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LLTA Lauku ceļotājs

Pārtikas un Veterinārā dienesta aktualitātes
SAISTOŠO NORMATĪVO AKTU SARAKSTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002  ar  ko paredz pārtikas 
aprites  tiesību  aktu  vispārīgus  principus  un  prasības,
izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar  pārtikas 
nekaitīgumu (2002. gada 28. janvāris) 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu 
higiēnu (2004. gada 29. aprīlis)

Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  Regula  Nr.1935/2004  par  materiāliem  un 
izstrādājumiem, kas paredzēti  saskarei ar pārtikas produktiem, un par direktīvu 
80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (2004.gada 27.oktobris)

Regula  Nr.2073/2005  par  pārtikas  produktu  mikrobioloģiskajiem  kritērijiem 
(2005.gada 15.novembris)

Pārtikas aprites uzraudzības likums (1998.gada 19.februāris, ar grozījumiem)

MK  noteikumi  Nr.104 „Pārtikas  uzņēmumu  atzīšanas  un  reģistrācijas  kārtība” 
(2010.gada 2.februāris)

MK noteikumi Nr.494   „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu   
cilvēku  veselībai  un  kuros  nodarbinātās  personas  tiek  pakļautas  obligātajām 
veselības pārbaudēm”   (2001.gada 27.novembris)     

MK  noteikumi  Nr.409   „Pārtikas  apritē  nodarbināto  personu  profesionālās   
kvalifikācijas prasības”   (2005.gada 14.jūlijs)  

MK noteikumi Nr.642 „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas 
slimību sarakstu” (2010.gada 20.jūlijs)

MK  noteikumi  Nr.235  „Dzeramā  ūdens  obligātās  nekaitīguma  un  kvalitātes 
prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (2003.gada 29.aprīlis, ar grozījumiem)

MK noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības  veidiem, kas  saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” (2010.gada 1.jūnijs)

MK noteikumi Nr.645 „Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā 
medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā,  un higiēnas  prasībām medījamo 
dzīvnieku vai to gaļas apritei (2010.gada 20.jūlijs)



MK noteikumi Nr.499 “Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai 
un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā” (2010.gada 1.jūnijs)

MK noteikumi Nr.433 „Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei 
nelielā apjomā” (2010.gada 12.maijs)
MK noteikumi  Nr.345 “Higiēnas  un  obligātās  nekaitīguma  prasības  govs  svaigpiena 
apritei nelielā apjomā” (2010.gada 13.aprīlis)

MK noteikumi  Nr.1393 ”Veterinārās  prasības  mājputnu un zaķveidīgo  gaļas apritei 
nelielos daudzumos” (2009.gada 8.decembris)

MK noteikumi Nr.499 “Prasības olu piegādei nelielā apjomā” (2010.gada 14.septembris)

MK  noteikumi  Nr.964 „Pārtikas  preču  marķēšanas  noteikumi” (2004.gada 
23.novembris; ar grozījumiem) I pielikums: Pārtikas preču sastāvdaļas – alergēni, kas 
obligāti jānorāda marķējumā

Ministru  kabineta  noteikumi  Nr.146 „Obligātās  nekaitīguma  prasības  pārtikas 
piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas” (2010.gada 
16.februāris)

MK noteikumi Nr.742 „Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai 
iznīcināšanas kārtība” (2009.gada 7.jūlijs) 

MK  noteikumi  Nr.618  „Dezinfekcijas,  dezinsekcijas  un  deratizācijas  noteikumi” 
(2010.gada 7.jūlijs) 

MK  noteikumi  Nr.40  „Noteikumi  par  valsts  metroloģiskajai  kontrolei  pakļauto 
mērīšanas līdzekļu sarakstu” (09.01.2007.gada 9.janvāris, ar grozījumiem.)

MK  noteikumi  Nr.637  „Obligātās  nekaitīguma  prasības  materiāliem  un 
priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku” (2006.gada 1.augusts)

MK noteikumi Nr.631 „Noteikumi par ātrās reaģēšanas sistēmas darbību pārtikas 
apritē” (2004.gada 27.jūlijs)


