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Tēma: Pārtikas produktu marķēšana
Darba mērķis: veidot prasmes un iemaņas par pārtikas 

preču marķēšanu, iesaiņošanu un uzglabāšanu

Darba uzdevums: 

➢ iepazīties ar piedāvāto informāciju, ko sniedz marķējums 
uz preces,

➢ dotajos preču paraugos atrast  informāciju par  marķējumu 
un  aizpildīt tabulu (Pielikums 1),

➢ izdarīt secinājumus pēc sniegtās informācijas marķējumā

Darbā izmantojamie materiāli un avoti: 

 pārtikas preču paraugi, 

 Brūvere L., Pārtikas produktu prečzinība 1. daļa,

 interneta avoti 



Pārtikas produktu marķēšana
 Patērētāju tiesību aizsardzības likums nosaka, ka 

ražotāja, pārdevēja vai palpojumu sniedzēja 
pienākums ir iepzīstināt paterētāju ar patiesu un 
pilnīgu informāciju par piedāvātās prece vai 
pakalpojuma kvalitāti, drošumu, cenu un lietošanas 
noteikumiem



Normatīvie akti pārtikas produktu 
marķēšanā

Latvijas Republikas normatīvie akti:

 03.03.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.115 "Prasības 
fasētas pārtikas marķējumam"

 20.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 595 "Prasības 
informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku"

Eiropas Savienības normatīvie akti:

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par 
uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1925/2006 (2006. gada 20. decembris) par vitamīnu 
un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas 
produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes 
Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 
atcelšanu.

http://likumi.lv/ta/id/272619-prasibas-fasetas-partikas-markejumam
http://likumi.lv/ta/id/277278-prasibas-informacijas-sniegsanai-par-nefasetu-partiku
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1396602686117&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1925&qid=1396602577893&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LV:PDF


Marķējums ir preces vizītkarte



Preces tirdzniecības nosaukums
Ļauj:  

➢ identificēt pārtikas 
produktu grupu, kurai 
prece pieder

To  nedrīkst:

➢ aizstāt ar preču zīmi

Pielikums 1
1.aile

Pēc dotā preces parauga 
izglītojamie ieraksta tabulā 
preces  tirdzniecības 
nosaukumu



Preces sastāvdaļas

 ražotājam pārtikas 
produkta marķējumā 
jānorāda preces 
sastāvdaļas – vielas, kas 
izmantotas ražošanā un 
ir galaproduktā

Pielikums 1
2.aile

Pēc dotā preces parauga 
izglītojamie ieraksta 
tabulā preces  sastāvdaļas



Der zināt
Preces sastāvdaļas nenorāda:

➢ SVAIGIEM AUGĻIEM UN DĀRZEŅIEM 
➢ GĀZĒTAM ŪDENIM (JA MARĶĒJUMĀ 

NORĀDĪTS, KA TAS IR GĀZĒTS) 
➢ RAUDZĒTAM ETIĶIM (JA TAM NAV 

PIEVIENOTAS CITAS SASTĀVDAĻAS)
➢ SIERAM 
➢ SVIESTAM
➢ RAUDZĒTAM PIENAM
➢ KRĒJUMAM (JA TAM NAV 

PIEVIENOTAS CITAS SASTĀVDAĻAS)
➢ PĀRTIKAS PRECĒM, KURĀM IR TIKAI 

VIENA SASTĀVDAĻA 
➢ ALKOHOLISKAJIEM DZĒRIENIEM 

NORĀDA TIKAI TĀS SASTĀVDAĻAS, 
KAS IR ALERGĒNI (PIEMĒRAM, 
SULFĪTUS)



Svars neto vai tilpums
➢svaru neto norāda masas 

vienībās – kilogramos, 
gramos, tilpuma litros, 
centilitros vai mililitros

To  var nenorādīt, ja:

➢preces tiek svērtas 
pircēja klātbūtnē, svars ir 
mazāks par 5 g, tilpums 
mazāks par 5 ml

Pielikums 1
3.aile

Pēc dotā preces parauga 
izglītojamie ieraksta tabulā 
preces  sastāvdaļas



Derīguma termiņš
➢ ja pārtikas prece ātri 

bojājas, norāda galīgo 
derīguma termiņu sākot ar 
vārdiem “Izlietot līdz...”, 
norādot dienu , mēnesi, 
gadu. Šai preču grupai 
jābūt norādītam 
uzglabāšanas režīmam 
(piem, temperatūrai)

➢ citām precēm norāda 
minimālo derīguma 
termiņu, sākot ar 
vārdiem”Ieteicams līdz...”

Pielikums 1
4.aile

Pēc dotā preces parauga 
izglītojamie ieraksta tabulā 
preces derīguma termiņu



Ražotāja, iepakotāja vai pārdevēja
nosaukums

➢informācijai par pārtikas 
produkta ražotāju, 
iepakotāju, vai 
izplatītāju ir jābūt tādai, 
lai pircējs 
nepieciešamības 
gadījumā varētu ar to 
sazināties. Tāpēc 
marķējumā jābūt 
norādītam uzņēmuma 
nosaukumam un 
faktiskajai adresei

Pielikums 1
5.aile

Pēc dotā preces parauga 
izglītojamie ieraksta tabulā 
preces ražotāja, iepakotāja, 
izplatītāja faktisko adresi



Pārtikas preces partijas numurs
➢preces partijas numurs ir 

vienā laikā, vienādos 
apstākļos ražota, 
apstrādāta vai iepakota 
preču vienību grupa, kas 
tiek identificēta ar īpašu 
numuru vai arī preces 
ražošanas datumu, pirms 
cipariem liek burtu “L”

Pielikums 1
6.aile

Pēc dotā preces parauga 
izglītojamie ieraksta tabulā 
preces partijas numuru



Enerģētiskā un uzturvērtība
➢produkta enerģētisko un 

uzturvērtību norāda

100 g vai 100 ml produkta 

➢enerģētisko vērtību 
norāda kilodžolos (kl) un 
kilokalorijās  (kcal)

Pielikums 1
7.aile

Pēc dotā preces parauga 
izglītojamie ieraksta tabulā  
enerģetisko un uzturvērtību



Kas vēl var būt norādīts marķējumā
➢īpaši uzglabāšanas 

noteikumi,

➢preces izcelsmes 
vieta,

➢detalizēta 
lietošanas 
instrukcija,

➢cita informācija

Pielikums 1
Izglītojamie  aizpilda tabulā norādītās ailes

8. aile
Īpašie
uzglabāša
nas
noteikumi

9. aile
Preces 
izcelsmes 
vieta

10. aile
Lietošanas 
instrukcija

11.aile
Cita
informācija



Pielikums 1

Nr.p.
k

Marķējuma nosaukums Marķējums uz 
preces parauga

1. Preces tirdzniecības nosaukums

2. Preces sastāvdaļas

3. Svars neto vai tilpums

4. Derīguma termiņš

5. Ražotāja, iepakotāja vai pārdevēja nosaukums

6. Pārtikas preces partijas numurs

7. Enerģētiskā un uzturvērtība

8. Īpašie
uzglabāšanas noteikumi

9. Preces izcelsmes vieta

10. Lietošanas instrukcija

11. Cita informācija



Secinājumi 
Par:

 informāciju uz preces,

 preces lietošanu,

 uzglabāšanu   u.tt.



Uzdevums
Sagatavojiet prezentāciju 

ar 10-15 slaidiem  par:

➢ apzīmējumiem  uz  preces, 

➢ precēm, kuras bīstamas 
bērniem, neredzīgajiem 
cilvēkiem iesaiņojuma, 
izvietojuma plauktos 
noteikumiem ,

➢darbu prezentējiet mācību 
stundā

Piemēram:  



Vērtēšanas kritēriji

 darbs atbilst tēmai,  ir uzrādāti izmantotie avoti  – 5 punkti, 
neatbilst – 0 punkti,

 darbs  līdz 10 slaidiem – o punkti, 10-11 slaidi – 1 punkts, 
12 -13 slaidi - 2 punkti, 14- 15 slaidi – 5 punkti,

 secinājumi: 
✓ 1 secinājums - 1 punkts, 2 secinājumi – 2 punkti, 3  un 

vairāk – 5 punkti, 
 darba prezentācija – :
✓ saprotama, droša,   pareizi formulēta – 5 punkti,
✓ nepārliecinoša, ir  kļūdas – 3 punkti
✓ darbs ir iesniegts, bet netiek prezentēts – 0 punkti
Kopā: 20 punkti



Vērtēšanas  tabula

Punkti
1-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Izmantotā literatūra un  avoti 
 L.Brūvere Pārtikas produktu prečzinība 1.daļa 2006.

 B.Stetems Zini ko Tu pērc! 2012.

 http://www.ptac.gov.lv/lv/content/consumers

 www.pvd.gov.lv

 https://likumi.lv/ta/id/312695-precu-zimju-likums

 https://www.vestnesis.lv/ta/id/1029-partikas-precu-
markesanas-noteikumi

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/consumers
https://www.pvd.gov.lv/
https://likumi.lv/ta/id/312695-precu-zimju-likums
https://www.vestnesis.lv/ta/id/1029-partikas-precu-markesanas-noteikumi


Paldies par uzmanību!


