
ETILSPIRTS (APRITES PRASĪBAS) 

 

TVĒRUMS 

Etilspirts, kas ir denaturēts un ir paredzēts tādu produktu ražošanai, kas nav domāti cilvēku 
patēriņam 

 

LATVIJAS LIKUMDOŠANA 

Ministru kabineta 2009. gada 3.marta noteikumi Nr.211 “Spirta denaturēšanas un denaturētā 
spirta aprites kārtība” 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

• Lai varētu denaturēt etilspirtu, komersantam ir jāsaņem speciālā atļauja (licence) apstiprinātā 
noliktavas turētāja darbībām, kurā norādīts darbības veids – spirta denaturēšana. 

• Lai varētu izmantot denaturēto spirtu, denaturētā spirta lietotājam, izņemot fizisko personu, 
kas nav komersants, ir jāsaņem Valsts ieņēmumu dienesta atļauju denaturētā spirta iegādei. 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA  

PAR NOTEIKUMIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE 

Finanšu ministrija 
Mājaslapas adrese: www.fm.gov.lv  
Tālrunis: 67095405 
E-pasts: pasts@fm.gov.lv  

TIRGUS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE 

Valsts ieņēmumu dienests 
Mājaslapas adrese: www.vid.gov.lv  
Tālrunis: 67120000 
E-pasts: vid@vid.gov.lv  

 

  

https://likumi.lv/ta/id/188820-spirta-denaturesanas-un-denatureta-spirta-aprites-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/188820-spirta-denaturesanas-un-denatureta-spirta-aprites-kartiba
http://www.fm.gov.lv/
mailto:pasts@fm.gov.lv
http://www.vid.gov.lv/
mailto:vid@vid.gov.lv


 

GALVENĀS PRASĪBAS TIRGUS DALĪBNIEKIEM  

Denaturēto spirtu Latvijas Republikas teritorijā ir atļauts ievest, ja ir testēšanas pārskats, kurā 

norādīta denaturētā spirta atbilstība Komisijas regulā Nr. 3199/93 vai nacionālo denaturēšanas 

vielu sarakstā noteiktajām denaturēšanas vielām, norādot attiecīgo vielu nosaukumu un 

procentuālo daudzumu produktā, kā arī deklarētā denaturētā spirta daudzumu litros un absolūtā 

spirta daudzumu litros. Nacionālās denaturēšanas vielas ir noteiktas daļēji denaturētam spirtam. 

Nacionālo denaturēšanas vielu saraksts 

Spirta (etilspirta) veids Denaturējošās vielas Minimālais denaturējošo vielu 
daudzums uz 1 hl absolūtā spirta 

Etilspirts Izopropilspirts 9 litri 

Acetons 1 litrs 

Metilēnzilais, timolzilais vai 
kristālvioletais 

0,4 grami 

Etilspirts Metilizobutilketons 3 litri 

Metiletilketons 2 litri 

Etilspirts Acetons 3 litri 

Denatonija benzoāts 2 grami 

Etilspirts Etilacetāts 10 litri 

Etilspirts Ketonu maisījums: 
- 95–96 masas % metiletilketons 
- 2,5–3 masas % metil-izopropilketons 
- 1,5–2 masas % etileksamilketons 

1 litrs 

Denatonija benzoāts 1 grams 

Dehidratēts etilspirts 
(satur ne vairāk kā 

0,5 % ūdens) 

Svinu nesaturošs benzīns 4 litri 

Etil-trec-butilēteris 1 litrs 

Dehidratēts etilspirts 
(satur ne vairāk kā 

0,5 % ūdens) 

Svinu nesaturošs benzīns minimāli 5 litri un maksimāli 7 
litri  

Etilspirts Terc-butilspirts 80 grami 

Denatonija benzoāts 0,8 grami 

Etilspirts Izopropilspirts 10 litri 
. 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1993/3199/2018-12-23?locale=lv

