
OLAS (MARĶĒŠANAS PRASĪBAS) 

 

TVĒRUMS 

Olas nelielā apjomā 

 

LATVIJAS NOTEIKUMI 

Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumi Nr. 235 "Prasības olu apritei nelielā apjomā" 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

Tieši piegādāt olas ir atļauts olu ražotājam, kas ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centra 
datubāzē izveidotajā dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu primārās ražošanas uzņēmumu 
reģistrā un saņēmis atļauju. 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

PAR NOTEIKUMIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE 

Zemkopības ministrija 
Mājas lapa: www.zm.gov.lv 
Tālrunis: +371 67027200 

TIRGUS UZRAUDZĪBAS IESTĀDE 

Pārtikas un veterinārais dienests 
Mājas lapa: www.pvd.gov.lv 
Tālrunis: + 371 67095230 
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv 

 

GALVENĀS PRASĪBAS TIRGUS DALĪBNIEKIEM 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā ražotājs piegādā nelielus olu daudzumus tieši tiešajam 
patērētājam vai vietējam mazumtirdzniecības uzņēmumam (piemēram, veikalam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumam), kas piegādā šādas olas galapatērētājam. 

Neliels olu apjoms ir: 

• olas, kas iegūtas no dējējvistu, pērļu vistiņu, paipalu, tītaru, zosu, pīļu, baložu, fazānu, irbju 
un citu mājputnu ganāmpulka, ja tajā kopā nav vairāk par 350 dējējvistām vai 1000 citu 
sugu dējējputniem (izņemot strausus) un novietnē kopumā nav vairāk par 1000 
dējējputniem; 

• ne vairāk kā 250 realizētu strausu olu gadā. 
Olas iegūst no dējējputniem, kas ir klīniski veseli un izmeklēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas 
infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā 
apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam. 

https://likumi.lv/ta/id/290566
http://www.zm.gov.lv/
http://www.pvd.gov.lv/
mailto:pvd@pvd.gov.lv


Ražotājs nodrošina: 

• izdēto olu savākšanu (katru dienu); 

• savākto olu uzskaiti (katru dienu); 

• realizēto olu uzskaiti; 

• informācijas uzglabāšanu par savākto un realizēto olu skaitu trīs gadus pēc olu realizācijas. 
Olu ražošanas, uzglabāšanas, transportēšanas un realizācijas laikā nodrošina: 

• to aizsardzību pret triecieniem un piesārņojumu; 

• aizsardzību pret tiešu saules staru iedarbību; 

• olu uzglabāšanu tīrā un sausā telpā. 
Realizējamās olas ir tīras, sausas, ar nebojātu čaumalu. 
Olas realizē galapatērētājam 21 dienas laikā pēc izdēšanas. Olu derīguma termiņš ir 28 dienas pēc 
izdēšanas. 
Olas, kas iegūtas no Gallus Gallus sugas putnu ganāmpulka, kurā dējējputnu skaits pārsniedz 50, 
atļauts piegādāt tieši galapatērētājam, ja tās ir marķētas. Olas marķējumā iekļauj šādu 
informāciju: 

• skaitlis, kas apzīmē dējējvistu turēšanas veidu (bioloģiskā ražošana – "0";brīva turēšana – 
"1";dēšana kūtī – "2";dēšana sprostos – "3". 

• Latvijas kods (LV); 
• novietnes reģistrācijas numurs datu centrā. 

 


