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TVĒRUMS 

Higiēnas prasības augu izcelsmes pārtikai 

 

LATVIJAS NOTEIKUMI 

Ministru kabineta 2010. gada 1. jūnija noteikumi Nr. 499 "Higiēnas prasības augu izcelsmes 
produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā" 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

Nav nepieciešama 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

PAR NOTEIKUMIEM ATBILDĪGĀ IESTĀDE 

Zemkopības ministrija 
Mājas lapa: www.zm.gov.lv 
Tālrunis: +371 67027010 

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 higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un primārās 
ražošanas produktu tiešajai piegādei nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecības 
uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju, kā arī minētās piegādes apjomu. Prasības atbilst 
fiziskai personai, kas ir pašu ražotās kultivējamās produkcijas ražotājs vai savvaļas ogu, augļu, 
riekstu, sēņu un augu, kā arī bērzu un kļavu sulu vācējs. 

Kultivēto augu izcelsmes produktu ražotājs: 

• iekārtas, konteinerus un kastes uztur tīras un, ja nepieciešams, tās tīra un dezinficē; 

• nodrošina kultivēto augu izcelsmes produktu tīrību novākšanas, uzglabāšanas un 
transportēšanas laikā; 

• nepieļauj dzīvnieku un kaitēkļu radīto piesārņojumu kultivēto augu izcelsmes produktos 
to novākšanas, uzglabāšanas un transportēšanas laikā; 

• nodrošina augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu pareizu lietošanu; 
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• atkritumus un bīstamās vielas uzglabā un ar tiem rīkojas tā, lai nepieļautu kultivēto augu 
izcelsmes produktu piesārņojumu. 

Bērzu un kļavu sulu realizē pircēja traukos vai – pēc pircēja lūguma – vienreizlietojamā 
iepakojumā, kurš atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām 
materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku. 
Nefasētas bērzu un kļavu sulas realizācijas vietā ir šādas norādes: 

• "Bērzu sula" vai "Kļavu sula"; 

• bērzu un kļavu sulas derīguma termiņš "Izlietot līdz..."; 

• produktu ražotāja vārds, uzvārds un adrese. 

Bērzu un kļavu sulu fasē vienreizlietojamā iepakojumā vai tīros stikla traukos, kuri atbilst 
normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas 
nonāk saskarē ar pārtiku. 

Fasētai bērzu un kļavu sulai uz etiķetes norāda tirdzniecības nosaukumu "Bērzu sula" vai "Kļavu 
sula", pievienotās sastāvdaļas (ja tādas ir), tilpumu, derīguma termiņu "Izlietot līdz..." (svaigai 
bērzu vai kļavu sulai) vai "Ieteicams līdz..." (raudzētai bērzu vai kļavu sulai), uzglabāšanas 
apstākļus, produkta ražotāja vārdu, uzvārdu un adresi. Raudzētas bērzu un kļavu sulas 
tirdzniecības nosaukumam pievieno papildu norādi "raudzēta". 

Savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes, augus, bērzu un kļavu sulu aizliegts iegūt teritorijās, kas 
atrodas tiešā piesārņojuma avota tuvumā (piemēram, aizsargjoslās gar ielām, autoceļiem, 
dzelzceļiem, visu veidu sanitārajās aizsargjoslās, mežos pilsētu administratīvajā teritorijā) un var 
radīt pārtikas piesārņojuma risku. 

 


