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Pārtikas kvalitātes shēmas 
*ES pārtikas kvalitātes shēmas: 
•  Bioloģiskās lauksaimniecības shēma; 

•  Garantēto tradicionālo īpatnību shēma; 

 
•  Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēma; 

•  Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu shēma. 
 
 
  

 
Nacionālā pārtikas kvalitātes shēma 
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Pārtikas kvalitātes shēmas	  
� Mērķis- veicināt kvalitatīvu 

lauksaimniecības un pārtikas produktu 
ražošanu un sniegt patērētājam 
garantijas par saražotā produkta 
kvalitāti. 

13.04.2015. 



Ieguvumi 
Ražotājiem 
�  Iespēja marķēt produktu ar ES un LV atpazīstamu logo; 
�  Produkta atpazīstamība Latvijā un ārpus tās; 
�  Patērētāju uzticamība; 
�  Produkta aizsardzība; 
�  Augstāka pievienotā vērtība; 
�  Iespēja pretendēt uz valsts atbalstu 
�  BL un NPKS produktiem priekšroka iepirkumos. 
Valstij 
�   prestiža jautājums - Latvijas tradīciju un kultūras 

integrēšana ES pārtikas jomā 
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                ES tieši piemērojamie tiesību  akti  

�  Padomes Regula Nr.1151/2012(2012. gada 21.novembris)par 
lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām. 

�  Komisijas Īstenošanas Regula Nr.668/2014(2014.gada 13.jūnijs), ar 
ko paredz noteikumus par to , kā piemērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu(ES)Nr.1151/2012 par lauksaimniecības produktu 
un pārtikas produktu kvalitātes shēmām; 

 
�  Komisijas Deleģētā regula (ES) NR.664/2014 (2013.gada 

18.decembris), ar ko papildina Eiropas parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr.1151/2012 attiecībā uz Savienības simbolu izveidi 
ACVN, AĢIN un GTĪ un attiecībā uz dažiem noteikumiem saistībā 
ar iegūšanas avotu, dažiem procedūras noteikumiem un dažiem 
papildu pārejas noteikumiem.  
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Valsts normatīvie akti 
•  Pārtikas aprites uzraudzības likums; 

•  MK 2014.gada 12.augusta  noteikumi Nr.461 „Prasības 
pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, 
uzraudzības un kontroles kārtība”. 

•  MK 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.126 
"Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu reģistrācija un aizsardzības kārtība"; 

•  MK 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.101 «Noteikumi 
par valsts nodevu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju, kā arī 
valsts nodevas samaksas kārtību». 

               (valsts nodeva  - 18,50 euro) 
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Priekšrocības NPKS un bioloģiskās 
lauksaimniecības shēmas dalībniekiem  

�  13.03.2012. MK noteikumi Nr.172 "Noteikumi par uztura 
normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības 
iestāžu pacientiem"; 

�  2014.gada 6.novembrī stājas spēkā 2014.gad 28.oktobra 
Ministru kabineta noteikumi Nr.673 „Noteikumi par vides 
kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju 
noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas 
pakalpojumu iepirkumiem”. 
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Bioloģiskās lauksaimniecības shēma 

�  visi pārtikas aprites posmi 
pakļauti kontrolei un 
uzraudzībai, ko veic KI; 

 
�  Saražotais pārtikas 

produkts marķēts ar ES 
bioloģiskās 
lauksaimniecības logotipu 
un nonācis 
mazumtirdzniecībā; 
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LV-BIO-01	  
Lauksaimniecība  ES	  



Pārdotās bioloģiskās produkcijas īpatsvars 
kopējā saražotajā bioloģiskās lauksaimniecības 
produkcijā % 
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NACIONĀLĀS PĀRTIKAS 
KVALITĀTES SHĒMAS ES 

Polijā                              Francijā 
a 
  
 
Austrijā                            
�                      Igaunijā               Lietuvā        

Lietuvā 

         	   13.04.2015. 



Nacionālā pārtikas 
kvalitātes shēma 

�  Veikta kvalitātes kontrole visos 
posmos- Pārtikas un veterinārais  

�  Produkts atbilst NPKS prasībām: 
produkta kvalitāte pārsniedz vispārīgās 
ES un nacionālās prasības augu un 
dzīvnieku izcelsmes produktu 
ražošanai (piem. nesatur ĢMO un 
sintētiskās krāsvielas); 
�  Izsekojama izcelsme- 75%          

izejvielas ražotas konkrētā valstī 
�  Gala produkts nonācis 

mazumtirdzniecībā 
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Nacionālā pārtikas 
kvalitātes shēma 

Prasības: 
�   Pienam un piena produktiem, 

liellopu gaļai, cūkgaļai, kazu un 
aitu gaļai un tās produktiem; 

�  Medum un biškopības 
produktiem; 

�  Graudaugiem un to 
produktiem, eļļas augiem un to 
produktiem; 

�  Dārzeņiem, kartupeļiem un to 
produktiem; 

�  Augļiem un ogām un to 
produktiem; 

�  Saliktiem produktiem un uztura 
bagātinātājiem; 

�  Olām, putnu gaļai un tās 
produktiem.  

�  Zivīm un to produktiem; 
�        Minerālūdenim, 

dzeramajam ūdenim; 
�  Konditorejai 
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NPKS prasības maizei un miltu 
izstrādājumiem  

�  Milti atbilst šajos noteikumos noteiktām prasībām, 
neizmantojot pārtikas piedevas. 

�  Rudzu maizes mīklu gatavo ar dabīgo ieraugu.  
�  Sāls saturs maizei <1,2 g uz 100 g produkta. 
�  Rudzu rupjmaizei šķiedrvielu daudzums >6 g uz 100g 

produkta. 
�   Izmantotajās taukvielās transtaukskābju saturs < 1%.  
�   Ekstrūzijas procesa rudzu un kviešu sausmaizītes ražo 

no miltu un kliju maisījuma bez ierauga un raudzēšanas. 
�   Miltu izstrādājumu (izņemot konditorejas izstrād.) 

ražošanā neizmanto aromatizētājus. 
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NPKS sertificēto produktu skaits 
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http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html  	  
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Aizsargātas cilmes vietas nosaukumu 
shēma	  

Lai pārtikas produktam varētu 
piešķirt  ACVN:  
1. visam ražošanas 
procesam (no izejvielas 
ieguves līdz iesaiņotam 
galaproduktam) jānotiek 
tikai un vienīgi šajā 
konkrētajā apgabalā;  
 
2. produktam jāpiemīt 
kvalitātei vai īpašībām, ko 
rada galvenokārt vai vienīgi 
ģeogrāfiskā vide ar tai 
raksturīgajiem dabas un 
cilvēciskajiem faktoriem  
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Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu shēma  

Lai pārtikas produktam varētu 
piešķirt  AĢIN, tam jābūt:  
1.  raksturīgam tikai šim 
noteiktajam ģeogrāfiskajam 
apgabalam (jāpierāda produkta 
īpašību  vai reputācijas saikne 
ar konkrēto ģeogrāfisko 
apgabalu); 
2. vismaz vienam no produkta 
ražošanas  posmiem (pārstrādei 
vai sagatavošanai) jānotiek 
ierobežotā ģeogrāfiskajā 
apgabalā; 
             Meißner Fummel (DE) 
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Lomnické suchary 



Carnikavas nēģi 
�  KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA 

(ES) 2015/269 (2015. gada 13. februāris)  
par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto 
cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā 
(Carnikavas nēģi (AĢIN))  
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Garantēto tradicionālo īpatnību shēma 

�  Pārtikas kvalitātes shēma, kuras ietvaros 
saražotais produkts savu specifisko iezīmju dēļ 
ir atzīts un reģistrēts Eiropas Savienībā . 

�  GTĪ shēmas mērķis ir aizsargāt tradicionālās 
ražošanas metodes un receptes. 

�  Produkts:  
�  tradicionāli lietots šajā teritorijā;  
�  vismaz 30 gadu garumā ir pieejams apliecinājums par 

receptes nodošanu no vienas paaudzes nākamajai  
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GARANTĒTO TRADICIONĀLO 
ĪPATNĪBU SHĒMA LATVIJĀ  

Sklandrausis – Komisijas īstenošanas 
regula (ES)Nr.978/2013 (2013.gada 
11.oktobris), ar ko ieraksta 
nosaukumu Garantēto tradicionālo 
īpatnību reģistrā(Sklandrausis(GTĪ))	  

Salināta rudzu rupjmaize  - 
Komisijas īstenošanas   
regula(ES)Nr.
12/2014(2014.gada 
8.janvāris), ar  ko ieraksta 
nosaukumu Garantēto 
tradicionālo īpatnību reģistrā 
(Salināta rudzu 
rupjmaize(GTĪ)) 
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Pieteikuma sagatavošana	  
 
	  

�   Nosaukums 
•Produkta vispārīgs apraksts  
•Produkta ražošanas metode (recepte) 

�   Produkta specifiskums  
� Produkta tradicionālais raksturs 

(gatavošanas tradīcijas)  
Avoti: vēsturiskie materiāli, pavārgrāmatas, 
etnogrāfu pētījumi, vārdnīcas  
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Jaunu shēmas dalībnieku 
pievienošanās 

� Iepazīstas ar pieteikumā norādīto 
receptūru un tehnoloģisko procesu un 
pārējiem normatīviem aktiem 
pārtikas kvalitātes shēmu jomā. 

� Iesniegums PVD; 
� Iesniegums ražotāju grupai. 
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Ražotāju pienākumi 
�  Saskaņā ar pieteikumu: 
�  reģistrā jānorāda saražotais un pārdotais produktu 

daudzums.  
�  Ražotājiem ir pienākums sagatavot vajadzīgo 

dokumentāciju un iesniegt to inspektoram, lai noteiktu 
produkta sastāvu.  

�  Saskaņā ar MK noteikumu projektu: 
�  līdz 1.februārim elektroniski vai papīra formātā iesniedz 

pārskatu par iepriekšējā gadā shēmā realizētiem 
produktiem ražotāju grupai 

�  Ražotāju grupa līdz 15.martam kopsavilkumu iesniedz 
ZM. 
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Valsts atbalsts dalībai pārtikas 
kvalitātes shēmā 

Mērķis  
� sniegt atbalstu ražotājiem, kas 

brīvprātīgi iesaistījušies shēmā; 

�  veicināt kvalitatīvu pārtikas 
produktu ražošanu un produktu 
nonākšanu mazumtirdzniecībā 
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Valsts atbalsts dalībai pārtikas 
kvalitātes shēmā 

   

13.04.2015. 

BB 
 

BL-105
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Valsts atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes 
shēmā 2015.gadā 

Atbalsts kompensē 
�  sertifikācijas izmaksas, par ikgadējo kontroli (ikgadējā 

ražošanas kontrole lauksaimniecības uzņēmumā, 
ikgadējā kontrole lauksaimniecības produktu pārstrādes 
uzņēmumā, ārpuskārtas kontrole); 

�   par pārtikas produktu analīzēm;                                            
�  administratīvos izdevumus, kas saistīti ar 

dokumentācijas uzglabāšanu, papildus izmaksām, 
kas saistītas ar simbola iekļaušanu marķējumā; 

�  izmaksas par dalību grupā. 
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2013. gada 17.decembra Ministru kabineta 
noteikumi Nr.1524  "Noteikumi par valsts 

atbalstu lauksaimniecībai"	  
  

6.sadaļa(216.-.225.,56.pielikums) 
Par periodu 1.09.2014.- 31.08.2015. 
Bioloģiskās l/s shēmā  
210 EUR- primāro produktu ražotājam( realizē galapatērētājam vai 

piegādā pārstrādei) ne ilgāk kā 5 gadus 
1140 EUR - PVD reģistrētam ražotājam mājas apstākļos vai >150 bišu 

saimes; 
1420 EUR- PVD reģistrētam pārtikas aprites uzņēmumam-  apstrādes, 

pārstrādes veicējam, kurš sertificējis pārstrādi KI; 
2135 EUR- PVD atzītam pārtikas aprites uzņēmumam-  apstrādes, 

pārstrādes veicējam , kurš sertificējis pārstrādi KI; 
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2013. gada 17.decembra Ministru kabineta 
noteikumi Nr.1524  "Noteikumi par valsts 

atbalstu lauksaimniecībai"	  
  

Nacionālā pārtikas kvalitātes shēmā 
140 EUR-izejvielu ražotājam; 
430 EUR-primāro produktu ražotājam; 
1000 EUR produktu ražotājam , kas reģistrējis PVD kā 

ražotājs mājas apstākļos vai 150 bišu saimes; 
1420 EUR- PVD reģistrētam pārtikas aprites 

uzņēmumam-  apstrādes, pārstrādes veicējam; 
2135 EUR- PVD atzītam pārtikas aprites uzņēmumam-  

apstrādes, pārstrādes veicējam  
           500 EUR viena sertificēta produkta ražotājam; 
              700 EUR divu ,  
          par katru nākošo +200EUR  
Ne vairāk kā 1900 EUR 
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2013. gada 17.decembra Ministru kabineta 
noteikumi Nr.1524  "Noteikumi par valsts 

atbalstu lauksaimniecībai"	  
  

GTĪ, AĢIN, ACVN shēmā 
430 EUR –primāro produktu ražotājam; 
1140 EUR - PVD reģistrētam ražotājam mājas apstākļos; 
2135 EUR- PVD reģistrētam vai atzītam pārtikas aprites 

uzņēmumam-  apstrādes, pārstrādes veicējam 
 
LADā iesniedz :1. iesniegumu (no 1.10.2015.- 1.11.2015.) 

ar Regulas nosauk., dat.; 
                           2.ieņēmumu apliecinošu dokumentu 

kopiju vai kopsavilkumu; 
                           3.uzskaites veidlapu saskaņā ar de 

minimis. 
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Paldies par uzmanību!  
 
 
 
Kontaktinformācija: 
Ginta Dzerkale tel. 67027404,  
e-pasts: Ginta.Dzerkale@zm.gov.lv 
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