunkts)

30.10.2017
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Rotaļlietu drošuma prasības
nedrīkst apdraudēt lietotāja un trešo personu
veselību un drošību
(lietojot paredzētajā vai paredzamajā veidā)

vērš lietotāju vai pieskatītāju uzmanību uz
iespējamo apdraudējumu
Specifiskās drošuma prasības:
fizikālās un mehāniskās īpašības
uzliesmojamība
ķīmiskās īpašības
elektriskās īpašības
higiēna
radioaktivitāte
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Izmaiņas
izstrādājumā,
direktīvā(s) vai
piemērojamos
standartos
8. Izstrādājuma
marķēšana ar CE
atbilstības
marķējumu

1. Direktīva(s), kas
attiecas uz
izstrādājumu

7. EK atbilstības
deklarācijas
sagatavošana

2. Prasības, kas
attiecas uz
izstrādājumu

3. Piemērojamie
standarti, kas
attiecas uz
izstrādājumu

6. Izstrādājuma
testēšana

30.10.2017

5. Izstrādājuma
tehniskās
dokumentācijas
sagatavošana

4. Izstrādājumam
veicamā atbilstības
novērtēšanas
procedūra
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Standarti
EN 71 “Rotaļlietu drošums”
EN 62115 “Elektriskās rotaļlietas – Drošība”
u.c.
CEN ISO/TR 8124-8:2016 „Rotaļlietu drošums –
8.daļa: Vecuma noteikšanas vadlīnijas”

Piemērojamie standarti
publicētas atsauces ES Oficiālajā Vēstnesī
dod pieņēmumu par atbilstību Rotaļlietu drošuma
noteikumos minētajām būtiskajām drošuma
prasībām, kuras tie aptver
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Piemērojamie standarti*
EN 71 «Rotaļlietu drošums»

EN 71-1:2014 - 1.daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības
EN 71-2:2011+A1:2014 - 2.daļa: Uzliesmojamība
EN 71-3:2011+A1:2014 - 3.daļa: Noteiktu elementu migrācija
EN 71-4:2013 - 4.daļa: Eksperimentu komplekti ķīmiskiem un
līdzīgiem izmēģinājumiem
EN 71-5:2015 - 5.daļa: Ķīmiskās rotaļlietas (komplekti), izņemot
eksperimentālos komplektus
EN 71-7:2014 - 7.daļa: Pirkstzīmēšanas krāsas. Prasības un testa
metodes
EN 71-8:2011 - 8.daļa: Mājas apstākļiem paredzētas aktīvās
atpūtas rotaļlietas
EN 71-12:2013 - 12.daļa: N-nitrozamīni un N-nitrozējamās vielas
EN 71-13:2014 - 13.daļa: Ožas trenēšanas galda spēles,
degustācijas galda spēles, kosmētikas komplekti un degustācijas
komplekti
EN 71-14:2014 – 14.daļa: Mājas apstākļiem paredzētie batuti

EN 62115:2005 «Elektriskās rotaļlietas – Drošība» ar
grozījumiem EN 62115:2005/A2:2011, EN
62115:2005/A11:2012 un EN 62115:2005/A12:2015

https://ec.europa.eu/growth/single-market/europeanstandards/harmonised-standards_lv

*Publikācija ES OV C 378 13.11.2015.
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Atbilstības novērtēšanas kārtība
Var izvēlēties vienu no atbilstības novērtēšanas procedūrām:
Iekšējo ražošanas kontroli, ja
ražotājs izmanto piemērojamos standartus (publicētas
atsauces ES OV), kuri aptver visas attiecīgās rotaļlietas
būtiskās drošuma prasības

EK tipa pārbaudi un atbilstības tipam procedūru, ja
nav piemērojamo standartu;
piemērojamie standarti nav izmantoti vai izmantoti tikai
daļēji;
piemērojamie standarti publicēti (ES OV) ar ierobežojumu;
ražotājs uzskata, ka nepieciešama trešās personas veikta
pārbaude (rotaļlietas veids, projekts, konstrukcija vai
mērķis)

30.10.2017
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Iekšējā ražošanas kontrole

tehniskās dokumentācijas izstrāde

(saskaņā ar Rotaļlietu

drošuma noteikumu 23.punktu)

rotaļlietu atbilstības nodrošināšana tehniskajai
dokumentācijai un būtiskajām drošuma prasībām
EK atbilstības deklarācijas izstrāde

(saskaņā ar Rotaļlietu

drošuma noteikumu 3.pielikumu)

marķēšana ar CE atbilstības marķējumu

30.10.2017
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EK tipa pārbaude
paziņotajai institūcijai iesniedz
pieteikumu
tehnisko dokumentāciju
rotaļlietas paraugu
pierādījumus, kas apstiprina, ka tehniskais projekts
nodrošina rotaļlietas atbilstību būtiskajām drošuma
prasībām
paziņotā institūcija
pārbauda rotaļlietas tehnisko dokumentāciju un
pierādījumus
pārliecinās, ka paraugs ražots atbilstoši tehniskajai
dokumentācijai
veic parauga testēšanu
izsniedz EK tipa pārbaudes sertifikātu
ražotājs
nodrošina rotaļlietas atbilstību apstiprinātajam tipam
marķē ar CE atbilstības marķējumu
sagatavo EK atbilstības deklarāciju
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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Rotaļlietas, kurām nepieciešama
EK tipa pārbaude
Ķīmiskās rotaļlietas, ķīmiskie veidošanas komplekti,
kurus pilnībā neaptver EN 71-4 un EN 71-5
Ar šķidrumu pildītas rotaļlietas
Zemē iebūvēti (in ground) batuti
Tālvadības rotaļu helikopteri
Piepūšamās aktivitāšu rotaļlietas
Šāviņu (projectile) rotaļlietas
30.10.2017
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Atbilstības novērtēšanas kārtība
Ražotājs

Izstrādājums

Jā

Piemērojamie
standarti

Nē

Iekšējā ražošanas
kontrole

EK tipa pārbaude
un atbilstības
tipam procedūra

Tehniskā
dokumentācija

Tehniskā
dokumentācija

Ražošanas process
un izstrādājuma
pārbaude

EK tipa pārbaude

EK atbilstības
deklarācija

Atbilstība
apstiprinātajam
tipam

CE atbilstības
marķējums

EK atbilstības
deklarācija

CE atbilstības
marķējums
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Apdraudējumu analīze (1)
(ražotāja pienākums)

obligāta procedūra pirms rotaļlietas laišanas tirgū
identificē rotaļlietu, tās lietotājus
nosaka rotaļlietas paredzēto un paredzamo lietojumu
konstatē iespējamos apdraudējumus, ko rotaļlieta var radīt
(ķīmiskie, fizikālie, mehāniskie, elektriskie, uzliesmojamības,
higiēnas un radioaktivitātes apdraudējumi)
novērtē iespējamo saskarsmi ar šiem apdraudējumiem
vērtējot apdraudējumus, ņem vērā Rotaļlietu drošuma noteikumu
2.pielikumā ietvertās prasības
(identificē piemērojamos standartus)
pārbauda, vai standartā trūkst kāds aspekts un/vai kāda
rotaļlietas īpašība varētu radīt iespējamu apdraudējumu
nosaka, kura atbilstības novērtēšanas procedūra nepieciešama
un nepieciešamos riska mazināšanas pasākumus un/vai testus
apdraudējuma analīzi saglabā tehniskajā dokumentācijā
30.10.2017
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Apdraudējumu analīze (2)
(ražotāja pienākums)

identificē iespējamos fizikālos un mehāniskos apdraudējumus,
piemēram,
iesprūšana (piem., galvas un kakla, pirkstu, roku un kāju)
kustīgas daļas, kas var izraisīt sabrukšanu
auklas, kas var izraisīt nožņaugšanos
sīkas detaļas, kas var izraisīt aizrīšanos un nosmakšanu
malas un izvirzījumi, kas var izraisīt sagriešanos
elektriskas daļas, kas var izraisīt elektrisko šoku
skaņas elementi, kas var izraisīt dzirdes traucējumus
u.c.

identificē iespējamos ķīmiskos apdraudējumus, piemēram,
plastmasa un gumija (svina piemaisījumi, ftalāti, poliaromātiskie
ogļūdeņraži, nitrozamīni u.c.)
audums (formaldehīds, liesmu slāpētāji, krāsvielas, impregnēšanas
līdzekļi u.c.)
āda (miecvielas, piem., hroms)
koks (konservanti, kas satur hromu, arsēnu, varu, kreozotu u.c.)
papīrs (krāsvielas, kas satur smagos elementus)
© PTAC Vita Visocka 2017
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u.c.

Tehniskā
dokumentācija
izstrādā ražotājs
ietver visus attiecīgos
datus vai norādes par
līdzekļiem, kurus
ražotājs izmantojis, lai
nodrošinātu rotaļlietas
atbilstību
vienā no Eiropas
Savienības oficiālajām
valodām *
glabā 10 gadus pēc
rotaļlietas laišanas tirgū
* valsts valodā vai citā pieņemamā valodā (ja
rotaļlietu iesniedz EK tipa pārbaudei)
30.10.2017

EK atbilstības
deklarācija
sagatavo ražotājs
apliecina, ka ir
pierādīta atbilstība
prasībām
ražotājs uzņemas
atbildību par rotaļlietas
atbilstību
glabā 10 gadus pēc
rotaļlietas laišanas
tirgū
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Tehniskā dokumentācija
Detalizēts rotaļlietas projekta un ražošanas apraksts
(izmantotās sastāvdaļas un materiāli, drošuma datu lapas
par izmantotajām ķīmiskajām vielām)
Rotaļlietas drošuma novērtējums (apdraudējuma analīze)
Izmantotās atbilstības novērtēšanas procedūras apraksts
EK atbilstības deklarācijas kopija
Rotaļlietas ražošanas un uzglabāšanas vietu adreses
Testēšanas pārskati un to līdzekļu apraksts, ar kuriem
ražotājs nodrošinājis rotaļlietas atbilstību piemērojamiem
standartiem (ja izmantota iekšējā ražošanas kontrole)
EK tipa pārbaudes sertifikāta kopija un to līdzekļu
apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošinājis rotaļlietas
atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam
rotaļlietas tipam, un dokumentu kopijas, kuras ražotājs
iesniedzis paziņotajai institūcijai (ja veikta EK tipa
pārbaude)
30.10.2017
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EK atbilstības deklarācija
1. Rotaļlietas identifikācijas numurs
2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un
adrese
3. Ražotājs uzņemas pilnu atbildību par deklarācijā
norādītajām ziņām
4. Deklarācijas priekšmets (rotaļlietas identifikācija, iekļaujot
pietiekami skaidru krāsainu rotaļlietas attēlu)
5. Apstiprinājums, ka norādītā rotaļlieta atbilst attiecīgajiem
ES tiesību aktiem
6. Norādes uz piemērojamiem standartiem vai specifikācijām,
attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība
7. Ja attiecināms, norāda, ka paziņotā institūcija
(nosaukums, numurs) ir veikusi noteiktas darbības
(darbību apraksts) un izsniegusi sertifikātu (norāda)
8. Papildu informācija
9. EK atbilstības deklarācijas sagatavošanas vieta, datums,
sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, paraksts
30.10.2017
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Dokumentācija
Atkarībā no veiktās atbilstības novērtēšanas procedūras:
Ja veikta iekšējā ražošanas kontrole
ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sastādīta EK
atbilstības deklarācija
testēšanas pārskati un to līdzekļu apraksts, ar kuriem
ražotājs nodrošinājis rotaļlietas atbilstību piemērojamiem
standartiem

Ja veikta EK tipa pārbaude un atbilstības tipam
procedūra
ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja sastādīta EK
atbilstības deklarācija
paziņotās institūcijas izsniegts EK tipa pārbaudes
sertifikāts
30.10.2017
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Marķēšana
CE atbilstības marķējums
pirms rotaļlietas laišanas tirgū
uz rotaļlietas, piestiprinātās etiķetes vai iepakojuma viegli
saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā
(Mazām rotaļlietām – etiķetē vai lietošanas pamācībā)

!!! Ja iepakotai rotaļlietai CE atbilstības marķējums no
ārpuses nav saskatāms, to uzliek vismaz uz iepakojuma

tipa, partijas vai sērijas, vai modeļa numurs vai
cits identifikācijas elements
uz rotaļlietas (ja rotaļlietas izmērs vai veids to neatļauj – uz iepakojuma
vai dokumentā, kas pievienots rotaļlietai)

ražotāja un importētāja vārds, nosaukums
(firma) vai reģistrētā preču zīme un adrese, kur
ar tiem var sazināties
uz rotaļlietas

(ja tas nav iespējams – uz iepakojuma vai dokumentā, kas
26
pievienots rotaļlietai)

CE atbilstības marķējums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.765/2008
(2008.gada 9.jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības
prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK)
Nr.339/93, 30.pants un II pielikums

var proporcionāli palielināt vai samazināt
nedrīkst būt mazāks par 5 mm

ražotājs uzņemas atbildību par rotaļlietas atbilstību visām
Rotaļlietu drošuma noteikumos noteiktajām prasībām

!!! Uzliek tikai tiem izstrādājumiem, par kuriem

konkrētajos ES saskaņošanas tiesību aktos ir paredzēti
noteikumi tā uzlikšanai, un to neuzliek nevienam citam
izstrādājumam

30.10.2017
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Brīdinājumi
Uz rotaļlietas, piestiprinātās etiķetes vai iepakojuma, vai, ja
nepieciešams, rotaļlietai pievienotajā lietošanas pamācībā jābūt
viegli saskatāmiem, skaidri salasāmiem, viegli
saprotamiem un precīziem brīdinājumiem un
norādījumiem par drošumu valsts valodā
Brīdinājumos ietver vismaz norādi par lietotāja minimālo vai
maksimālo vecumu un, ja nepieciešams, norādi par lietotāja
spējām, minimālo vai maksimālo svaru un nepieciešamību
nodrošināt, lai rotaļlieta tiktu lietota tikai pieaugušo uzraudzībā
Brīdinājumus sāk ar vārdu «Brīdinājums» vai «Brīdinājumi»
Brīdinājumiem, kas nosaka lēmumu iegādāties rotaļlietu, jābūt
viegli ieraugāmiem pirms pirkuma izdarīšanas, arī izdarot
pirkumu internetā

!!! Mazām rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma,

attiecīgajiem brīdinājumiem jābūt piestiprinātiem pie
rotaļlietas
30.10.2017
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Brīdinājumi
Atsevišķiem rotaļlietu veidiem izmanto Rotaļlietu drošuma
noteikumu 4.pielikumā noteiktos brīdinājumus (sniegto
formulējumu)

(aktivitāšu rotaļlietas; funkcionālas rotaļlietas; slidas, skrituļslidas, skrituļdēļi,
skuteri un rotaļu velosipēdi bērniem; rotaļlietas lietošanai ūdenī; rotaļlietas
pārtikā; aizsargmasku un ķiveru imitācija u.c.)

Rotaļlietām, kas varētu būt bīstamas bērniem līdz 36 mēnešu
vecumam

Brīdinājums “Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36
mēnešiem (trim gadiem)”
vai

Īss norādījums par konkrēto apdraudējumu, kura dēļ
noteikts vecuma ierobežojums

!!! Brīdinājumus uz rotaļlietām nenorāda, ja attiecīgais

brīdinājums ir pretrunā rotaļlietas paredzētajam lietojumam,
ņemot vērā tās darbību, raksturlielumus un īpašības
Atsevišķiem rotaļlietu veidiem izmanto standartā EN 71-1
7.punktā noteiktos brīdinājumus
29
(lateksa baloni, šāviņu rotaļlietas, rotaļu pūķi, akustiskās rotaļlietas u.c.)

Marķējuma piemērs
Ražotājs: TOYS FACTORY, Ltd., Ražotnes
iela 1, Pilsēta, Valsts
Importētājs: SIA "Importētājs",
Importētāja iela 1, Rīga, Latvija
Artikula numurs: 0001, EAN
4750000000001
„Sīkas detaļas. Nosmakšanas risks”

30.10.2017
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Rotaļlietas, uz kurām attiecas arī citi
normatīvie akti
Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumi Nr.84
«Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas
ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās» elektrorotaļlietām
RoHS II direktīva (2011/65/ES)
Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.208 «Iekārtu
elektromagnētiskās saderības noteikumi» – rotaļlietām ar
baterijām, skaņu, gaismām
EMC direktīva (2014/30/ES)
Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.209 «Iekārtu
elektrodrošības noteikumi» - rotaļlietām ar transformatoru
LVD direktīva (2014/35/ES)
Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumi Nr.360
«Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū,
uzstādīšanas un lietošanas noteikumi» - tālvadības
(radiovadāmām) rotaļlietām
RED direktīva (2014/53/ES)
© PTAC Vita Visocka 2017
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Komersantu pienākumi (1)
Ražotājs - fiziska vai juridiska persona, kas ražo rotaļlietu vai kura uzdevumā
rotaļlieta tiek izstrādāta vai ražota un laiž šo rotaļlietu tirgū ar savu vārdu
vai preču zīmi
Importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas ir reģistrēta Eiropas Savienībā
un kas laiž rotaļlietu Eiropas Savienības tirgū, importējot to no trešās valsts
Izplatītājs – piegādes ķēdē iesaistīta fiziska vai juridiska persona, kas nav
ražotājs vai importētājs un kas piedāvā rotaļlietu tirgū

!!!

Importētāju vai izplatītāju uzskata par ražotāju un tam
ir ražotāja pienākumi, ja
rotaļlietu laiž tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi
izmaina tirgū laisto rotaļlietu tā, ka tas var ietekmēt rotaļlietas
atbilstību būtiskajām drošuma prasībām
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© PTAC Vita Visocka 2017

32

Komersantu pienākumi (2)
ražotājs
nodrošina rotaļlietas projektēšanu un ražošanu, ievērojot
rotaļlietu būtiskās drošuma prasības

!!! pirms rotaļlietas laišanas tirgū veic apdraudējumu analīzi
izstrādā tehnisko dokumentāciju un veic vienu no rotaļlietas
atbilstības novērtēšanas procedūrām
sagatavo EK atbilstības deklarāciju
marķē rotaļlietu ar CE atbilstības marķējumu
saglabā tehnisko dokumentāciju un EK atbilstības deklarāciju 10
gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū
sērijveida ražošanā nodrošina pastāvīgu rotaļlietas atbilstību
uz rotaļlietām nodrošina tipa, partijas vai sērijas, vai modeļa
numuru vai citu identifikācijas elementu
norāda savu nosaukumu (firmu) vai reģistrēto preču zīmi un
adresi, kur ar ražotāju iespējams sazināties
nodrošina, ka rotaļlietai ir pievienota lietošanas pamācība un
brīdinājumi valsts valodā
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Komersantu pienākumi (3)
importētājs
laiž tirgū tikai būtiskām drošuma prasībām atbilstošas rotaļlietas
nodrošina, ka pirms rotaļlietas laišanas tirgū ražotājs
veicis atbilstošu rotaļlietas atbilstības novērtēšanas procedūru
izstrādājis tehnisko dokumentāciju
marķējis rotaļlietu ar CE atbilstības marķējumu
nodrošinājis tipa, partijas vai sērijas, vai modeļa numuru vai
citu identifikācijas elementu
norādījis savu nosaukumu (firmu) vai reģistrēto preču zīmi un
adresi, kur ar ražotāju iespējams sazināties
norāda savu nosaukumu (firmu) vai reģistrēto preču zīmi un
adresi, kur ar importētāju iespējams sazināties
nodrošina, ka rotaļlietai pievienota lietošanas pamācība un
brīdinājumi valsts valodā
10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū
glabā EK atbilstības deklarācijas kopiju
nodrošina tirgus uzraudzības iestādei tehniskās dokumentācijas
pieejamību
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Komersantu pienākumi (4)
izplatītājs
pirms rotaļlietas piedāvāšanas tirgū pārliecinās, ka
rotaļlieta marķēta ar CE atbilstības marķējumu
rotaļlietai ir pievienota lietošanas pamācība un brīdinājumi
valsts valodā
rotaļlietai nodrošināts tipa, partijas vai sērijas, vai modeļa
numurs vai cits identifikācijas elements
ražotājs norādījis savu nosaukumu (firmu) vai reģistrēto
preču zīmi un adresi, kur ar ražotāju iespējams sazināties
importētājs norādījis savu nosaukumu (firmu) vai
reģistrēto preču zīmi un adresi, kur ar importētāju iespējams
sazināties

ražotāja pilnvarotais pārstāvis
(veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarā)

saglabā tehnisko dokumentāciju un EK atbilstības deklarāciju
10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū
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Komersantu pienākumi (5)
ražotājs un importētājs
Ja nepieciešams
veic tirgū laisto un piedāvāto rotaļlietu paraugu pārbaudi
izskata un reģistrē sūdzības, neatbilstošās un atsauktās
rotaļlietas
pastāvīgi informē izplatītājus par šo uzraudzību

importētājs un izplatītājs
ja uzskata vai ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta neatbilst
būtiskajām drošuma prasībām, rotaļlietu nelaiž/nepiedāvā
tirgū, kamēr nav panākta rotaļlietas atbilstība
nodrošina, ka uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļi negatīvi
neietekmē rotaļlietas atbilstību būtiskajām drošuma prasībām

ražotājs, importētājs un izplatītājs
ja uzskata vai ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta neatbilst
būtiskajām drošuma prasībām, nekavējoties veic korektīvās
darbības (nodrošina, ka tiek veiktas), lai panāktu rotaļlietas
atbilstību un, ja nepieciešams, izņemtu no tirgus vai atsauktu
ja rotaļlieta rada apdraudējumu, nekavējoties informē tirgus
uzraudzības iestādi (detalizēta informācija par neatbilstību un 36

veiktajiem pasākumiem)

Komersantu pienākumi (6)
Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs un
izplatītājs
sniedz informāciju, norādot:

ikvienu uzņēmēju, kas piegādājis rotaļlietu
ikvienu uzņēmēju, kuram rotaļlieta piegādāta
Informācija jānodrošina:
ražotājam - 10 gadus pēc rotaļlietas laišanas tirgū
pilnvarotajam pārstāvim, importētājam, izplatītājam – 10 gadus pēc
rotaļlietas saņemšanas

sniedz visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu
rotaļlietas atbilstību (valsts valodā vai citā pieņemamā valodā)
sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādi jebkādos pasākumos, lai novērstu
apdraudējumu, ko var radīt rotaļlieta
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Preču izsekojamība
Marķējums (identifikācija, ražotāja un importētāja
nosaukums un adrese)
Dokumentācija (preču piegādes dokuments, EK atbilstības
deklarācija, testēšanas pārskati u.c.)

!!!

Jākontrolē atbilstība starp rotaļlietu un tai
pievienotajiem dokumentiem

! Vienmēr iegādājieties rotaļlietas no uzticamiem
sadarbības partneriem

! Vienmēr saņemiet no sadarbības partnera preču

piegādes dokumentu, kas apliecina preču piegādes un

saņemšanas faktu un preču izcelsmi un piederību
preču saņemšanas un izsniegšanas vietā
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Uzticams sadarbības partneris
reģistrējis saimniecisko darbību
izsniedz preču piegādes dokumentu, kurā norādīts:
preču nosūtītāja (izsniedzēja) nosaukums (firma) un
reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods
(fiziskai personai)
preču izsniegšanas vietas adrese
dokumenta reģistrācijas datums un numurs
preču saņēmēja nosaukums (firma) un reģistrācijas
numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (fiziskai
personai) un preču saņemšanas vietas adrese
preču nosaukums, identifikācija (kas ļauj identificēt
konkrēto preci), mērvienība un daudzums
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Komersantu atbildība (1)
neatbilstība marķēšanas prasībām
→ administratīvā atbildība
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
166.12 panta pirmā daļa (ražotājs, importētājs, izplatītājs)
Preču piedāvāšana vai pārdošana bez normatīvajos aktos noteiktā
marķējuma vai ar neatbilstošu marķējumu
- fiziskajām personām no 7 līdz 350 euro
- juridiskajām personām — no 30 līdz 700 euro
166.15 panta pirmā daļa (ražotājs, importētājs)
Preču ievietošanu tirgū bez atbilstības apliecinājuma vai
apstiprinājuma
- fiziskajām personām no 280 līdz 700 euro
- juridiskajām personām — no 700 līdz 4300 euro,
konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas
166.15 panta piektā daļa (izplatītājs)
Preču piedāvāšana vai realizēšana bez atbilstības apliecinājuma vai
apstiprinājuma
- fiziskajām personām no 35 līdz 350 euro
- juridiskajām personām — no 70 līdz 1400 euro,
konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas
30.10.2017
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Komersantu atbildība (2)
neatbilstība drošuma prasībām
→ jāsedz testēšanas izdevumi

(Preču un pakalpojumu drošuma likuma 15.panta otrā daļa)
(ražotājs, importētājs, izplatītājs, kurš pirmais piegādājis preci
Latvijas tirgū)

→ administratīvā atbildība
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
166.9 panta trešā daļa (ražotājs, importētājs)
Drošuma prasībām neatbilstošu preču ievietošana tirgū, piedāvāšana vai
pārdošana
- fiziskajām personām no 35 līdz 700 euro
- juridiskajām personām — no 280 līdz 14000 euro,
konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas

!!!

Ja rotaļlietu, rotaļlietas ražotāju vai importētāju (ja rotaļlietas ir
importētas) nav iespējams identificēt - atbildīgs izplatītājs
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Komersantu atbildība (3)
neatbilstība drošuma prasībām, kā dēļ tiek nodarīts
kaitējums cilvēka dzīvībai, veselībai vai personas mantai
→ jāsedz testēšanas izdevumi
→ administratīvā atbildība vai
→ kriminālatbildība
Krimināllikums

203.pants
Preču drošuma prasību neievērošana, kā rezultātā radīts būtisks kaitējums
patērētāja veselībai, viņa mantai vai dabas videi
- brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai
- īslaicīga brīvības atņemšana vai
- piespiedu darbs vai
- naudas sods

→ jāatlīdzina zaudējumi cietušajai personai

(Likums “Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem” 5.panta pirmā un trešā
daļa)

!!!

Ja rotaļlietu, rotaļlietas ražotāju vai importētāju (ja rotaļlietas ir importētas)
nav iespējams identificēt - atbildīgs izplatītājs
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Komersantu atbildība (4)
informācijas nesniegšana/likumīgo prasību
nepildīšana
→ administratīvā atbildība
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
175.9 pants

Personas rīcībā esošās informācijas nesniegšana noteiktā termiņā vai
apjomā vai nepatiesas informācijas sniegšana, kā arī
uzraudzības iestādes likumīgo prasību vai lēmumu nepildīšana
- fiziskajām personām līdz 700 euro
- juridiskajām personām — no 70 līdz 14000 euro

korespondence - uz komercreģistrā ierakstīto
komersanta juridisko adresi
(Komerclikuma 12.panta ceturtā daļa)

! Juridiskās adreses maiņa piesakāma ierakstīšanai komercreģistrā
! Korespondences pāradresācija piesakāma VAS “Latvijas Pasts”
30.10.2017
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Eiropas Savienības ātrās
ziņošanas sistēma (RAPEX)

44

Eiropas Savienības ātrās
ziņošanas sistēma (RAPEX)
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Noderīgas adreses (1)
Latvijas Republikas tiesību akti
www.likumi.lv

Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāze „EUR-Lex”
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv

Piemērojamie standarti (publicēti ES OV)
Direktīva 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu
http://ec.europa.eu/growth/single-market/europeanstandards/harmonised-standards/toys/index_en.htm

Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas
„Latvijas standarts” (LVS) standartu katalogs
https://www.lvs.lv/products/ics

Paziņotās institūcijas
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main

Eiropas Savienības ātrās ziņošanas sistēma (RAPEX)
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_p
roducts/rapex/alerts/?event=main.listNotifications
Eiropas Biznesa reģistrs
https://www.ebr.lv/
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Noderīgas adreses (2)
Ekspertu grupas par rotaļlietu drošumu izstrādātie
vadlīniju dokumenti
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance
/index_en.htm
Par Direktīvu 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu
Par tehnisko dokumentāciju
Nr.4 – par «pelēkās zonas» izstrādājumiem (vai izstrādājums
ir/nav rotaļlieta)
Nr.6 – par «pelēkās zonas» izstrādājumiem (lelles: rotaļlietas vai
pieaugušiem kolekcionāriem)
Nr.11 – par rotaļlietu klasifikāciju (bērniem līdz 3 gadiem vai no
3 gadiem)
u.c.
EK atbilstības deklarācijas paraugs
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Vita Visocka
Patēriņa preču uzraudzības daļa
Brīvības iela 55, Rīga
Tālr. 67388639
Vita.Visocka@ptac.gov.lv

