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Mazie pārtikas ražotāji –  
normatīvā vide un kooperācija

Janvāra beigās LLTA Lauku ceļotājs sadarbībā ar Zemkopības ministriju organizēja mazo  
pārtikas ražotāju un to apvienojošo organizāciju pārstāvju apaļā galda diskusiju. Viens no 
uzdevumiem bija apzināt problēmas, lai ierosinātu nepieciešamās izmaiņas normatīvajos  
aktos un iezīmētu izaicinājumus Latvijā ražotās produkcijas izplatībai, pieejamībai un ražošanas 
veicināšanai.
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Primāro pārtikas produktu aprite 
nelielā apjomā

Irita Lāce no ZM Veterinārā un pārtikas 
departamenta informēja par normatīvo 
aktu izmaiņām un prasībām, kurām īpaši 
jāpievērš uzmanība. Ir vairāki normatīvie 
akti, kas regulē (skat. izcelto info) primāro 
pārtikas produktu apriti nelielā apjomā. 
Tajos ir definēts gan tas, kas tiek uzskatīts 
par nelielo apjomu, gan produktu ieguves, 
izplatīšanas un citas prasības. Jāatzīmē, ka 
šie noteikumi paredz tādu produktu apriti, 

kas nav pārstrādāti un tiek piegādāti tieši 
galapatērētājam vai mazumtirdzniecības 
uzņēmumam, kas piegādā galapatērētā
jam. Izņēmums ir vistu olas, ko primārais 
ražotājs drīkst piegādāt tikai tieši galapa
tērētājam. Pārtikas uzņēmumu, kas 
nodarbojas ar dzīvnieku izcelsmes pār
tikas produktu – svaigpiena, zivju un 
olu primāro ražošanu, dienests reģistrē 
Lauksaimniecības datu centra (LDC) 
datubāzē speciālā reģistrā, kas samazina 
administratīvo slogu uzņēmējam. 

Attiecībā uz govs svaigpiena apriti 
neliels piena apjoms ir ne vairāk nekā 
1000 t gadā. Ja saimnieks vēlas tieši 
piegādāt svaigpienu gala patērētājam 
vai mazumtirdzniecībai, nepieciešama 
Pārtikas veterinārā dienesta svaigpiena 
realizācijas atļauja. Tās saņemšanai 
nepieciešami laboratoriskās testēšanas 
rezultāti, kas apliecina, ka piens atbilst mik
robioloģiskajiem (Staphylococcusaureus 
un Salmonella spp.) un kvalitātes (piena 
sasalšanas temperatūra) kritērijiem. Var 

26 MARTS 2018    SAIMNIEKS LV    



AKTUĀLI

izmantot arī LDC svaigpiena kvalitātes datubāzē esošo piena 
paraugu testēšanas rezultātus. 

Irita Lāce informē, ka sagatavošanā ir būtiskas izmai
ņas Ministru Kabineta noteikumos par prasībām govs 
un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā. „Vispirms 
tiek paredzēta iespēja svaigpiena ražotājiem paplašināt  
uzņēmējdarbību, realizējot svaigpienu arī no kazām. Būs noteikts, 
ka svaigpiena atdzesēšana ir jāveic aukstuma iekārtās. Tiks pre
cizēta kārtība realizācijas atļaujas izsniegšanai, apturēšanai un 
atjaunošanai.” Tāpat plānots noteikt, ka piena ražotājs varēs 
izmantot LDC datubāzē esošos piena paraugu testēšanas rezul
tātus, kas veikti divu nedēļu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas. 

Prasības olu apritei nelielā apjomā ir spēkā no pērnā maija. MK 
noteikumi nosaka, ka vistu (gallus gallus) olas realizējamas tikai 
tieši galapatērētājam. Atbilstoši nosacījumiem novietnē drīkst būt 
ne vairāk par 350 dējējvistām vai 1000 citu sugu putniem. Tas 
nozīmē – saimniecībā ir ne vairāk par 1000 dējējputniem (izņe
mot strausus). Vistu olas no ganāmpulka virs 50 dējējvistām ir 
jāmarķē atbilstoši MK prasībām. Ja dējējvistu skaits ir zem 50, 
tirdzniecības vietā jābūt norādītai informācijai, skaidro Irita Lāce.

V e t e r i n ā r ā s  p r a s ī b a s  m ā j p u t n u  u n  z a ķ v e i -
dīgo gaļas  apr i te i  nel ie los daudzumos att iecas uz 
saimniecībām, kuru tieši piegādātās gaļas apjoms nepārsniedz 
10 000 mājputnu vai zaķveidīgo gadā. Pie tam tiem jābūt 
izaudzētiem tās pašas saimniecības dzīvnieku novietnē un 
nokautiem saimniecībai piederošā kaušanas telpā. Pērn oktobrī 
stājās spēkā prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apri
tei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājiem. Atbilstoši MK 
noteikumiem par nelielu apjomu lielajiem medījamiem dzīv
niekiem uzskata 500 kg gaļas nedēļā, mazajiem – 100 kg.  
Šis nosacījums attiecas arī uz saimniecībā audzējamiem dzīv
niekiem, ja tos medī. „Post mortem apskati var veikt persona, 
kura apguvusi attiecīgās prasmes un ir apmācīta saskaņā ar 
Regulas Nr. 853/4004 prasībām,” skaidro Irita Lāce. Attiecībā 
uz zvejas produktiem neliela apjoma limits ir ne vairāk kā 
36 000 kg gadā no PVD reģistrētas vai atzītas audzētavas vai 
zvejas produktiem, kuri iegūti, izmantojot speciālas atļaujas. 
Jāatceras, ka attiecībā uz zivju nogalināšanu jāievēro higiēnas 
un labturības prasības. 

Runājot par augu izcelsmes produktiem, higiēnas prasī
bas primārajai ražošanai un tiešajai piegādei attiecas uz fizisku 
personu, kurai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība saskaņā ar 
nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un kura 
pati realizē savu saražoto produkciju. Šīm personām nav arī 
nepieciešama reģistrācija PVD. Tomēr jāņem vērā, ka produktu 
daudzums ir limitēts un augļiem un dārzeņiem nav jāatbilst 
normatīvajos aktos noteiktajiem tirdzniecības standartiem. ZM 
mājaslapā ir pieejamas vadlīnijas augļu un dārzeņu konservu 
ražošanai1 – kā ražot mikrobioloģiski nekaitīgus, kvalitatīvus un 
daudzveidīgus augu izcelsmes konservus bez lieliem finan
siāliem ieguldījumiem tehnoloģiju izstrādē un speciālu iekārtu 
iegādes. 

Mājas apstākļos ražota pārtika
Šo jomu regulē Pārtikas aprites uzraudzības likums, 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (Nr. 853/2004 un  

1 https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/11/51/vadlinijas_ 
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Nr. 853/2004), Prasības mazumtirdznie
cības uzņēmumiem, kas piegādā mājas 
apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku 
izcelsmes pārtiku, prasības kautuvēm un 
citi pārtikas apritei saistoši normatīvi akti, 
to skaitā par marķēšanu, izsekojamību, 
pārtikas piedevām. „MK noteikumos ir 
definēts, kuru saimnieciskās darbības vei
cēju uzskata par mājražotāju. Jāatceras, 
ka dzīvnieku izcelsmes mājas apstāk
ļos ražota pārtika tieši galapatērētājam ir 
neierobežota, bet citiem mazumtirdznie
cības uzņēmumiem pastāv limiti,” stāsta 
Irita Lāce. 

Īpašas prasības ir kautuvēm (MK 
noteiktumi Nr. 328/2013). Ja gaļu mazā 
daudzumā realizē vietējā tirgū, tad ir 
īpaši nosacījumi telpu ierīkošanai, gaļas 
sadalei un veselības marķējumam. 
Normatīvajos apjomos ir noteikti arī pie
gādes apjomi. Saimniekiem īpaša vērība 
jāpiegriež Veterinārās, higiēnas un nekai
tīguma prasībām svaigpiena apritei (MK 

Nr. 597/2016). Irita Lāce skaidro, ka uz 
mazos apjomos ražotu pārtiku neattie
cas regula par obligāto paziņojumu par 
uzturvērtību. Ja tomēr šo paziņojumu 
vēlas pievienot, tad tam ir jāatbilst regulas  
(Nr. 1169/2011) prasībām. Ja plānots 
tirgot nefasētu pārtiku, saimniekiem 
jāievēro normatīvo aktu prasības (MK Nr. 
595/2015), kā arī atbilstošo regulu prasī
bas dažāda veida gaļai.

Kooperācijas iespējas
Liene Feldmane,  Latvi jas Lauk

saimniecības kooperatīvu asociācijas 

izpilddirektore, informēja, ka tiek plā
notas izmaiņas MK noteikumos, lai arī 
mājražotāji varētu attīstīties ar kooperā
cijas palīdzību. No 2019. gada 1. janvāra 
spēkā stāsies jauns kooperatīvu likums. 
Kooperatīvi saņems atbalstu 4270 EUR 
gadā administratīvo izdevumu segšanai. 

Diskusijas dalībnieki dalījās pieredzē un 
apsprieda dažādas problēmas. Viena no 

aktuālākajām tēmām bija – kam un kādam 
jābūt kooperatīva vadītājam. Tika apspries
tas iespējamās sadarbības formas, to 
skaitā ar pašvaldībām, un finansēšanas 
mehānismi. Vairākkārt izskanēja doma, 
ka vēl aizvien nav novērtēts sabiedriskās 
ēdināšanas sektors, kas varētu būt vērā 
ņemama noieta tirgus sastāvdaļa, kur 
kooperatīviem realizēt savu produkciju, 
vienlaikus to padarot pieejamu arī tūris
tiem. Diskusijas apkopojums un plašāka 
informācija pieejama LLTA Lauku ceļotājs 
mājaslapā 2.

Projektu iespējas 
Viena no iespējām saimniekiem, kā rek

lamēt savu produkciju un veicināt noieta 
tirgu, ir iesaistīties dažādos projektos, kā 
arī sekot līdz dažādu projektu aktivitātēm 
un informācijai. Asnāte Ziemele (LLTA 
Lauku ceļotājs) informēja klātesošos par 
trīs projektiem mazo pārtikas ražotāju 
darbības jomā. Livonijas garša ir saistīts ar 
kulinārā tūrisma maršruta izveidošanu un 
popularizēšanu. Projektā plānots iesaistīt 
ap 250 pārtikas ražotāju un ēdinātāju no 
Latvijas un Igaunijas, kā arī izstrādāt dažā
dus apmācību, informatīvos un reklāmas 
materiālus. 

Līdz 2. martam varēja pieteikties akci
jai Atvērtās dienas laukos, kas šogad 
Latvijā norisināsies 4.–5. maijā. Lai pie
dalītos akcijā, ikviens akcijas dalībnieks 
(lauku tūrisma uzņēmējs) izstrādā īpašo 
akcijas piedāvājumu, kas var ietvert 
draudzīgas atlaides, degustācijas, ražo
šanas procesa izzināšanu, jautras 
izdarības un spēles, izzinošas aktivitātes, 
amatu demonstrēšanu, radošās darb
nīcas, tehnikas demonstrēšanu, iespēju 
iegūt suvenīrus un dāvaniņas un citas 
aktivitātes.

Aktivitātes uzsāk arī projekts B2B 
(business to business) izplatīšanas 
modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas 
ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teri
torijās. Tajā viens no dalībniekiem ir arī 
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 
padome un projekta sadarbības partneris, 
reprezentējot pārtikas ražotāju sadarbības 
ķēdi, – LPKS Kuldīgas labumi. „Projekta 
laikā mazajiem pārtikas ražotājiem būs 
iespēja rast risinājumus sadarbības stip
rināšanai ražotāju starpā, piedalīties 
apmācībās un pieredzes apmaiņās, testēt 
un izmantot e–tirdzniecības un biznesa 
modeli B2B uzņēmējdarbības veicināša
nai,” stāsta Asnāte Ziemele. 
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Primāro pārtikas produktu aprite nelielā apjomā:

• Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā  
apjomā – MK 345/2010.

• Prasības olu apritei nelielā apjomā – MK 235/2017.
• Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei galapatērētājam nelielā 

apjomā – MK 624/2017.
• Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā  

apjomā – MK 433/2010.
• Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegā

dei galapatērētājam nelielā apjomā – MK 499/2010.
• Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielos  

daudzumos – MK 1393/2009.

 2  http://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/746

Mazo pārtikas ražotāju un to apvienojošo organizāciju pārstāvju diskusijā.
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