Globāla biznesa valoda

GS1 LATVIJA BIEDRU IESTĀŠANĀS, GS1 NUMURU SAŅEMŠANAS, IZMANTOŠANAS UN REĢISTRĀCIJAS
N O T E I K U M I UN N O S A C Ī J U M I

1. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi
Šie noteikumi un nosacījumi nosaka kārtību, kādā uzņēmumi Latvijas Republikā var kļūt par GS1 Latvija biedru un
saņemt GS1 Globālo uzņēmuma prefiksu starptautiskajā GS1 identifikācijas sistēmā, iegūt tiesības (licenci)
izmantot GS1 identifikācijas atslēgas, lai marķētu savus produktus ar svītrkodiem un identificētu vietas ar
Globālajiem Vietas Numuriem, kā arī apraksta piešķirto numuru reģistrācijas kārtību un noteikumus GS1 Latvija
Produktu katalogā.
Latvijas Republikas teritorijā tiesības piešķirt un reģistrēt GS1 sistēmas numurus ir Biedrībai GS1 Latvija (turpmāk
tekstā GS1 Latvija), kas ir starptautiskās organizācijas GS1 AISBL (turpmāk tekstā GS1) biedrs un ir atbildīga par
GS1 sistēmas lietošanu un kontroli Latvijā.
Produktu marķēšana ar svītrkodu un GS1 identifikācijas atslēgu (numuru) izmantošana notiek saskaņā ar GS1
Vispārējām Specifikācijām, Rokasgrāmatām, Vadlīnijām, GS1 Latvija statūtiem un šiem noteikumiem un
nosacījumiem.
2. GS1 Latvija biedri
2.1.

Par GS1 Latvija biedru var kļūt jebkurš uzņēmums vai organizācija, kas savos biznesa procesos ir
ieinteresēta GS1 sistēmas ieviešanā un pielietošanā.

2.2.

Lai kļūtu par GS1 Latvija biedru, pretendentam ir:
- jāiesniedz Biedra Iesniegums. Aizpildot Biedra Iesniegumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un
piekrīt ievērot GS1 Latvija statūtus un šos noteikumus un nosacījumus.
- Jāiemaksā biedra iestāšanās maksa un ikgadējā biedra nauda, kuras apmēru nosaka GS1 Latvija
padome.

2.3.

Saskaņā ar GS1 Latvija statūtiem uzņēmums var kļūt:
- par pilntiesīgu biedru (turpmāk tekstā Biedrs), ja nepieciešams GS1 Globālais Uzņēmuma Prefikss
jebkuru GS1 identifikācijas atslēgu (numuru) veidošanai;
- par asociēto biedru (turpmāk tekstā Asociētais Biedrs), ja GS1 Globālais Uzņēmuma Prefikss nav
nepieciešams.

2.4.

Asociētie biedri, tāpat kā Biedri, maksā ikgadējo biedra naudu, kuras apmēru nosaka GS1 Latvija padome.

2.5.

Biedrs dalības laikā vai pēc tās izbeigšanas tieši vai netieši nedrīkst darīt neko, kas kaitētu GS1 Latvija
reputācijai vai būtu pretrunā ar tās intelektuālā īpašuma tiesībām.

2.6.

Kamēr vien uzņēmums ir GS1 Latvija Biedrs, tam ir jāievēro starptautiskie GS1 numuru piešķiršanas un
izmantošanas noteikumi, GS1 standarti un specifikācijas.

2.7.

Biedram nekavējoties jāpaziņo GS1 Latvia par uzņēmuma nosaukuma, kontaktpersonas,
kontaktinformācijas maiņu un citiem svarīgiem aspektiem, kas saistīti ar tiesiskajām attiecībām starp
Biedru un GS1 Latvija.

3. GS1 numuru piešķiršana. GS1 numuru un cita intelektuālā īpašuma izmantošana.
3.1.

GS1 Latvija katram Biedram piešķir ekskluzīvu, nenododamu un atceļamu licenci (tiesības) izmantot GS1
sistēmas numurus jeb tā sauktās GS1 identifikācijas atslēgas, kas paredzētas tikai šī Biedra lietošanai.

3.2.

Pretendents tiek uzņemts par Biedru un GS1 Globālais Uzņēmuma Prefikss (turpmāk tekstā GS1
Uzņēmuma Prefikss) tiek piešķirts vienas darba dienas laikā no iestāšanās maksas un biedra naudas
ieskaitīšanas GS1 Latvija kontā.
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3.3.

Katram Biedram (juridiskai personai) tiek piešķirts viens GS1 Uzņēmuma Prefikss. Kopā ar GS1 Uzņēmuma
Prefiksu, kuru var izmantot visu GS1 identifikācijas atslēgu veidošanai, tai skaitā produktu marķēšanai un
vietu identifikācijai, uzņēmumam tiek piešķirts arī Globālais Vietas Numurs uzņēmuma juridiskās personas
identificēšanai.

3.4.

Atsevišķa samaksa par GS1 Uzņēmuma Prefiksu un Globālo Vietas Numuru netiek iekasēta, tas ietilpst
ikgadējā biedru maksā.

3.5.

Par uzņemšanu par Biedru un GS1 Uzņēmuma Prefiksa piešķiršanu uzņēmumam paziņo rakstiski un
izsniedz Sertifikātu. Tiek paziņots piešķirtais GS1 Uzņēmuma Prefikss, Globālais Vietas Numurs, numuru
piešķiršanas datums un lietošanas termiņš.

3.6.

Tiesības uz numuru izmantošanu sākas datumā, kad uzņēmums uzņemts par Biedru un turpinās līdz
brīdim, kad uzņēmums izstājas vai tiek izslēgts no GS1 Latvija biedriem.

3.7.

Ja Biedram nepieciešams vēl viens GS1 Uzņēmuma Prefikss, šī nepieciešamība dokumentāli jāpierāda.

3.8.

Biedram, kurš saņēmis GS1 Uzņēmuma Prefiksu, nav tiesību šo numuru pārdot, iznomāt vai nodot
lietošanā citam uzņēmumam ne kopumā ne arī pa daļām. Šie ierobežojumi attiecas uz visām GS1
identifikācijas atslēgām – pat tām, kuras tiek veidotas bez GS1 Uzņēmuma Prefiksa. Šis noteikums attiecas
arī uz mainīga svara produkta numuriem, kurus piešķir GS1 Latvija.

3.9.

Biedrs ir tiesīgs izmantot tikai tos GS1 numurus, kurus tam piešķīrusi GS1 Latvija saistībā ar viņa produktu
ražošanu, pārdošanu un identifikāciju, saskaņā ar GS1 numerācijas sistēmu.

3.10.

Biedram ir aizliegts izmantot numurus, kurus GS1 Latvija piešķīrusi kādam citam uzņēmumam vai
organizācijai, kā ar jebkādā veidā mainīt tam piešķirtos GS1 numurus.

3.11.

Visas tiesības un īpašuma tiesības uz GS1 numuriem un visu ar to saistīto intelektuālo īpašumu pieder
GS1. GS1 Latvija piešķirtie GS1 numuri ir ekskluzīvs GS1 Latvija īpašums.

3.12.

Lai pagarinātu Biedra statusu un GS1 Uzņēmuma Prefiksa lietošanu, Biedram ne vēlāk kā
piecas dienas pirms Biedra statusa un numura abonēšanas termiņa beigām jāiemaksā ikgadējā biedra
nauda GS1 Latvija bankas kontā.

3.13.

Par Biedra statusa un GS1 Uzņēmuma Prefiksa pagarināšanu uzņēmumam tiek paziņots rakstiski, norādot
termiņu uz kādu tiek pagarinātas Biedra statuss un numuru lietošanas tiesības.

3.14.

Biedram, kura dalība GS1 Latvija ir izbeigta, nekavējoši jāpārtrauc visu GS1 numuru izmantošanu, tai
skaitā visu produktu marķēšanu ar svītrkodiem, kurus tas ražo vai pārdod pēc izslēgšanas datuma.

3.15.

GS1 Latvija ir tiesīga šo GS1 Uzņēmuma Prefiksu piešķirt lietošanā citam uzņēmumam.

3.16.

Ja Biedrs nesamaksā biedra naudu trīs mēnešu laikā pēc noteiktā termiņa beigām, GS1 Latvija valde
tiesīga pieņemt lēmumu par uzņēmuma izslēgšanu no GS1 Latvija biedriem un piešķirtā GS1 Uzņēmuma
Prefiksa dzēšanu. Par pieņemto lēmumu uzņēmumam tiek paziņots rakstiski.

3.17.

Samaksātā biedra nauda atgriezta netiek.

3.18.

Ja uzņēmums, kura dalība GS1 Latvija ir izbeigta, turpina lietot GS1 Uzņēmuma Prefiksu, t.i.
turpina marķēt produktus, pamatlīdzekļus, vietas vai pakalpojumus ar GS1 sistēmas svītrkodiem, vai arī
turpina izplatīt ar šiem numuriem marķētos produktus, uzņēmumam jāmaksā GS1 Latvija soda nauda
71 EUR mēnesī par dzēsto GS1 numuru lietošanu.

3.19.

Atjaunot GS1 Latvija Biedra statusu un saņemt GS1 Uzņēmuma Prefiksu var tikai atkārtoti iestājoties par
GS1 Latvija Biedru uz vispārējiem noteikumiem. Šajā gadījumā GS1 Latvija nav pienākums uzņēmumam
piešķirt iepriekšējo GS1 Uzņēmuma Prefiksu un Globālo Vietas Numuru.

4. GS1 numuru reģistrācija GS1 Latvija produktu katalogā.
4.1.

Ikviens Biedrs, kuram ir piešķirts GS1 Uzņēmuma Prefikss, var veidot Globālos Tirdzniecības Vienību
Numurus (GTVN), Globālos Vietu Numurus (GVN) un jebkurus citus GS1 numurus (atslēgas).

4.2.

Lai ievērotu GS1 standartus attiecībā uz atļautu GS1 identifikācijas atslēgu izmantošanu un atbilstu
numuru piešķiršanas noteikumiem, kas aprakstīti GS1 rokasgrāmatās un vadlīnijās, un izvairītos no
produktu (GTVN) un vietu (GVN) numuru dublēšanās un nepareizu vai atceltu numuru piešķiršanas, GVN,
GTVN un atbilstošā produkta un/vai vietas informācija (pamata atribūti) jāreģistrē GS1 Latvija numuru
piešķiršanas tīmekļa vietnē - GS1 Latvija Produktu katalogā.

4.3.

GS1 Latvija Produktu katalogs ir tīmekļa pakalpojums, ko izveidojusi GS1 Latvija, lai nodrošinātu unikālu
un standartiem atbilstošu GS1 numuru un pamata atribūtu piešķiršanu, uzglabāšanu un uzturēšanu.
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Produktu Katalogs nodrošina precīzu piešķirto GS1 numuru (t.sk. GS1 Uzņēmumu Prefiksu, GTVN un GVN)
uzskaiti un spēj GS1 numurus un pamata atribūtus darīt pieejamus GS1 reģistriem un ar tiem saistītajiem
datu pakalpojumiem.
4.4.

Biedram produkta un/vai vietu numuri un pamata atribūti reģistrācijai jāiesniedz nekavējoties pēc to
piešķiršanas uzņēmumā.

4.5.

Biedram tiesības marķēt produktu ar svītrkodu un/vai identificēt vietas ir tikai pārliecinoties, ka
produkts/vieta ir reģistrēts Produktu katalogā.

4.6.

GS1 numuru reģistrācija Produktu katalogā notiek bez maksas.

4.7.

Lai izmantotu Produktu katalogu, uzņēmumam jānozīmē atbildīgā „on-line” kontaktpersona, kā arī
jāpārliecinās, ka šī persona ir uzņēmuma darbinieks. Nozīmētai personai tiks piešķirts Lietotāja vārds un
Parole un tā būs atbildīga par uzņēmuma produktu un/vai vietu reģistrāciju un GS1 Latvija Produktu
katalogā reģistrēto datu pareizību, datu uzturēšanu un izguvi.

4.8.

Par GS1 Latvija piešķirtās paroles un citu identifikācijas procedūru neizpaušanu atbildīgs ir Biedrs. Biedram
ir jāsaglabā arī visus savus tiešsaistē ievadītos datus.

4.9.

Biedrs kā datu iesniedzējs garantē, ka Produktu katalogā iesniegtie dati:
- nāk no datu iesniedzēja vai tos iesniegt ir pilnvarojis vai apstiprinājis pats datu iesniedzējs;
- nepārkāpj trešo personu tiesības, tostarp privātuma tiesības, autortiesības, preču zīmes, patentus
un jebkuras citas trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, vai nepārkāpj jebkādus citus
likumus vai noteikumus;
- dati nesatur datorvīrusus vai citu ļaunprogrammatūru un tehnoloģiski kaitīgus materiālus.

4.10.

Visi GS1 Latvija Produktu katalogā iesniegtie dati tiek pārbaudīti un tiem jāatbilst datu validācijas
noteikumiem, kas norādīti GS1 Vispārējās specifikācijās un Globālajā datu vārdnīcā.

4.11.

Par iesniegtajiem datiem un datu kvalitāti atbildīgs ir tikai datu iesniedzējs un ne GS1 Latvija nedz arī GS1
nevar saukt pie atbildības par datu iesniedzēja datiem un to kvalitāti.

4.12.

GS1 Latvija var veikt attiecīgus koriģējošus pasākumus, ja tiek konstatēts, ka dati rada kaitējumu tai vai
trešajām pusēm - tostarp īslaicīgi apturot vai pilnībā bloķējot datus GS1 Latvija Produktu katalogā un citos
GS1 Reģistros.

4.13.

GS1 Latvija Produktu katalogā reģistrētie dati tiek uzskatīti par nekonfidenciāliem un ar uzņēmuma
autortiesībām neaizsargātiem.
GS1 Latvija ir tiesības jebkurus Produktu katalogā reģistrētos datus lietot, kopēt, izplatīt un izpaust
trešajām pusēm.

4.14.

GS1 Latvija, GS1 un jebkura cita GS1 biedru organizācija neatbild par sekām vai kaitējumu, kas var rasties
saistībā ar datu lietošanu, ko veic trešās puses.

4.15.

Ja datu iesniedzējs ir pilnvarots iesniegt datus kāda cita uzņēmuma vārdā (piemēram, datu iesniedzējs ir
izplatītājs vai importētājs, kuru zīmola īpašnieks ir pilnvarojis piešķirt produktam GTVN), viņam
jāspēj attiecīgās pilnvaras pierādīt.

4.16.

Izmantojot tīmekļa pakalpojumus, GS1 Latvija negarantē, ka pakalpojumi būs pieejami
jebkurā laikā vai, ka to darbība būs nepārtraukta vai bez kļūdām.

4.17.

Izstāšanās vai izslēgšana no GS1 Latvija biedriem vai nokavēta ikgadējās biedra naudas rēķina
apmaksa automātiski izbeidz vai aptur lietotāja tiesības izmantot produktu reģistrācijas tiešsaistes
pakalpojumus – Produktu katalogu.

4.18.

Neskatoties uz izstāšanos vai izslēgšanu no Biedriem, GS1 Latvija un GS1 saviem iekšējiem mērķiem turpina
glabāt ar GTVN un citiem GS1 numuriem saistītos nepatentētos datus, piemēram, GTVN, produkta aprakstu
un Globālā Produkta Klasifikatora informāciju, un tām, ja nepieciešams, ir tiesības informēt trešās puses par
datu iesniedzēja GTVN un GVN izmantošanas tiesību izbeigšanos.

5. GS1 numuru izmantošana medicīnisko ierīču unikālai identifikācijai - UDI.
5.1.

5.2.

Biedrs saprot, ka GS1 Latvija ir starptautiskās GS1 organizācijas biedrs, kuru noteiktas regulatīvās
institūcijas ir akreditējušas kā UDI izdevēju, un šajā statusā uz abām organizācijām attiecas noteikti
normatīvie pienākumi, piemēram, informācijas sniegšana par uzņēmumiem, kuri izmanto GS1 standartus
medicīnisko ierīču unikālai identifikācijai.
Biedrs saprot, ja tas izmanto GS1 numuru (atslēgu) tāda produkta identifikācijai, kas saskaņā ar tās valsts
likumiem, kurā šis produkts tiek tirgots, uzskatāms par medicīnisku ierīci, tiek piemēroti šādi noteikumi:
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a) iesniedzot Biedra iesniegumu, pretendentam jāinformē GS1 Latvija, ja GS1 numurs tiks izmantots
medicīniskās ierīces identifikācijai, kā arī kurā valstī attiecīgais produkts tiks tirgots;
b) Biedrs ir un vienmēr paliek atbildīgs par informāciju, kuru tas ir sniedzis GS1 Latvijai attiecībā uz
medicīnisko ierīci, kā arī par visu piemērojamo normatīvo aktu ievērošanu, un nodrošina, ka visa
GS1 Latvijai sniegtā informācija ir precīza un regulāri atjaunināta;
c) GS1 Latvija var uzraudzīt, vai Biedrs pareizi īsteno GS1 standartus;
d) gadījumā, ja GS1 Latvija konstatē trūkumus, piemēram, nepareiza GS1 numura uzbūve, neatbilstība
starp uzņēmuma nosaukumu, kuram ir piešķirta GS1 numura lietošanas atļauja un uzņēmumu, kas to
izmanto, kā arī jebkura cita neprecīza, nepilnīga vai novecojusi informācija, GS1 Latvija rakstiski par to
var informēt Biedra kontaktpersonu, iesakot veidu, kā to novērst, kā arī pieprasīt Biedram šo trūkumu
novērst 90 kalendāro dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas (“Labošanas periods”);
(f) ja trūkums netiek novērsts papildu 90 dienu laikā pēc labošanas perioda beigām un ir saistīts ar
atkārtotu un/vai apzinātu GS1 standartu nepareizu piemērošanu attiecībā uz UDI, starptautiskā GS1
organizācija sadarbībā ar GS1 Latvija var informēt regulatoru un modificēt GS1 uzņēmuma prefiksa
izmantošanu (ieskaitot tā apturēšanu un atsaukšanu) UDI ieviešanai attiecīgajā jurisdikcijā, kā
turpmāko soli, kas tiek veikts sadarbībā ar attiecīgo regulatoru;
(g) Biedrs atzīst un piekrīt, ka GS1 Latvija sakarā ar tās normatīvajiem pienākumiem tieši vai ar
starptautiskās GS1 organizācijas starpniecību attiecīgajiem regulatoriem jāsniedz noteikta informācija,
tostarp un bez ierobežojuma: fakts, ka Biedrs medicīnisko ierīču identifikācijai attiecīgā regulatora
valstī izmanto GS1 numuru (atslēgu), GS1 numurs, Biedra uzņēmuma nosaukums, kā arī visi
konstatētie un neizlabotie trūkumi. Biedrs saprot, ka ne GS1 Latvija, ne starptautiskā GS1 organizācija
nav atbildīgas par jebkādām tiešām vai netiešām sekām, zaudējumiem vai zudumiem, kas radušies,
GS1 Latvija un/vai starptautiskai GS1 organizācijai sniedzot šo informāciju regulatoram.
6. Astoņu ciparu Globālā Tirdzniecības Vienības Numura (GTVN-8) piešķiršana.
6.1.

GTVN-8 ir GTVN-13 saīsinātā versija un sastāv no GS1 prefiksa, produkta numura un kontrolcipara.

6.2.

GTVN-8 numuru saviem produktiem var pieprasīt tikai GS1 Latvija Biedri.

6.3.

GTVN-8 piešķir priekšmetiem ar ļoti mazu brīvo laukumu, ja visi mēģinājumi izmantot EAN-13 svītrkodu
nav devuši rezultātu. Jāpārbauda vai GTVN-13 nevarētu izmantot:
- samazinot svītrkoda palielinājumu;
- izmainot iepakojuma dizainu vai izmēru.

6.4.

Ja tomēr nepieciešams GTVN-8, tad pieprasītājs iesniedz:
- iesniegumu ar lūgumu piešķirt GTVN-8;
- pilnu produktu sarakstu, kuriem nepieciešams šis numurs;
- izstrādājuma paraugu, dabīga izmēra iepakojumu vai etiķeti.

6.5.

GS1 Latvija piešķir katram produktam astoņu ciparu Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru – GTVN-8.

6.6.

GTVN-8 numura piešķiršana nav iekļauta ikgadējā biedra naudā un tiek iekasēta atsevišķi saskaņā
ar GS1 Latvija Padomes noteikto kārtību un likmi.

7. Mainīga svara produktu numuru reģistrācija.
7.1.

Lai marķētu vienības ar mainīgu svaru, t.i. produktus, kuri tiek pārdoti nenoteiktos daudzumos par fiksētu
vienas vienības cenu (gaļa, siers, augļi, delikatese u.c.) uzņēmumam nepieciešams mainīga svara produkta
numurs jeb tā saucamais iekšējās lietošanas numurs. Šim gadījumam GS1 Vispārējās Specifikācijās
paredzēti iekšējās lietošanas prefiksi - 20-29.
Iekšējās lietošanas numurus nevar izmantot, ja tirdzniecība notiek citās valstīs.

7.2.

Mainīga svara iekšējās lietošanas numurus Latvijas tirgum piešķir GS1 Latvija saviem un citu GS1
organizāciju Biedriem.

7.3.

GS1 Latvija piešķir katram produktam sešu ciparu produkta numuru, kas identificē uzņēmumu un
produktu.

7.4.

GS1 Latvija Biedriem un ārvalstu uzņēmumam, ja tas ir jebkuras GS1 nacionālās organizācijas
biedrs, mainīga svara iekšējās lietošanas numurs tiek piešķirts bez maksas.

7.5.

Ārzemju uzņēmumiem mainīga svara numuru piešķiršanas pieprasījums jāveic, vēršoties savas
valsts GS1 organizācijā. Mainīga svara numuri tiek nodoti vietējai GS1 organizācijai, bet ne tieši
ārzemju uzņēmumam.
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