
GAĻA (HIGIĒNAS PRASĪBAS) 

 

TVĒRUMS 

Kautuves ar mazu gaļas realizācijas apjomu 

 

LATVIJAS NOTEIKUMI 

Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumi Nr. 328 "Prasības kautuvēm, kurās nokauto 
dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū". 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

Nav nepieciešama 

 

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 

Noteikumu projektā ir noteikts pieļaujamais nokaujamo dzīvnieku skaits, tehnoloģiskā procesa 
darbības, marķējums, uzglabāšana, telpu sadalījums.  

Noteikumi attiecas uz mājas nagaiņu, saimniecībā audzētu medījamo sugu dzīvnieku, nomedītu 
savvaļas medījamo dzīvnieku, kā arī skrējējputnu, mājputnu un zaķveidīgo dzīvnieku gaļas 
iegūšanu kautuvēs, kurās apstrādā nomedītus medījamos dzīvniekus vai kauj gan vienas sugas, 
gan vairāku sugu dzīvniekus, ja nedēļā: 

• tikai no vienas sugas dzīvniekiem kauj ne vairāk kā 100 aitu; 100 kazu; 50 cūku;10 
liellopu;10 saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku; 100 saimniecībā audzētu mazo 
medījamo sugu dzīvnieku vai putnu;10 zirgu; 2880 mājputnu kautsvarā līdz 1,5 kg; 1500 
mājputnu kautsvarā no 1,5 līdz 5 kg; 600 mājputnu kautsvarā no 5 kg; 200 skrējējputnu 
kautsvarā virs 5 kg; 500 zaķveidīgo; 

• no dažādu sugu dzīvniekiem kauj ne vairāk kā: 30 aitu; 30 kazu; 30 cūku; trīs liellopus; trīs 
saimniecībā audzētus lielos medījamo sugu dzīvniekus; 50 saimniecībā audzētu mazo 
medījamo sugu dzīvnieku vai putnu; trīs zirgus; 1500 mājputnu kautsvarā līdz 1,5 kg; 600 
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mājputnu kautsvarā no 1,5 līdz 5 kg; 200 mājputnu kautsvarā no 5 kg; 70 skrējējputnu 
kautsvarā virs 5 kg; 300 zaķveidīgo; 

• kautuvē atsevišķi no citiem dzīvniekiem var apstrādāt ne vairāk kā: 10 savvaļā nomedītu 
lielo medījamo sugu dzīvnieku, tostarp bebru; 100 savvaļā nomedītu mazo medījamo 
dzīvnieku vai putnu. 

Gaļu sadala tikai pēc liemeņa pilnīgas atdzesēšanas un realizē atdzesētu vai sasaldētu, visos 
pārtikas aprites posmos nodrošinot iekšējo temperatūru, kas nav augstāka par: 

• 3 °C – subproduktiem; 

• 4 °C – mājputnu, zaķveidīgo un mazo medījamo dzīvnieku gaļai; 

• 7 °C – pārējai gaļai; 

• –18 °C  – saldētai gaļai un saldētiem subproduktiem. 

 


