
DZĪVNIEKU BARĪBA (HIGIĒNAS PRASĪBAS RAŽOŠANAI UN 
PĀRVADĀŠANAI) 

 

TVĒRUMS 

Noteikumi nosaka higiēnas prasības dzīvnieku barības primārai ražošanai un tiešai piegādei mazos 
daudzumos primārajā ražošanā. Noteikumi attiecas uz personām, kuras Latvijas teritorijā 
esošajiem uzņēmumiem tieši piegādā primāri ražotu dzīvnieku barību apjomā, kas ir mazāks par 
10 tonnām gadā. 

 

LATVIJAS NOTEIKUMI 

Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumi Nr. 865 "Higiēnas prasības dzīvnieku barības 
primārajai ražošanai un tiešajām piegādēm mazos daudzumos" 

 

IEPRIEKŠĒJA ATĻAUJA 

Dzīvnieku barības primārā ražošana ir iepriekš jāreģistrē. Kompetentā iestāde, kas ir atbildīga 
par iepriekšēju reģistrāciju, ir Lauksaimniecības datu centrs (telefons: +371 67027240, e-pasts: 
ldc@ldc.gov.lv) 

 

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 

Primārās dzīvnieku barības ražotājam ir jānodrošina, lai saražotā, sagatavotā, attīrītā, iepakotā 
un pārvadātā dzīvnieku barība būtu aizsargāta pret iespējamu bojāšanu un inficēšanos ar 
aizliegtām  

un nevēlamām vielām, kā arī ar piesārņojumu, ko veikuši dzīvnieki un kaitēkļi. Aprīkojumam, ko 
izmanto dzīvnieku barības ražošanā, glabāšanas tvertnēm un kastēm, jābūt tīrām. Sanitārie 
pasākumi jāpiemēro, novācot, uzglabājot, šķirojot, iepakojot un transportējot primāri  
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ražotu dzīvnieku barību, kā arī dzīvnieku barības iepakojuma sastāvdaļas, lai tās nekļūtu par 
dzīvnieku barības piesārņojuma avotu. 

Vismaz vienu gadu valsts iestādēm jābūt pieejamiem visiem ierakstiem par saimniecību, kas ir 
saņēmusi primāri ražotās dzīvnieku barības tiešās piegādes. Ierakstos jānorāda piegādātās 
barības veids, kā arī piegādātais daudzums, ja normatīvajos aktos par dokumentu glabāšanu nav 
noteikts ilgāks termiņš. Pārbaudīto pirmapstrādes dzīvnieku barības paraugu rezultāti jāglabā 
vismaz vienu gadu. 

 

PIRMAPSTRĀDES DZĪVNIEKU BARĪBAS RAŽOTĀJU REĢISTRS 

Pirms uzsākt primāri ražotās dzīvnieku barības tiešās piegādes, ražotājam jāreģistrējas 
Lauksaimniecības datu centrā. 

Lai reģistrā reģistrētu vai aktualizētu informāciju, ražotājs iesniedz Lauksaimniecības datu centrā 
pieteikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 730 “Dzīvnieku 
barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atļaujas izsniegšanas kārtība". 
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