Pielikums Nr.3
KVALITĀTES UN TRANSPORTĒŠANAS PRASĪBAS
VISPĀRĒJĀS KVALITĀTES UN TRANSPORTĒŠANAS PRASĪBAS
VISIEM PĀRTIKAS PRODUKTIEM
Vispārējās kvalitātes prasības visiem pārtikas produktiem:
Pārtikas produktiem jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.
Pārtikas produktu kvalitātes kritēriji (ķīmiskie, mikrobioloģiskie, organoleptiskie) ir
nemainīgi visā realizācijas termiņa laikā.
Normatīvie akti, kas regulē pārtikas produktu kvalitātes prasības:
1. Regula (EK) Nr.1580/2007 (2007.gada 21.decembris) ar ko nosaka Regulu
(EK) Nr.2000/96, (EK), Nr.2201/96 un (EK) Nr.1182/2007, kas nosaka
dārzeņu, augļu un sēņu vispārīgās tirdzniecības standartus un īstenošanas
noteikumus;
2. Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (2007.gada 22.oktobris), ar ko izveido
lauksaimniecības tirgus kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus
dažiem lauksaimniecības produktiem (vienotā TKO regula);
3. Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko
nosaka sīki izstrādātus noteikumus padomes regulas (EK) Nr.1234/2007
piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu, un pārstrādātu augļu un dārzeņu
nozari;
4. Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1169/2011, “Par pārtikas
produktu informācijas sniegšanu patērētājiem” par pārtikas produktu
marķēšanu un kvalitātes rādītājiem;
5. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.853/2004 (2004. gada
29.aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku
izcelsmes pārtiku;
6. Eiropas Komisijas (EK) regula Nr.543/2008 (2008.gada 16.jūnija) „Par
kārtību, kādā piemērojama Padomes regula (EK) Nr.1234/2007 attiecībā uz
mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem”;
7. Pārtikas aprites uzraudzības likums.
8. Preču un pakalpojumu drošuma likums.
9. Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.461 (2014.gada 12.augusts) “Prasības
kvalitātes shēmā, to ieviešanas darbības, uzraudzības un kontroles kārtība”;
10. Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 “Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”;
11. Citi spēkā esošo normatīvie akti, kas regulē pārtikas produktu kvalitātes
prasības un to apriti.
Vispārējie transportēšanas nosacījumi visiem pārtikas produktiem:
Transportēšanas - piegādes laikā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada
29.aprīļa Regulas (EK) Nr.852/2004 „Par pārtikas produktu higiēnu” prasības.
Transportēšanas laikā produkti jāpasargā no piesārņojuma un jānodrošina
pārvadāšanai nepieciešamā temperatūra. Transportlīdzeklim, tarai, iepakojumam,

konteineram, kuros pārvietos pārtikas produktus, jābūt tīriem, atbilstoši noteiktajām
pārtikas higiēnas prasībām.

KVALITĀTES UN TRANSPORTĒŠANAS PRASĪBAS
PĀRTIKAS PRODUKTIEM PA IEPIRKUMA DAĻĀM
Gaļa un gaļas izstrādājumi (3.iepirkuma daļa)
Gaļas marķēšanas nosacījumi:
1. Gaļai un gaļas izstrādājumiem jābūt marķētiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām.
2. Gaļai jābūt marķētai ar identifikācijas un veselības marķējumu, kas apliecina, ka
produkcija iegūta vai ražota atzītā, Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk tekstā
arī PVD) uzraudzībā esošā pārtikas uzņēmumā. Marķējumam jābūt piestiprinātam
vai uzdrukātam kā etiķetei pie iesaiņojuma vai iepakojuma.
3. Gaļas izstrādājumiem jābūt marķētiem ar identifikācijas marķējumu.
Identifikācijas marķējumu liek uz produkta primārā iesaiņojuma vai etiķetes, kuru
piestiprina primārajam iesaiņojumam, ka arī uz sekundārā iesaiņojuma.
Identifikācijas marķējumā jānorāda - valsts nosaukumu vai valsts nosaukuma
saīsinājumu un pārtikas uzņēmuma atzīšanas numuru.
4. Fasēto pārtikas preču marķējumam jāatrodas labi redzamā vietā uz primārā
iesaiņojuma vai attiecīgajai pārtikas precei pievienotās etiķetes. Marķējumā
sniegtajai informācijai ir jābūt viegli saprotamai un ieraugāmai, skaidri salasāmai
un neizdzēšamai.
5. Katrai transporta taras vienībai jābūt marķētai. Marķējumā jābūt norādītai šādai
informācija: uzņēmuma nosaukums, PVD identifikācijas numurs, produkta
nosaukums, realizācijas galīgais termiņš (datums, mēnesis), glabāšanas
temperatūra oC.
6. Produktiem, kas atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas (NPKS) vai tās
produktu kvalitātes rādītāju prasībā jābūt attiecīgam marķējumam (atbilstoši ZPI
prasībai – nolikuma 5.pielikums).
7. Gaļas produktu marķējumā jānorāda:
 gaļas daudzums produktā (%);
 sāls daudzums (g) uz 100 g gaļas produkta.
Iesaiņojums:
1. Primārajam iesaiņojumam pārtikas prece jāaptver pilnībā vai daļēji tā, lai
precei nevarētu piekļūt, neatverot vai nemainot primāro iesaiņojumu.
Produkcija jāpiegādā vakuumā vai aizsargatmosfēras iesaiņojumā.
2. Produkcija ir jābūt iesaiņotai tā, lai tā būtu pasargāta no piesārņojuma
transportēšanas un uzglabāšanas laikā.
3. Uz iepakojuma jānorāda realizācijas galīgais termiņš pie konkrētas
uzglabāšanas temperatūras.
4. Katrai transporta taras vienībai jābūt marķētai. Marķējumā norādīta šāda
informācija: uzņēmuma nosaukums, produkta nosaukums, realizācijas galīgais
termiņš (datums, mēnesis), glabāšanas temperatūra 0C.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi
par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās
reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” pretendents
nedrīkst piedāvāt gaļu, gaļas izstrādājumus no mehāniski atdalītas gaļas,
pretendentam jāpiedāvā gaļas izstrādājumi, kas satur vismaz 70 % gaļas, nesatur
pārtikas piedevas – garšas pastiprinātājus un krāsvielas, nesatur izejvielas, kas ražotas
no ĢMO, satur sāli mazāk par 1,25 g uz 100 g gaļas produkta.

Bakaleja, konservi un saldētie produkti (6.iepirkuma daļa)
Marķējums:
Fasēto pārtikas preču marķējumam jāatrodas labi redzamā vietā uz primārā
iepakojuma vai attiecīgajai pārtikas precei pievienotās etiķetes. Marķējumā sniegtai
informācijai ir jābūt viegli saprotamai un ieraugāmai, skaidri salasāmai un
neizdzēšamai. Primārajam iepakojumam pārtikas prece jāaptver pilnībā vai daļēji tā,
lai tās saturam nevarētu piekļūt, neatverot vai nemainot primāro iepakojumu.
Prasības fasējumam, iepakojumam:
Produktiem jābūt iesaiņotiem iepakojumā, kurš nodrošina produktu pret nelabvēlīgu
ārējās vides faktoru (mitrums, putekļi u.c.) iedarbību. Vienas preces ārējā iepakojuma
vienībā (pasūtot lielā daudzumā) jābūt iesaiņotiem viena nosaukuma un vienā dienā
ražotiem produktiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi
par uztura normām izglītības iestāžu izglītotajiem, sociālās aprūpes un sociālās
reabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” pretendents
nedrīkst piedāvāt augu eļļu ar ĢMO, produkts nedrīkst būt ar vecas eļļas rūgtuma
piegaršu. Pretendents nedrīkst piedāvāt miltu un cukura konditorejas izstrādājumus,
kuru sastāvā ir daļēji hidrogenēti augu tauki [Ministru kabineta 2012.gada 13.marta
noteikumi Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem,
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem" 1.pielikuma prasības], ja izmantota augu eļļa ar ĢMO.
Pretendents nedrīkst piedāvāt augļu un ogu sulu, nektārus, ja to ražošanā izmantoti
konservanti un krāsvielas [Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.461.
“Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un
kontroles kārtība”]. Augļu un ogu sulu, nektāru derīguma termiņš nevar būt mazāks
par 4 mēnešiem. Konservētie un skābētie dārzeņu produkti paredzēti uzturā gan kā
piedevas pamatēdienam, gan kā sastāvdaļas ēdienu gatavošanai, gan kā izejvielas
pamatēdienu gatavošanai, tāpēc pretendentiem jānorāda sāls koncentrācija produktā,
lai var izvērtēt produkta piemērotību bērnu uztura vajadzībām saskaņā ar Ministru
kabineta 2012.gada 13.marta noteikumu Nr.172 "Noteikumi par uztura normām
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" 2.punkta un 1.pielikuma prasībām.
Derīguma termiņš pārtikas produktiem, izņemot skābētiem kāpostiem, nevar būt
mazāks par 4 (četriem) mēnešiem. Produktiem, kas atbilst nacionālās pārtikas

kvalitātes shēmas (NPKS) vai tās produktu kvalitātes rādītāju prasībā
attiecīgam marķējumam (atbilstoši ZPI prasībai – nolikuma 5.pielikums).

jābūt

Olas (7.iepirkuma daļa)
1. Olām jābūt marķētām saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2. Katrai transporta taras vienībai jābūt marķētai. Marķējumā jānorāda šāda
informācija: uzņēmuma nosaukums, produkta nosaukums, daudzums,
realizācijas galīgais termiņš (datums, mēnesis), glabāšanas temperatūra 0C,
sekundārajam un/vai transporta iepakojumam jānorāda pārstrādātā materiāla
sastāvs % (atbilstoši ZPI prasībai – nolikuma 5.pielikums).
Realizācijas termiņš nevar būt mazāks par 1(vienu) mēnesi.

