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BALTKRIEVIJA 

 

Kopsavilkums 

 

Eiropas Savienība (ES) ir Baltkrievijas otrais galvenais tirdzniecības partneris ar gandrīz vienu 

trešdaļu valsts kopējās tirdzniecības. ES un Baltkrievijas divpusējā preču tirdzniecība pēdējos 

gados ir nepārtraukti pieaugusi. Baltkrievijas eksportā uz ES dominē minerāleļļas. Citas 

produktu kategorijas, piemēram, ķīmiskās vielas, lauksaimniecības produkti, mašīnas un 

tekstilizstrādājumi, veido daudz mazāku daļu. ES uz Baltkrieviju eksportē galvenokārt mašīnas, 

transporta iekārtas un ķīmiskās vielas.1 

2017.gadā Latvijas kopējais preču un pakalpojumu eksports uz Baltkrieviju bija 185,1 milj. 

EURO, kas veido 1,1% no Latvijas kopējā̄ eksporta. 21% eksporta veidoja mašīnas, mehānismi 

un elektriskās iekārtas, 17%- ķīmiskās rūpniecības produkcija, 16%- pārtikas rūpniecības 

produkti, 14%- optiskās ierīces un aparāti, 10%- tekstilizstrādājumi.2 

Šajā kopsavilkumā ir apkopota informācija par juridisko pamatu tirdzniecības veikšanai ar 

Baltkrieviju, atbildīgās institūcijas Baltkrievijā par starptautiskās tirdzniecības veikšanu, 

ievedmuitām, tarifiem, nodevām, kvalitātes standartiem un sertifikāciju vairākās nozarēs; 

pārtikas nozare, tekstils, kokapstrāde, metālapstrāde un mašīnbūve. 

Attiecīgajā noteikumu apkopojumā esam izveidojuši atsevišķus informācijas sakopojumus, un 

tie būtu šādi: 

• Noteikumu apkopojumā ir pieejami kontakti uzraugošajām institūcijām dalot gan pa 

sektoriem, gan vispārēji. Informācija ir pieejama šeit; 

• Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus. 

Informācija pieejama šeit. 

• Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus 

pārtikas nozarē. Informācija pieejama šeit. 

                                                 
1http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/belarus/ 31.05.2018. 
2http://eksports.liaa.gov.lv/files/liaa_export/attachments/2018.03_lv_baltkrievija_ekon_sad.pdf Preču eksports 

uz Baltkrieviju, 15.06.2018. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/belarus/
http://eksports.liaa.gov.lv/files/liaa_export/attachments/2018.03_lv_baltkrievija_ekon_sad.pdf


4 
 

• Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus 

tekstila nozarē. Informācija pieejama šeit. 

• Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus 

kokapstrādes nozarē. Informācija pieejama šeit. 

• Iesniedzamo dokumentu, termiņu un maksājumu apkopojums, iekļaujot paraugus 

metālapstrādes un mašīnbūves nozarēs. Informācija pieejama šeit. 

Kopumā, ņemot vēra mainīgās aktivitātes starptautiskajā tirdzniecība un pasaules 

tautsaimniecībā un politikā, uzņēmējiem ir jāseko līdzi jaunākajām aktivitātēm, kā arī prasības 

atsevišķās produktu grupās var atšķirties. Tāpēc šajā kopsavilkumā ir norādītas vairākas 

informācijas iegūšanas vietas: 

• madb.europa.eu – saite kurā ir iespējams noskaidrot informāciju par ievedmuitu, 

tarifiem, preču izcelsmes noteikumiem, utt. 

• https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx - produktu kodu 

ir iespējams noskaidrot šajā saitē ievadot ailē produkta nosaukumu; 

  

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/eSurveyClassifier.aspx
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Summary 

The EU is Belarus' second main trade partner with almost a one third share in the country's 

overall trade. The EU-Belarus bilateral trade in goods has been growing steadily over the past 

years. Belarus' exports to the EU are dominated by mineral fuels. Other product categories - 

such as chemicals, agricultural products, machinery and textiles - all form a much lower share. 

The EU exports mainly machinery, transport equipment and chemicals to Belarus. 

In 2017 Latvia’s volume of goods and services exported to Belarus totaled 185,1 million EURO. 

That is equivalent of 1,1% of Latvia’s total export. Respectively, 21% of combined exports are 

made of machinery, electric devices, 17% are made of chemical products, 16% - food industry 

products, 14% - optical devices, 10% - textiles.  

This summary summarizes the legal basis for trade with the Belarus, you will find info on the 

Belarus authorities responsible for international trade, import duties, tariffs, fees, quality 

standards and certification in a number of sectors; food industry, textiles, woodworking, 

metalworking and machinery. 

We have created separate sets of information in the relevant set of rules, and these would 

be: 

• A set of general information and contacts for related institutes you can find here; 

• A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including 

samples. Information available here. 

• A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including 

samples in the food sector. Information available here. 

• A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including 

samples in the textile sector. Information available here. 

• A summary of the documents, deadlines and payments to be submitted, including 

examples in the wood processing industry. Information available here. 

• A summary of documents, deadlines and payments submitted, including samples in 

the metalworking and mechanical engineering sectors. Information available here. 

In general, given the changing activity in international trade and global economy and politics, 

entrepreneurs need to follow up to the latest activities, as well as requirements for individual 
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product groups may vary. Therefore, this summary shows a number of places for obtaining 

information: 

• madb.europa.eu - a link where it's possible to find out information on import duties, 

tariffs, rules of origin, etc. 

• http://www.customs.gov.by/en - this link can be used to verify that the assigned code 

is the same as Belarus code, as it may sometimes differ from the last digits of the 

product. 

  

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://www.customs.gov.by/en
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Juridiskais pamats tirdzniecības veikšanai 

 

Atbildot uz Baltkrievijas neuzticību demokrātijai un politiskajām un pilsoniskajām tiesībām, ES 

vēl nav ratificējusi ar Baltkrieviju noslēgto divpusējo partnerattiecību un sadarbības nolīgumu 

1995. gadā. Tāpēc uz divpusējām tirdzniecības un ekonomiskajām attiecībām attiecas 

tirdzniecības un sadarbības nolīgums, ko 1989. gadā noslēdza Eiropas Kopiena ar Padomju 

Savienību un kuru vēlāk apstiprināja Baltkrievija. 1993. gadā Baltkrievija pieteica dalību PTO 

tomēr pievienošanās process turpinās.3 

Baltkrievija ir šādu līgumu dalībniece un ir parakstījusi turpmāk minētos nolīgumus: 

• Neatkarīgo Valstu Sadraudzība (NVS) 

• Konvencija par starptautiskajiem preču pārvadājumiem ar TIR karnetēm (TIR 

konvencija)  

• Muitas konvencija par pagaidu ievešanas dokumentiem (ATA karnetēm) 

• Eirāzijas Ekonomikas savienība (EES) 

• Starptautiskā preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētās sistēmas 

konvencija (HS konvencija) 

• Starptautiskā konvencija par muitas procedūru vienkāršošanu un saskaņošanu 

(pārskatīta Kioto konvencija) 

• Pasaules Muitas organizācija (PMO) 

• Pasaules tirdzniecības organizācija (PTO) - novērotāja statuss4 

  

                                                 
3http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/belarus/ 31.05.2018. 
4http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=BY#h6 International 

Agrements 31.05.2018. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/belarus/
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=BY#h6
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Valstī par eksportu atbildīgās institūcijas 

 

Baltkrievijas Tirdzniecības ministrija (Ministry of antimonopoly regulation and trade (MART)) 

Informācija par ministriju un tās aktivitātēm, likumdošanas aspektiem tirdzniecībā, 

sabiedriskā ēdināšanā un citur / Information about the ministry and its activities, legislative 

aspects in trade, catering and other 

Ml: www.mintorg.gov.by 

Valsts Muitas komiteja (Gosudarstvenniy tamoženniy komitet) (State Customs Committee) 

dažādi ar muitu saistīti jautājumi / related questions to customs 

T: +375 17 2189000 

A: ulitsa Mogilevskaya 45/1, BY-220007 Minsk 

E: gtk@customs.gov.by 

Ml: http://www.customs.gov.by/en 

Veselības aprūpes ekspertīzes un pārbaudes centrs (Tsentr ekspertiz i ispytaniy v 

zdravookhranenii) (Center for Examinations and Tests in Health Service) ar medicīnas zāļu un 

iekārtu saistīti jautājumi / provision of safety, efficiency and quality of medicinal products, 

pharmaceutical substances, medical devices and medical equipment 

T: +375 17 2995510, 2995514, 2995356 

A: pereulok Tovariščeskiy 2a, BY-220037 Minsk 

E: info@rceth.by 

Ml: http://www.rceth.by/en 

  

http://www.mintorg.gov.by/
mailto:gtk@customs.gov.by
http://www.customs.gov.by/en
mailto:info@rceth.by
http://www.rceth.by/en
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Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas Veterinārās un pārtikas kontroles departaments 

(Departament veterinarnogo i prodovol'stvennogo nadzora Ministerstva sel'skogo 

hozyaystva i prodovol'stviya) atbildīgs par dzīvo dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu 

veterināro kontroli Baltkrievijā / responsible for the veterinary control of live animals and 

animal products in Belarus. 

T: +375 17 3271887, 3272778 

A: ulitsa Kirova 15, BY-220030 Minsk 

Baltkrievijas Republikas valsts standartizācijas komiteja (Gosudarstvenniy komitet po 

standartizatsii Respubliki Belarus' (Gosstandart)) (State Committee for Standardisation of the 

Republic of Belarus) ir varas iestāde tehniskajam regulējumam, standartizācijai, metroloģijai 

un atbilstības novērtēšanai, energoefektivitātei, kontrolei un uzraudzībai būvniecībā, 

degvielas, elektrības un siltumenerģijas racionālas izmantošanas uzraudzībai / is the authority 

for technical regulation, standardization, metrology and conformity assessment, energy 

efficiency, control and supervision in construction, monitoring of the fuel, electricity and heat 

rational use 

T: +375 17 2335213 

A: Starovilenskiy trakt 93, BY-220053 Minsk 

E: belst@gosstandart.gov.by 

Ml: http://gosstandart.gov.by 

Valsts higiēnas, epidemioloģijas un sabiedrības veselības centrs (Respublikanskiy Centr 

Gigieny, Epidemiologii i Obshchestvennogo Zdorov'ya) (Republican Centre for Hygiene, 

Epidemiology and Public Health) sanitārās un higiēnas pārbaudes, kā arī atbilstība 

Baltkrievijas standartiem / can do a sanitary-hygienic examination to goods and also 

certificate that the imported products correspond to the Belarusian hygienic standards 

T: +375 17 3987443 

A: ulitsa Kazintsa 50, BY-220099 Minsk 

mailto:belst@gosstandart.gov.by
http://gosstandart.gov.by/
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Ievedmuitas tarifu nosacījumi, nodevas u.c. veicamie maksājumi un to piemērošanas 

kārtība un organizācijas, kurām jāiesniedz pieteikumi, sertifikāti, nozaru produkcijas 

ievešanas atļaujas saņemšanai mērķa tirgos, kontaktinformācija 

 

Ievedmuitu, informāciju par piemērotajiem tarifiem, tirdzniecības barjerām un preču 

izcelsmes noteikumiem var noskaidrot Europas Komisijas mājas lapā Market Access Database 

– madb.europa.eu5, izvēloties Baltkrievijas nosaukumu un ievadot interesējošo preču kodu. 

Prasības, kuras nepieciešams izpildīt, lai pretendētu uz nozaru produkcijas ievešanu 

mērķa tirgos un varētu realizēt tirdzniecības ķēdēs vai attiecīgi, iekļaušanos globālās 

piegāžu ķēdē 

 

Lai attiecīgā uzņēmuma produkcija varētu tikt realizēta tirdzniecības ķēdēs, uzņēmumam ir 

jānoskaidro nepieciešamās prasības produkcijas realizēšanai ķēdē. Prasību skaits var atšķirties 

dažādām tirdzniecības ķēdēm, tomēr tās var iedalīt atsevišķās grupās: 

• Produkta atbilstība tirdzniecības ķēdes noteiktajiem standartiem 

• Produkta apjoma nodrošināšana 

• Papildus iegūstamie sertifikāti 

• Produkta iepakojums 

• Produkta marķējums 

• Citas konkrētās tirdzniecības ķēdes prasības 

Iegūstot informāciju par katru no augstāk minētajiem punktiem, uzņēmums varēs izvērtēt 

savas iespējas realizēt produkciju tirdzniecības ķēdēs. 

  

                                                 
5http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi 03.04.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
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Kvalitātes standartu prasības ražotajai produkcijai 
 

Lai veiktu plaša produktu klāstu muitošanu, importētājam ir jāpierāda, ka šīs preces atbilst 

spēkā esošajām normām un standartiem. Pašlaik Baltkrievijā ir spēkā divas standartizācijas 

sistēmas: pirmā ir derīga Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EAA) dalībvalstīs, bet otrā – 

attiecas tikai uz Baltkrievijas teritoriju. Valsts līmenī preču atbilstību, kuru regulē Baltkrievijas 

Republikas valsts standartizācijas komiteja, pierāda vai nu ar atbilstības sertifikātu vai 

atbilstības deklarāciju, t.i., pašdeklarāciju. Valsts komiteja kontrolē valsts standartizācijas 

sistēmu un sertifikātus, kas attiecas uz valsts standartiem. Jāatzīmē, ka tehniskās prasības, ko 

nosaka Starpvalstu padome standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas jomā Neatkarīgo 

Valstu Sadraudzībai (NVS), brīvprātīgi attiecas uz EES teritoriju. 

Baltkrievijas iestāde, kas ir atbildīga gan par atbilstības apstiprināšanu gan Baltkrievijā, gan 

EES, ir Valsts standartizācijas komiteja, ko dēvē arī par Gosstandart.6 

Muitas kodu atbilstība un salīdzināšanas kārtība 

 

Tarifu kodi atbilst pašreizējam Baltkrievijas muitas tarifam, pamatojoties uz Eirāzijas 

ekonomikas savienības (EES) kopējā muitas tarifa nomenklatūru, kas savukārt balstās uz 

Harmonizēto sistēmu (HS) 2017. Pamatojoties uz HS konvenciju, Baltkrievija piemēro HS.  

Baltkrievijas muitas tarifu numuru saistošu apstiprinājumu var pieprasīt Minskas Centrālajā 

muitas iestādē (T: +375 17 2189310). Tomēr Eirāzijas Ekonomikas komisijai (EEK) ir atļauts 

atsaukt vai mainīt tarifu kodu, ko valsts muitas dienesti ir noteikuši saistošajā tarifu 

informācijā (BTI), lai nodrošinātu tarifu klasifikācijas viendabīgumu.7 

  

                                                 
6http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2106&countryid=BY#h32 
7http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=BY#h4 Note, 

01.07.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2106&countryid=BY#h32
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=&countryid=BY#h4
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Iesniedzamie dokumenti, kā arī kāda veida konsultācijas atbildīgās institūcija 

var sniegt 

 

Jebkurš importa dokuments jāsagatavo vienā no Baltkrievijas Republikas oficiālajām valodām, 

t.i., krievu vai baltkrievu valodā. Jautājumos, kas noteikti starptautiskos nolīgumos vai muitas 

noteikumos, dokumentus var sagatavot arī citās valodās. Šādos gadījumos var būt 

nepieciešams tulkojums krievu vai baltkrievu valodā.8 

 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / Description Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

Muitas importa 

deklarācija / 

Customs Import 

Declaration / 

Deklaratsiya na 

tovary 

Oficiālā veidlapa preču 

muitošanai. Dokuments 

jāiesniedz un nodevas 

jānomaksā 60 dienu laikā, ja 

importētājs pieteicis pagaidu 

uzglabāšanu noliktavā. Muitas 

importa deklarācija jāiesniedz 

trīs stundu laikā pēc preču 

ievešanas. Ieraksts tiks 

apstrādāts vienas dienas laikā. 

Valsts Muitas 

komiteja 

(Gosudarstven

niy 

tamoženniy 

komitet) 

(State 

Customs 

Committee) 

T: +375 17 

2189000 

A: ulitsa 

Mogilevsk

aya 45/1, 

BY-220007 

Minsk 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=cid&hscode=

&countryid=BY 

Detalizēts 

paziņojums par 

piegādi / 

Advanced 

Notification of 

Arrival / 

Predvaritel'naya 

Dokuments, kas iestādēm 

paziņo par jebkuru transporta 

līdzekļu ierašanos un iepriekš 

apraksta tā vispārējās īpašības. 

Jāiesniedz ne vēlāk kā divas 

stundas pirms transportlīdzekļa 

Valsts Muitas 

komiteja 

(Gosudarstven

niy 

tamoženniy 

komitet) 

(State 

T: +375 17 

2189000 

A: ulitsa 

Mogilevsk

aya 45/1, 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=not_arr&hsc

ode=&countryid=

BY 

                                                 
8http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi Requirements for 

Import Formalities, 15.06.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cid&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=not_arr&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
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informatsiya o 

tovarakh i 

transportnykh 

sredstvakh 

vai avio transporta ierašanās 

iebraukšanas punktā. 

Customs 

Committee) 

BY-220007 

Minsk 

Manifests / 

Manifest / 

Gruzovoy ili 

frakhtovyy 

manifest/Deklara

tsiya ili manifest 

sudovogo gruza 

Dokuments, kas paziņo 

iestādēm par kuģa vai gaisa 

kravas ierašanos un kurā 

apkopotas tajā iekrautās 

preces. Tas ir obligāts un nav 

atkarīgs no konkrētā ierašanās 

mērķa. Šis dokuments ir arī 

muitas importa deklarācijas 

priekšnoteikums. Elektroniski 

jāiesniedz muitas dienestiem, 

izmantojot Valsts automatizēto 

elektroniskās deklarācijas 

sistēmu (NASED) 24 stundu 

laikā pēc kravas ierašanās. 

Valsts Muitas 

komiteja 

(Gosudarstven

niy 

tamoženniy 

komitet) 

(State 

Customs 

Committee) 

T: +375 17 

2189000 

A: ulitsa 

Mogilevsk

aya 45/1, 

BY-220007 

Minsk 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=mfest&hscod

e=&countryid=BY 

Muitojamās 

vērtības 

deklarācija / 

Declaration of 

Dutiable Value / 

Deklaraciya 

tamožennoy 

stoimosti 

Dokuments, kurā ir visa 

informācija sūtījuma 

apliekamās vērtības 

novērtēšanai. Elektroniski 

jāiesniedz muitas dienestiem, 

izmantojot Valsts automatizēto 

elektroniskās deklarācijas 

sistēmu (NASED) 

Valsts Muitas 

komiteja 

(Gosudarstven

niy 

tamoženniy 

komitet) 

(State 

Customs 

Committee) 

T: +375 17 

2189000 

A: ulitsa 

Mogilevsk

aya 45/1, 

BY-220007 

Minsk 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=decval&hsco

de=&countryid=B

Y 

Komerciālais 

rēķins / 

Commercial 

Dokuments, kurā ir detalizēta 

informācija par darījumu. 

Elektroniski jāiesniedz muitas 

  http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=mfest&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=mfest&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=mfest&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=mfest&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=mfest&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=decval&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=&countryid=BY
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Invoice / Sčёt-

faktura 

dienestiem, izmantojot Valsts 

automatizēto elektroniskās 

deklarācijas sistēmu (NASED). 

Ir jāiegādājas sistēmas 

programmatūra un 

jāreģistrējas kā Nacionālās 

automatizētās elektroniskās 

deklarācijas sistēmas 

lietotājam. 

doc=invoice&hsco

de=&countryid=B

Y 

Iepakojuma 

saraksts / Packing 

List / 

Upakovocnyj list 

Dokuments, kurā norādīta 

informācija par sūtījumu un uz 

kuru balstās preču muitošana. 

Elektroniski jāiesniedz muitas 

dienestiem, izmantojot Valsts 

automatizēto elektroniskās 

deklarācijas sistēmu (NASED). 

  http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=plist&hscode

=&countryid=BY 

Nepreferenciālas 

izcelsmes 

sertifikāts / 

Certificate of 

Non-Preferential 

Origin / Sertifikat 

proishoždenija 

tovara 

Dokuments, kas apliecina 

ievedamo preču 

nepreferenciālo izcelsmi. 

Elektroniski jāiesniedz muitas 

dienestiem, izmantojot Valsts 

automatizēto elektroniskās 

deklarācijas sistēmu (NASED). 

  http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

countryid=BY&hsc

ode=&doc=cf_o_e

u.html 

Preferenciālas 

izcelsmes 

pierādījums / 

Proof of 

Preferential 

Origin 

Dokuments, kas apliecina 

ievedamo preču preferenciālo 

izcelsmi. 

  http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=ppo&hscode

=&countryid=BY 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=invoice&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=plist&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=BY&hscode=&doc=cf_o_eu.html
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=BY&hscode=&doc=cf_o_eu.html
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=BY&hscode=&doc=cf_o_eu.html
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=BY&hscode=&doc=cf_o_eu.html
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=BY&hscode=&doc=cf_o_eu.html
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?countryid=BY&hscode=&doc=cf_o_eu.html
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=ppo&hscode=&countryid=BY
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Pro formas 

rēķins/ Pro 

Forma Invoice / 

Sčёt-proforma 

Dokuments, kurā ir detalizēta 

informācija par darījumu, kas 

veikts pirms pareiza rēķina 

izrakstīšanas un papildus 

komerciālajam rēķinam. 

Elektroniski jāiesniedz muitas 

dienestiem, izmantojot Valsts 

automatizēto elektroniskās 

deklarācijas sistēmu (NASED). 

  http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=pro_inv&hsc

ode=&countryid=

BY 

Gaisa pavadzīme 

/ Air Waybill / 

Aviagruzovaja 

nakladnaja 

Dokuments, kurā ietverti dati 

par starptautiskajiem preču 

pārvadājumiem pa gaisu un 

pierāda pārvadājuma līgumu 

starp nosūtītāju un pārvadātāja 

uzņēmumu. Elektroniski 

jāiesniedz muitas dienestiem, 

izmantojot Valsts automatizēto 

elektroniskās deklarācijas 

sistēmu (NASED). 

  http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=awb&hscode

=&countryid=BY 

Kravas rēķins / 

Bill of Lading / 

Konosament 

Dokuments, kurā sniegta 

informācija par 

starptautiskajiem kravu 

pārvadājumiem pa jūru. Tas 

kalpo kā pierādījums tam, ka 

pārvadātājs ir saņēmis preces. 

Elektroniski jāiesniedz muitas 

dienestiem, izmantojot Valsts 

automatizēto elektroniskās 

deklarācijas sistēmu (NASED). 

  http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=bl&hscode=&

countryid=BY 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=pro_inv&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=awb&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=bl&hscode=&countryid=BY
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Dzelzceļa 

pavadzīme 

atbilstoši gan 

COTIF, gan SMGS 

nolīgumiem / Rail 

Waybill 

Conforming to 

both COTIF and 

SMGS 

Agreements / 

Železnodorožnaja 

nakladnaja 

Dokuments, kurā sniegta 

informācija par 

starptautiskajiem preču 

pārvadājumiem pa dzelzceļu. 

Elektroniski jāiesniedz muitas 

dienestiem, izmantojot Valsts 

automatizēto elektroniskās 

deklarācijas sistēmu (NASED). 

Tiek izsniegts sešās kopijās.  

  http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=cim_smgs&h

scode=&countryid

=BY 

Pavadzīme / 

Waybill / 

Meždunarodnaja 

tovarno-

transportnaja 

nakladnaja 

"CMR" 

Dokuments, kurā sniegta 

informācija par preču 

starptautisko pārvadāšanu pa 

autoceļiem. Elektroniski 

jāiesniedz muitas dienestiem, 

izmantojot Valsts automatizēto 

elektroniskās deklarācijas 

sistēmu (NASED). Tiek izsniegts 

četrās kopijās. 

  http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=cmr&hscode

=&countryid=BY 

Darījuma 

reģistrācija / Deal 

Registration / 

Registratsiya 

sdelki 

Dokuments, kas apliecina, ka 

līgums, kura vērtība pārsniedz 

3000 euro, ir reģistrēts 

importētāja bankā. Darījumu 

reģistrācija ir valūtas kontroles 

instruments Baltkrievijā. 

Nepieciešams veikt muitošanu, 

ja preču vērtība pārsniedz 3000 

euro. Informācijas apstrādes 

Baltkrievijas 

Republikas 

Nacionālā 

banka 

(Natsional'niy 

bank 

Respubliki 

Belarus') 

(National Bank 

T: +375 17 

3060002 

A: 

Prospekt 

Nezavisim

osti 20, 

BY-220008 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=reg_d&hscod

e=&countryid=BY 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cim_smgs&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cmr&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cmr&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cmr&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cmr&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cmr&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_d&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_d&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_d&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_d&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_d&hscode=&countryid=BY
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laiks ir viena diena, bez 

maksas.  

of the 

Republic of 

Belarus) 

Uzņēmuma 

reģistrācijas 

apliecība / 

Business 

Registration 

Certificate / 

Svidetelstvo o 

gosudarstvennoy 

registratsii 

kommerčeskoy 

organizatsii 

Dokuments, kas apliecina, ka 

uzņēmums, kas plāno veikt 

uzņēmējdarbību Baltkrievijā, ir 

reģistrēts vienotajā valsts 

reģistrā. Informācijas apstrādes 

laiks ir viena diena un maksa- 5 

aprēķināšanas vienības. 

Reģistrācija 

jāiesniedz 

uzņēmuma 

pārstāvim 

atkarībā no 

uzņēmuma 

veida: 

Institūciju 

saraksts 

Registration 

according to 

the following 

list of 

institutions 

 http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=reg_com&hs

code=&countryid

=BY 

 

  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=reg_com&hscode=&countryid=BY
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Pārtikas nozare 

 

Kvalitātes standartu prasības 

 

Pārtikas produktu importu stingri reglamentē Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EES) tiesību 

akti. Baltkrievijas kompetentā iestāde ir Lauksaimniecības un pārtikas ministrija (Ministerstvo 

sel'skogo khozyaystva i prodovol'stviya (Minsel'khozprod)).9 

Papildus nepieciešamajai atbilstības sertifikācijai, EES dalībvalstis piemēro kopējās sanitārās, 

epidemioloģiskās un higiēnas prasības. Tā rezultātā plašs preču klāsts ir jāreģistrē, ja tās 

uzskata par potenciāli bīstamām cilvēka veselībai vai pirmo reizi tie ievestas EES. Baltkrievijas 

atbildīgā iestāde ir Veselības ministrija.10 

Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalstis ir izstrādājušas tehniskās prasības atsevišķiem 

produktiem. Atbilstību tehniskajām prasībām var tik apliecināta ar atbilstošu sertifikātu, paša 

uzņēmuma sastādītu deklarāciju vai uzrādot attiecīgās dalībvalsts reģistrācijas dokumentu. 

Šobrīd pārtikas nozarē spēkā ir šādu produktu tehniskās prasības: 

• graudi (TR TS 015/2011) 

• pārtikas produkti (TR TS 021/2011) 

• pārtikas produktu marķēšana (TR TS 022/2011) 

• augļu un dārzeņu sulu produkti (TR TS 023/2011) 

• atsevišķi specializētas pārtikas veidi, tostarp diētiskais uzturs (TR TS 027/2012) 

• pārtikas piedevas, garšvielas un tehnoloģiskās piedevas (TR TS 029/2012) 

• piens un piena produkti (TR TS 033/2013) 

• gaļa un gaļas produkti (TR TS 034/2013) 

• zivis un zivs produkti (TR TS 040/2016) 

  

                                                 
9http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2106&countryid=BY#h20 
10http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2106&countryid=BY#h32 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2106&countryid=BY#h20
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2106&countryid=BY#h32
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Preču apjoms, kurām jāatbilst tehniskajām prasībām var pieaugt, jo var stāties spēkā jauni 

regulējumi, kas var noteikt sarakstā vēl nepieminēto preču atbilstību. Importētāji var pierādīt 

konkrētu produktu atbilstību prasībām, iesniedzot pašdeklarāciju. Tomēr atbilstības 

deklarācijai jābūt reģistrētai Gosstandart un tā būs spēkā tikai Baltkrievijas teritorijā.11 

  

                                                 
11http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=BY#h34 

Standardisation, 07.2018.  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=BY#h34
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Nepieciešamie sertifikāti 

 

Dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu un citu produktu, kas tiek izmantoti veterināriem 

nolūkiem, importam ir nepieciešama Baltkrievijas Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas 

izsniegta atļauja. Eirāzijas Ekonomikas savienības dalībvalstis (EES) ir ratificējušas nolīgumu, 

kas nosaka kopīgus veterinārās kontroles pasākumus EES teritorijā. Nolīguma mērķis ir 

novērst lipīgo dzīvnieku slimību izplatību EES dalībvalstīs. 

Saskaņā ar šo nolīgumu visi dzīvu dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu un dzīvnieku 

barības ražotāji jāievada EES vienotajā reģistrā, pirms preces var importēt tās teritorijā. Lai 

reģistrētos, ražotājiem jāsazinās ar iestādi, kas ir atbildīga par veterināro kontroli savā valstī 

(Latvijā Pārtikas Veterinārais dienests). Šai iestādei Baltkrievijas Zemkopības un pārtikas 

ministrijā jāiesniedz pieteikums ražotāja sertificēšanai. Ministrijas pārstāvji pārbaudīs 

attiecīgās ražotāja telpas; pēc veiksmīgas sertifikācijas uzņēmums tiks iekļauts reģistrā. Tikai 

reģistrēti ražotāji var importēt savus ražojumus EES. 

Uz pārtikas produktiem un citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem var attiecināt valsts 

sanitāro reģistrāciju, ja tie var apdraudēt cilvēku veselību. Visiem dzīvnieku un dzīvnieku 

izcelsmes produktu sūtījumiem jāpievieno veterinārsanitārie sertifikāti- gan dzīviem 

dzīvniekiem, gan dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas izdoti eksportētājvalstī. 

Papildus vispārējiem dokumentiem, kas uzskaitīti muitas procedūrās un regulās, 

importētājiem veterinārajam inspektoram jāuzrāda šādi dokumenti: 

• veterinārās ievešanas atļauja 

• dzīvnieku veselības sertifikāts (ja piemērojams) 

• dzīvu dzīvnieku veterinārās veselības sertifikāts (ja piemērojams) 

• reģistrācijas apliecības (ja piemērojams) 

• ražotāja izsniegtais kvalitātes sertifikāts (paredzēts tikai tādām augu izcelsmes 

precēm, uz kurām attiecas veterinārā kontrole). 

Importētājiem jāņem vērā, ka dzīvnieku vai dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai var 

piemērot īpašus pagaidu aizsardzības pasākumus, piemēram, lai novērstu lipīgu slimību 

http://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/eksports?nid=2108#jump
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uzliesmojuma iespējamību. Iepriekš ir ieteicams sazināties ar ministriju vai importētāju, lai 

iegūtu informāciju par importējamo preču pašreizējo statusu.12 

Alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi 

Uzņēmumi, kas plāno ražot vai tirgot alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, ir 

jālicencē saskaņā ar Baltkrievijas tiesību aktiem. Šī licence ir priekšnoteikums licencei ievest 

noteiktos izstrādājumus. Tikai valsts uzņēmumi ir pilnvaroti importēt alkoholiskos dzērienus 

Baltkrievijā.13 

  

                                                 
12http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2106&countryid=BY#h16  

Animals and Animal Products, 18.08.2018. 
13http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2106&countryid=BY#kap38 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2106&countryid=BY#h16
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2106&countryid=BY#kap38
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Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas 

saņemšanai 

 

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Baltkrieviju, iespējams detalizēti 

noskaidrot vietnē 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi, 

ievadot Baltkrievijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

Piemēram, skotu viskija, tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu, eksportam (preču kods 2208), kas ir 

3.eksporta prece no Latvijas 2017.gadā 3,5 milj. EURO apjomā14, nepieciešams aizpildīt šādu 

dokumentāciju: 

 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / Description Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

Licence, kas attiecas 

uz alkohola, 

alkoholisko dzērienu 

un tabakas 

izstrādājumu 

tirdzniecību /  

Licence to Deal in 

Alcohol, Alcoholic 

Beverages and 

Tobacco Products / 

Litsenziya na 

optovuyu torgivlu 

alkogolnoy 

Dokuments, kas pierāda, 

ka tā turētājam ir atļauts 

rīkoties ar alkoholu, 

alkoholiskajiem 

dzērieniem un tabakas 

izstrādājumiem. Licenci 

drīkst iesniegt tirgotājs 

reģionālajās 

izpildkomitejās vai 

pašvaldības 

izpildkomitejā. Pieteikums 

jāaizpilda baltkrievu vai 

krievu valodā. 

Informācijas apstrādes 

Minskas 

izpildkomiteja 

(Minski 

gorodskoy 

izpolnitel'niy 

komitet) (Minsk 

City Executive 

Committee) 

T: +375 17 

2180194, 

2000460 

A: 

Prospekt 

Nezavisim

osti 8, BY-

220030 

Minsk,  

 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=l_d_alc&hsc

ode=2208&count

ryid=BY 

                                                 
14http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/

?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 Preču eksports uz Baltkrieviju 2017.gadā, 15.06.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_d_alc&hscode=2208&countryid=BY
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0
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nepiščevoy 

spirtosoderžaščey 

produktsiey, 

nepiščevym etilovym 

spirtom i tabanymi 

izdeliyami 

laiks parasti ir 15 darba 

dienas; maksa- 8 

aprēķināšanas vienības. 

Licences derīguma 

termiņš ir pieci gadi. 

Licence valsts 

mērogā 

reglamentētām 

importa precēm / 

Licence to Import 

Goods Regulated on 

the National Basis / 

Licenziya na import 

produktsii 

reguliruemoy na 

gosudarstvennom 

urovne 

Dokuments, kas pierāda, 

ka tā turētājam ir atļauts 

ievest noteiktas preces, 

piemēram, tabakas un 

alkohola izstrādājumus, 

kas regulēti valsts līmenī. 

Jāsagatavo kā 

pieprasījuma vēstule 

baltkrievu vai krievu 

valodā. Informācijas 

apstrādes laiks svārstās no 

5 līdz 15 dienām. Licences 

derīguma termiņš nav 

ilgāks par divpadsmit 

mēnešiem, ja nav noteikts 

citādi. 

Pretmonopola 

noteikumu un 

tirdzniecības 

ministrija 

(Ministerstvo 

antimonopol'no

go 

regulirovaniya i 

torgovli) 

(Ministry of 

antimonopoly 

regulation and 

trade) 

T: +375 17 

2272480 

A: ulitsa 

Kirova 8/1, 

BY-220030 

Minsk 

 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=l_i_nb&hsco

de=2208&countr

yid=BY 

*Eirāzijas 

Ekonomiskās 

savienības 

atbilstības 

deklarācija / 

Declaration of 

Conformity of the 

Dokuments, kurā deklarē, 

ka importētie produkti 

atbilst Eirāzijas 

Ekonomiskās savienības 

(EES) muitas teritorijā 

atzītajiem standartiem un 

tehniskajiem 

noteikumiem (TR). 

Baltkrievijas 

Republikas 

valsts 

standartizācijas 

komiteja 

(Gosudarstvenni

y komitet po 

standartizatsii 

T: +375 17 

2335213 

A: 

Starovilens

kiy trakt 

93, BY-

220053 

Minsk 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=dec_eaeu&h

scode=2208&cou

ntryid=BY 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_i_nb&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_i_nb&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_i_nb&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_i_nb&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_i_nb&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=l_i_nb&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=2208&countryid=BY
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Euroasian Economic 

Union / 

Deklaratsiya 

sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo 

Soyuza 

 

*atsevišķām 2208 

preču grupām 

Informācijas apstrādes 

laiks ir 5 dienas un maksa 

mainās atkarībā no 

pārbaudes uzņēmuma un 

produkta veida.  

 

Respubliki 

Belarus' 

(Gosstandart)) 

(State 

Committee for 

Standardization) 

Ārvalstu pārtikas 

ražotāju atļauja / 

Authorisation of 

Foreign Foodstuffs 

Manufacturers / 

Avtorizaciya 

zarubezhnykh 

proizvoditeley 

produktov pitaniya 

Dokuments, kas apliecina, 

ka eksporta valsts 

kompetentā iestāde ir 

apstiprinājusi pārtikas 

produktu ražotājus un 

ievēro risku analīzes un 

kritiskās kontroles punktu 

(HACCP) principus. 

 

Atļaujas 

pieteikums 

jāiesniedz 

ražotājam viņa 

valstī atbildīgajā 

iestādē 

 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=a_fm_foo&h

scode=2208&cou

ntryid=BY 

*Atbilstības 

sertifikāts / 

Certificate of 

Conformity / 

Sertifikat 

sootvetstviya 

 

Dokuments, kas apliecina, 

ka importētie produkti 

atbilst Baltkrievijas 

standartiem. Informācijas 

apstrādes maksa mainās 

atkarībā no pārbaudes 

uzņēmuma. Sertifikāta 

derīguma termiņš atšķiras 

Sertifikāts 

iegūstams 

akreditētos 

institūtos, kuru 

saraksts 

pieejams 

Baltkrievijas 

Republikas 

valsts 

standartizācijas 

 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=cf_con&hsco

de=2208&countr

yid=BY 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=a_fm_foo&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_con&hscode=2208&countryid=BY
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*Tikai precēm ar 

kodu 220860 

atkarībā no sertifikācijas 

veida. 

 

komitejā (State 

Committee for 

Standardization) 

Brīvās tirdzniecības 

sertifikāts / 

Free Sale Certificate 

/ 

Sertifikat svobodnoy 

prodaži 

Dokuments, kas apliecina, 

ka attiecīgās preces brīvi 

pārdod eksportētājvalstī. 

Parasti izsniedz 

eksportētājvalst

s tirdzniecības 

kamera (Latvijas 

gadījumā – 

LTRK) 

 

 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=cf_fs&hscod

e=2208&countryi

d=BY 

Valsts sanitāri 

higiēniskā pārbaude 

/ 

State Sanitary-

Hygienic 

Examination / 

Provedenie 

gosudarstvennoy 

sanitarno-

gigiyeničeskoy 

ekspertizy 

Dokuments, kas apliecina, 

ka sanitāri higiēniskā 

pārbaude ir sekmīgi 

veikta. Apliecina, ka 

importētie produkti atbilst 

Baltkrievijas higiēnas 

standartiem. Preču 

pārbaudi veic importētājs. 

Vēstules pieprasījums 

jāsagatavo krievu valodā 

uz uzņēmuma veidlapas, 

kas adresēts Centra 

galvenajam ārstam.  

Informācijas apstrādes 

laiks ir 15 dienas; maksa- 

28,79 BYN (ieskaitot PVN). 

Sertifikāta derīguma 

termiņš ir viens gads. 

Republikas 

Higiēnas, 

epidemioloģijas 

un sabiedrības 

veselības centrs 

(Respublikanskiy 

Centr Gigieny, 

Epidemiologii i 

Obshchestvenn

ogo Zdorov'ya) 

(Republican 

Centre for 

Hygiene, 

Epidemiology 

and Public 

Health) 

T: +375 17 

3987443, 

+375 17 

3982264 

A: ulitsa 

Kazintsa 

50, BY-

220099 

Minsk 

 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=sanhy_ex&h

scode=2208&cou

ntryid=BY 

  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fs&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fs&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fs&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fs&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fs&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=cf_fs&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=2208&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=2208&countryid=BY
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Tekstils 

 

Kvalitātes standartu prasības 

 

Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalstis ir izstrādājušas tehniskās prasības atsevišķiem 

produktiem. Atbilstību tehniskajām prasībām var tik apliecināta ar atbilstošu sertifikātu, paša 

uzņēmuma sastādītu deklarāciju vai uzrādot attiecīgās dalībvalsts reģistrācijas dokumentu. 

Šobrīd tekstilapstrādes nozarē spēkā ir šādu produktu tehniskās prasības: 

• vieglās rūpniecības produkti (TR TS 017/2011) 

• darba aizsardzības apģērbs un aprīkojums (TR TS 019/2011) 

Preču apjoms, kurām jāatbilst tehniskajām prasībām var pieaugt, jo var stāties spēkā jauni 

regulējumi, kas var noteikt sarakstā vēl nepieminēto preču atbilstību. Importētāji var pierādīt 

konkrētu produktu atbilstību prasībām, iesniedzot pašdeklarāciju. Tomēr atbilstības 

deklarācijai jābūt reģistrētai Gosstandart un tā būs spēkā tikai Baltkrievijas teritorijā.15 

  

                                                 
15http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=BY#h34 

Standardisation, 07.2018.  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=BY#h34
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Nepieciešamie sertifikāti 

 

Dažām preču grupām (piem., 600410 un 600490) nepieciešams Eirāzijas Ekonomiskās 

savienības atbilstības sertifikāts. Tas ir dokuments, kas apliecina, ka importētie produkti 

atbilst Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EES) muitas teritorijā atzītajiem standartiem un 

tehniskajiem noteikumiem (vieglās rūpniecības produktiem izstrādāti noteikumi TR TS 

017/2011). Šādu apstiprinājumu izsniedz Baltkrievijas Republikas valsts standartizācijas 

komitejas (Gosudarstvenniy komitet po standartizatsii Respubliki Belarus (Gosstandart)) 

akreditēti institūti. Akreditēta institūta iesniegtā pieteikuma veidlapa jāaizpilda valodā, ko 

izmanto veidlapā, piemēram, baltkrievu, krievu vai angļu valodā. Visi dokumenti, kas 

nepieciešami Eirāzijas Ekonomiskās savienības atbilstības sertifikāta saņemšanai, jāiesniedz 

oriģinālā vai notariāli apliecinātā eksemplārā, ja vien nav norādīts citādi.  

Informācijas apstrādes laiks mainās atkarībā no konkrētiem produktiem, kā arī testiem un 

pārbaudēm, kas jāveic. Sertifikācijas iestāde pieņem lēmumu par iesniegtajiem dokumentiem 

un testiem, kas jāveic viena mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Sertifikāta derīguma 

termiņš ir pieci gadi. 
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Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas 

saņemšanai 

 

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Baltkrieviju, iespējams detalizēti 

noskaidrot vietnē 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi, 

ievadot Baltkrievijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

Piemēram, adītu/ tamborētu drānu eksportam (preču kods 6004), ar eksporta apjomu 2 milj. 

EURO apjomā 2017.gadā16 nepaciešams aizpildīt šādu dokumentāciju: 

 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / Description Institūcija / 

Institution 

Kontakti 

/ 

Contacts 

Paraugs / Example 

*Eirāzijas 

Ekonomiskās 

savienības 

atbilstības 

deklarācija / 

Declaration of 

Conformity of the 

Euroasian Economic 

Union / 

Deklaratsiya 

sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Dokuments, kurā 

deklarē, ka importētie 

produkti atbilst Eirāzijas 

Ekonomiskās savienības 

(EES) muitas teritorijā 

atzītajiem standartiem 

un tehniskajiem 

noteikumiem (TR). 

Informācijas apstrādes 

laiks ir 5 dienas un maksa 

mainās atkarībā no 

pārbaudes uzņēmuma 

un produkta veida. 

Sertifikāts 

iegūstams 

akreditētos 

institūtos, kuru 

saraksts 

pieejams 

Baltkrievijas 

Republikas 

valsts 

standartizācijas 

komitejā (State 

Committee for 

Standardization) 

T: +375 

17 

2335213 

A: 

Starovile

nskiy 

trakt 93, 

BY-

220053 

Minsk 

http://madb.europa.

eu/madb/viewPageI

FPubli.htm?doc=dec

_eaeu&hscode=6004

&countryid=BY 

                                                 
16http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/

?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 Preču eksports uz Baltkrieviju 2017.gadā, 15.06.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=6004&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=6004&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=6004&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=6004&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=6004&countryid=BY
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Ekonomicheskogo 

Soyuza 

*Tikai preču grupām 

600410 un 600490 

*Eirāzijas 

Ekonomiskās 

savienības 

atbilstības 

deklarācija / 

Certificate of 

Conformity of the 

Euroasian Economic 

Union/ 

Sertifikat 

sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo 

Soyuza 

*Tikai preču grupām 

600410 un 600490 

Dokuments, kas 

apliecina, ka importētie 

produkti atbilst Eirāzijas 

Ekonomiskās savienības 

(EES) muitas teritorijā 

atzītajiem standartiem 

un tehniskajiem 

noteikumiem (TR). 

Informācijas apstrādes 

laiks ir 5 dienas un maksa 

mainās atkarībā no 

pārbaudes uzņēmuma 

un produkta veida. 

Baltkrievijas 

Republikas 

valsts 

standartizācijas 

komiteja 

(Gosudarstvenni

y komitet po 

standartizatsii 

Respubliki 

Belarus' 

(Gosstandart)) 

(State 

Committee for 

Standardization) 

T: +375 

17 

2335213 

A: 

Starovile

nskiy 

trakt 93, 

BY-

220053 

Minsk 

http://madb.europa.

eu/madb/viewPageI

FPubli.htm?doc=con

_eaeu&hscode=6004

&countryid=BY 

 

  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=6004&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=6004&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=6004&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=6004&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=6004&countryid=BY
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Kokapstrāde 

 

Kvalitātes standartu prasības 

 

Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalstis ir izstrādājušas tehniskās prasības atsevišķiem 

produktiem. Atbilstību tehniskajām prasībām var tik apliecināta ar atbilstošu sertifikātu, paša 

uzņēmuma sastādītu deklarāciju vai uzrādot attiecīgās dalībvalsts reģistrācijas dokumentu. 

Šobrīd kokapstrādes nozarē spēkā ir šādu produktu tehniskās prasības: 

• rotaļlietas (TR TS 008/2011) 

• mēbeles un mēbeļu izstrādājumi, ieskaitot tos, kas paredzēti izglītības un 

pirmsskolas iestādēm (TR TS 025/2012) 

Preču apjoms, kurām jāatbilst tehniskajām prasībām var pieaugt, jo var stāties spēkā jauni 

regulējumi, kas var noteikt sarakstā vēl nepieminēto preču atbilstību. Importētāji var pierādīt 

konkrētu produktu atbilstību prasībām, iesniedzot pašdeklarāciju. Tomēr atbilstības 

deklarācijai jābūt reģistrētai Gosstandart un tā būs spēkā tikai Baltkrievijas teritorijā.17 

  

                                                 
17http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=BY#h34 

Standardisation, 07.2018.  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=BY#h34
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Nepieciešamie sertifikāti 

 

Dažām preču grupām (piem., 9403) nepieciešams Eirāzijas Ekonomiskās savienības atbilstības 

sertifikāts. Tas ir dokuments, kas apliecina, ka importētie produkti atbilst Eirāzijas 

Ekonomiskās savienības (EES) muitas teritorijā atzītajiem standartiem un tehniskajiem 

noteikumiem (TR). Šādu apstiprinājumu izsniedz Baltkrievijas Republikas valsts 

standartizācijas komitejas (Gosudarstvenniy komitet po standartizatsii Respubliki Belarus 

(Gosstandart)) akreditēti institūti. Akreditēta institūta iesniegtā pieteikuma veidlapa 

jāaizpilda valodā, ko izmanto veidlapā, piemēram, baltkrievu, krievu vai angļu valodā. Visi 

dokumenti, kas nepieciešami Eirāzijas Ekonomiskās savienības atbilstības sertifikāta 

saņemšanai, jāiesniedz oriģinālā vai notariāli apliecinātā eksemplārā, ja vien nav norādīts 

citādi.  

Informācijas apstrādes laiks mainās atkarībā no konkrētiem produktiem, kā arī testiem un 

pārbaudēm, kas jāveic. Sertifikācijas iestāde pieņem lēmumu par iesniegtajiem dokumentiem 

un testiem, kas jāveic viena mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Sertifikāta derīguma 

termiņš ir pieci gadi. 

  



32 
 

Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas 

saņemšanai 

 

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Baltkrieviju, iespējams detalizēti 

noskaidrot vietnē 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi, 

ievadot Baltkrievijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

Piemēram, koka mēbeļu eksportam (preču kods 9403), ar eksporta apjomu 463 tūkst. EURO 

apjomā 2017.gadā18 nepaciešams aizpildīt šādu dokumentāciju: 

 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / Description Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / 

Example 

Eirāzijas Ekonomiskās 

savienības atbilstības 

deklarācija / 

Declaration of 

Conformity of the 

Euroasian Economic 

Union / 

Deklaratsiya 

sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo 

Soyuza 

Dokuments, kurā 

deklarē, ka importētie 

produkti atbilst Eirāzijas 

Ekonomiskās savienības 

(EES) muitas teritorijā 

atzītajiem standartiem 

un tehniskajiem 

noteikumiem (TR). 

Informācijas apstrādes 

laiks ir 5 dienas un 

maksa mainās atkarībā 

no pārbaudes 

uzņēmuma un 

produkta veida. 

Baltkrievijas 

Republikas valsts 

standartizācijas 

komiteja 

(Gosudarstvenniy 

komitet po 

standartizatsii 

Respubliki 

Belarus' 

(Gosstandart)) 

T: +375 17 

2335213 

A: 

Starovilen

skiy trakt 

93, BY-

220053 

Minsk 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=dec_eaeu&h

scode=9403&cou

ntryid=BY 

                                                 
18http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/

?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 Preču eksports uz Baltkrieviju 2017.gadā, 15.06.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
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Eirāzijas Ekonomiskās 

savienības atbilstības 

sertifikāts / 

Certificate of 

Conformity of the 

Euroasian Economic 

Union / 

Sertifikat 

sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo 

Soyuza 

 

Dokuments, kas 

apliecina, ka importētie 

produkti atbilst Eirāzijas 

Ekonomiskās savienības 

(EES) muitas teritorijā 

atzītajiem standartiem 

un tehniskajiem 

noteikumiem (TR).  

Baltkrievijas 

Republikas valsts 

standartizācijas 

komiteja 

(Gosudarstvenniy 

komitet po 

standartizatsii 

Respubliki 

Belarus' 

(Gosstandart)) 

(State Committee 

for 

Standardization) 

T: +375 17 

2335213 

A: 

Starovilen

skiy trakt 

93, BY-

220053 

Minsk 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=con_eaeu&h

scode=9403&cou

ntryid=BY 

*Valsts sanitāri 

higiēniskā pārbaude / 

State Sanitary-

Hygienic Examination 

/ 

Provedenie 

gosudarstvennoy 

sanitarno-

gigiyeničeskoy 

ekspertizy 

*Nepieciešams, ja 

mēbeles paredzētas 

bērniem 

Dokuments, kas 

apliecina, ka sanitāri 

higiēniskā pārbaude ir 

sekmīgi pabeigta. Tas 

arī apliecina, ka 

importētie produkti 

atbilst Baltkrievijas 

higiēnas standartiem. 

Informācijas apstrādes 

laiks ir 15 dienas un 

maksa- 28,79 BYN 

(ieskaitot PVN). 

Valsts higiēnas, 

epidemioloģijas 

un sabiedrības 

veselības centrs 

(Respublikanskiy 

Centr Gigieny, 

Epidemiologii i 

Obshchestvennog

o Zdorov'ya) 

(Republican 

Centre for 

Hygiene, 

Epidemiology and 

Public Health) 

T: +375 17 

3987443 

A: ulitsa 

Kazintsa 

50, BY-

220099 

Minsk 

http://madb.euro

pa.eu/madb/view

PageIFPubli.htm?

doc=sanhy_ex&hs

code=9403&coun

tryid=BY 

 

  

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=9403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=sanhy_ex&hscode=9403&countryid=BY
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Mašīnbūve un metālapstrāde 

 

Kvalitātes standartu prasības 

 

Eirāzijas Ekonomiskās savienības dalībvalstis ir izstrādājušas tehniskās prasības atsevišķiem 

produktiem. Atbilstību tehniskajām prasībām var tik apliecināta ar atbilstošu sertifikātu, 

pašauzņēmuma sastādītu deklarāciju vai uzrādot attiecīgās dalībvalsts reģistrācijas 

dokumentu. 

Šobrīd metālapstrādes un mašīnbūves nozarē spēkā ir šādu produktu tehniskās prasības: 

• dzelzceļa ritošais sastāvs un to aprīkojums (TR TS 001/2011) 

• ātrgaitas dzelzceļa transportlīdzekļi (TR TS 002/2011) 

• dzelzceļa infrastruktūra (TR TS 003/2011) 

• zemsprieguma aprīkojums (TR TS 004/2011) 

• mašīnas un iekārtas (TR TS 010/2011) 

• lifti (TR TS 011/2011) 

• iekārtas darbībai sprādzienbīstamā vidē (TR TS 012/2011) 

• autotransportā izmantojamās iekārtas (TR TS 014/2011) 

• ierīces, kas sadedzina gāzveida kurināmo (TR TS 016/2011) 

• mehāniskie transportlīdzekļi un šasijas (TR TS 018/2011) 

• tehnisko līdzekļu elektromagnētiskā savietojamība (TR TS 020/2011) 

• mazie kuģi un to aprīkojums, drošības aprīkojums un to daļas (TR TS 026/2012) 

• lauksaimniecības un mežsaimniecības traktori (TR TS 031/2012) 

• iekārtas, kas darbojas pārmērīgā spiedienā (TR TS 032/2013) 

• atrakciju drošība (TR TS 038/2016) 

Preču apjoms, kurām jāatbilst tehniskajām prasībām var pieaugt, jo var stāties spēkā 

jauniregulējumi, kas var noteikt sarakstā vēl nepieminēto preču atbilstību. Importētāji var 
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pierādīt konkrētu produktu atbilstību prasībām, iesniedzot pašdeklarāciju. Tomēr atbilstības 

deklarācijai jābūt reģistrētai Gosstandart un tā būs spēkā tikai Baltkrievijas teritorijā.19 

Prasības attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas importēti saskaņā ar muitas 

procedūru "paredzēts mājas lietošanai", reglamentē Eirāzijas Ekonomiskās savienības (EES) 

muitas kodekss. Lai importētu attiecīgās preces, importētājam ir jāiesniedz informācija par 

transportlīdzekļa vecumu, tehnisko apskati, kā arī par veikto samaksu muitas ieceļošanas 

punktā. 

Kopš 2015. gada mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas tiek pārdoti Baltkrievijā, jāatbilst 

attiecīgajiem EES tehniskajiem noteikumiem (TR). TR TS 018/2011, kurā grozījumi izdarīti 

2017. gada janvārī, ietver visaptverošas specifikācijas dažādiem transportlīdzekļu tipiem, to 

šasijai un citām detaļām, kas ir būtiskas transportlīdzekļu drošībai. Tādēļ minētajām precēm 

ir nepieciešams EES atbilstības sertifikāts.  

No 2018. gada 1. janvāra visiem motorizēto transportlīdzekļu veidiem, tostarp kravas 

automašīnām un pasažieru transportlīdzekļiem, kurus EES ražo un importē komerciāliem 

mērķiem, jāatbilst Euro 5 izmešu standartiem.20 

Papildu prasības ir jāievēro attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas tiek importēti 

lietotā stāvoklī. Mehānisko transportlīdzekļu importam ārpus EES teritorijas, var piemērot 

noteiktus nosacījumus, piemēram, ierobežojošus pasākumus attiecībā uz importēto 

transportlīdzekļu vecumu. EES aizliedz īpašas preces ievest savā muitas teritorijā lietotā 

stāvoklī, piemēram, lietotu riepu ievešana EES teritorijā ir aizliegta.  

  

                                                 
19http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=BY#h34 

Standardisation, 07.2018.  
20http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=9403&countryid=BY#h29 Motor 

Vehicles, 18.07.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=2208&countryid=BY#h34
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=overview&hscode=9403&countryid=BY#h29
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Nepieciešamie sertifikāti 

 

Dažām preču grupām (piem., 8404) nepieciešams Eirāzijas Ekonomiskās savienības atbilstības 

sertifikāts. Tas ir dokuments, kas apliecina, ka importētie produkti atbilst Eirāzijas 

Ekonomiskās savienības (EES) muitas teritorijā atzītajiem standartiem un tehniskajiem 

noteikumiem (TR). Šādu apstiprinājumu izsniedz Baltkrievijas Republikas valsts 

standartizācijas komitejas (Gosudarstvenniy komitet po standartizatsii Respubliki Belarus 

(Gosstandart)) akreditēti institūti. Akreditēta institūta iesniegtā pieteikuma veidlapa 

jāaizpilda valodā, ko izmanto veidlapā, piemēram, baltkrievu, krievu vai angļu valodā. Visi 

dokumenti, kas nepieciešami Eirāzijas Ekonomiskās savienības atbilstības sertifikāta 

saņemšanai, jāiesniedz oriģinālā vai notariāli apliecinātā eksemplārā, ja vien nav norādīts 

citādi.  

Informācijas apstrādes laiks mainās atkarībā no konkrētiem produktiem, kā arī testiem un 

pārbaudēm, kas jāveic. Sertifikācijas iestāde pieņem lēmumu par iesniegtajiem dokumentiem 

un testiem, kas jāveic viena mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Sertifikāta derīguma 

termiņš ir pieci gadi. 
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Aizpildāmā dokumentācija un veicamās pārbaudes un termiņi līdz atļaujas 

saņemšanai 

 

Specifiskas prasības konkrētā produkta importam uz Baltkrieviju, iespējams detalizēti 

noskaidrot vietnē 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi, 

ievadot Baltkrievijas nosaukumu un 4 vai 6 ciparu preces kodu. 

Piemēram, neelektrisko centrālapkures katlu eksportam (preču kods 8403), ar eksporta 

apjomu 2,3 milj. EURO apjomā 2017.gadā21nepaciešams aizpildīt šādu dokumentāciju: 

Dokuments / 

Document 

Apraksts / 

Description 

Institūcija / 

Institution 

Kontakti / 

Contacts 

Paraugs / Example 

*Eirāzijas 

Ekonomiskās 

savienības 

atbilstības 

deklarācija / 

Declaration of 

Conformity of the 

Euroasian Economic 

Union / 

Deklaratsiya 

sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo 

Soyuza 

 

Dokuments, kurā 

deklarē, ka 

importētie produkti 

atbilst Eirāzijas 

Ekonomiskās 

savienības (EES) 

muitas teritorijā 

atzītajiem 

standartiem un 

tehniskajiem 

noteikumiem (TR). 

Informācijas 

apstrādes laiks ir 5 

dienas un maksa 

mainās atkarībā no 

pārbaudes 

Baltkrievijas 

Republikas valsts 

standartizācijas 

komiteja 

(Gosudarstvenniy 

komitet po 

standartizatsii 

Respubliki 

Belarus' 

(Gosstandart)) 

(State Committee 

for 

Standardization) 

T: +375 17 

2335213 

A: 

Starovilenski

y trakt 93, 

BY-220053 

Minsk 

http://madb.europ

a.eu/madb/viewPa

geIFPubli.htm?doc=

dec_eaeu&hscode=

8403&countryid=B

Y 

                                                 
21http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/atirdz/atirdz__detalizeta__8zim/2017_exp_8_euro.px/table/tableViewLayout2/

?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0 Preču eksports uz Baltkrieviju 2017.gadā, 15.06.2018. 

http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=8403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=8403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=8403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=8403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=8403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=dec_eaeu&hscode=8403&countryid=BY
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*Preču grupām 

84031010, 

84031090, 

84039010, 

84039090 

 

uzņēmuma un 

produkta veida. 

*Eirāzijas 

Ekonomiskās 

savienības 

atbilstības sertifikāts 

/ 

Certificate of 

Conformity of the 

Euroasian Economic 

Union / 

Sertifikat 

sootvetstviya 

Evraziyskogo 

Ekonomicheskogo 

Soyuza 

*Preču grupām 

84031010, 

84031090, 

84039010, 

84039090 

Dokuments, kas 

apliecina, ka 

importētie produkti 

atbilst Eirāzijas 

Ekonomiskās 

savienības (EES) 

muitas teritorijā 

atzītajiem 

standartiem un 

tehniskajiem 

noteikumiem (TR).  

Baltkrievijas 

Republikas valsts 

standartizācijas 

komiteja 

(Gosudarstvenniy 

komitet po 

standartizatsii 

Respubliki 

Belarus' 

(Gosstandart)) 

(State Committee 

for 

Standardization) 

T: +375 17 

2335213 

A: 

Starovilenski

y trakt 93, 

BY-220053 

Minsk 

http://madb.europ

a.eu/madb/viewPa

geIFPubli.htm?doc=

con_eaeu&hscode=

8403&countryid=B

Y 

 

http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=8403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=8403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=8403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=8403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=8403&countryid=BY
http://madb.europa.eu/madb/viewPageIFPubli.htm?doc=con_eaeu&hscode=8403&countryid=BY

