
EIROPAS LĪMENĪ NESASKAŅOTIE NOTEIKUMI 

 

TETOVĒŠANAS LĪDZEKĻI UN PĪRSINGA ROTAS (HIGIĒNAS PRASĪBAS) 

 

TVĒRUMS 

Speciālas prasības tetovēšanas līdzekļiem un pīrsinga rotām, lai aizsargātu patērētāju veselību.  

 

LATVIJAS LIKUMDOŠANA 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 182 “Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga 
pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem”. 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

Atbildīgā iestāde par pīrsingam izmantojamo rotu kontroli (Ministra kabineta noteikumu Nr. 182 
“Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām 
prasībām tetovēšanas līdzekļiem” 14. pants) ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (tālr.: +371 
65452554, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv) un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Proves 
birojs”. 

Atbildīgā iestāde par tetovēšanai izmantojamo līdzekļu kontroli un tetovēšanas un pīrsinga 
pakalpojumu sniegšanas kontroli ir Veselības inspekcija (tālr.: +371 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv). 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

PAR NOTEIKUMIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE 

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

TIRDZNIECĪBAS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE 

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

Veselības inspekcija 
Mājaslapas adrese: www.vi.gov.lv 
Tālr.: +371 67081600 
E-pasts: vi@vi.gov.lv 
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GALVENĀS PRASĪBAS TIRGUS DALĪBNIEKIEM  

1. Pīrsingam izmantojamās rotas ir no materiāliem, kas neizraisa alerģiju un ir droši cilvēka veselībai. 
2. Tetovēšanas līdzekļus laiž tirgū, dara pieejamus tirgū vai izmanto pakalpojuma sniegšanai, ja ir 
pieejama informācija par to kvalitatīvo sastāvu. 
3. Tetovēšanas līdzekļi ir sterili. Ja tetovēšanas līdzekļi ir paredzēti vairākkārtējai lietošanai, tie ir 
iepakoti atbilstošā traukā, kas novērš tetovēšanas līdzekļu piesārņojumu.  
4. Laist tirgū, darīt pieejamus tirgū vai izmantot pakalpojumu sniegšanai atļauts tikai tādus 
tetovēšanas līdzekļus, kuru marķējumā norādīta šāda informācija: 

• tetovēšanas līdzekļa izmantošanas veids; 

• ražotāja un tās personas nosaukums un adrese, kas atbildīga par tetovēšanas līdzekļa laišanu 
tirgū; 

• tetovēšanas līdzekļa minimālais derīguma termiņš. Norāda mēnesi un gadu vai dienu, mēnesi 
un gadu; 

• tetovēšanas līdzekļa sastāvdaļu saraksts, kurā norādīts ķīmiskās vielas vispārpieņemtais 
(triviālais) nosaukums vai nosaukums atbilstoši Starptautiskās teorētiskās un praktiskās 
ķīmijas apvienības (IUPAC) nomenklatūrai, vai citas starptautiski atzītas nomenklatūras, tai 
skaitā Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu starptautiskās nomenklatūras (INCI) nosaukums, vai 
krāsvielas indeksa (CI) numurs; 

• tetovēšanas līdzekļa partijas numurs, kods vai citas pazīmes, kas ļauj identificēt tetovēšanas 
līdzekļa partiju; 

• tetovēšanas līdzekļa lietošanas nosacījumi un brīdinājumi; 

• norādījums par sterilitāti. 
5. Ja nepieciešams, tetovēšanas līdzekļa marķējumā norāda uzglabāšanas režīmu, kas jāievēro, lai 
tetovēšanas līdzeklis noteiktajā minimālā derīguma termiņa laikā saglabātu savas specifiskās īpašības 
un funkcijas. 
6. Ja praktisku iemeslu dēļ nav iespējams šo noteikumu 17.4. un 17.6. apakšpunktā minēto 
informāciju norādīt uz iepakojuma, to norāda tetovēšanas līdzeklim pievienotajā anotācijā, kartē, 
lentē vai etiķetē. 


