
ENERĢIJAS DZĒRIENI (APRITES UN REKLAMĒŠANAS PRASĪBAS) 

 

TVĒRUMS 

Īpašas prasības enerģijas dzērienu aprites un reklamēšanas ierobežošanai, lai aizsargātu 
cilvēka veselību no enerģijas dzērienu nelabvēlīgas ietekmes uz organismu 

 

LATVIJAS LIKUMDOŠANA 

Enerģijas dzērienu aprites likums 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

Nav nepieciešama 

 

KONTAKTI 

PAR LIKUMU ATBILDĪGĀ IESTĀDE 

Latvijas Republikas Veselības ministrija 
Mājaslapas adrese: www.vm.gov.lv  
Tālr.: +371 67876000 

TIRGUS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE 

Attiecībā uz enerģijas dzērienu tirdzniecības kontroli personām, kas jaunākas par 18 
gadiem 

Latvijas Valsts policija 
Mājaslapas adrese: www.vp.gov.lv  
Tālr.: + 371 67075212 
E-pasts: pasts@vp.gov.lv  

Attiecībā uz enerģijas dzērienu mazumtirdzniecības kontroli izglītības iestāžu telpās un 
apkārt esošajā teritorijā, enerģijas dzērienu bezmaksas tirdzniecību degustācijās, 
enerģijas dzērienu laišanu tirgū un norādēm tirdzniecības vietā: 

Pārtikas un veterinārais dienests 
Mājaslapas adrese: www.pvd.gov.lv   
Tālr.: +371 67095230 
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv   

Attiecībā uz neatbilstošas reklāmas kontroli: 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
Mājaslapas adrese: www.ptac.gov.lv  
Tālr.: +371 65452554 
E-pasts: pasts@ptac.gov.lv  
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GALVENĀS PRASĪBAS 

Enerģijas dzērienu definīcija Latvijā – bezalkoholiski dzērieni, kuri paredzēti lietošanai bez 
pārveides, kuros kopējais kofeīna daudzums pārsniedz 150mg/l un kuri satur vismaz vienu 
vai vairākas stimulējošas vai tonizējošas vielas (piemēram, taurīnu, inozitolu, guarāna 
alkoloīdus, ginka ekstraktu). Enerģijas dzērieni papildus var saturēt citas pārtikas 
sastāvdaļas atbilstoši normatīvajos aktos par pārtikas apriti noteiktajām prasībām. 

Īpašas prasības enerģijas dzērienu aprites un reklāmas ierobežošanai stājas spēkā, ja 
bezalkoholiskais dzēriens atbilst enerģijas dzērienu definīcijai.  

Attiecībā uz enerģijas dzērienu apriti: 

1. Enerģijas dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs 
personas nedrīkst tos iegādāties; 

2. Enerģijas dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta izglītības iestāžu telpās un teritorijā; 
3. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, aizliegts piedāvāt enerģijas dzērienus bez 

maksas degustācijās, kā dāvanu vai kā kompensāciju par citas preces iegādi vai 
pakalpojuma saņemšanu; 

4. Enerģijas dzērienus mazumtirdzniecības vietās pārdošanai novieto savrup no citiem 
pārtikas produktiem tā, lai tie būtu viegli identificējami. Tirdzniecības vietā izvieto 
norādi: "Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas 
baro bērnu ar krūti."; 

5. Aizliegts iesaistīt enerģijas dzērienu apritē personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. 

Attiecībā uz enerģijas dzērienu reklāmas ierobežošanu un reklāmā ietveramo informāciju: 

1. Enerģijas dzērienu reklāmā ietverama informācija, kas brīdina sabiedrību par enerģijas 
dzērienu pārmērīgas lietošanas negatīvo ietekmi;  

2. Enerģijas dzērienu reklāmu vai ar enerģijas dzērieniem saistītus audio un audiovizuālus 
komerciālus paziņojumus aizliegts adresēt personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, 
kā arī aizliegts izmantot minētās personas enerģijas dzērienu reklāmā vai ar enerģijas 
dzērienu saistītā audio un audiovizuālā komerciālā paziņojumā; 

3. Ar enerģijas dzērieniem saistītie audio un audiovizuālie komerciālie paziņojumi ir 
aizliegti elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumos, kas paredzēti personām, kuras ir 
jaunākas par 18 gadiem, pirms šādiem raidījumiem vai pēc tiem, kā arī ir aizliegta šo 
dzērienu reklāma presē, kuras mērķauditorija ir personas, kuras jaunākas par 18 
gadiem; 

4. Enerģijas dzērienu reklāmā aizliegts radīt iespaidu, ka enerģijas dzērieni tiek lietoti, 
piedaloties sporta sacensībās, veicot individuālas vai organizētas aktivitātes fiziskās 
veselības saglabāšanai vai uzlabošanai, vai slāpju remdēšanai tajās, vai kopā ar 
alkoholiskajiem dzērieniem; 

Enerģijas dzērienu reklāma aizliegta izglītības iestādēs un uz šo iestāžu ēkām un būvēm. 

 

 


