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Pārskata par darbībām ar ķīmiskām vielām un 
maisījumiem ievades instrukcija 

 

 Šis materiāls ir izveidots, lai palīdzētu ievadīt pārskatu par darbībām ar 
ķīmiskām vielām un maisījumiem, lietojot VVIS.  

 

1. Lai varētu aizpildīt jaunu pārskatu, pēc pieslēgšanās sistēmai, kreisajā 
izvēlnes sadaļā "Lietotāja galvenā izvēlne", "Pārskatu saraksts", 
spiediet pogu "Izveidot jaunu ķīmisko vielu un maisījumu pārskatu". 

 

2. Tālāk nospiediet "Izveidot pārskatu". 

 

 

3. Atvērsies jaunā pārskata veidlapas vispārīgā sadaļa. Lai tiktu pie 
pārskata aizpildīšanas, vispirms ir jāievada prasītā informācija un tikai 

tad jāspiež . 

Vārds Uzvārds 
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Organizācijas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs – jāizvēlas 
uzņēmums (sākot rakstīt uzņēmuma nosaukumu vai reģistrācijas 
numuru, izvēlnē parādīsies atbilstošā organizācija/ organizācijas), par 
kuru vadīsiet pārskatu. Pēc izvēlēšanās automātiski parādīsies arī 
organizācijas nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs. 

Struktūrvienība saziņai ārkārtas gadījumos, tālrunis un e-pasta adrese – 
sākotnēji sistēma piedāvās organizācijas juridisko adresi. Ja organizācijai 
ir izveidota struktūrvienība saziņai ārkārtas gadījumos un tās adrese 
atšķiras no organizācijas juridiskās adreses, lūdzu, sazinieties ar VSIA 
LVĢMC pa e-pastu chemdb@lvgmc.lv un nosūtiet pilnu adresi, kur šī 
struktūrvienība ir izvietota. Struktūrvienības tālrunis , e-pasta adrese. Ja 
šāda struktūrvienība nav izveidota, norāda organizācijas 
kontaktinformāciju: tālruni un e-pasta adresi. 
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Pārskata aizpildītāja vārds, uzvārds – sistēma automātiski aizpilda to ar 
pārskata iesniedzēja (kontaktpersonas) vārdu un uzvārdu. 

Amats – pārskata iesniedzēja amats. 

Tālrunis – pārskata aizpildītāja kontakttālrunis. 

E-pasts – pārskata aizpildītāja e-pasta adrese. 

Atbildīgās personas vārds, uzvārds, amats – organizācijas vadītājs vai 
persona, kas parakstījusi līgumu, amats. 

 

4. Pēc datu par organizāciju un pārskata iesniedzēju ievades un 
saglabāšanas atvērsies divu veidu bloki: 1. Pārskats par ķīmiskās vielas 
ražošanu vai ievešanu Latvijas teritorijā; 2. Pārskats par maisījuma 
ražošanu vai ievešanu Latvijas teritorijā:  

 

 

5. Datu ievadi 1. blokā izmanto, ja tiek ražota vai Latvijas teritorijā 
ievesta ķīmiska viela (turpmāk - objekts KV).   

6. Datu ievadi 2. blokā izmanto, ja tiek ražots vai Latvijas teritorijā 
ievests ķīmisko vielu maisījums (turpmāk - objekts KM). 

7. Attiecībā uz pārskatiem par ķīmiskām vielām un maisījumiem sistēmā 
ir trīs veidu objekti: 1) ķīmiskā viela - objekts KV; 2) maisījums - 
objekts KM un 3)ķīmiskās vielas/ maisījuma uzglabāšanas vietas 
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adrese - objekts KVUV. Lai objektus ievietotu pārskatā, tie vispirms 
sistēmā ir jāizveido.  

8. Piezīme! Izveidotos objektus, ja vien tiem nemainās kāds no 
parametriem (piem., kāda maisījuma sastāvdaļa vai tās koncentrācija, 
klasifikācija), varēs izmantot iesniedzot pārskatus turpmākajos gados. 
Ja objektam mainās kāds no parametriem, ir iespēja kopēt līdzīgo 
objektu un, veicot nepieciešamās izmaiņas, saglabāt to kā jaunu. 

 

 

Objekta KV izveide 

 
9. Jauna objekta KV izveide:  

 

 

Lai varētu ievadīt datus par KV, nospiediet "Dati par ķīmisko vielu",  "Jauns".   

 

10. Tiek atvērts jauns objekta KV reģistrācijas logs: 
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Nosaukums - ievadiet objekta KV nosaukumu. Nosaukums ir jāizvēlas tāds, lai 
Jūs ērti to atšķirtu no citiem.  

11. Tālāk nospiediet "Ievietot". Atveras logs ar ķīmiskās vielas 
identifikatora izvēles iespējām (piemēram, ķīmiskā viela nonilfenols, 
CAS: 25154-52-3): 

 

Ievadiet attiecīgo ķīmiskās vielas identifikatoru, spiediet "Meklēt" un izvēlieties 
atbilstošo ierakstu.  
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*Ja atbilstošais ķīmiskās vielas ieraksts (piem., CAS: 29455-11-6) netiek atrasts, 
 spiediet pogu "Jauns" un veiciet darbības, kas aprakstītas 11.lpp "Jaunas 
ķīmiskas vielas VVIS ieraksta izveide": 

 

 

12. Kad vajadzīgais ieraksts izvēlēts, ievadiet ķīmiskās vielas tirdzniecības 
nosaukumu: 

 

 

13. Norādiet ķīmiskās vielas klasifikāciju un marķējumu atbilstoši regulā 
Nr.1272/2008 noteiktajiem kritērijiem (ja ķīmiskā viela atrodama 
regulas Nr.1272/2008 VI pielikumā, atbilstošā klasifikācija ielasīsies no 
sistēmas, taču ir jānorāda attiecīgie drošības prasību apzīmējumi).  

14. Norādiet ķīmiskās vielas kodu atbilstoši rūpniecības produkcijas 
klasifikācijai (PRODCOM), ja ķīmisko vielu importē Eiropas Savienībā. 
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15. Norādiet starptautisko bīstamo kravu pārvadājuma marķējumu.  

16. Spiediet pogu "Saglabāt": 

 

 

 

17. Tikai tad, kad tiek nospiesta poga "Saglabāt", tiek atvērts jauns bloks 
"Pielikumu saraksts", kurā jāpievieno atbilstošā ķīmiskās vielas 
drošības datu lapa. Nospiediet "Pievienot",  "Izvēlēties": 

 

 

18. Izvēlieties atbilstošo failu datorā, nospiediet "Saglabāt": 
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19. Pievienotais pielikums tiks parādīts sistēmā un tad vēlreiz ir jāspiež 
"Saglabāt": 

 

 

20. Jauna KV objekta izveide ir veikta. Aizver logu "Jauna objekta KV 
reģistrācija",  logā "Pārskats par darbībām ar ķīmiskām vielām un 
maisījumiem" ir ielasījusies informācija no izveidotā objekta. 

21. Pārskatā norāda ķīmiskās vielas saražoto vai Latvijā ievesto daudzumu 
tonnās. 

22. Ja ķīmiskā viela ir iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 
4. jūlija Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu 
un importu (turpmāk – PIC regula) I pielikumā, norāda valsti/-is un 
atbilstošo daudzumu, no kuras ķīmiskā viela ievesta Latvijas teritorijā: 

 

 

23. Norāda ķīmiskās vielas lietošanas jomu atbilstoši tautsaimniecības 
nozares klasifikatora aktuālajai redakcijai (NACE): 

 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/649?locale=LV
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24. Norāda ķīmiskās vielas uzglabāšanas vietu adreses, spiediet "Jauns":  

 

 

25. Atvērsies jauns logs "Jauna objekta KVUV reģistrācija": 

 

 

26. Ievadiet objekta KVUV nosaukumu (nosaukums ir jāizvēlas tāds, lai Jūs 
ērti to atšķirtu no citiem) un adresi,  spiež pogu "Saglabāt", objekts 
KVUV tiek saglabāts sistēmā un ir izmantojams Jūsu veidotajos KV un 
KM objektos: 

ATVK-Administratīvo 
teritoriālo vienību 
klasifikators 
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27.  Aizver logu "Jauna objekta KVUV reģistrācija",  logā "Pārskats par 
darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem" ir ielasījusies 
informācija no izveidotā objekta KVUV. Nospiež "Saglabāt vielas", dati 
par šo ķīmisko vielu ir saglabāti pārskatā:  

 

 

28.  Lai veidotu nākamo KV objektu, spiež pogu "Pievienot ķīmisko vielu" 
un atveras jauns bloks datu ievadei: 
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Jaunas ķīmiskas vielas VVIS ieraksta izveide 
 

*Ja atbilstošais ķīmiskās vielas ieraksts netiek atrasts sistēmā,  spiediet pogu 
"Jauns" un pievienojiet ķīmisko vielu un tās pieejamos identifikatorus: 
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Atveras jauns logs "Ķīmisko vielu sasaiste", kur iespējams pievienot ierakstus, 
izmantojot pogu "Jauns" attiecīgajam ķīmiskās vielas identifikatoram, piem., 
CAS:29455-11-6: 

 

 

Nospiež "Saglabāt",  pievieno ķīmiskās vielas nosaukumu, izmantojot pogu 
"Jauns" un nospiež "Saglabāt": 

 



Versija 1 

 13 

 

Kad ķīmiskās vielas nosaukums un pieejamie identifikatori norādīti, esiet 
pārliecinājušies, ka ievadītie dati ir pareizi (kļūdainu ierakstu šajā posmā ir 
iespējams izlabot, lietojot pogu "Labot"),  spiediet pogu "Saglabāt": 

 

 

Izveidotais jaunais ieraksts (ķīmiskās vielas nosaukums un CAS nr.) ielasās 
sistēmas KV objektā: 

 

 

 Tālāk veiciet darbības, kas aprakstītas KV objekta izveides 12.-
19.punktos. 
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Objekta KM izveide 

 
29. Jauna objekta KM izveide: 

 

 

Lai varētu ievadīt datus par KM, nospiediet "Dati par maisījumu",  "Jauns".  

30. Tiek atvērts jauns objekta KM reģistrācijas logs:  

 

 

Nosaukums - ievadiet objekta KM nosaukumu. Nosaukums ir jāizvēlas tāds, lai 
Jūs ērti to atšķirtu no citiem. 
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31. Norādiet maisījuma tirdzniecības nosaukumu. 

32. Norādiet maisījuma sastāvu,  nospiediet "Ievietot",  atveras logs 
ar ķīmiskās vielas identifikatora izvēles iespējām, lai pievienotu 
maisījuma sastāvā ietilpstošās ķīmiskās vielas: 

 

 

Ievadiet attiecīgo ķīmiskās vielas identifikatoru, spiediet "Meklēt" un izvēlieties 
atbilstošo ierakstu.  

*Ja atbilstošais ķīmiskās vielas ieraksts netiek atrasts,  spiediet pogu "Jauns" 
un veiciet jaunas ķīmiskas vielas VVIS ieraksta izveidi. 

33. Norādiet maisījuma sastāvdaļu klasifikāciju atbilstoši regulā Nr. 
1272/2008 noteiktajiem kritērijiem (ja ķīmiskā viela atrodama regulas 
Nr.1272/2008 VI pielikumā, atbilstošā klasifikācija ielasīsies no 
sistēmas): 
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34. Ja maisījumā ietilpst ķīmiskas vielas, kas ir gaistoši organiskie 
savienojumi (GOS), norāda produkta grupu. Instrukcija par produkta 
grupas norādīšanu pieejama tīmekļvietnē www.lvgmc.lv, sadaļā 
"Vide"  "Ķīmiskās vielas un maisījumi"  "Ķīmisko vielu datu bāze": 

 

 

35. Norādiet maisījuma klasifikāciju un marķējumu: 

 

 

36. Norādiet ķīmiskās vielas kodu atbilstoši rūpniecības produkcijas 
klasifikācijai (PRODCOM), ja ķīmisko vielu importē Eiropas Savienībā. 

37. Norādiet starptautisko bīstamo kravu pārvadājuma marķējumu un 
spiediet pogu "Saglabāt": 

 

 

38. Tikai tad, kad tiek nospiesta poga "Saglabāt", tiek atvērts jauns bloks 
"Pielikumu saraksts", kurā jāpievieno atbilstošā maisījuma drošības 
datu lapa: 
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39. Nospiediet "Pievienot",  "Izvēlēties",  izvēlieties atbilstošo failu 
datorā, nospiediet "Saglabāt": 

 

 

40. Pievienotais pielikums tiks parādīts sistēmā un tad vēlreiz ir jāspiež 
"Saglabāt": 
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41. Jauna objekta KM izveide ir veikta. Aizver logu "Jauna objekta KM 
reģistrācija",  logā "Pārskats par darbībām ar ķīmiskām vielām un 
maisījumiem" ir ielasījusies informācija no izveidotā objekta 
(maisījuma sastāvs, klasifikācija un marķējums, GOS produktu grupa). 

42. Pārskatā norāda maisījuma saražoto vai Latvijā ievesto daudzumu 
tonnās: 

 

 

43. Ja maisījuma sastāvā ietilpst ķīmiska viela, kas ir iekļauta PIC regulas I 
pielikumā, norāda valsti/-is un atbilstošo daudzumu, no kuras 
maisījums ievests Latvijas teritorijā:  

 

 

44. Norāda maisījuma lietošanas jomu atbilstoši tautsaimniecības nozares 
klasifikatora aktuālajai redakcijai (NACE): 
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45. Norāda maisījuma uzglabāšanas vietu adreses:  
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46. Ja adrese jau izveidota, izvēlas no sistēmas, ja nepieciešama jauna, 
tad veido spiežot "Jauns". 

47. Atvērsies jauns logs "Jauna objekta KVUV reģistrācija": 

 

 

48. Ievadiet objekta KVUV nosaukumu (nosaukums ir jāizvēlas tāds, lai Jūs 
ērti to atšķirtu no citiem) un adresi,  spiež pogu "Saglabāt". 

49. Aizver logu "Jauna objekta KVUV reģistrācija",  logā "Pārskats par 
darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem" ir ielasījusies 
informācija no izveidotā objekta KVUV.  

50. Nospiež "Saglabāt maisījumus", dati par šo maisījumu ir saglabāti 
pārskatā: 
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51. Lai veidotu nākamo KM objektu, spiež pogu "Pievienot maisījumu" un 
atveras jauns bloks datu ievadei. 

52. Ja pārskatā ir tikai maisījumi un ķīmiskas vielas netiek ražotas/ 
ievestas, tad pirms spiest pogu "Iesniegt", blokā "Dati par ķīmisko 
vielu" jānospiež poga "Dzēst": 

 

 

53. Ja pārskatā ir tikai ķīmiskas vielas un maisījumi netiek ražoti/ ievesti, 
tad pirms spiest pogu "Iesniegt", blokā "Dati par maisījumu" jānospiež 
poga "Dzēst":  
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54. Lai labotu saglabātos KV un KM objektus sistēmā vai kopētu līdzīgos 
KV un KM objektus, lai veidotu jaunus KV un KM objektus, izmantojiet 
"Labot" un "Kopēt”: 

 

55. Ja esat ievadījuši pārskatā visus nepieciešamos datus par ķīmiskām 
vielām un maisījumiem, kā arī esiet pārliecināti, ka informācija vairs 
netiks papildināta un vēlaties pārskatu iesniegt izskatīšanai VSIA 
LVĢMC, spiediet pogu "Iesniegt".  

56. VSIA LVĢMC novērtē iesniegtā pārskata atbilstību MK Nr.795, un, ja 
pārskatā sniegtā informācija ir nepilnīga, pieprasa pārskata 
iesniedzējam iesniegt precizējumus. Attiecīgi iesniegtā pārskata 
statuss mainās no "Iesniegts" uz "Labošanā", un pārskats tiek atdots 
rediģēšanai. Pārskats tiek uzskatīts par pieņemtu, kad tā statuss VVIS 
tiek nomainīts uz "Apstiprināts". Par pārskatu statusu maiņām 
lietotājs saņems e-pastu. 


