Materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku kontrole
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Kontrolei pakļauti:
1. visi materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku:
plastmasas un no pārstrādātas plastmasas (t.sk. poliamīda/ neilona un melamīna plastmasas virtuves piederumi)
keramikas
koka un korķa
stikla
metāla
papīra un kartona
kaučuka (lateksa)
silikona
tekstilmateriāla
vaska

2. saskarei ar pārtiku paredzētie:
tipogrāfijas krāsas
lakas un pārklājumi
aktīvie un viedie materiāli un izstrādājumi
adhezīvi
jonu apmaiņas sveķi
reģenerētas celulozes šķiedras,
kā arī jebkura to kombinācija kā iepakojuma materiāls vai izstrādājums, kas paredzēts saskarei ar pārtiku, piemēram: virtuves
trauki un piederumi, dārzeņu tīrīšanas un mazgāšanas iekārtas, iekārtas gaļas un kaulu sagriešanai, planetārie mikseri
(trauks+slotiņa), dārzeņu griežamās iekārtas, karstās šokolādes iekārtas, pankūku cepšanas iekārtas, gaļas maisīšanas iekārtas,
gaļas maļamās mašīnas, gastro šķēlētāji (slaiseri), mikseri piena kokteiļiem, kafijas dzirnaviņas, kafijas automāti, ledus ģeneratori,
Hot-Dog iekārtas, mīklas veltnētāji, mīklas dalītāji un apaļotāji, maizes cepšanas iekārtas, vafeļu cepšanas iekārtas, miltu sijāšanas
iekārtas, ledus smalcinātāji, ātrvārāmie katli, maizes griezēji, miklas mīcītāji, bāru kombaini, preses picām, sulu spiedes,
smalcinātāji, blenderi uc; ledusskapju, cepeškrāšņu, mikroviļņu krāšņu daļas, kas paredzētas saskarei ar pārtiku.

3. gumijas vai elastomēru knupīši un mānekļi
Par to, ka izstrādājums ir paredzēts saskarei ar pārtiku, liecina:
vārdi “saskarei ar pārtiku”

vai konkrētu norādi par to izmantojumu tādiem izstrādājumiem kā, piemēram, kafijas automāts, vīna pudele, zupas karote:
vai arī simbols

Kontrolei NAV pakļauti:
trauki, kas ir senlietas/antikvariāts
sabiedriskās vai privātās stacionārās ūdensapgādes iekārtas
pīpes un ūdenspīpju uzgaļi,
alkometru uzgaļi (trubiņas)
amuleti

Lai no trešajām valstīm varētu ievest materiālus un izstrādājumus, kas paredzēti saskarei ar pārtiku:
1. Uzņēmuma (LV importētāja) reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā (vienreizējais pasākums,kas jāveic, iesaistoties
materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku apritē), saskaņā ar 19.10.2011. MK noteikumu Nr. 808 "Noteikumi
par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku" 29. punktu.
2. Importa nosacījumu izpilde
3. Iepriekšējā paziņojuma sniegšana Vismaz 24 stundas pirms kravas plānotās uzrādīšanas PVD kontrolei uz robežas ir jāsniedz
iepriekšējais paziņojums TRACES NT sistēmā aizpildot VSID-D I daļu.
Robežkontroles punkti un to darba laiki
Robežkontroles punktu adreses
Sūtījumu kontroles maksa (saskaņā ar 17.12.2019. MK noteikumu Nr. 681 “Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic
maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem” ) 6.
punktu un 3. pielikumu)

https://www.pvd.gov.lv/lv/materialu-un-izstradajumu-kas-paredzeti-saskarei-ar-partiku-kontrole

