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GALVENĀS PRASĪBAS TIRGUS DALĪBNIEKIEM 

Noteikumi nosaka veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejniecības produktu piegādei 
(laišanai) vietējā tirgū Latvijas tirgū nelielos daudzumos galapatērētājam vai personai, kas 
nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši pārdod zvejniecības produktus galapatērētājam. 

Zvejas produktu ieguvējs, uzglabājot, apstrādājot un transportējot svaigus zvejas produktus, 
nodrošina, lai tie: 

• būtu pasargāti no bojāšanās, tiešas saules staru iedarbības vai citiem siltuma avotiem; 

• atrastos temperatūrā, kurā saglabājas tiem raksturīgās īpašības, un atbilstu pārtikas apriti 
regulējošo normatīvo aktu prasībām; 

• būtu pasargāti no vides piesārņojuma. 

Taru un transportlīdzekļus svaigu zvejas produktu uzglabāšanai un transportēšanai uztur tik tīrus, 
lai neradītu zvejas produktu piesārņojumu. Pēc katras lietošanas reizes taru un transportlīdzekļus 
iztīra un, ja nepieciešams, dezinficē. 

Zvejas produktu ieguvējs, piegādājot dzīvus zvejas produktus, to uzglabāšanā un transportēšanā 
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nodrošina apstākļus, kas neietekmē pārtikas drošību vai attiecīgo produktu dzīvotspēju. 

Zvejas produktu ieguvējs dzīvus zvejas produktus (izņemot nēģus un vēžus) pirms pārdošanas 
galapatērētājam nogalina, izmantojot metodes, kas rada tūlītēju un neatgriezenisku samaņas 
zudumu un nāvi. 

Zvejas produktu ieguvējs, kas apstrādātus zvejas produktus (atasiņotus, ķidātus, ar atdalītu 
galvu un spurām) piegādā galapatērētājam vai personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un 
tieši realizē zvejas produktus galapatērētājam, uz klāja: 

• nogalina un atasiņo dzīvus zvejas produktus, ievērojot normatīvos aktus par labturības 
prasībām dzīvu zivju nogalināšanas jomā; 

• cik vien iespējams ātri pēc nozvejas ķidā zvejas produktus; 

• ķidātos zvejas produktus mazgā ar dzeramo ūdeni; 

• zvejas produktu daļas, kas nav derīgas lietošanai pārtikā, cik vien iespējams ātri atdala un 
novieto atsevišķi no pārtikā izmantojamiem zvejas produktiem un izmanto vai iznīcina 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas nav 
paredzēti cilvēku patēriņam; 

• aprīkojumu un instrumentus, kas nonāk saskarē ar zvejas produktiem, uztur tik tīrus, lai 
neradītu zvejas produktu piesārņojumu, un, ja nepieciešams, dezinficē. 

 


