
Primāro pārtikas produktu aprite nelielā 

apjomā 
 MK 345/2010 - Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs 

svaigpiena apritei nelielā apjomā

 MK 235/2017–Prasības olu apritei nelielā apjomā

 MK 624/2017 Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un 
piegādei nelielā apjomā galapatērētājam

 MK 433/2010 Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu 
apritei nelielā apjomā

 MK 499/2010 Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai 
ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā

 MK 1393/2009 – Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas 
apritei nelielos daudzumos



Primāro produktu aprite nelielā apjomā 

Paredz tādu produktu apriti, kas nav pārstrādāti un tiek piegādāti tieši 

galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas piegādā 

galapatērētājam.

Izņēmums ir vistu olas, ko primārais ražotājs drīkst piegādāt tikai tieši 

galapatērētājam.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 345/2010 - Higiēnas un obligātās 
nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei 
nelielā apjomā

 Par nelielu piena apjomu uzskata tādu piena apjomu, ko piena ražotājs iegūst savā 
saimniecībā un ko tam atļauts pārdot gada laikā, bet ne vairāk kā 1000 tonnu.

 MK noteikumi attiecas uz svaigpiena pirmapstrādi nelielā apjomā, uzglabāšanu,
transportēšanu un realizāciju tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai
(veikali, kafejnīcas, skolas).

 Lai tieši piegādātu svaigpienu galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai piena
ražotājam jāsaņem no PVD svaigpiena realizācijas atļauja.

 Lai saņemtu piena realizācijas atļauju, piena ražotājs iesniedz PVD iesniegumu, 
kurā norāda novietnes īpašnieka vārdu un uzvārdu, novietnes nosaukumu, adresi 
un reģistrācijas numuru, ganāmpulka reģistrācijas numuru.

 Iesniegumam pievieno laboratoriskās testēšanas rezultātus, kas apliecina, ka piens 
atbilst mikrobioloģiskajiem (Staphylococcus aureus un Salmonella spp.) un 
kvalitātes (piena sasalšanas temperatūra) kritērijiem. 

 var izmantot Lauksaimniecības datu centra svaigpiena kvalitātes datubāzē esošo 
piena paraugu testēšanas rezultātus ( baktērijas, somatiskās šūnas, inhibitori).

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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Sagatavošanā MK N/Y Prasības govs un 

kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā 

Paredzamās būtiskās izmaiņas:

salīdzinājumā ar spēkā esošo:

 paredz iespēju svaigpiena ražotājiem paplašināt uzņēmējdarbību, realizējot
svaigpienu ne tikai no govīm, bet arī no kazām.

 precizēts, ka svaigpiena atdzesēšana ir jāveic aukstuma iekārtās, lai
nodrošinātu nepieciešamās higiēnas un nekaitīguma prasības.

 precizēta kārtība, kādā izsniedz, aptur un atjauno svaigpiena realizācijas
atļauju.

 nosaka, ka piena ražotājs var izmantot Lauksaimniecības datu centra
svaigpiena kvalitātes datubāzē esošos piena paraugu testēšanas rezultātus,
kas veikti divu nedēļu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas, tos pievienojot
iesniegumam atļaujas saņemšanai.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 235/2017–Prasības olu apritei 
nelielā apjomā

 Vistu (gallus gallus suga) olas realizējamas tikai tieši galapatērētājam.

 Novietnē ne vairāk par 350 dējējvistām vai 1000 citu sugu putniem ( kopā 

saimniecībā ne vairāk par 1000 dējējputniem (izņemot strausus). 

 Vistu olas no ganāmpulka virs 50 dējējputniem, jāmarķē ar:

 skaitli, kas apzīmē dējējvistu turēšanas veidu (bioloģiskā ražošana – "0"; brīva 

turēšana – "1"; dēšana kūtī – "2";dēšana sprostos – "3")

 Latvijas kodu (LV);

 novietnes reģistrācijas numurs datu centrā.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 235/2017–Prasības olu apritei 
nelielā apjomā

 Vistu olām, kas iegūtas no ganāmpulka, kurā nav vairāk par 50 dējējputniem 

un pārējām olām, olu tirdzniecības vietā patērētājam redzamā vietā norāda 

šādu informāciju:

 ražotāja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, novietnes numurs datu 

centra reģistrā un adrese;

 putnu suga, no kuriem iegūtas olas;

 olu izdēšanas datums;

 olu derīguma termiņš;

 atļaujas numurs;

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 624/2017 Prasības medījamo dzīvnieku 
un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā 
galapatērētājam

 Neliels medījamo dzīvnieku gaļas apjoms ir:

 lielajiem medījamiem dzīvniekiem – 500 kilogramu gaļas nedēļā

 mazajiem medījamiem dzīvniekiem – 100 kilogramu gaļas nedēļā

 Attiecas kā uz savvaļas, tā saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem 

(ja tos medī) 

 Post mortem apskati var veikt apmācīta persona.

 Apmācīta saskaņā ar R 853/2004 noteiktajām prasībām + apguvusi post mortem 

prasmes

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 433/2010 Veterinārās un higiēnas 
prasības svaigu zvejas produktu apritei 
nelielā apjomā

 Svaigi zvejas produkti nelielā apjomā ir:

 zvejas produkti, ko piegādā zvejnieks, kuram ir zvejas atļauja (licence) un 

speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā zvejai iekšējos ūdeņos 

vai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, un šo zvejas produktu 

apjoms nepārsniedz zvejniekam noteikto nozvejas limitu, ja tāds ir paredzēts, 

bet ne vairāk kā 36 000 kilogramu gadā.

 zvejas produkti līdz 36 000 kilogramiem gadā, kurus piegādā audzētājs no 

Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētas vai atzītas audzētavas.

 Jāievēro higiēnas prasības un labturības prasības attiecībā uz zivju 

nogalināšanu

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 499/2010 Higiēnas prasības augu 
izcelsmes produktu primārajai ražošanai un 
tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā 
apjomā
 Attiecas uz fizisku personu, kurai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība saskaņā 

ar nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un kura pati realizē 

savu saražoto produktu produktu galapatērētājam vai mazumtirdzniecības 

uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju;

 Nav nepieciešama reģistrācija PVD;

 Noteikts produktu daudzums, ko drīkst realizēt bez reģistrācijas PVD;

 Augļiem un dārzeņiem nav jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem 

tirdzniecības standartiem.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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Vadlīnijas “Augļu un dārzeņu konservu ražošana. 

Konservēšanas alternatīvās metodes”



 Pieejamas no 10.10.2017. Atrodamas ZM mājaslapā 

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/11/51/v

adlinijas_konservesanas_alternativas_metodes_08102017.pdf;

 Vadlīnijas paredzētas ražotājiem, kas veic augu izcelsmes izejvielu apstrādi, 

pārstrādi, konservu ražošanu un realizāciju;

 Vadlīniju mērķis - sniegt palīdzību konservu ražotājiem ražot mikrobioloģiski 

nekaitīgus, kvalitatīvus un daudzveidīgus augu izcelsmes konservus bez lieliem 

finansiāliem ieguldījumiem tehnoloģiju izstrādei un speciālu iekārtu iegādei;



trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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Vadlīnijas “Augļu un dārzeņu konservu ražošana. 

Konservēšanas alternatīvās metodes” 

 Kā alternatīva ražošanai hermētiski noslēgtos traukos ir izstrādātas zinātniski 

pamatotas un līdzvērtīgas metodes nekaitīguma rādītāju nodrošināšanai 

konservos;

 Vadlīnijās apskatītās tēmas: konservu veidi; konservēšanas teorētiskais 

pamatojums; konservēšanai nepieciešamās izejvielas; tara un tās 

sagatavošana konservēšanai; konservēšanas tehnoloģiskie procesi (ražošanas 

procesa kontrole, uzglabāšana un hermētiskuma pārbaude, konservēšanas 

tehnoloģisko karšu piemēri, derīguma termiņu noteikšana, uzturvērtības 

aprēķinu paraugi u.c.).

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 1393/2009 – Veterinārās prasības 
mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielos 
daudzumos

 Noteikumi attiecas uz saimniecībām, kuru tieši piegādātās gaļas apjoms 

nepārsniedz 10 000 mājputnu vai zaķveidīgo gadā, ja tie izaudzēti tās pašas 

saimniecības dzīvnieku novietnē un nokauti saimniecībai piederošā kaušanai 

paredzētā telpā.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 104/2010 Pārtikas uzņēmumu atzīšanas 
un reģistrācijas kārtība

 Pārtikas uzņēmumu, kas nodarbojas ar dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu 

– svaigpiena, zivju un olu – primāro ražošanu, dienests reģistrē 

Lauksaimniecības datu centra datubāzē izveidotajā dzīvnieku izcelsmes 

pārtikas produktu primārās ražošanas uzņēmumu reģistrā, kas ir dienesta 

uzraudzības objektu reģistra daļa. Līdz ar to, nerada papildu administratīvo 

slogu uzņēmējiem. 

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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Mājas apstākļos ražotā 

pārtika

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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Pārtikas ražošana mājas apstākļos, 

mājražošana, normatīvie akti

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Regula Nr.852/2004 (2004.gada 
29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.853/2004, 
ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes
pārtiku: (papildus, vietēja mēroga un ierobežota darbība)

 Pārtikas aprites uzraudzības likums

 Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos 
ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku (30.06.2015, Nr 358)

 Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē 
vietējā tirgū (18.06.2013, Nr.328)

 U.c. pārtikas apritei saistoši NA ( marķēšana, izsekojamība, pārtikas piedevas, 
ūdens kvalitāte, specifiskie pārtikas produkti)

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 358/2015 Prasības mazumtirdzniecības 

uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai 

gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku

 Par mājražotāju uzskata pārtikas aprites uzņēmumu – saimnieciskās darbības 

veicēju (turpmāk – uzņēmums) –, kas mājas apstākļos saražoto dzīvnieku izcelsmes 

pārtiku piegādā tieši galapatērētājam vai – ne vairāk kā 30 procentu no kopējā 

saražotā dzīvnieku izcelsmes pārtikas apjoma – citam mazumtirdzniecības 

uzņēmumam, ja darbības ar dzīvnieku izcelsmes pārtiku notiek:

 individuālajā dzīvojamā mājā, no kuras vismaz 75 procenti, ieskaitot tās teritorijā 

esošās ēkas (piemēram, pirts, šķūnis, kūts, garāža), tiek izmantoti dzīvošanai un savām 

vajadzībām;

 atsevišķi būvētā, dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanai un gatavošanai plānotā un 

iekārtotā būvē individuālās dzīvojamās mājas teritorijā;

 atsevišķi būvētā, pārtikas ražošanai un gatavošanai paredzētā un iekārtotā būvē, kas 

atrodas ārpus individuālās dzīvojamās mājas teritorijas līdzās izejvielu ieguves vietai 

(piemēram, dzīvnieku novietnei, piena fermai, kautuvei), ja tajā tiek iegūts vismaz 80 

procentu dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanai vai gatavošanai paredzēto izejvielu.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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Dzīvnieku izcelsmes mājas apstākļos 

ražotas pārtikas izplatīšana

 Tieši galapatērētājam – neierobežota

 Citam mazumtirdzniecības uzņēmumam – 300km rādiusā no ražošanas vietas, 

30% no kopējā saražotā, bet ne vairāk kā 4000kg mēnesī un tikai tie 

uzņēmumi, kas atbilst kritērijiem.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 328/2013 Prasības kautuvēm, kurās nokauto 

dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā 

tirgū 
 Atkāpes telpām

 Gaļas sadale

 Īpašs veselības marķējums, taisnstūris 7X5cm

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 328/2013 Prasības kautuvēm, kurās nokauto 

dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā 

tirgū 
 Iegūto gaļu atļauts piegādāt:

 svaigā veidā vietējā tirgū tieši galapatērētājam;

 mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas realizē gaļu svaigā veidā vietējā tirgū tieši 

galapatērētājam;

 mazumtirdzniecības uzņēmumam ēdienu gatavošanai;

 gaļas produktu, maltas gaļas un gaļas izstrādājumu ražošanai mājas apstākļos.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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MK 328/2013 Prasības kautuvēm, kurās nokauto 

dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā 

tirgū 

 kaujot tikai vienas sugas dzīvniekus: 30 aitu; 30 kazu; 30 

cūku;10 liellopu; 10 fermā audzētu savvaļas dzīvnieku; 10 

zirgu; 600 mājputnu;  300 trušu;

 kaujot dažādu sugu dzīvniekus: 10 aitu;10 kazu; 10 cūku; 

trīs liellopus; trīs fermā audzētus savvaļas dzīvniekus; trīs 

zirgus; 300 mājputnu;150 trušu.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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Regula Nr.1169/2011 par pārtikas produktu 

informācijas sniegšanu patērētājiem 
Paziņojums par uzturvērtību

 V pielikuma “Pārtikas produkti, uz kuriem neattiecas prasība par obligāto 

paziņojumu par uzturvērtību” 19.punkts nosaka, ka šāda prasība neattiecas 

uz pārtikas produktiem, tostarp amatnieciski ražotiem pārtikas produktiem, 

kurus ražotāji mazos daudzumos tieši piegādā galapatērētājiem vai vietējiem 

mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas to tieši piegādā galapatērētājiem.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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Pārtikas aprites uzraudzības likuma 

13.panta (5) daļa nosaka

 (5) R 1169/2011 V pielikuma 19. punkta izpratnē par pārtikas produktu mazu 

daudzumu, uz ko neattiecas prasība par obligāto paziņojumu par 

uzturvērtību, uzskata mājas apstākļos saražotu un izplatītu pārtiku.«

 Tiesiskā regulējuma mērķis ir atbalsts uzņēmumiem, kas ražo dzīvnieku un 

augu izcelsmes pārtiku mājas apstākļos, esam mazinājuši administratīvo un 

finansiālo slogu, atvieglojot prasības attiecībā uz obligāto paziņojumu par 

uzturvērtību.

 Ja izlemjat paziņojumu par uzturvērtību pievienot, tad tam ir jāatbilst R 

1169/2011 prasībām.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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Paziņojums par uzturvērtību

Obligātajā paziņojumā par uzturvērtību ietver informāciju:

 par enerģētisko vērtību un

 tauku

 piesātināto taukskābju

 ogļhidrātu

 cukuru

 olbaltumvielu 

 sāls daudzumu

 Attiecīgā gadījumā norādi, ka sāls saturs ir tikai dabīgā nātrija klātbūtnes 

rezultāts, var izvietot paziņojuma par uzturvērtību tiešā tuvumā



595/2015 Prasības informācijas 

sniegšanai par nefasētu pārtiku
 Nefasēta pārtika ir pārtika

 ko piedāvā bez iesaiņojuma

 ko iesaiņo tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma

 ko iesaiņo tiešai pārdošanai



595/2015 Prasības informācijas 

sniegšanai par nefasētu pārtiku

 Rakstiski obligāti jānorāda:

 produkta nosaukums

 vielas vai produkti, kas izraisa alerģiju vai nepanesamību kā noteikts Regulas Nr.2011/1196  

II pielikumā

 izcelsmes valsts vai vietas norāde atbilstoši Eiropas Savienības tieši 

piemērojamo tiesību aktu prasībām 

 Regula (ES) Nr. 1337/2013 attiecībā uz izcelsmes valsts un izcelsmes vietas norādīšanu 

svaigai, atdzesētai un saldētai cūkgaļai, aitu, kazu un mājputnu gaļai;

 Regula  (EK) Nr. 1825/2000 attiecībā uz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu 



Pārtika ko piedāvā bez iesaiņojuma

 Informāciju par 

 sastāvdaļu saraksts

 īpaši glabāšanas vai lietošanas nosacījumi 

 par produkta marķējumā sniegtās informācijas atbildīgā pārtikas 
uzņēmuma nosaukumu (fiziskai personai – vārdu un uzvārdu) un adresi

 faktisko alkohola saturu tilpumprocentos – alkoholiskajiem dzērieniem ar 
vairāk nekā 1,2 tilpumprocentus lielu alkohola saturu

 var sniegt mutiski, ja ir ievērotas šādas prasības

 pārtikas izplatīšanas vietā ir novietota skaidri saskatāma, salasāma un neizdzēšama 
rakstveida norāde, kur un kādā veidā var saņemt  informāciju

 izplatīšanas vietā pēc patērētāja lūguma pirms preces iegādes informāciju sniedz 
nekavējoties un bez papildu samaksas.



Paziņojums par uzturvērtību

 Paziņojumu par uzturvērtību var norādīt, ja citos pārtikas apriti regulējošajos 

normatīvajos aktos nav noteikts citādi, vienā no šādiem veidiem

 kā enerģētisko vērtību

 kā enerģētisko vērtību un tauku, piesātināto taukskābju, cukura un sāls 

daudzumu

 kā enerģētisko vērtību un tauku, piesātināto taukskābju, ogļhidrātu, 

cukuru, olbaltumvielu un sāls daudzumu



597/2016 Veterinārās, higiēnas un 

nekaitīguma prasības svaigpiena apritei

 Noteikumi nosaka veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei, 
kā arī svaigpiena kontroles kārtību.

Definīcijas:

 Pircējs – pārtikas uzņēmums, kas iepērk svaigpienu tieši no ražotāja un atbilst 
R1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju 
nosacījumiem

 ražotājs – svaigpiena ražotājs, kas svaigpienu iegūst savā saimniecībā un realizē 
pircējam;

 pārstrādātājs – svaigpiena ražotājs, kas svaigpienu iegūst savā saimniecībā un to 
savā uzņēmumā pārstrādā produktos tālākai realizācijai;

 piena pārstrādes uzņēmums – pārtikas uzņēmums, kas iepirkto svaigpienu 
pārstrādā produktos to tālākai realizācijai;

 svaigpiena paraugs – paraugs, kas ņemts no koppiena vienam ražotājam vienā 
novietnē;

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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597/2016 Veterinārās, higiēnas un 

nekaitīguma prasības svaigpiena apritei

 obligātais paraugs:

 govs svaigpiena paraugs, ko ņem pircējs vai pārstrādātājs baktēriju kopskaita un 
somatisko šūnu skaita, piena tauku un olbaltumvielu satura noteikšanai vienā un tajā 
pašā paraugā. Ja svaigpienu iepērk no citas Eiropas Savienības dalībvalsts ražotāja, 
paraugu ņem pircējs;

 citas sugas dzīvnieku svaigpiena paraugs, ko ņem pircējs vai pārstrādātājs baktēriju 
kopskaita, piena tauku un olbaltumvielu satura noteikšanai vienā un tajā pašā paraugā. 
Ja svaigpienu iepērk no citas dalībvalsts ražotāja, paraugu ņem pircējs;

 oficiālais paraugs – svaigpiena paraugs, ko ņem Pārtikas un veterinārais dienests:

 piena tauku un olbaltumvielu satura, baktēriju kopskaita, somatisko šūnu skaita un 
inhibitoru klātbūtnes noteikšanai vienā un tajā pašā govs svaigpiena paraugā;

 piena tauku un olbaltumvielu satura, baktēriju kopskaita un inhibitoru klātbūtnes 
noteikšanai vienā un tajā pašā citu dzīvnieku sugu svaigpiena paraugā;

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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597/2016 Veterinārās, higiēnas un 

nekaitīguma prasības svaigpiena apritei

 paraugs inhibitoru klātbūtnes noteikšanai – svaigpiena paraugs, ko ņem 

pircējs, pamatojoties uz rakstisku vienošanos ar ražotāju, vai pārstrādātājs 

inhibitoru (zāļu atliekvielu, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu) klātbūtnes 

noteikšanai. Ja svaigpienu iepērk no citas dalībvalsts ražotāja, paraugu ņem 

pircējs.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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597/2016 Veterinārās, higiēnas un 

nekaitīguma prasības svaigpiena apritei

 MK noteikumi attiecas arī uz pārstrādātāju, kas svaigpienu iegūst un pārstrādā savā
saimniecībā produkta realizācijai (mājražotājs).

Mājražotājam:

• jāņem obligātais svaigpiena paraugs (tauki, olbaltumvielas, somatiskās šūnas, baktērijas) un
paraugs inhibitoru klātbūtnes noteikšanai;

• regulāri jānoskaidro Lauksaimniecības datu centra svaigpiena kvalitātes datubāzē informācija

par saražotā svaigpiena kvalitāti.

 Ja svaigpienā pārsniegts Regulas Nr. 853/2004 noteiktais baktēriju kopskaita vai somatisko

šūnu skaita, vai abu rādītāju ĢV, datu centrs datubāzē reģistrē brīdinājumu un informē par to

pircēju vai pārstrādātāju.

 Ja termiņā (trīs mēneši) konstatētā neatbilstība nav novērsta, datu centrs par to elektroniski

informē PVD. PVD pieņem lēmumu par aizliegumu un par to informē ražotāju vai

pārstrādātāju.

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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319/2010 Noteikumi par kvalitātes prasībām 

svaigpienam, kas paredzēts siera ražošanai ar 

nogatavināšanas laiku vismaz 60 dienas
 Tirgus dalībnieks, kas ražo vai savāc siera ražošanai paredzēto svaigpienu,

uzsākot siera ražošanu vai siera ražošanai paredzētā svaigpiena savākšanu,

paziņo par to PVD.

 Siera ražošanai izmanto svaigpienu, kurā nav konstatēta inhibitoru klātbūtne

un kurā baktēriju kopskaits un somatisko šūnu kopskaits neatbilst regulas Nr.

853/2004 III pielikuma IX sadaļas I nodaļas III daļas 3.punktā norādītajam

daudzumam (virs 100 000 un virs 400 000) .

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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Paldies par 

uzmanību! 

Jautājumi?

Irita.Lace@zm.gov.lv

Tālr: 67027200

trešdiena, 

2018. gada 

31. janvāris
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