
AITU GAĻA (MARĶĒŠANAS PRASĪBAS) 

 

TVĒRUMS 

Ministru kabineta noteikumu projektā noteikta prasība kautuvēm noteikt visas aitas pēc vecuma 
ar atzīmi uz liemeņa, tādējādi atšķirot jēru, tas ir, aitas, kas kaušanas laikā ir jaunākas par 12 
mēnešiem, no citām aitām, tas ir, aitas, kas kaušanas laikā ir 12 mēnešus vecas vai vecākas. 

Identifikācija ir vajadzīga, lai nodrošinātu izsekojamību un informācijas nepārtrauktību, un tādēļ 
tā jāsaglabā aitu gaļas marķējumā visos pārtikas aprites posmos. 

 

LATVIJAS NOTEIKUMI 

Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 272 "Aitu gaļas papildu marķējuma 
noteikumi" 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

Nav nepieciešama 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

PAR NOTEIKUMIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE 

Zemkopības ministrija 
Mājas lapa: www.zm.gov.lv 
Tālrunis: +37167027305 

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 

Identifikācija ir vajadzīga, lai nodrošinātu izsekojamību un informācijas nepārtrauktību, un tādēļ 
tā jāsaglabā aitu gaļas marķējumā visos pārtikas aprites posmos. Tādā veidā patērētājs netiek 
maldināts par aitas vecumu, gaļas kvalitātes un garšas īpašībām. Prasības attiecināmas uz Latvijā 
audzētu un nokautu aitu gaļu, kas paredzēta izplatīšanai Latvijas iekšējā tirgū. 

Kautuves darbinieks 60 minūšu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas aitu liemeņus marķē ar attiecīgās 
kategorijas identifikācijas burtu: 

• "J", ja aita nokauta līdz 12 mēnešu vecumam; 

• "A", ja aita nokauta 12 un vairāk mēnešu vecumā. 
 Aitu liemeņu marķējumā blakus attiecīgās kategorijas identifikācijas burtam norāda: 

https://likumi.lv/ta/id/274484-aitu-galas-papildu-markejuma-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/274484-aitu-galas-papildu-markejuma-noteikumi
http://www.zm.gov.lv/
http://www.pvd.gov.lv/
mailto:pvd@pvd.gov.lv


• pirmajā rindā – kaušanas datumu XxxD, kur X – gada pēdējais skaitlis, xx – gada nedēļa, D 
– nedēļas diena; 

• otrajā rindā – kaušanas kārtas numuru (ar arābu cipariem) konkrētajā dienā. 
Aitu liemeņu ārējo virsmu marķē, izmantojot zīmogu. Ja aitu liemeņus sadala pusliemeņos vai 
ceturtdaļliemeņos vai pusliemeņus sadala trijās daļās, marķē katru aitas liemeņa gabalu. 
Zīmogam izmanto neizdzēšamu un netoksisku tinti. 
Marķējumā izmantotie burti un cipari ir vismaz divus centimetrus augsti un skaidri salasāmi. 
Svaigas, atdzesētas vai saldētas aitas gaļas (sadalītas vai nesadalītas) marķējumā un 
pavaddokumentos visos pārtikas aprites posmos norāda aitas gaļas tirdzniecībā lietojamo 
nosaukumu: 

• "Jēra gaļa", ja aita nokauta līdz 12 mēnešu vecumam; 
• "Aitas gaļa", ja aita nokauta 12 un vairāk mēnešu vecumā. 

 


