
GARŠĪGIE
LIKUMI

Trīs mācību stundas par aktuāliem jautājumiem
pārtikas drošuma jomā Eiropas Savienībā:

I E PA Z Ī S T O T I E S  A R  M Ā C Ī B U  M AT E R I Ā L U : 

NOSKAIDRO,
kas ir ģenētiski modificēta 

pārtika un vai tā ir sastopama 
Latvijā? 

GŪSTI PRIEKŠSTATU
kā Eiropas Parlamenta lēmumi 
uzlabo alerģisku cilvēku dzīves 

kvalitāti? 

UZZINI,
kas ir jaunā pārtika un vai tā 

var uzlabot Latvijas iedzīvotāju 
veselību? 

IZPROTI
par lēmējinstitūciju, valsts, pašvaldību un ēdināšanas nozares speciālistu lomu rūpēs par drošu 

pārtiku Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem. 

ALERGĒNI PĀRTIKĀ

ĢENĒTISKI MODIFICĒTIE ORGANISMI

JAUNĀ PĀRTIKA



 Nodarbība: 
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Nodarbība: ALERGĒNI PĀRTIKĀ

Sagaidāmie 
mācīšanās 
rezultāti:

Nepieciešamie 
materiāli: 

•	 Zina,	kāpēc	rodas	alerģija	no	pārtikas	produktiem.

•	 Prot	izveidot	ēdienkarti,	kurā	nav	alerģiju	izraisoši	pārtikas	produkti.

•	 Prot	norādīt	alerģiju	izraisošas	ēdiena	sastāvdaļas	ēdienkartē	atbilstoši	
Eiropas	Parlamenta	apstiprinātajiem	noteikumiem.

izdrukāti	 1.	 pielikuma	materiāli,	 katram	pārim	 izdrukāta	 darba	 lapa	 (2.	
pielikums),	katram	pārim	izdrukāta	recepte	(3.	pielikums),	šķēres,	 līme,	
līmmasa,	balts	papīrs.

Alergēni šī materiāla nozīmē - ir gan īstie alergēni, gan citas vielas, kuras var izraisīt intoleranci (nepanesamību).

I daļa (15 – 20 min.)
1.	Skolotājs	iepazīstina	ar	stundas	tēmu	un	pastāsta,	ka	Eiropas	Parlaments	pieņem	virkni	lēmumus1,	kas	
ietekmē	Eiropas	Savienības	iedzīvotāju	dzīvi,	tostarp	lēmumus	ar	mērķi	veicināt	sabiedrības	veselību	
un	pārtikas	drošumu.	Pieņemtie	likumi	(pieņem	abi	ES	likumdevēji	–	Eiropas	Parlaments	un	ES	Padome)	
ir	saistoši	visām	ES	dalībvalstīm.	Eiropas	Parlamentā	ir	751	deputāts,	no	tiem	Latvijas	intereses	pārstāv	
8	deputāti,	kurus	 ievēlējuši	Latvijas	pilsoņi.	Eiropas	Parlaments	 ir	vienīgā	tieši	 ievēlētā	 institūcija	ES.	
Galvenās	EP	funkcijas	ir	likumdošana,	parlamentārā	kontrole,	starptautiskas	vienošanās	un	budžets.

2.	Skolotājs	izstāsta,	ka	alerģijas	var	būt	bīstamas	veselībai	un	pat	dzīvībai.	Eiropas	Alerģiju	un	Klīniskās	
Imunoloģijas	akadēmija	(European	Academy	of	Allergy	and	Clinical	Immunology)	savā	mājas	lapā	pauž,	
ka	vairāk	nekā	150	miljoni	ES	iedzīvotāju	cieš	no	dažādām	alerģijām2,	t.sk.	17	miljoniem	ES	iedzīvotāju	ir	
pārtikas	alerģijas,	3,5	miljoni	no	viņiem	ir	jaunāki	par	25	gadiem,	savukārt	bērniem	līdz	5	gadu	vecumam	
alerģiju	skaits	10	gadu	laikā	ir	dubultojies.	

Alerģisku	reakciju	izplatība	tiek	saistīta	ar	daudziem	faktoriem:	dzīvesveida	un	ēšanas	paradumu	maiņu,	
ekoloģiskās	situācijas	pasliktināšanos,	sadzīves	ķīmijas	pārmērīgu	izmantošanu,	smēķēšanu	un	stresu,	
turklāt	viens	no	būtiskākajiem	alerģijas	riska	faktoriem	ir	iedzimtība:	varbūtība,	ka	diviem	alerģiskiem	
vecākiem	piedzims	bērns	ar	alerģisku	reakciju,	ir	pat	60	–	70	procentu.	Lai	gan	daudzi	pārtikas	produkti	
vai	pārtikas	produktu	grupas	var	 izraisīt	 alerģisku	 reakciju,	 14	no	 tiem	 ir	 atzīti	 par	visbiežāk	alerģiju	
izraisošiem	ES.	

Eiropas	 Parlaments	 izlēmis,	 ka	 šiem	 produktiem	 jābūt	 obligāti	 	 izceltiem	 pārtikas	 marķējumā	 kā		
alergēniem3.

Nodarbības norise:

1	Sk.	5.pielikumā	Infografiku	par	lēmumu	pieņemšanu	Eiropas	Savienībā.
2	http://www.eaaci.org/outreach/european-union-activities/3313-eu-interest-group.html.	
3	Regula	1169/2011	II	pielikums
4	Alergēns	–	viela,	kas,	mijiedarbojoties	ar	organisma	imūnsistēmu,	izraisa	alerģisku	reakciju.	
5	Anafilakse	–	vispārēja	tūlītēja	potenciāli	dzīvību	apdraudoša	alerģiska	reakcija,	kurai	raksturīgs	vispārējs	ādas	piesārtums,	pēkšņs	asinsspiediena	kritums,	elpceļu	
spazmas	(grūtības	runāt	vai	norīt),	sirdsdarbības	izmaiņas,	nelabums	un	vemšana.	
6	Sk.	shēmu,	kur	skaidrota	alerģiskas	reakcijas	rašanās	un	darbība:	http://www.efanet.org/get-advice/allergy	
7	Pārtikas	intolerance	–	nevēlama	reakcija	pret	pārtiku	vai	tās	ķīmisku	sastāvdaļu,	kuras	pamatā	var	būt	produkta	sagremošanai	nepieciešamā	enzīma	iztrūkums	
(laktozes	jeb	piena	cukura	nepanesība),	jutība	pret	pārtikas	piedevām	(sulfīti	kā	konservanti	žāvētos	augļos,	konservos	un	vīnā),	celiakija	(glutēna	(sastopams	
graudaugos))	nepanesība.	

Visu	pārtikas	alerģiju	cēlonis	 ir	 imūnās	sistēmas	paaugstināta	 jūtība	pret	kādas	vielas	olbaltumu,	ko	
imūnā	sistēma	kļūdaini	atpazīst	kā	kaitīgu	jeb	svešu,	stimulējot	organismu	ražot	imūnglobulīna	E	(Ig	
E)	antivielas,	lai	neitralizētu	šo	svešo	olbaltumu	jeb	alergēnu4.	Nākošreiz	saskaroties	ar	šo	olbaltumu,	
organisms	 to	 atpazīst	 un	 producē	 alerģiskas	 reakcijas	 –	 tekošu	 degunu,	 niezošas	 acis,	 sausu	 rīkli,	
izsitumus	un	nātreni,	apgrūtinātu	elpošanu	un	pat	anafilaksi5		–	lai	apstādinātu	saskarsmi	ar	šo	vielu	un	
mazinātu	tās	potenciāli	negatīvo	ietekmi6.	

Daļu	organisma	reakciju	pret	pārtikas	produktiem	izsauc	pārtikas	intolerance7	(nepanesība)	nevis	alerģija,	
taču	tām	ir	līdzīgas	pazīmes	un	simptomi,	tāpēc	iespējams	tās	sajaukt.		
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3.	Audzēkņi	sadalās	pāros.	Katrs	pāris	saņem	informatīvo	materiālu	(1.	pielikums)	par	vienu	pārtikas	
produkta	izraisītu	alerģiju.	Pāris	iepazīstas	ar	materiālu	un:

•	 novērtē	konkrētā	pārtikas	produkta	izraisītās	alerģijas	bīstamību,

•	 atrod	pārtikas	produktu	un	ēdienu	nosaukumus,	kuri	satur	alerģiju	izraisošo	pārtikas	
produktu,

•	 novērtē,	cik	grūti	cilvēkam	ikdienā	paēst,	ja	viņam	ir	alerģija	uz	konkrēto	pārtikas	produktu.

4.	Audzēkņi	aizpilda	darba	lapas	(skat.	2.	pielikumu),	piestiprina	ar	līmmasu	pie	sienas.	Skolotājs	dod	
laiku	iepazīties	ar	citu	pāru	veikumu.	

II daļa (10 – 15 min.)

1.	 Skolotājs	 izstāsta,	 ka	 tā	kā	alergēni	var	 izraisīt	 bīstamas	veselības	problēmas	un	pat	 izraisīt	nāvi,	
Eiropas	Parlaments	jau	2011.	gadā	nolēma8,	ka	sākot	ar	2014.	gada	31.	decembri.	alergēniem	jābūt	
izceltiem	starp	produkta	sastāvdaļām	īpašā	fontā9,	 lai	pircējs	vienā	acumirklī	var	 iegūt	 informāciju	
par	produktu.	Jaunie	noteikumi	tāpat	paredz,	ka	informācija	par	alergēniem	jānorāda	arī	nefasētiem	
produktiem,	piemēram,	pārtikai,	ko	piedāvā	restorānos	vai	ēdnīcās.	

2.	Audzēkņi	 saņem	 ēdiena	 recepti10.	 Pēc	 iepazīšanās	 ar	 to,	 jāizveido	 ieraksts	 restorāna	 ēdienkartē,	
atbilstoši	norādot	alergēnus	šajā	ēdienā	(skat.	3.	pielikumu).	Uzdevuma	veikšanai	izmanto	pie	sienas	
piestiprinātās	 darba	 lapas,	 kā	 arī	 skolotāja	 iepriekš	 stāstīto	 informāciju	 par	 14	 visbiežāk	 alerģiju	
izraisošajiem	produktiem.

3.	Apspriež	dažus	ierakstus.	Ja	nepieciešams,	koriģē	tos,	lai	atbilstu	noteikumiem.

III daļa – mājas darba uzdošana (5 – 7 min.)

1.	 Skolotājs	aicina	audzēkņus	sadalīties	grupās	pa	3	–	4	cilvēkiem	un	iztēloties,	ka	viņi	ir	kāda	restorāna	
(konditorejas,	kafejnīcas)	īpašnieki	un	vienlaikus	darbinieki.	

2.	Audzēkņi	 iepazīstas	ar	mājas	darbu	(4.	pielikums11)	un	vienojas	par	 tā	veikšanu	(ko	kurš	darīs,	kā	
organizēs	kopīgo	darbu).

8	Sk.	5.pielikumā	Infografiku	par	lēmumu	pieņemšanu	Eiropas	Savienībā.
9	 Eiropas	 Parlamenta	 un	 Padomes	 Regula	 (ES)	 Nr.	 1169/2011:	 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=LV;	 plašāka	
informācija:	http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm	
10	Lai	taupītu	papīru,	recepti	var	rādīt	ar	projektoru,	tomēr	izdrukāta	recepte	ļauj	audzēkņiem	vieglāk	strādāt	ar	tekstu,	piemēram,	pasvītrojot	svarīgāko.
11	Skolotājs	papildina	vai	pārveido	mājas	darba	nosacījumus,	atbilstoši	profesionālās	izglītības	programmas	specifikai.	Pēc	skolotāja	izvēles	var	aicināt	audzēkņus	
arī	pagatavot	kādu	no	ēdienkartē	iekļautajiem	ēdieniem.

Nodarbība: ALERGĒNI PĀRTIKĀ
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1. pielikums

Alerģija pret olām

Olas	ir	viens	no	biežākajiem	pārtikas	alerģijas	izraisītājiem,	īpaši	bērniem.

Pēc	olas	vai	olas	komponentus	saturoša	produkta	lietošanas	uzturā	alerģiska	reakcija	parasti	parādās	
dažu	 minūšu	 līdz	 dažu	 stundu	 laikā.	 Pazīmes	 un	 simptomi	 var	 būt	 dažāda	 smaguma.	 Tie	 var	
izpausties	kā	ādas	nieze,	nātrene,	vemšana	vai	deguna	dobuma	iekaisums.	Retāk	olu	alerģija	var	
izsaukt	anafilaksi	—	spēcīgu,	dzīvību	apdraudošu	imūno	reakciju,	kam	raksturīgi	elpošanas	traucējumi,	
asinsrites	un	sirdsdarbības	traucējumi	un	izsitumi.	

Gan	olas	 dzeltenums,	 gan	 baltums	 satur	virkni	 olbaltumu,	 kas	var	 izraisīt	 alerģiju,	 tomēr	 biežāk	
alerģiju	izraisa	tieši	olas	baltums.	Dažiem	cilvēkiem	piedevām	vistu	olu	alerģijai	 ir	alerģija	arī	uz	
citu	 putnu	olām	 –	 pīļu,	 tītaru,	 zosu,	vai	paipalu	olām.	Citiem	cilvēkiem,	kas	cieš	no	olu	alerģijas,	 ir	
alerģija	arī	uz	vistu	gaļu.	To	sauc	par	putnu	-	olu	sindromu.

Kā izvairīties no olu lietošanas uzturā

•	 Organismu	no	t.s.	olu	alerģijas	var	pasargāt,	pilnībā	atsakoties	no	olu	un	olas	saturošu	produktu	
lietošanas	uzturā.	Taču	 tas	varētu	būt	 īsts	 izaicinājums,	 jo	 olas	 ir	 bieži	 sastopams	pārtikas	
produktu	komponents.

•	 Olas	 satur	 zefīrs,	majonēze,	 bezē,	 cepumi,	 cepamais	 pulveris,	 smalkmaizītes,	 kūkas,	miltu	
izstrādājumi,	 dažādi	 krēmi,	 suflē,	 konfektes,	 želejkonfektes,	 saldējums,	 dažādi	 maisījumi,	
sviesti	un	mērces,	glazūras,	pārstrādāta	gaļa,	gaļas	rulete	un	frikadeles,	gaļa	vai	zivs	cepta	
sviestā,	 pudiņi,	 salātu	 mērces,	 dažāda	 veida	 makaroni,	 alus	 un	 kapučīno,	 olu	 liķieris	 un	
atsevišķi	vīni.	

•	 Ir	arī	tik	jūtīgi	cilvēki,	kuriem	alerģisku	reakciju	uz	olām	var	izraisīt	tikai	ādas	saskare	ar	olu,	
tādēļ	alerģiskiem	cilvēkiem	jācenšas	izvairīties	no	jebkādas	saskares	ar	tām,	neaiztieciet	tās	
ar	rokām	vai	neaiztieciet	olu	saturošus	produktus.

•	 Olu	olbaltumiem	ir	vairāki	nosaukumi,	kurus	izmanto	ražotāji,	norādot	tos	produkta	sastāvā	
uz	marķējuma:	albumīns	(Albumin),	globulīns	(Globulin),	lecitīns	(Lecithin),	livetīns	(Livetin),	
lizozīms	 (Lysozyme),	 Simplesse,	 Vitellin,	 vārdi,	 kas	 sākās	 ar	 „ova”	 vai	 „ovo”,	 piemēram,	
ovalbumīns	vai	ovoglobulīns.

	
Izmantota informācija no:
•	http://www.eaaci.org/patients/allergic-and-immunologic-diseases-and-causes/allergens-and-triggers/egg.html
•	http://www.eaaci.org/patients/
•	http://www.efanet.org/get-advice/allergy	
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1. pielikums

Alerģija pret zivīm

Zivis	un	vēžveidīgie	ir	otrs	biežākais	produkts	pēc	riekstiem,	kas	izraisa	anafilaksi,	un	parasti	alerģija	uz	
zivīm	saglabājas	visa	mūža	garumā.	Visbiežāk	alerģisku	reakciju	izsauc	svaiga	zivju	gaļa.	Tomēr	alerģija	
ir	iespējama	arī	uz	zivju	želatīnu,	kas	sastāv	no	zivs	ādas	un	kauliem.	Arī	zivju	eļļu	ir	vēlams	izslēgt	no	
uztura:	kaut	arī	eļļa	kā	tāda	nesatur	olbaltumus,	tomēr	bieži	vien	tur	ir	sīkas	zivju	olbaltuma	daļiņas.

Visbiežāk	alerģijas	izraisa	lasis,	tuncis,	āte,	taču	vairāk	nekā	pusei	no	cilvēkiem,	kam	ir	alerģija	uz	viena	
veida	zivīm,	ir	alerģija	arī	uz	citām,	tādēļ	no	uztura	labāk	izslēgt	visa	veida	zivis.	Zivis	un	vēžveidīgie	
neietilpst	radniecīgās	dzimtās,	tādēļ	cilvēkiem,	kuriem	ir	alerģija	pret	zivīm,	varētu	nebūt	alerģija	pret	
vēžveidīgajiem.	

Kā izvairīties no zivju lietošanas uzturā

•	 Lai	 izvairītos	no	zivju	 lietošanas	uzturā,	 ļoti	uzmanīgi	 lasiet	marķējumā	sniegto	 informāciju	
par	produkta	sastāvu,	kā	arī	iepazīstieties	ar	to	katru	reizi	pirms	lietošanas,	jo	pārtikas	ražotāji	
mēdz	mainīt	produktu	receptes.	

•	 Ieturot	maltīti	ārpus	mājām,	cilvēkiem	ar	zivju	alerģiju	vajadzētu	uztraukties	par	to,	vai	
ēdiens,	kurā	nav	norādīta	zivju	klātbūtne,	tomēr	nav	saskāries	ar	tām,	piemēram,	gatavojot	
ēdienu	 tajos	 pašos	 traukos,	 kur	 iepriekš	 gatavotas	 zivis.	 Aptuveni	 15%	 cilvēku	 ar	 alerģiju	
pret	zivīm	reakciju	var	izraisīt	 izgarojumi	un	tvaiki,	kas	rodas	zivju	produktu	pagatavošanas	
laikā,	īpaši	–	grilējot.	Zivis	un	vēžveidīgie	karsēšanas	procesā	izdala	amīnus	–	neliela	izmēra	
olbaltumus,	kas	viegli	nokļūst	elpceļos	un	plaušās,	tādējādi	izraisot	alerģisku	reakciju.

•	 Jūras	produktu,	kā	arī	Ķīnas,	Āfrikas,	 Indonēzijas,	Taizemes	un	Vjetnamas	nacionālo	ēdienu	
restorāni	tiek	 ierindoti	kā	augsta	riska	vietas,	kur	krusteniskā	piesārņojuma12	dēļ	pasūtītajā	
ēdienā	var	nonākt	zivju	niecīgas	daļiņas.	

•	 Bieži	zivju	daļiņas	(anšovus)	satur	Cēzara	salāti	un	Cēzara	mērce.

Izmantota informācija no:
•		http://www.eaaci.org/patients/allergic-and-immunologic-diseases-and-causes/allergens-and-triggers/fish.html
•	http://www.eaaci.org/patients/
•	http://www.efanet.org/get-advice/allergy	

12	Krusteniskais	piesārņojums	ir	vielas	(pārtikas	alergēna)	nokļūšana	pārtikā,	kurā	normāli	tai	nevajadzētu	būt.	Krusteniskā	piesārņojuma	rezultātā	pārtika,	kurai	
nebūtu	jāsatur	alergēnu,	kļūst	bīstama	alerģiskiem	cilvēkiem.	Krusteniskais	piesārņojums	var	notikt:	pārtikas	ražošanas	procesā	caur	aprīkojumu,	kuru	izmanto	arī	
citu	produktu	ražošanā;	mazumtirdzniecībā,	caur	koplietojamo	aprīkojumu,	piemēram,	ja	dažādi	produkti	tiek	griezti	ar	vienu	nazi,	cirtni	utt.;	uztura	pagatavošanas	
laikā	mājās	vai	sabiedriskās	ēdināšanas	uzņēmumā	caur	galda	piederumiem	vai	rokām.	Šādā	veidā	sezama	sēklas	var	nonākt	citos	ēdienos.
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1. pielikums

 Alerģija pret vēžveidīgajiem

Alerģija	uz	vēžveidīgajiem	–	ēdamiem	gliemežiem,	kas	apdzīvo	sauszemi	un	ūdeņus,	gliemenēm	(t.sk.	
austerēm,	 bezzobēm),	vēžiem,	 krabjiem,	 garnelēm,	 astoņkājiem	un	 kalmāriem	 -	 ir	 viena	 no	 biežāk	
sastopamām	pārtikas	alerģijām.	Dažiem	cilvēkiem	ir	alerģija	tikai	uz	vienu	veidu,	tādēļ	pārējos	var	droši	
lietot	uzturā,	tomēr	ir	arī	cilvēki	kam	ir	jāatsakās	no	visiem	vēžveidīgajiem.	

Kā izvairīties no vēžveidīgajiem uzturā:

•	 Ja	jums	ir	alerģija	uz	vēžveidīgiem,	vienīgais	profilakses	veids	ir	to	izslēgšana	no	uztura.	Pat	
nenozīmīgas	vēžveidīgo	daļiņas	var	izsaukt	spēcīgu	alerģisku	reakciju.	Par	laimi	vēžveidīgos	
reti	 izmanto	 kā	 citu	 produktu	 sastāvdaļu,	 tādēļ	 izvairīties	 no	 to	 lietošanas	 uzturā	 nav	 tik	
sarežģīti.

•	 Esiet	ļoti	uzmanīgi,	ieturot	maltīti	ārpus	mājām,	jo	sabiedriskās	ēdināšanas	iestādēs	eksistē	
paaugstināts	krusteniskā	piesārņojuma	risks:	pat	tad,	ja	nepasūtat	vēžveidīgos,	iespējams,	ka	
izvēlētais	ēdiens	tika	smalcināts	ar	to	pašu	nazi	vai	pagatavots	tajā	pašā	pannā,	kuru	lietoja	
pirms	tam,	pagatavojot	arī	vēžveidīgos.

•	 Sevišķi	uzmanīgiem	jābūt	zivju	restorānos.	Zivis	un	vēžveidīgie	ir	bioloģiski	atšķirīgi,	tādēļ	pie	
vēžveidīgo	alerģijas	jums	var	arī	nebūt	alerģijas	uz	zivīm,	tomēr,	ieturot	maltīti	zivju	restorānā,	
krusteniskā	piesārņojuma	iespēja	ar	vēžveidīgo	niecīgām	daļiņām	ir	ļoti	augsta.

•	 Rūpīgi	 lasiet	marķējumu.	 Izlasiet	 tos	 rūpīgi	pirms	katras	 lietošanas	 reizes,	 jo	 ražotāji	 ik	pa	
laikam	var	mainīt	savas	receptes.

•	 Ieturiet	distanci.	Dažiem	cilvēkiem	ir	tik	spēcīga	reakcija	uz	vēžveidīgiem,	ka	alerģisku	reakciju	
var	izraisīt	pat	vēžveidīgo	daļiņas,	kas	caur	elpošanas	ceļiem	nonāk	no	vēžveidīgo	gatavošanas	
procesā	gaisā	nonākušiem	garaiņiem.

•	 Nelietojiet	koraļļu	kalciju.	Koraļļu	kalcijs,	kas	nāk	no	okeāna	koraļļu	rifiem,	var	izraisīt	alerģisku	
reakciju,	tādu	kā	nātreni,	elpošanas	problēmas	un	pietūkumu	cilvēkiem	ar	vēžveidīgo	alerģiju.	
Esiet	uzmanīgi	arī	ar	glikozamīnu,	ko	izmanto	kā	pārtikas	bagātinātāju	artrīta	profilaksei	un	
ārstēšanai:	to	iegūst	no	krabju,	vēžu	vai	garneļu	čaulām.	Parasti	tas	neizsauc	alerģisku	reakciju,	
bet	zinātniski	nav	pierādīts,	ka	to	var	droši	lietot	cilvēki	ar	alerģiju	uz	vēžveidīgiem.

Izmantota informācija no:
•	http://www.eaaci.org/patients/allergic-and-immunologic-diseases-and-causes/allergens-and-triggers/seafood.html
•	http://www.eaaci.org/patients/
•	http://www.efanet.org/get-advice/allergy	
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1. pielikums

Alerģija pret riekstiem

Alerģiska	 reakcija	 (piemēram,	pret	zemesriekstiem)	var	strauji	progresēt	anafilaksē.	Tieši	 t.s.	 riekstu	
alerģija	visbiežāk	no	visām	alerģijām	var	beigties	letāli.

Alerģiska	reakcija	var	sākties,	ieelpojot	zemesriekstu	putekļus,	piemēram	–	atrodoties	tuvu	cilvēkiem,	
kuri	 ēd	 zemesriekstus.	 Zemesrieksti	visbiežāk	 tiek	grauzdēti,	 un	 tiek	uzskatīts,	 ka	 tieši	 grauzdēšana	
varētu	pastiprināt	to	alerģiskumu.	Savukārt,	rafinētā13	ziemesriekstu	eļļā	varētu	gandrīz	nebūt	alerģiskas	
reakcijas	izraisošu	olbaltumu.	

Kā izvairīties no riekstu lietošanas uzturā

•	 Vienīgais	veids,	 kā	pasargāt	 sevi	no	alerģiskās	 reakcijas,	 ir	 izslēgt	pilnīgi	visus	 riekstus	un	
riekstus	saturošus	produktus	no	sava	uztura.	Tas	nav	tik	vienkārši,	jo	mūsdienās	ļoti	daudzi	
rūpnieciski	ražoti	pārtikas	produkti	satur	riekstu	daļiņas.

•	 Atcerieties	arī	to,	ka	daudzi	produkti	var	saturēt	riekstu	daļiņas,	ja	tiek	pagatavoti	turpat,	kur	
rieksti	vai	produkti,	kuru	sastāvā	ir	rieksti.	Lai	notiktu	alerģiska	reakcija,	var	pietikt	ar	pavisam	
niecīgu	rieksta	olbaltuma	daļiņu.

•	 Riekstu	olbaltumvielu	avoti:	

–	 Zemesriekstu	 produkti:	 zemesriekstu	 eļļa,	 zemesriekstu	 sviests,	 zemesriekstu	 milti,	
sālītie	riekstiņi,	riekstu	maisījumi,	rūpnieciski	ražoti	produkti	ar	riekstu	garšu,	konfektes,	
šokolāde	(konfektes,	tāfelītes).

–	 Zemesriekstus	saturošās	sastāvdaļas:	hidrolizēti	augu	valsts	olbaltumi,	hidrolizēti	dārzeņu	
olbaltumi,	marcipāns.

–	 Citi	 rieksti:	 mandeles,	 Brazīlijas	 rieksti,	 Indijas	 rieksti,	 makadāmijas	 jeb	 Kvīnslendas	
rieksti,	dižlazdu	rieksti,	lazdu	rieksti,	pekanrieksti,	pistācijas	rieksti,	valrieksti.

–	 Dažādus	riekstus	saturošie	produkti:	marcipāns/mandeļu	pasta,	nuga14,	mākslīgie	rieksti,	
riekstu	 sviests,	 riekstu	 eļļa,	 riekstu	 pasta,	 riekstu	 ekstrakti,	 riekstu	maisījumi,	 nuga,	
Āfrikas,	Ķīnas,	Taizemes	nacionālie	ēdieni,	cepumi,	konfektes,	konditorejas	izstrādājumi,	
graudu	maize,	saldējums,	saldētie	deserti,	salātu	mērces.	

–	 Riekstu	olbaltumus	var	saturēt	arī	pārtikas	piedevas,	kas	nodrošina	pārtikas	produktam	
riekstu	garšu	vai	smaržu.

Izmantota informācija no:
•	http://www.eaaci.org/patients/allergic-and-immunologic-diseases-and-causes/allergens-and-triggers/nuts-and-seeds.html
•	http://www.eaaci.org/patients/allergic-and-immunologic-diseases-and-causes/allergens-and-triggers/legumes-incl-
peanuts.html	
•	http://www.eaaci.org/patients/
•	http://www.efanet.org/get-advice/allergy	

13	Rafinēta	eļļa	-	apstrādāta	augstā	temperatūrā	un	attīrīta.
14	Nuga	ir	salda	masa,	kas	tiek	gatavota	no	cukura,	medus	un	ceptiem	riekstiem.	
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1. pielikums

Alerģija pret soju

Soja	un	sojas	pupiņu	produkti,	ir	viens	no	biežākajiem	alerģiju	cēloņiem	bērniem.	Daudzos	gadījumos	
t.s.	sojas	alerģiju	izprovocē	zīdaiņu	sojas	piena	maisījumi.	Lai	gan	lielākajai	daļai	šo	bērnu	alerģija	pāriet	
līdz	trīs	gadu	vecumam,	sojas	alerģija	var	arī	nepāriet	un	pastiprināties	pieaugušā	vecumā.

Lielākajā	daļā	gadījumu	pazīmes	un	simptomi	ir	vāji.	Dzīvībai	bīstamo	anafilaksi	soja	izraisa	reti.	

Kā izvairīties no sojas lietošanas uzturā

•	 Zinātnieki	ir	identificējuši	vismaz	15	iespējamos	alergēnus	sojas	olbaltumā,	kas	nāk	no	sojas	
pupiņām.	Precīzs	mehānisms	 tam,	kā	sojas	olbaltums	 izraisa	alerģisku	 reakciju	organismā,	
vēl	nav	zināms.	Vienīgā	iespēja	izvairīties	no	sojas	alerģijas	ir	izslēgt	soju	un	soju	saturošus	
produktus	no	sava	uztura.	

•	 Marķējumā	var	tikt	norādīta	soja	ar	dažādiem	nosaukumiem:	soja,	sojas	pupas,	glicīns;	angļu	
valodā:	soy,	soya,	soybeans,	Glycine	max.

•	 Daži	sojas	produkti	parasti	neizsauc	alerģiju,	piemēram,	sojas	eļļa	vai	mērce,	 jo	rūpnieciski	
apstrādājot	 soju,	 tiek	 rūpīgi	 atdalīti	 sojas	 olbaltumi,	 savukārt	 citi	 sojas	 produkti	 ir	 kļuvuši	
populāri,	 jo	 neapšaubāmi	 labvēlīgi	 ietekmē	 organismu.	 Tos	 ir	 viegli	 atpazīt	 un	 izslēgt	 no	
uztura.	

•	 Sojas	avoti:	

–	 Soju	bieži	lieto	arī	kā	sastāvdaļu	pārtikas	produktiem.	Bieži	šie	pārtikas	produkti	ir	gaļas	
produkti	un	gaļas	atdarinājumi,	maize,	cepumi,	bulciņas,	kūciņas,	konfektes,	saldējumi,	
deserti,	garšvielas,	sviesta	aizvietotāji	u.c.

–	 Produkti,	 kur	 soja	 ir	 kā	 galvenā	 sastāvdaļa:	 tofu	 siers,	miso	 pasta15,	 natto	 pupiņas16,	
sojas	mērce	(shoyu,	tamari),	sojas	milti,	sojas	rieksti,	sojas	piens,	sojas	asni,	edamame	
pupiņas17.	

–	 Slēptie	sojas	avoti:	hidrolizēts	dārzeņu	olbaltums	(HVP),	strukturēts	dārzeņu	olbaltums	
(TVP),	 lecitīns,	 monodiglicerīdimononātrija	 glutamāts	 (MSG),	 augu	 eļļa,	 vitamīns	 E,	
dabīgās	krāsvielas,	dārzeņu	buljons,	košļājamā	gumija,	dārzeņu	ciete.

Izmantota informācija no:
•	http://www.eaaci.org/patients/allergic-and-immunologic-diseases-and-causes/allergens-and-triggers/legumes-incl-peanuts.html	
•	http://www.eaaci.org/patients/
•	http://www.efanet.org/get-advice/allergy	

15	Miso	pasta	tiek	iegūta,	fermentējot	sojas	pupiņas	un	iegūto	produktu	sajaucot	ar	ūdeni	un	sāli.	Visbiežāk	to	izmanto	kā	buljona	bāzi	miso	zupas	pagatavošanai.	
16	Natto	–	fermentētas	jeb	ieskābētas	sojas	pupiņas,		ko	Japānā	tradicionāli	ēd	ar	rīsiem.	
17	Uzkoda,	ko	gatavo	no	gatavību	nesasniegušām	sojas	pupiņām.
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1. pielikums

Alerģija pret pienu

Tā	sauktā	piena	alerģija	ir	viena	no	raksturīgākajām	pārtikas	alerģijām	bērniem.	Tomēr	75%	bērnu	ar	
govs	piena	alerģiju	uzturā	var	lietot	vārītu	pienu.	Parasti	tieši	govs	piens	izraisa	piena	alerģiju,	bet	arī	
aitas,	kazas	un	bifeļu	piens	var	būt	alerģisks.	Bērni,	kuri	ir	alerģiski	pret	govs	pienu,	parasti	ir	alerģiski	
arī	uz	sojas	pienu.	Govs	piena	vietā	var	izmantot	kokosriekstu,	mandeļu	vai	auzu	pienu.

Piena	alerģija	anafilaksi	izsauc	reti.

Kā izvairīties no piena lietošanas uzturā

•	 Ir	 divi	 govs	 piena	 olbaltumu	 tipi,	 kas	 var	 izraisīt	 alerģisku	 reakciju:	 kazeīns	 (veido	 piena	
koloidālo	daļu)	un	sūkalas	(veido	piena	šķidro	daļu).	Alerģija	var	izpausties	gan	uz	vienu	no	
šiem	piena	olbaltumiem,	gan	arī	uz	abiem	kopā.	Šie	olbaltumi	var	atrasties	ne	vien	pienā,	bet	
arī	rūpnieciski	ražotos	pārtikas	produktos.	

•	 Vienīgā	 iespēja	 izvairīties	no	piena	alerģijas	 ir	 izslēgt	 pienu	un	pienu	 saturošus	produktus	
no	 sava	uztura.	Tas	varētu	būt	 diezgan	 sarežģīti,	 jo	 piens	 ir	viens	no	visbiežāk	 lietotajiem	
komponentiem	dažādos	produktos,	tādēļ	ļoti	uzmanīgi	lasiet	pārtikas	produktu	marķējumu.

•	 Piena	avoti:

–	 Alerģiju	izraisošie	piena	olbaltumi	atrodas	arī	piena	produktos:	jogurtos,	sierā,	sviestā,	
krējumā	 u.c.	 Grūtāk	 noteikt	 pienu	 saturošus	 produktus,	 ja	 piens	 ir	 pārtikas	 produkta	
tikai	viena	neliela	sastāvdaļa,	un	tā	var	atrasties	gan	desā,	gan	brokastu	pārslās,	gan	arī	
daudzos	citos	rūpnieciski	ražotos	produktos.

–	 Daži	 slēptie	 piena	 olbaltuma	 avoti:	 sūkalas,	 kazeīns,	 sastāvdaļas,	 kas	 sākas	 ar	“lakt”	
(piemēram,	laktoze,	laktāts),	konfektes	(šokolāde,	nuga18,	karameles),	taukus	aizstājošie	
produkti,	olbaltumvielu	pulveri,	hidrolizāti19.

–	 Pat	tad,	ja	pārtikas	produkta	marķējumā	ir	rakstīts	nesatur	pienu	(milk-free),	tas	vienalga	
var	saturēt	piena	olbaltumus,	 tādēļ	 lasiet	 ļoti	uzmanīgi	visu	uz	 iepakojuma	atrodamo	
informāciju	par	produktu	un	neskaidrību	gadījumā	sazinieties	ar	ražotāju.

–	 Esiet	 uzmanīgi,	 ēdot	 ārpus	mājām.	Pārliecinieties	par	 ēdiena	pagatavošanā	 lietotiem	
produktiem	(cepts	sviestā,	mērcēts	pienā	u.c.)!	

Izmantota informācija no:
•	http://www.eaaci.org/patients/allergic-and-immunologic-diseases-and-causes/allergens-and-triggers/cow-s-milk.html
•	http://www.eaaci.org/patients/
•	http://www.efanet.org/get-advice/allergy	

18	Nuga	ir	salda	masa,	kas	tiek	gatavota	no	cukura,	medus	un	ceptiem	riekstiem.
19	Hidrolizētas	olbaltumvielas	veidojas,	ķīmiskas	reakcijas	rezultātā	sadalot	lielas	olbaltumvielu	molekulas	mazākos	polipeptīdos.	Tās,	piemēram,	atrodamas	zīdaiņu	
mākslīgā	piena	maisījumos.
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1. pielikums

Alerģija pret sezama sēklām

Sezama	sēklas	ir	visalerģiskākās	no	visām	sēklām,	un	tās	var	izsaukt	anafilaktisku	reakciju.	Ja	cilvēkam	
ir	alerģija	uz	sezamu,	tas	nenozīmē,	ka	alerģija	noteikti	būs	arī	uz	citām	sēklām.

Sezama	sēklas	 tiek	 izmantotas	kulinārijā	 to	 izteikti	 riekstainās	garšas	dēļ.	Bieži	 tās	 tiek	pievienotas	
maizes	izstrādājumiem	–	bagetēm,	cepumiem,	maizes	stienīšiem.	Sezama	sēklas	mēdz	pievienot	suši	
un	bieži	atrodamas	salātos,	kas	īpaši	tipiski	Japānas	virtuvei.	Grieķi	pievieno	sezama	sēklas	kūkām,	bet	
meksikāņi	parasti	tās	izmato	mērču	pagatavošanai.	Kulinārijā	populāri	izmantot	arī	sezama	sēklu	eļļu.

Kā izvairīties no sezama lietošanas uzturā

•	 Uzmanīgi	 lasiet	 uz	 pārtikas	 produkta	 etiķetes	 sniegto	 informāciju,	 turklāt	 lasiet	 katru	 reizi	
pirms	produkta	lietošanas	uzturā,	jo	ražotāji	ik	pa	laikam	maina	to	receptes.	Nelietojiet	uzturā	
arī	pārtikas	produktus,	kur	marķējumā	ir	norādīts	„var	saturēt	nelielas	sezama	sēklu	daļiņas”.

•	 Marķējumā	var	 tikt	norādīti:	benne/benne	seed/benniseed,	gingelly/gingelly	oil,	 sesamol/
sesamolina,	Sesamum	indicum,	sim	sim,	tahina,	tahini,	til.

•	 Sezama	sēklu	avoti:

–	 Pārtikas	 produkti:	 miltu	 izstrādājumi	 (maize,	 cepumi,	 konditorejas	 izstrādājumi,	
smalkmaizītes);	maizes	drupatas,	maizes	stienīši,	graudaugi,	brokastu	pārslas,	musli20,	
pīrādziņi,	 humuss21,	 pikantās	 mērces,	 salātu	 mērces,	 gaļas	 mērce,	 marinādes,	 salāti,	
zupas,	garšvielas	un	garšvielu	maisījumi,	margarīns,	pārstrādāta	gaļa,	desas,	 sezama	
eļļa,	sezama	sāls	(gomasio),	dažādas	uzkodas	(čipsi,	konfektes,	graudu	pārslu	batoniņi,	
halva,	sālsstandziņas,	rīsu	plācenīši),	veģetārie	burgeri.

–	 Nepārtikas	 sezama	 sēklu	 avoti:	 lipīgi	 pārsēji,	 piemēram,	 plāksteri	 kosmētika,	 matu	
kopšanas	līdzekļi,	smaržas,	ziepes,	sauļošanās	krēmi,	medikamenti,	fungicīdi	(pretsēnīšu	
līdzekļi),	insekticīdi	(līdzekļi	pret	kukaiņiem),	lubrikanti,	ziedes,	eļļas,	dzīvnieku	pārtika.

Izmantota informācija no:
•	http://www.eaaci.org/patients/allergic-and-immunologic-diseases-and-causes/allergens-and-triggers/nuts-and-seeds.html
•	http://www.eaaci.org/patients/
•	http://www.efanet.org/get-advice/allergy	

20	Nuga	Musli	ir	(visbiežāk	auzu)	pārslu	un	žāvētu	augļu,	riekstu,	sēklu,	šokolādes,	u.tml.	maisījums.	
21	Humuss	ir	no	turku	zirņiem	saberzta	pasta,	kam	bieži	pievieno	arī	sezama	eļļu.
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1. pielikums

Alerģija pret graudaugu produktiem

Alerģija	 rodas	organisma	 imūnai	 sistēmai	pastiprināti	 reaģējot	uz	kviešu	olbaltumiem.	Tā	 ir	 izplatīta	
slimība	bērnu	vecumā,	kad	t.s.	kviešu	alerģijas	rezultātā	imūnā	sistēma	izstrādā	specifiskas	antivielas	
pret	 kviešu	 olbaltumu.	 Alerģija	 var	 izraisīt	 visdažādākos	 simptomus,	 ieskaitot	 nātreni,	 apgrūtinātu	
elpošanu	un	sliktu	dūšu.	Šī	alerģija	var	arī	būt	ļoti	spēcīga	un	izraisīt	anafilaksi	–	dzīvībai	bīstamu	imūno	
reakciju.	

Cilvēkiem	ar	kviešu	alerģiju	var	būt	arī	alerģija	uz	citu	graudu	olbaltumiem,	parasti	–	miežiem,	auzām	
un	rudziem.

Kviešu	alerģija	un	celiakija22	ir	divas	atšķirīgas	slimības.

Kā izvairīties no kviešu lietošanas uzturā 

•	 Vislabākā	un	visdrošākā	 iespēja	 izvairīties	no	kviešu	alerģijas	 ir	 izslēgt	 kviešus	un	kviešus	
saturošus	produktus	no	sava	uztura.	Tas	nav	vienkārši,	 jo	daudzi	 rūpnieciski	 ražoti	produkti	
satur	kviešu	olbaltumu,	 tādēļ	 ļoti	uzmanīgi	 jālasa	pārtikas	produktu	marķējums.	Daži	avoti	
ir	 labi	atpazīstami,	piemēram,	maize,	bet	 ir	 ļoti	daudz	citu	pārtikas	produktu,	kurus	atpazīt	
nemaz	nav	tik	viegli.

•	 Kviešu	avoti:

–	 Maize,	kūkas,	kēksi	cepumi,	brokastu	pārslas,	makaroni,	kuskuss,	alus.

–	 Hidrolizēti	dārzeņu	olbaltumi,	sojas	mērce,	garšvielas,	kečups,	gaļas,	krabju	vai	garneļu	
aizvietotāji	 (surogāti),	 kafijas	 aizvietotāji,	 gaļas	 produkti	 (piemēram,	 hamburgeru	
kotletes	vai	desas).

–	 Piena	 produkti	 (piemēram,	 saldējums),	 garšvielas,	 ciete,	 modificētā	 pārtikas	 ciete,	
košļājamā	gumija.

Izmantota informācija no:
•	http://www.eaaci.org/patients/allergic-and-immunologic-diseases-and-causes/allergens-and-triggers/cereals-and-grains.html	
•	http://www.eaaci.org/patients/
•	http://www.efanet.org/get-advice/allergy	

Pie	alerģiskajiem	produktiem	tiek	pieskaitīti	arī:	selerijas	un	to	produkti,	sinepes	un	to	produkti,	lupīna	
un	tās	produkti,	sēra	dioksīds	ar	ko	bieži	apstrādā	žāvētus	augļus.

22	Celiakija	ir	slimība,	kas	izpaužas	kā	glutēna	nepanesība.	Tā	ir	imūnās	sistēmas	reakcija	uz	lipekli	jeb	glutēnu,	kas	izraisa	tievo	zarnu	iekaisumu.	Šī	iekaisuma	dēļ	
netiek	pilnvērtīgi	uzsūktas	organismam	nepieciešamās	uzturvielas.	Cilvēkam	var	būt	abas	saslimšanas	kopā	-	kviešu	alerģija	un	celiakija.
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2. pielikums

Alerģija pret

Alerģijas bīstamība veselībai un dzīvībai

Ēdieni un pārtikas produkti, kas var saturēt 

Alerģijas izraisītais apgrūtinājums ēdiena izvēlei ikdienā

Rada	tikai	nelielu	apgrūtinājumu

Rada	tikai	nelielu	apgrūtinājumu

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Bieži	izraisa	anafilaktisko	šoku

Bieži	izraisa	anafilaktisko	šoku
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3. pielikums

Alergēnu norādīšana

1.	Iepazīsties	ar	mafinu	recepti	un	atrodi	tajā	sastāvdaļas,	kas	var	izraisīt	alerģiju!

2.	Iepazīsties	ar	Eiropas	Parlamenta	pieņemtajiem	noteikumiem23,	kas	nosaka,	kā	potenciāli	alerģiskās	
sastāvdaļas	norādāmas	uz	produktu	marķējuma	Eiropas	Savienības	dalībvalstīs:

•	 Informācijai	jābūt	norādītai	ar	pietiekoši	lieliem	burtiem.

•	 Informācijai	par	alergēniem	jābūt	izceltai,	izmantojot	citu	burtu	stilu,	izmēru	vai	fona	krāsu.

•	 Galvenais	nosacījums	–	patērētājam	šī	informācija	ir	viegli	pamanāma.

3.	Izveido	ierakstu	restorāna	ēdienkartē	par	mafiniem,	norādot	alergēnus	saturošas	sastāvdaļas,	atbilstoši	
Eiropas	Savienības	noteikumiem.

Recepte	no	http://www.receptes.lv/receptes/mafini-ar-sokoladi-no-ievas-virtuves/

Sastāvdaļas:

•	50	g	kviešu	milti

•	50	g	auzu	milti

•	150	g	skābais	krējums

•	1	ola

•	1	tējk.	cepamais	pulveris

•	70	g	brūnais	cukurs

•	2	tējk.	vaniļas	cukurs

•	50	g	sviests

•	70	g	šokolāde

•	1	tējk.	kanēlis

•	1	mazs	ābols

•	50	g	lazdu	rieksti

•	1	ēd.	k.	medus

Pagatavošana:	40	min.

1)	Bļodā	sajauc	sausās	sastāvdaļas:	abus	miltu	veidus,	
cepamo	pulveri,	cukuru,	vaniļas	cukuru,	kanēli.

2)	Citā	bļodā	sakuļ	olu,	iemaisa	krējumu	un	kausētu	
sviestu.

3)	Ābolu	nomizo,	izgriež	serdi,	sagriež	mazos	kubiņos.

4)	50	g	šokolādes	sakapā	gabaliņos.

5)	Miltu	maisījumu	kopā	ar	ābolu	un	šokolādes	gabaliņiem	
iemaisa	olas	un	krējuma	masā,	cenšoties	pārāk	nemaisīt.

6)	Masu	pilda	ietaukotās	veidnītēs	vai	tur	ievietotos	papīra	
groziņos,	ņemot	vērā,	ka	masa	cepoties	uzpūtīsies.

7)	Liek	formiņas	sakarsētā	krāsnī	200	grādu	temperatūrā,	
cep	apmēram	20	minūtes.

8)	Rupji	sakapā	lazdu	riekstus	un	pāri	palikušo	šokolādi,	
sajauc	ar	medu.

9)	Masu	pikās	liek	uz	ceptajiem	mafiniem	un	cep	vēl	5-8	
minūtes.	Izceptos	mafinus	pasniedz	atdzesētus.

23	http://www.europarl.lv/lv/jaunumi/jaunumi-2011/jaunumi-2011-july/press-release-2011-july-14.html	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	Regula	(ES)	Nr.	1169/2011:	
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=LV;

Plašāka	informācija:	http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm
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4. pielikums

Mājas darbs

1. Izpratne! Izlozējiet kādu no 1.pielikumā atrodamajām tēmām, patstāvīgi sagatavojiet un 
atraktīvi izskaidrojiet kursa biedriem!

2. Izveidojiet vizuāli pievilcīgu ēdienkarti. Norādiet alergēnus, atbilstoši EP noteikumiem!

Tajā	jābūt	iekļautiem:

1.	 ēdieniem,	kuros	ir	produkti,	kas	satur	pārtikas	alergēnus,

2.	ēdieniem	bez	pārtikas	alergēniem,	

3.	vismaz	2	zupām,	2	pamatēdieniem,	2	desertiem,	4	uzkodām.
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5. pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Priek likums ir pie emts
Kad Eiropas Parlaments un Padome ir apstiprin ju i likumdo anas
priek likuma gal go tekstu, abu iest u priek s d t ji un

ener lsekret ri to paraksta. P c tam to public  „Ofici laj  V stnes ”,
un tas k st ofici ls.

Regulas ir tie  veid  saisto as vis  Eiropas Savien b  no dienas,
kas noteikta „Ofici laj  V stnes ”.

Direkt vas paredz gala rezult tus, kas j sasniedz katr  dal bvalst ,
ta u auj valstu vald b m izlemt, k di likumi b tu j pie em, lai
sasniegtu paredz tos m r us. Katr  direkt v  tiek preciz ts
datums, l dz kuram j pie em attiec gie valsts ties bu akti.

L mumi attiecas uz konkr tiem gad jumiem, kuros iesaist tas
atsevi as iest des vai personas, un ir piln b  saisto i.

 

Priek likums nav
pie emts
Ja likumdo anas priek likums tiek noraid ts k d  no
proced ras posmiem vai ja Parlaments vai Padome
nevar pan kt kompromisu — priek likums nav
pie emts un proced ra ir beigusies. Jauna
proced ra var s kties tikai ar jaunu Komisijas
priek likumu.

 
 

 Likumdo anas
priek likums nav

pie emts  

 

 

 #7b Tre ais las jums Padom
Padome izskata kop go dokumentu. T  nevar groz t dokumenta tekstu. Ja t  noraida
dokumentu vai nepie em l mumu — likumdo anas akts beidz past v t un proced ra

ir sl gta. Ja Padome un Parlaments apstiprina dokumentu — likumdo anas akts ir
pie emts.

 

 

 Likumdo anas
priek likums
nav pie emts

 

 

 

 #7a Tre ais las jums
Parlament
Eiropas Parlaments izskata kop go dokumentu
un balso plen rs d . Tas nevar groz t kop g
dokumenta tekstu. Ja tas dokumentu noraida vai
nepie em l mumu — likumdo anas akts nav
pie emts un proced ra ir beigusies. Ja to
apstiprina Parlaments un Padome —
likumdo anas akts ir pie emts

 

 

 
 Likumdo anas

priek likums nav
pie emts

 

 

 

 

 Likumdo anas
priek likums ir pie emts

 

 

 

 #5 Otrais las jums Padom
Padome izskata Parlamenta nost ju otraj  las jum  un vai nu apstiprina visus Parlamenta
groz jumus — tad ties bu akts ir pie emts — vai ar  neapstiprina visus groz jumus — tad tiek
sasaukta Samierin anas komiteja.

 

 

 

 

 

 Likumdo anas
priek likums ir
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priek likums nav
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 #4 Otrais las jums Parlament
Parlaments izskata Padomes nost ju un apstiprina to — d  gad jum

ties bu akts ir apstiprin ts — vai ar  noraida to — d  gad jum  ties bu akts
izbeidz past v t un visa proced ra ir sl gta, vai ar  ierosina groz jumus un

priek likumu nos ta atpaka  Padomei izskat anai otraj  las jum .
 

  

 

Liel ko da u
priek likumu
apstiprina jau 1.
las jum .

Likumdo anas
priek likums ir
pie emts

 

 

 

 #3 Pirmais las jums Padom
Pirmaj  las jum  Padome var izlemt pie emt Parlamenta nost ju — d  gad jum

likumdo anas akts tiek pie emts — vai ar  groz t Parlamenta nost ju un nodot to izskat anai
Parlament  otraj  las jum .

 

 

 

 #2 Pirmais las jums
Parlament
Pirmaj  las jum  Eiropas Parlaments izskata Komisijas
priek likumu un var to pie emt vai groz t.

 

 

 

#1 Komisijas
priek likums

Eiropas Komisija iesniedz likumdo anas
priek likumu Eiropas Parlamentam

 

 

 Eiropas Parlaments

 

 

  Eiropas Invest ciju
banka

 

 

  Eiropas Centr l
banka

 

 

 Pilso u iniciat va

 

 

   Viena ceturt da a
dal bvalstu

Parast  likumdo anas proced ra  
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Priek!likums ir pie"emts
Kad Eiropas Parlaments un Padome ir apstiprin!ju"i likumdo"anas
priek"likuma gal#go tekstu, abu iest!$u priek"s%d%t!ji un
&ener!lsekret!ri to paraksta. P%c tam to public% „Ofici!laj! V%stnes#”,
un tas k'(st ofici!ls.

Regulas ir tie"! veid! saisto"as vis! Eiropas Savien#b! no dienas,
kas noteikta „Ofici!laj! V%stnes#”.

Direkt#vas paredz gala rezult!tus, kas j!sasniedz katr! dal#bvalst#,
ta)u 'auj valstu vald#b!m izlemt, k!di likumi b(tu j!pie*em, lai
sasniegtu paredz%tos m%r+us. Katr! direkt#v! tiek preciz%ts
datums, l#dz kuram j!pie*em attiec#gie valsts ties#bu akti.

L%mumi attiecas uz konkr%tiem gad#jumiem, kuros iesaist#tas
atsevi"+as iest!des vai personas, un ir piln#b! saisto"i.

 

Priek!likums nav
pie"emts
Ja likumdo"anas priek"likums tiek noraid#ts k!d! no
proced(ras posmiem vai ja Parlaments vai Padome
nevar pan!kt kompromisu — priek"likums nav
pie*emts un proced(ra ir beigusies. Jauna
proced(ra var s!kties tikai ar jaunu Komisijas
priek"likumu.
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 #7b Tre!ais las#jums Padom$
Padome izskata kop#go dokumentu. T! nevar groz#t dokumenta tekstu. Ja t! noraida
dokumentu vai nepie*em l%mumu — likumdo"anas akts beidz past!v%t un proced(ra

ir sl%gta. Ja Padome un Parlaments apstiprina dokumentu — likumdo"anas akts ir
pie*emts.
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 #7a Tre!ais las#jums
Parlament%
Eiropas Parlaments izskata kop#go dokumentu
un balso plen!rs%d%. Tas nevar groz#t kop#g!
dokumenta tekstu. Ja tas dokumentu noraida vai
nepie*em l%mumu — likumdo"anas akts nav
pie*emts un proced(ra ir beigusies. Ja to
apstiprina Parlaments un Padome —
likumdo"anas akts ir pie*emts
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 #6 Samierin%!ana
Samierin!"anas komiteja, ko veido vien!ds Padomes p!rst!vju un Parlamenta p!rst!vju skaits,
cen"as pan!kt vieno"anos par kop#go dokumentu. Ja tas neizdodas, likumdo"anas akts beidz
past!v%t un proced(ra ir sl%gta. Ja tiek pan!kta vieno"an!s par kop#go dokumentu, to nos(ta
Eiropas Parlamentam un Padomei izskat#"anai tre"aj! las#jum!.
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 #5 Otrais las#jums Padom$
Padome izskata Parlamenta nost!ju otraj! las#jum! un vai nu apstiprina visus Parlamenta
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 #4 Otrais las#jums Parlament%
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