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LLKC strādājošo apmācības

‘‘HACCP pamatprincipi

1. HACCP vēsture. ES un Latvijas
normatīvie akti. Starptautiskās
rekomendācijas

Pārtikas un veterinārā dienesta, Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas
vadītāja Dr.sc.ing. Tatjana Marčenkova
tatjana.marcenkova@pvd.gov.lv
Ozolniekos , 2014.gada 24.oktobrī

HACCP vēsture
• 1959-1960 NASA vēlas ražot pārtikas produktus
astronautiem, kas būtu īpaši droši (,,o’’ apdraudējums)
• 1963 PVO ievieš HACCP principus Codex Alimentarius
• 1973 NASA un ASV bruņoto spēku laboratorija,
Pilsberija grupas
kompānija izstrādājuši kopīgu
projektu astronautu nodrošināšanai ar īpaši drošu
pārtiku un HACCP koncepcija pirmo reizi minēta
literatūrā
• 1985 ASV Nacionālā zinātņu akadēmija paziņo, ka
HACCP jāievieš un jāpiemēro visās pārtikas procesos
lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu (drošumu)
• 1993 gada 14.jūnijā HACCP ievieš ES normatīvajos
dokumentos (Direktīva 93/43)
• 1996 HACCP sistēma tiek ieviesta visos pārtikas
uzņēmumos ES

HACCP definīcijas
• HACCP: A system which identifies, evaluates, and controls
hazards which are significant for food safety.
• HACCP: sistēma, kas identificē, novērtē un kontrolē
apdraudējumu, kas ir nozīmīgs pārtikas nekaitīgumam.
• HACCP plan: A document prepared in accordance with the
principles of HACCP to ensure control of hazards which
are significant for food safety in the segment of the food
chain under consideration.
• HACCP plāns: dokuments, kas sagatavots saskaņā ar
HACCP principiem, lai nodrošinātu kontroli par
apdraudējumiem, kas ir nozīmīgi pārtikas nekaitīgumam
pārtikas aprites nozares skatījumā.
Avots: Codex Alimentarius - CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 - Annex

Eiropas Pārtikas likums

LHP un HACCP ES un Latvijas
normatīvajos aktos

2002.gada 28.janvārī - pieņemta Regula 178/2002
ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu
principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar
pārtikas nekaitīgumu
Regula veidota kā pārtikas drošuma jumta likums,
kas nosaka šādus pamatprincipus likumdošanas
jomā:
 riska analīze
 izsekojamība
 piesardzības princips
 patērētāju interešu aizsardzība...

• Regulas 178/2002 6.pants – noteic par prioritāti riska analīzi,
kas ir pārtikas aprites tiesību aktu pamatā, riska novērtēšanu
pamato ar pieejamiem zinātniskajiem pētījumiem, veic
neatkarīgi, objektīvi un pārredzami.
• Regulas 178/2002 7.pants – noteic ka īpašajos apstākļos, kad
nav zinātniskās pārliecības (nosakot iespējamo kaitīgo ietekmi
uz veselību) var pieņemt riska pārvaldības pagaidu
pasākumus – ievērojot piesardzības principu.
• Regulas 178/2002 13.pants – DV veicina koordināciju darbam
ar pārtikas standartiem, ko sākušas starptautiskās valstiskās
un nevalstiskās organizācijas, veicina saskaņotību starp
pārtikas aprites tiesību aktiem un starptautiskajiem
tehniskajiem standartiem.
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Eiropas Pārtikas likums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002.gada
28. janvāris), ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un
prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu.

14. pants

Pārtiku nedrīkst ievietot tirgū,
ja tā nav nekaitīga
Pārtika nav nekaitīga, ja tā:
nav derīga
lietošanai cilvēku
uzturā

var kaitēt
veselībai

• piesārņojums, ko radījis kāds
svešķermenis vai cits iemesls
• pūšana
• bojāšana
• trūdēšana

Regula 852/2004
1. pants
- nosaka vispārīgus pārtikas produktu higiēnas noteikumus pārtikas
apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, īpaši ņemot vērā šādus
principus:
a) galvenie atbildīgie par pārtikas nekaitīgumu ir pārtikas apritē
iesaistītie tirgus dalībnieki;
b) pārtikas nekaitīgums jānodrošina visos pārtikas aprites posmos,
sākot ar primāro ražošanu;
c) ir svarīgi saglabāt aukstuma ķēdi pārtikai, ko nevar droši glabāt
apkārtējās vides temperatūrā, jo īpaši saldētai pārtikai;
d) pēc HACCP principiem izveidoto procedūru vispārējai īstenošanai
un labas higiēnas prakses piemērošanai jāpastiprina pārtikas apritē
iesaistīto tirgu dalībnieku atbildība;

Regula 852/2004 *
II pielikums, 11.nodaļa, 3.punkts

Visos posmos
• ražošana/ieguve
• apstrāde
• izplatīšana

Pārtikai jābūt pasargātai no jebkāda
piesārņojuma, kas varētu padarīt
pārtiku
nederīgu cilvēka uzturam
kaitīgu veselībai
piesārņotu tādā veidā, ka nebūtu
saprātīgi domāt, ka to varētu patērēt
tādā stāvoklī

* piemēro no 2006.gada 1.janvāra

Regula 852/2004
12. apsvērums
Pārtikas nekaitīgumu nodrošina vairāki faktori: tiesību aktos jānosaka
obligātās higiēnas prasības; jābūt oficiālai kontrolei, kas pārbaudītu pārtikas
apritē iesaistīto tirgus dalībnieku atbilstību, un pārtikas apritē iesaistītajiem
tirgus dalībniekiem jāizveido un jādarbojas pārtikas nekaitīguma
programmās un procedūrās, kas pamatojas uz HACCP principiem.
15. Apsvērums
HACCP prasībās jāņem vērā Pārtikas kodeksā (Codex Alimentarius)
ietvertie principi. Prasībām jābūt pietiekami elastīgām, lai tās varētu
piemērot jebkādos apstākļos, arī mazajiem uzņēmumiem. Jo īpaši ir
jāatzīst, ka attiecīgos pārtikas uzņēmumos nav iespējams identificēt
kritiskos kontrolpunktus un dažos gadījumos laba higiēnas prakse var
aizstāt kritisko kontrolpunktu uzraudzību. Arī prasība izveidot “kritisko
robežu” nenozīmē, ka vienmēr nepieciešams noteikt skaitlisko robežu.
Turklāt prasībai saglabāt dokumentāciju jābūt elastīgai, lai izvairītos no
ļoti mazu uzņēmumu nevajadzīgas apgrūtināšanas.

Regula 852/2004
1.panta turpinājums
e) labas prakses norādījumi visos pārtikas aprites posmos iesaistītajiem
tirgus dalībniekiem var palīdzēt ievērot pārtikas higiēnas noteikumus un
piemērot HACCP principus;
f) pamatojoties uz zinātnisku riska novērtējumu, jānosaka
mikrobioloģiskie
kritēriji un temperatūras kontroles prasības;
g) jānodrošina, lai ievestā pārtika atbilstu vismaz tādiem pašiem vai
līdzvērtīgiem higiēnas standartiem kā Kopienā ražotā pārtika.

Regula attiecas uz visiem pārtikas ražošanas, pārstrādes un
izplatīšanas posmiem un eksportu, neskarot citas konkrētākas
prasības saistībā ar pārtikas higiēnu.

PAUL
Pārtikas aprites uzraudzības likums (PAUL)
7.pants.
(1) Pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas
kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību
normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām
prasībām.
(2) Persona, kura iesaistījusies kādā no pārtikas aprites posmiem, ir
atbildīga par to, lai tiktu izpildītas visas pārtikas apriti
reglamentējošās normatīvo aktu prasības.
(3) Pārtikas uzņēmums savā darbībā var ievērot labas higiēnas
prakses vadlīnijas, kuras izstrādā pārtikas nozaru profesionālās
asociācijas un biedrības, konsultējoties ar patērētāju grupu
pārstāvjiem un kompetentām valsts institūcijām. Labas higiēnas
prakses vadlīnijas saskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu.
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PAUL
8.pants.
(1) Pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli, novērst
jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas
nekaitīgumu, un nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības
procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas
saglabāšanā un pārbaudē.
(3) Pārtikas apritē iesaistītajām personām jāievēro normatīvajos aktos
noteiktās personāla higiēnas prasības.
(5) Pārtikas uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par savā uzņēmumā
pārtikas apritē nodarbināto personu profesionālo kvalifikāciju...
(7) Pārtikas uzņēmumiem ir jāievēro dokumentēts pasākumu
komplekss, kas nodrošina higiēnas un ražošanas atbilstību ražotāja
noteiktajām kvalitātes prasībām.
(8) Pārtikas uzņēmums sniedz nepieciešamo atbalstu un nodrošina,
lai Pārtikas un veterinārais dienests varētu veikt tā kontroli
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

LABAS HIGIĒNAS un LABAS RAŽOŠANAS
PRAKSES PAMATPRINCIPI

EK metodiskie norādījumi (higiēnā)
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide_en.htm

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/dokumenti.html
Valsts valodas centrs – Tulkojumu un terminoloģijas centrs

NOTEIKTI CODEX ALIMENTARIUS
DOKUMENTĀ :
Recomeneded International Code of Practice
,,General principles of Food Hygiene’’
Rekomendētais Starptautiskais prakses kods
,,Vispārīgie Pārtikas higiēnas pamatprincipi’’
CAC/RCP 1-1969, Rev. - 2003;
CAC/RCP 1-1969,
Pielikums: HACCP sistēma un vadlīnijas to piemērošanai
 Sniegti HACCP sistēmas 7 principi;
 Vadlīnijas HACCP ieviešanai (no 12 punktiem);
 Dokumentu (veidlapu) paraugi, shēmas.

http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/tulkojumi/dokumenti.html
Valsts valodas centrs – Tulkojumu un terminoloģijas centrs

Pārtikas nekaitīguma vadības
sistēmas
FAMI-QS

Aldi system

DS 3027

Nestlé NQS
Eurepgap

BRC- IoP

GMO

EFSIS

M&S system
McDonalds system

ISO 9001

GMP standard for Corrugated &
Solid Board

Friesland Coberco FSS

BRC-Food

Kraft food system

Irish HACCP

Ducth HACCP

GFSI
Guide

SQF

IFS
AG 9000

GTP
GMP
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ISO 22000:2005 pamatpilāri.
Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas.
Prasības jebkurai pārtikas aprites ķēdes organizācijai

ISO 22000:2005
Savstarpēja
dialoga
uzturēšana
(interaktīvā
komunikācija)

Priekšno
teikumu
programmas

Sistemātiska
pieeja pārtikas
nekaitīguma
vadībai

2. Pārtikas apdraudējums
(piesārņojums) – biežākie veidi
HACCP
principi

Pārtikas apdraudējuma
kontrole

ES pārtikas nekaitīguma
problēmas
• Mikrobioloģiskie riski - Salmonella un
Campylobacter. Jauni nopietni
riska faktori
VTEC Escherichia coli un BSE.
• Ķīmiskie riski - gan dabīgie piesārņotāji (jūras
toksīni, mikotoksīni), gan vides izcelmes
ķīmiskie piesārņotāji (dioksīni, benz(o)pirēns,
dzīvsudrabs, svins). Pārējie piesārņotāji –
mikroelementi, pesticīdi, veterinārās zāles, u.c.
• Jaunās tehnoloģijas - gēnu inženierija, jaunā
pārtika, nano tehnoloģijas, apstarota pārtika u.c.

Pārtikas piesārņojums
(apdraudējums)
Piesārņojums – jebkura ķīmiska vai bioloģiska viela, fiziski
piemaisījumi, kuri nokļuvuši pārtikā ražošanas gaitā vai citos pārtikas
aprites posmos veikto darbību rezultātā un kuru klātbūtne pārtikā
var nodarīt kaitējumu cilvēka veselībai, padarīt pārtiku nederīgu
cilvēka patēriņam vai citādi izmainīt pārtikas dabu vai sastāvu.
“piesārņojums” ir apdraudējuma klātbūtne vai tā ieviešana (Reg.
852/2004)
Contamination - the introduction or occurrence of a contaminant in
food or food environment (Codex Alimentarius)
Contamination - the presence in food of harmful, unpalatable, or
otherwise objectionable foreign substances, e.g. chemicals,
microorganisms or diluents, before, during, or after processing or
storage. http://www.reference.md/files/D005/mD005506.html

Regula 852/2004

Regula 852/2004
II pielikums, IX nodaļa, 1.punkts

Uzņēmēji
nepieņem
izejvielas vai
sastāvdaļas, citus
produktu pārstrādē
izmantojamos
materiālus ...

II pielikums, IX nodaļa, 3.punkts

Ja ir zināms ka tie varētu būt
piesārņoti vai saturēt...
kaitēkļus

Visos posmos
• ražošana/ieguve
• apstrāde
• izplatīšana

Pārtikai jābūt pasargātai no jebkāda
piesārņojuma, kas varētu padarīt
pārtiku
nederīgu cilvēka uzturam

patogēnus mikroorganismus
sadalījušās vielas vai
piemaisījumus

Kas pēc higiēniski piemēroto apstrādes metožu
pielietošanas, joprojām nav derīgi cilvēka
uzturam ...

kaitīgu veselībai
piesārņotu tādā veidā, ka nebūtu
saprātīgi domāt,
ka to varētu patērēt tādā stāvoklī
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Regula 852/2004

Pārtikas piesārņojums

II pielikums, IX nodaļa, 5.punkts
mikrobioloģiskais
Nedrīkst uzglabāt temperatūrās, kas
varētu sekmēt ...

Visos posmos
•
•
•
•

Pārtikas

izejmateriālus
sastāvdaļas
starpproduktus
gatavus
produktus

Patogēno mikroorganismu vairošanos
un toksīnu veidošanos

ķīmiskais

piesārņojuma veidi

Radīt draudus veselībai

radioloģiskais

fizikālais

Infekcijas slimības ar fekāli orālo
pārnešanas mehānismu

Apdraudējuma veidi pārtikā
Bioloģiskais
apdraudējums

Ķīmiskais
apdraudējums

Fizikāls apdraudējums

Patogēnās un nosacītipatogēnās baktērijas

Dabīgie toksīni ( sēnēs,
ogās u.c.)

Metāls, iekārtu skaidas

Toksīnus producējošie
mikroorganismi

Pārtikas piedevas

Stikls, plastmasas
gabaliņi

Pelējums,
mikroskopiskās sēnes

Pesticīdu atliekas

Juvelierizstrādājumi

Parazīti

Veterināro zāļu atliekas

Augsne, akmeņi

Vīrusi

Vides piesārņotāji
(dioksīni u.c.)

Kaulu daļiņas

Prioni...

Ķīmiskais piesārņojums
no iepakojuma

Būvmateriālu,
iepakojuma daļiņas u.c.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norvolkas
vīruss

Alergēni ...

Piesārņojuma avoti, izplatīšanas ceļi un
mehānismi
Personāls
Izejvielas
Kaitēkļi
Atkritumi
Putekļi

AVOTI

CEĻI

PIENS
MAJ

Personāls, dzīvnieki
Izejvielas, ūdens
Kaitēkļi
Atkritumi
Putekļi

Rokas
Iekārtas un apģērbi
Virsmas, kas nonāk
saskarē ar rokām
un produktiem

PĀRTIKA

Šķērspiesārņojums/neadekvāta T apstrāde

Tiešais kontakts
Netiešais
kontakts

Pilieni, kondensāts...

Salmoneloze (S. typhi murium, S. enteritidis u.c.);
Tīfs, paratīfi;
Šigelozes;
Kolienterīti (E.coli infekcijas, E.coli O157, E.coli O104
u.c.);
Kampilobakterioze;
Jersiniozes (Y.enterocolitica,Y.pseudotuberculosis);
Listeriozes;
Vīrusu hepatīts A un E;
Vīrusu izraisītās diarejas (rotavīrusu, Norvolkas,
astrovīrusi, adenovīrusi, kalicivīrusi u.c.);
Rotavīruss

VHA vīruss

Ar pārtiku saistīto slimību kaitējums
cilvēka veselībai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pārtikas saindēšanās (nemikrobu un mikrobu dabas)
infekcijas slimības, saistītas ar pārtiku, kā pārnešanas faktors
helmintozes (helmintu invāzija)
alerģiskās reakcijas, nepanesamība
kancerogēna iedarbība (izraisa audzējus)
teratogēna iedarbība (kroplības) var izraisīt nepārmantojamus ģenētiskus defektus
vai palielināt to rašanās iespēju
embriotoksiskā iedarbība
imunotoksiskā iedarbība
mutagēna iedarbība (izmaina organisma ģenētisko informāciju)
atmiņas zudums
anēmija
osteoporoze (kaulu slimība)
methemoglobīnemija
zarnu trakta, mutes dobuma savainojumi (fizikālais piesārņojums)
...

5

23.10.2014

Pārtikas saindēšanās

Pārtikas saindēšanās

Mikrobu dabas saindēšanās
Nemikrobu dabas
Intoksikācija vai toksikoze
Indīga pārtika

Bakteriāls toksikozes

Augu izcelmes

Dzīvnieku
izcelsmes

Toksikoinfekcijas

Indīgi/toksiski
piemaisījumi

Neorganiskās
dabas

Organiskās
dabas

Staphylococcus aureus
(enterotoksīni A,B,C1,C2,C3,D,E)
un Clostridium botulinum
A,B,C1,C2,D,E,F,G toksīni
Radionuklīdi

Mikotoksikozes
toksīnus producē
mikroskopiskas sēnes
Aspergillus, Fusarium,
Penicillum, Claviceps
purpurea u.c.

Nosacīti - patogēnie
mikroorganismi (potenciālie):
1) Eneterobacteriaceae;
2) Vibrionaceae;
3) Pseudomonadaceae;
4) Streptococcaceae;
5) Bacillaceae (Bacillus,
Clostridium)

2009.gads

Apstākļi, kuri veicina mikrobu pavairošanos
(FATTOM)
Pārtikas produktu sastāvs (Food) – tie produkti, kur ir
daudz olbaltumvielu, tauku;
Pārtikas produktu skābums, pH līmenis (Acidity) –
optimālais pH 4,6-7,5 neitrāla vai sārmaina vide, vai vāji
skāba vide;
Temperatūra (Temperature) – optimāla vides temperatūra
+20-+50oC vai cilvēka ķermeņa temperatūra;
Laiks (Time) – katras 10-20 minūtes no vienas baktēriju
šūnas ar dalīšanu izveidojās 2 šūnas;
Skābeklis (Oxygen) – lielākā daļa mikroorganismu mīl
skābekli, atsevišķi var pavairoties bez tā klātbūtnes;
Mitrums (Moisture) – bez ūdens dabā nevar notikt ne viens
svarīgs process.

“Bīstamās temperatūras zona”
Baktērijas
vairojas
noteiktās
temperatūras robežās, kuras katram veidam
ir atšķirīgas. Bīstamās temperatūras zona ir
starp 4 un 60°C
Saldēšana baktēriju vairošanos pārtrauc,
tomēr vairošanās spēja saglabājas, jo
dažām baktērijām tiek veidotas sporas. Pēc
atlaidināšanas un šķidrā stāvokļa atgūšanas
baktērijas turpina normāli dzīvot un vairoties
Termiskā apstrāde iznīcina baktērijas,
vairums baktēriju iet bojā 74°C, bet sporas
saglabājas

Lielākā daļa patogēno baktēriju vislabāk attīstās cilvēka vai
dzīvnieka ķermeņa temperatūrā (36-38°C)
Labvēlīgā temperatūrā nepieciešamas 2-4 stundas, lai baktērijas
savairotos līdz līmenim, kas var veicināt saslimšanu

6

23.10.2014

pH – vides skābums un sārmainība

aw ─ mikroorganismiem
pieejamais nesaistītais ūdens
(mitrums)

pH vērtība
pH līmenis
Minimālais pH

Optimālais pH

Maksimālais pH

Pelējuma sēnes

1,5-3,5

4,5-6,8

8-11

Raugi

1,5-3,5

4-6,5

8-8,5

4,5

6,5-7,5

11

Mikroorganismi

Baktērijas

Skābs

Izdzīvošanas
limits vairumam
mikroorganismu

NEITRĀLS
(lielākā daļa
mikroorganismu)

Sārmains

4.0
raugi un
pelējumi

PRODUKTI AR
PAZEMINĀTU
SKĀBUMU
(Cl.botulinum)

mazgāšana un
dezinfekcija

Mikroorganismu
klase/grupa

Ierosinātāja nosaukums

Mezofīli

Salmonella
Staphylococcus aureus

+ 5,1 – 8,7 C
+ 9,5 - 10,4 C
+ 14,3  (toksīna
veidošanai)

Echerichia coli
Listeria monocytogenes
Yersinia enterocolitica
Aeromonas hydrophilia

+ 7,1 C
- 0,1 +1,2 C
- 0,9 - 1,3 C
- 0,1 +1,2 C

Minimālā augšanai
nepieciešamā
temperatūra

Avots: Managing the cold chain for quality and safety. Flair-flow
Europe technical manual F-FE 378A/00, May 2000

Atsevišķu infekcijas slimību inkubācijas periods un
baktēriju infekciozās devas [2]:
Nr.
p.k
.

Ierosinātajā un slimības nosaukums/
optimāla temp., pH, a w augšanai, D
inaktivēšanai

>0,91

Raugi

>0,87

Pelējuma sēnītes

>0,70

Sāls saturs produktā

aw

2%
5%
10%
12%
25%

0,97
0,95
0,91
0,90
0,80
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Atsevišķu infekcijas slimību inkubācijas periods un
baktēriju infekciozās devas [1]:

Atsevišķu baktēriju augšanai nepieciešamās minimālās temperatūras
(MGT) – minimum growth temperature

Psihrofīli

labvēlīgais aw

Mikroorganismi
Baktērijas

Slimības
inkubācijas
periods

Nr.
p.
k.

Ierosinātajā un slimības nosaukums/
optimāla temp., pH, a w augšanai, D
inaktivēšanai

Slimības
inkubācijas
periods

Infekciozā deva

1.

Salmoneloze (S. enteritids, S.typhi
murium)
T – 5.5- 45.60 C; pH 4.1-9.0; aw > 0.95

6-72 stundas,
parasti 12-36
stundas

Dažas šūnas (10 20), parasti 10 2,3

2.

Šigeloze (dizentērija)
T - +18 0 C; pH 4.4<6-7<9.5; aw > 0.95

12- 96 stundas,
max līdz 7
dienām

10-100 šūnas

3.

Kolīinfekcija - Escherichia coli (VTEC) O 157
H7
T – 10-37-45 0 C; pH – 4.4 < 7<9; aw – min.
0.95,
D60°C = 0.5-0.75 min.

3-8 dienas

10 2 vai mazāk

4.

Kampilobakterioze (Campylobacter jejuni)
T – 30-45 0 C; pH 4.9-8.0; aw > 0.95

2-5 dienas
(72-120 h)

400-500 šūnas vai
< par 10 2

Regula (EK) Nr.2073/2005
UZŅĒMĒJA/RAŽOTĀJA PIENĀKUMS

Infekciozā deva

5.

Listerioze (Listeria monocytogenes)
T – 1-4<37<45 0 C; pH4.5- 9.5; aw - min.
0.92, D50°C = 60 min.

Vidēji 24
stundas – 3
nedēļas

Zemāk kā 103
(uzliesmojumos –
vidēji 105)

6.

Jersionioze (Y. enterocolitica)
T- -1.5 – 44 0 C; pH – 4.6-9.0; aw - min. 0.95,
D55°C = 2 min.

3-7 dienas ,
vidēji līdz 48
stundām

10 6-9 vai augstāk

7.

Clostridium perfringens toksikoinfekcija
T- 12<43 – 45<50 0 C; pH – 5.0-9.0; aw >
0.95

8-24 stundas

10 4-9, 8 0004.0x109 = 10 mg
toksīna (106 un >
veicina
saslimšanu)

8.

Staphylococcus aureus T- 43.80 C (6.5-500
C); pH – 4.5-9.3;
aw min. 0.83 (līdz +100 C toksīnu
neproducē); toksīna D - 98.90 C = 2 st., 14.2
min.

30 min. – 7
stundas vidēji
2-4 stundas

>10 5 un = 1.0 µg
toksīna

• pašam izlemt cik bieži ir jāņem paraugi un jāveic analīzes
• noteikt, vai produkts ir gatavs lietošanai, un nodrošināt atbilstošu
marķēšanu
• nodrošināt ka, to pārziņā esošā izejvielu un pārtikas produktu piegāde,
apstrāde un pārstrāde tiek veikta atbilstoši procesa higiēnas kritērijiem
• nodrošināt, ka pārtikas nekaitīguma kritērijus, kas ir spēkā visu produktu
derīguma laiku, var izpildīt saprātīgi prognozējamos izplatīšanas,
uzglabāšanas un lietošanas apstākļos
• neapmierinošu rezultātu gadījumā attiecībā uz procesa higiēnas kritērijiem
─ veikt korektīvas darbības
• pārtikas nekaitīguma kritēriju neatbilstības gadījumā ─ izņemt un atsaukt
produktu partiju no tirgus saskaņā ar Regulas (EK) 178/2002 19.pantu
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Regula (EK) Nr.2073/2005
KONTROLE JĀVEIC:
• regulāri
• ražošanas un izplatīšanas posmos, t.sk. kontrolējot izejvielas un
nosakot produkta atbilstību derīguma termiņa ietvaros
• kontroles biežums tiek noteikts pamatojoties uz riska analīzi un
ir piemērots produkta dabai un uzņēmuma lielumam (jaudai)
• piesārņotāju maksimālo pieļaujamo līmeni noteiktiem
produktiem, produktu grupām
• paraugu daudzumu (var samazināt, ja ir pamatojumi,
pierādījumi – tendenču analīze)
• posmu, kuros jāveic paraugu atlase
• rezultātu vērtējumu
• references metodes (paraugu ņemšanai, paraugu testēšanai)
• korektīvās darbības, ja tiek pārsniegta pieļaujamā robeža

Regula (EK) Nr.2073/2005
Pārtikas higiēnas kritēriji
(nosaka ražošanas procesa atbilstību)
piesārņotāji

pieļaujamā robeža ─

• Salmonella

rezultāts tiek uzskatīts par

Jā pārsniegta

•Salmonella
•Staphylococcus enterotksīns

produkts jāatsauc
un jāizņem no
tirgus

•Enterobacter sakazakii
• E.coli
•Histamīns (zivju produktos)

Histamīns
Histamīns - toksiska viela, kas veidojas mikroorganismu darbības
rezultātā, bojājoties zvejas produktu olbaltumvielām
• konservējot kārbās, nevar noārdīt
• rada kapilāru caurlaidības palielināšanos (nātru drudzis) un
asinsspiediena pazemināšanos

ZIVIS
(bagātās ar
histidīnu) – skumbrijas...

+

Baktērijas
Morganella morganii, Klebsiella
pneumonidae, Hafnia alvei

+
Histamīna daudzums
ASV, KANĀDA <50mg/kg
AUSTRĀLIJA <100mg/kg
ŠVEICE <100mg/kg svaigā zivī,
<200mg/kg salītā zivī

Ķīmiskais piesārņojums:
CFP (Ciguatera Fish Poisoning) –
toksīns, kuru dabīgā ceļā uzkrāj
tropu un subtropu jūras zivis,
kurās uzņem šo toksīnu no dažāda
veida aļģēm.
Diagnostiska – cilvēkam
simptomātiskā, pārtikā –
bioraudze uz pelēm. Vairāki jūras
produktu izraisītie toksīni
(PSP,DSP,NSP, ASP) – vairāk par
20 veidu dažādu toksīnu –
Paralytic Shelfish Poisoning (PSP),
Diarrheic Shelfish Poisoning
(DSP), Neurotoxic Shelfish
Poisoning (NSP), Amnesic Shelfish
Poisoning (ASP).

pieļaujamā robeža ─
produkts/partija tiek
uzskatīta par
neatbilstošu,

•Listeria monocytogenes

korektīvās darbības

• Staphylococcus (koagulazes
pozitīvi)

• Alergēni (riekstu, olu proteīns,
citrusaugi u.c.);
• Atsevišķu mikroskopisko sēņu
sekundārā metabolisma
produkti: mikotoksīni (t.sk.
aflatoksīns, patulīns,
ohratoksīns);
• Augu un sēņu toksīni
• Skrombotoxin (histamīns);
• Ciguatoxin (CFP), jūras
dzīvnieku toksīni (PSP, DSP,
NSP, ASP) u.c.

Piesārņotāji:

neapmierinošu, jāveic

• E.coli

Dabīgas izcelsmes (t.sk.
organiskas izcelsmes toksīni ):

Pārtikas nekaitīguma kritēriji
(produkts var būt ievietots tirgū)

Jā pārsniegta

• aerobo koloniju skaits

• Enterobacteriaceae

Regula (EK) Nr.2073/2005

Temperatūra
(+15°C +30°C)

=

Histamīns

Pārtikas alergēni
Pārtikas izraisīta alerģija − pastiprināta organisma jutība pret vienas
vai vairāku organismam svešu vielu (alergēnu) iekļūšanu organismā
Kā var izpausties pārtikas izraisītā alerģija?
 ādas pārmaiņas, vaigu hiperēmija,
izsitumi (niezoši)
 kuņģa un zarnu darbības traucējumi −
vemšana, vēdera uzpūšanās, šķidra
vēdera izeja, hronisks iekaisums
 deguna tecēšana, klepus, elpas trūkums
 galvassāpes, nogurums
 tahikardija, pazemināts arteriālais
spiediens, samaņas zudums
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Ķīmiskais piesārņojums

Ķīmiskais piesārņojums:
Mākslīgās izcelsmes jeb
•
pievienotās ķīmiskās
vielas (audzēšanas,
•
apstrādes u.c. aprites
posmos):
• Polihlordifenīli (PCBs/dioksīni);
• 3-monohlorpropāna-1,2diols
(3MCPD)
• Augu aizsardzības līdzekļi
(pesticīdi, minerālmēsli);
• Veterināro zāļu atliekas
(antibiotikas, augšanas
hormoni u.c.);
• Nitrāti (NO 3), nitrīti (NO 2),
nitrozamīni;

Citas substances (tiešā un
netiešā veidā) arī pārtikas vai
barības piedevas;
Neorganiskie piesārņotāji vai
toksiskie elementi (svins,
cinks, kadmijs, dzīvsudrabs,
arsēns, cianīdi)

Piesārņojums no materiāliem un
virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku
Keramikas priekšmeti − svins, kadmijs
Papīrs un kartona materiāli − svins, kadmijs
Gumijas un elastomēru knupīši un mānekļi −
N-nitrozamīni
Plastmasas materiāli un priekšmeti − kopējā
migrācija un atsevišķās vielas atkarībā no materiāla
veida

Neapzināti pievienots
Apzināti pievienots
sagatavošanas
procesā:

No iepakošanas materiāliem no tīrīšanas
līdzekļiem, insekticīdiem un tml.

• pārtikas piedevas
• aromatizētāji
• vitamīni,
minerālvielas
• kofeīns, hinīns
• u.c.

Fizikāls piesārņojums
Personāla faktori
(izdalījumi, nagi,
zobi, u.c.).:

Simbols materiāliem
un priekšmetiem,
kas nonāk saskarē
ar pārtiku

Fizikāls apdraudējums (svešķermeņi)
Var izraisīt:
• šoka stāvokli

Oficiant,
manā zupā
− muša!

Piesārņojums – patērētāju sūdzības [1]
Pelējums

Svešķermenis - tārpi

• dažādu veidu
mutes dobuma
un zarnu trakta
savainojumus
• zobu traumas
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Piesārņojums – patērētāju sūdzības [2]
Svešķermenis – zoba kronis

Svešķermenis – kāda
sīkdzīvnieka zobi???

Piesārņojums – patērētāju sūdzības [3]
Svešķermenis - tārps

Svešķermenis -izsmēķis

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas
HACCP un paškontroles pamatprincipi

3. HACCP pamatprincipi

HACCP/paškontrole [1]
•
•

•

•

•

Hazard analysis and critical control points – angl. / bīstamību
(apdraudējumu) analīze un kritiskie kontroles punkti.
HACCP pamatojas uz zinātni un tā ir sistemātiska pieeja, ar to nosaka
konkrētus apdraudējumus un pasākumus to kontrolei ar mērķi nodrošināt
pārtikas nekaitīgumu. HACCP ir instruments, lai novērtētu bīstamību un
izveidotu kontroles sistēmu, kas vērsta uz profilaksi, nevis paļaujoties
galvenokārt uz gala produktu testēšanu.
HACCP piemēro visā pārtikas ķēdē no primārās ražošanas līdz gala patēriņam
un tās īstenošanā jāvadās pēc zinātniskiem pierādījumiem par risku cilvēku
veselībai. Uzlabots pārtikas drošums, īstenojot HACCP, var nodrošināt arī citas
ievērojamas priekšrocības. Turklāt, HACCP piemērošana var palīdzēt
kompetentām iestādēm veikt kontroli un veicināt starptautisko tirdzniecību,
palielinot sabiedrības pārliecību par pārtikas drošību.
Jebkuru HACCP var pieskaņot dažādām izmaiņām uzņēmumā, piemēram,
pilnveidojot aprīkojuma konstrukciju, apstrādes procesus vai attīstot ražošanas
tehnoloģijas.
Pirms HACCP piemēro jebkurā uzņēmumā, pārtikas apritē iesaistītajam tirgus
dalībniekam jāizpilda pārtikas higiēnas priekšnoteikumu prasības.

HACCP/paškontrole [2]
• HACCP veiksmīgai piemērošanai uzņēmuma vadībai
jāuzņemas visas saistības un pārvaldība, un ja
nepieciešams, cita darba spēka iesaistīšanās.
• Tas prasa multidisciplināru pieeju. Tā būtu jāpiemēro, ja
ir vajadzīgas zināšanas agronomijā, veterinārijā,
mikrobioloģijā, medicīnā, sabiedrības veselībā, pārtikas
tehnoloģijā, vides veselība, ķīmijā un inženierzinātnes,
atkarībā no konkrētā pētījuma mērķiem un
uzdevumiem.
• HACCP sistēmas piemērošana ir saderīga ar kvalitātes
vadības sistēmu, piemēram, ISO 9000, un ir
rekomendējama pārtikas drošuma pārvaldībai.
• HACCP koncepciju var piemērot arī citiem pārtikas
kvalitātes saglabāšanas aspektiem.
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Pārtikas kvalitātes
nodrošināšana

Vispārējā kvalitātes
pārvaldīšana (vadība)

HACCP

Pārtikas higiēna

Avots: T. Marčenkova „Higiēnas un sanitārijas pamatprincipi mazajos pārtikas uzņēmumos’’, metodiskais materiāls
paškontroles sistēmas ieviešanai (2003). Rīga: Viesnīcu un restorānu mācību centrs. 136 lpp., ISBN 9984-19-468-X.

HACCP/paškontrole [3]
• Šo prasību nolūks ir vispārējas kontroles
nodrošināšana pār apdraudējumu, un tās ir skaidri
noteiktas Kopienas tiesību aktos. HACCP papildina
norādījumi par labu praksi, kas izveidoti dažādās
pārtikas apakšnozarēs.
• HACCP un/vai paškontrole tā ir metode drošas
pārtikas saglabāšanai, kura iekļauj sevī katra pārtikas
aprites posma pārbaudi (riska analīzi), nosaka
posmus apritē, kuri ir kritiski pārtikas drošumam un
ievieš efektīvas kontroles un monitoringa procedūras
šajos posmos.

Paškontrole – tas ir dokumentēts pasākumu kopums,
kura mērķis ir nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprites
nodrošināšana.

GMP

SSO
P

Laba ražošanas prakse
(LRP)
Good Manufacturing Practice

“Augsta meistarība” pārtikas ražošanas
visos posmos; sevišķi, īpaši nozīmīgos, kuri
ietekmē pārtikas kvalitāti.
GMP izveido un dokumentē izgatavošanu,
vērtēšanu un vadīšanu, kas nodrošina
noteikto kvalitāti

GMP • lieto pareizas, uzticamas un praktiski
pārbaudītas metodes

• pareizu izgatavošanas, vērtēšanas un
vadības rīcību (procedūru) komplekss;

GH

P

GHP

Laba higiēnas prakse
(LHP)
Good Hygiene Practice

“Par pārtikas produktu higiēnu”
nosaka vispārīgas higiēnas
noteikumus un procedūras

Mērķis – cilvēka dzīvības un
veselības aizsardzība

• norādījumos iekļauti arī specifiskie noteikumi
• pieejami starptautiskās profesionālās
institūcijās

praktiski ieteikumi, ko parasti izstrādā
profesionāla organizācija; tie nav
aplūkojami kā standarts.

 Galvenais, lai tiktu ievēroti nepieciešamie drošības (higiēnas)
pasākumi visos pārtikas aprites posmos sākot no izejvielas
audzēšanas, ražas novākšanas, izejvielu un produktu
saņemšanas līdz gatavā produkta izsniegšanai, realizācijai.
Visām šajos posmos notiekošām darbībām jābūt higiēniskām.
 Paškontrole ir obligāto higiēnas prasību izpilde uzņēmumā,
t.sk. iekļaujot higiēnas jeb drošuma pasākumus, kas notiek
ārpus uzņēmuma robežām (t.sk. higiēnas prasības teritorijai,
transportam, personālam, iekārtām un tml.).

 Lai nodrošinātu pārtikas uzņēmumā labu higiēnas praksi
nepieciešama rūpīga dokumentācijas sagatavošana, visu
pārtikas aprites soļu (darbības) un posmu dokumentēšana, kā
arī vērtēšanas kritēriju izstrādāšana uzņēmuma produkcijas un
vides kontrolei.

Regula EK 852/2004

• praktiski norādījumi (ieteikumi) code of practise

GMP

 Paškontroles pamātā ir ‘‘Laba higiēnas prakse’’ un ‘‘Laba
ražošanas
prakse’’
un
pārtikas
nekaitīguma
apdraudējuma
analīze,
kas
balstīta
uz
HACCP
pamatprincipiem. Paškontroles ieviešanas mērķis ir kvalitatīvs,
drošs un nekaitīgs pārtikas produkts.

HACCP/paškontrole [5]

ika
pārt

GM P
,

HACCP/paškontrole [4]

Sanitation Standard

 Katram uzņēmumam jāizstrādā savu kvalitātes un
nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu. Sākot ar izejvielu
uzņemšanu, pārtikas uzglabāšanu un sagatavošanu,
gatavošanu, beidzot ar pārtikas realizācijas apstākļiem (kādā
veidā pārtika tiek uzglabāta tirdzniecības zālē, kādā veidā tiek
iesaiņota, pasniegta un tml.).
 Jāņem vērā to, ka tikai labas ražošanas prakses
uzņēmumos var ražot tiešām drošu un kvalitatīvu pārtiku.
Jo vairāk būs tādu uzņēmumu, jo vairāk drošu produktu
nonāks apgrozībā.

SSOP Operating Procedures
65
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HACCP/paškontrole [6]
HACCP principus piemēro visur, kur tas ir iespējams,
katram aprites posmam, ievērojot šādus kritērijus:
• personālam jābūt atbilstoši apmācītam pārtikas
higiēnas jautājumos
• personālam ir jāpārzina sava loma pārtikas
nekaitīguma un kvalitātes kontrolē un uzraudzībā
• uzņēmuma vadībai un personālam ir jādomā
„higiēniski’’
• visām uzņēmuma darbībām ar pārtiku jābūt
higiēniski pamatotām

DOMĀ GLOBĀLI, RĪKOJIES LOKĀLI!!!

HACCP ieviešanas soļi (etapi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nodibini HACCP komandu
Apraksti produktu
Nosaki produkta paredzētos lietošanas nosacījumus
Izveido plūsmas diagrammu
Pārbaudi plūsmas diagrammu uz vietas
Izveido visu potenciālo apdraudējumu sarakstu katrā
procesa solī
7. Nosaki KKP
8. Nosaki KKP limitus
9. Nodibini monitoringa sistēmu katram KKP
10. Nodibini korektīvās darbības
11. Nodibini verifikācijas procedūras
12. Nodibini dokumentu un pierakstu sistēmu

1.princips

HACCP 7 pamatprincipi
Apdraudējuma
analīze

Kritisko kontroles
punktu
noteikšana

Verifikācija

noteikšana
Uzraudzības

HACCP

&

Kritisko limitu

pasākumu

Pārskatīšana

noteikšana
Korektīvo

Dokumentācijas

darbību

izveidošana

noteikšana

Paškontroles galvenais mērķis ir izveidot vienādi
domājošu un rīkojošos cilvēku komandu uzņēmumā, kura
veicinās drošas un kvailtatīvas pārtikas apriti.

Apdraudējuma analīze

Nodibini apdraudējuma analīzi
apdraudējuma
analīzē,
pēc
iespējas
iekļauj:
• iespējamos apdraudējuma gadījumus un to negatīvo ietekmi uz
veselību, to smagumu;
• kvalitatīvo un/vai kvantitatīvo apdraudējuma klātbūtnes
novērtējumu;
• mikroorganismu izdzīvošanas vai pavairošanas spējas;
• pārtikas toksīnu, ķīmisko vielu vai fizisko aģentu noturība vai
iekļūšanas iespējas un citus augstāk nosauktos neparedzētus
gadījumus;
• uzmanība jāpievērš kontroles pasākumiem, ko varētu piemērot
katram apdraudējumam, ja tādi pastāv. Konkrēta apdraudējuma
un vairāk nekā vienu apdraudējumu kontrolei var lietot tikai
noteiktus/specifiskus kontroles pasākumus u.c.

Apdraudējums/ bīstamība
no izejvielām

Apdraudējums/bīstamība
procesu soļos

Mikrobioloģiskais
(piesārņojums, pavairošanos, izdzīvošana)
Fiziskais
Ķīmiskais
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Apdraudējuma analīze

Riska analīze

Apdraudējuma analīzes mērķi?
4. Riska
raksturojums

2. Apdraudējuma
raksturojums

5. Riska
novērtējums

6. Varbūtības
novērtējums

7. Profilaktiskie
pasākumi
riska samazināšanai

3. Iedarbības
raksturojums

Riska vadība

Riska novērtējums

1. Apdraudējumu identificēšana,
riska novērtēšanas politika

Riska paziņošana

8. Monitorings &
pārskatīšana

Patērētāji &
citas ieinteresētās
puses

Riska analīzes struktūra saskaņā ar Codex Alimentarius

Apdraudējuma identifikācija un analīze
Kvalitatīva/kvantitatīva
novērtēšana

apdraudējuma iespējamības

Patogēno un nosacīti-patogēno mikroorganismu
izdzīvošana un vairošanos
 Nepieņemama/neparedzēta ķīmisko vielu rašanās
starpproduktos, gala produktos, ražošanas posmos
 Toksīnu, ķīmisko vielu, citu nevēlamu mikroorganismu,
metabolisma produktu, alergēnu, svešķermeņu u.c.
iekļūšana, rašanās vai saglabāšanās pārtikas produktos...
 Ņemt vērā arī to apdraudējumu, kas jau ir samazināts
vai likvidēts ar PNP
Ņem vērā visus apdraudējumus, kas var nokļūt pārtikā no apkārtējās vides
 Analīzē iekļauj pārtikas un izejvielu pārvietošanās un uzglabāšanas
apstākļus...

Apdraudējuma analīze
Jāuzskaita visus iespējamos apdraudējumus (bioloģiskos,
ķīmiskos, fizikālos) katrā ražošanas procesa posmā;
HACCP komandas pieredze, zināšanas, atbilstoša
literatūra;
Apdraudējuma iekļūšanas iespēja, tās ietekmes
nopietnība (būtiskums)

N=AxS
N – apdraudējuma būtiskums
A – izplatības iespējamība
S – saslimšanas smagums

 Noteikt apdraudējumus un ar to saistītos kontroles
pasākumus (vadības pasākumus)
 Analīze
var
palīdzēt
noteikt
nepieciešamās
izmaņas/uzlabojumus produkta ražošanas procesā vai pašā
produktā, lai paaugstinātu vai nodrošinātu produkta drošumu
 Nodrošināt pamatus KKP noteikšanai

Kurš veic apdraudējuma identifikāciju un analīzi?
 Speciālisti vai kompetentas personas, kas noteiktas
normatīvajos aktos – apmācītas
 Var nākt palīga:
 HACCP komanda
 neatkarīgie eksperti

Apdraudējuma identifikācija
Nepieciešams izvērtēt (ņemt vērā):
 Produkta sastāvdaļas (komponentus)
 Darbības, ko veic katrā posmā un izmantotās iekārtas,
aprīkojumu
 Gala produktu, tā uzglabāšanas un lietošanas
nosacījumus, realizācijas īpatnības
 Paredzēto produkta lietošanu un mērķa patērētājus.
Sastādīt potenciālo apdraudējumu sarakstu, kuri pastāv
un tiek kontrolēti (vadīti) katrā ražošanas procesa
posmā.

Apdraudējuma rašanās varbūtības un smaguma
seku izvērtēšana
►izvērtē apdraudējuma rašanos varbūtību
(noteiktu kontroles pasākumu trūkuma dēļ u.c.)
►izvērtē
apdraudējuma
ietekmes
seku
nopietnību
►izskata
apdraudējuma
sekas
pēc
iepriekšnoteiktas skalas
►izskata apdraudējuma seku smagumu
Izvēlas noteiktu skalu – piemēram, 1- minimālās
sekas; 2- vidējās nozīmes sekas; 3 - būtiskas, 4 nopietnas sekas ...
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Apdraudējuma
analīze

Zivs asakas (Išikavas) jeb cēloņu un seku
diagramma
Problēmu
analīzes
instrumenti - diagramma tiek
pielietota,
lai
atrastu
problēmu cēloņus un grupētu
tos noteiktās kategorijās.
Tāpēc to dēvē arī par cēloņu
un seku diagrammu. Tās
izveidi sāk ar mērķa jeb
vēlamā
iznākuma
vai
problēmas un ar to saistīto
faktoru identificēšanu. Pēc
tam katram faktoram tiek
analizēti cēloņi. Diagrammas
attēls nedaudz atgādina zivs
asaku, tāpēc šī metode
ieguvusi
zivs
asakas
nosaukumu.

Apdraudējuma
iespējamības
algoritms

Zivs asakas (Išikavas) jeb cēloņu un seku
diagramma

Zivs asakas (Išikavas) jeb cēloņu un seku
diagramma
Diagrammu iespējams arī veidot pozitīvā formā, proti, par
centrālo elementu izvēloties nevis problēmu, bet sasniedzamo
mērķi un analizējot ar tā sasniegšanu saistītos aspektus. Parasti
kā galvenās kategorijas izmanto vienu no šiem variantiem,
pielāgojot to attiecīgajai situācijai:
• Metodes, iekārtas, materiāli, cilvēkresursi (The 4 M’s:
Methods, Machines, Materials, Manpower)
• Apstākļi, procedūras, cilvēki, politikas (The 4 P’s: Place,
Procedure, People, Policies )
• Vide, piegādātāji, sistēmas, prasmes (The 4 S’s: Surroundings,
Suppliers, Systems, Skills).

Kādus apdraudējumus analizē?
►mikrobioloģiskais piesārņojums
►parazīti
►ķīmiska kontaminācija
►pesticīdu atliekas (pārsniegti pieļaujamie līmeņi)
►neatļautās pārtikas piedevas
►dabīgie toksīni
►slēptie komponenti, kas var kļūt par alergēniem
►fizikāls piesārņojums (stikls, metāls, koks).

Kādus apdraudējumus analizē?

14 nozīmīgie alergēni
Graudaugi, kas
satur lipekli un
to produkti

Zemesrieksti
un to produkti

Piens un tā
produkti

Gliemji un to
produkti

Soja un tās
produkti

Olas un to
produkti

Vēžveidīgie un
to produkti

Rieksti un to
produkti

Selerijas un
to produkti

Zivis un to
produkti

Lupīna un
tās produkti

Sinepes un
to produkti

Sezama sēklas
un to produkti

Sēra dioksīds
un sulfīti
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Kontroles vai vadības pasākumi

Kontroles jeb vadības pasākumu piemēri

Pasākumi:
►Sastāda kontroles pasākumu sarakstu katram apdraudējumam
► Vienam apdraudējumam var būt vairāki vadības pasākumi
►Specifiskais vadības jeb kontroles pasākums var derēt vairāku
apdraudējumu kontrolei.
Kontroles pasākumu piemēri:
šķidro produktu, mazgāšanas un/vai dezinfekcijas līdzekļu рН
 Temperatūra / karsēšanas laiks
 Konveijera kustības ātrums
 Atdzesēšanas/ sasaldēšanas ātrums
 Mazgāšanas/ dezinfekcijas līdzekļu koncentrācija un ekspozīcijas
laiks
 Cukura, sāls koncentrācija
 Sieta caurumu izmērs
Konservantu deva (daudzums) ...

2.princips
Nosaki kritiskos kontroles punktus (KKP)
• Uzņēmumā var noteikt vairāk nekā vienu KKP, kurus kontrolējot
var nepieļaut vienu un to pašu apdraudējumu.
• KKP noteikšanai var lietot lēmumu koku, kas izmanto loģikas
spriešanas pieeju.
• Lēmuma koka piemērošanai jābūt elastīgai, ņemot vērā
uzņēmuma darbības veidus, procesus, produktus u.c.
• Ja apdraudējums ir noteikts posmā, kurā ir jāveic
produkta/procesa drošuma kontroli, bet kontroles pasākumi vēl
nav nodrošināti, tad darbības ar produktu vai process ir jākoriģē,
lai attiecīgi iekļautu kontroles pasākumus šajā posmā.
‘‘Kritiskais kontroles punkts’’ – pārtikas aprites posma
vieta, darbība vai process, kura kontrole novērš vai
samazina
iespējamos
riska
cēloņus
(pārtikas
piesārņojumu) līdz pieļaujamam līmenim.

Kritisko kontroles punktu noteikšana
• Vajadzīga loģiska pieeja. Šādai pieejai var sekmēt lēmuma
pieņemšanas shēmas izmantošana (atkarībā no HACCP grupas
zināšanām un pieredzes var izmantot arī citas metodes). Lai piemērotu
lēmuma pieņemšanas shēmu, ir secīgi jāaplūko katra produkta plūsmas
shēmā noteiktais posms.
• Katrā posmā, katram apdraudējumam, ko, saprātīgi spriežot, var
paredzēt, ir jāpiemēro lēmuma pieņemšanas shēma un jānosaka
kontroles pasākumi.
• Lēmuma pieņemšanas shēma ir jāpiemēro elastīgi, ņemot vērā visu
ražošanas procesu, lai pēc iespējas izvairītos no nevajadzīgiem
kritiskajiem punktiem. Attēlā ir sniegts lēmuma pieņemšanas shēmas
paraugs, bet to nevar piemērot visām situācijām. Ir ieteicams veikt
papildus praktisko apmācību par lēmuma pieņemšanas shēmas
izmantošanu.
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3.princips
Nosaki kritiskos limitus (robežas)
Kritiskās robežas kritiskajos kontrolpunktos
 Nosakot kontroles pasākumus KKP, katram no tiem ir
jānorāda kritiskās robežas (limiti). Kritiskās robežas atbilst
galējām vērtībām, ko pieļauj produktu drošums jeb
nekaitīgums
 Kritiskie limiti palīdz nošķirt pieņemamus rezultātus no
nepieņemamiem. Tos nosaka novērojamiem vai izmērāmiem
parametriem, kas rāda, ka kritiskais punkts tiek kontrolēts.
Tie jānosaka atbilstoši pamatotiem pierādījumiem par to, ka
izvēlētās vērtības nodrošinās procesa kontroli
 Šādi parametri var būt temperatūra, laiks, pH, mitruma
daudzums, piedevas, konservanta vai sāls daudzums,
organoleptiski parametri, piemēram, izskats vai
konsistence utt.

Atsevišķu kritisko robežu piemēri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laiks
Temperatūra
Aktīvais ūdens(Aw)
pH
Sāls koncentrācija
Svars (pārtikas piedevām)
Vizuālā kontrole, t.sk. fiziskais stāvoklis, konsistence
Mitrums
Līnijas/procesa ātrums
Ekspress - testu rezultāti (bakt. un ķīmisko)
Citi fizikāli-ķīmiskie rādītāji, ko var noteikt uz vietas...

4.princips
Nosaki monitoringa sistēmu katram KKP
•Monitorings ir pēc noteikta plāna veiktie KKP mērījumi
vai novērojumi kritisko robežu ietvaros;
•Monitoringam
savlaicīgi
ir
jāatklāj
kontroles
neatbilstības KKP, lai veiktu korektīvās darbības;
•Kontroles rezultātus ir jāvērtē regulāri. Uzraudzības dati
ir jāvērtē īpaši norīkotai personai, kam ir vajadzīgās
zināšanas un pilnvaras korektīvu pasākumu veikšanai, ja
tādi ir vajadzīgi.
•Monitoringam ir jānotiek regulāri un noteiktajā
apjomā;
•Monitoringam
lieto
fiziskos
un
ķīmiskos
novērojumus/mērījumus, retāk mikrobioloģiskos testus.

KKP kritisko robežu noteikšana
Kritiskā robeža – kritērijs vai parametrs, kas nošķir pieņemamību
no nepieņemamības

Tehnoloģiskās robežas

Kritiskās robežas
Procesa regulēšana

Korektīvās darbības

Produktu/izejvielu uzglabāšanas temperatūru kritisko
robežu (limitu) paraugs
(Chartered Institute of Environmental Health, HACCP in
practice, 1998)
I. Atdzesētai produkcijai
+ 5C
+1C - + 7C
0 - + 8C
II. Sasaldētai produkcijai
Augšējā robeža
zemāk par - 18C
Darbības robežas
- 15C
Kritiskās robežas
- 10C
Augšējā robeža
Darbības robežas
Kritiskās robežas

Uzraudzības pasākumu noteikšana
katram KKP
HACCP atbildīgai personai ir jāveic divi uzdevumi:
• jānodrošina atbilstošu kontroles pasākumu
efektīva izveide un īstenošana. Īpaši, ja
apdraudējums ir noteikts posmā, kurā ir jāveic
produktu kontrole to nekaitīguma saglabāšanai
un kurā šobrīd nav kontroles pasākumu, vai
jebkurā citā posmā, kurā produkts vai process
jākontrolē
• uzraudzības sistēma jāizveido un jāīsteno katrā
kritiskajā kontroles punktā.
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Pārtikas produktu/ēdienu uzglabāšanas temperatūru
reģistrācijas lapa/žūrnāls

- PARAUGS-

Noteikt monitoringa sistēmu katram KKP

Pareizas uzglabāšanas temperatūras :

rīts

Sestdien (datums)

Monitorings paredz vadības/kontroles pasākumu plānošanu un
noteikto kritisko robežu uzraudzību.
Monitoringam jānotiek regulāri, tas satur ierakstus, kas ir atbildīgo
personu parakstīti.
Piezīmes
pēcpusdiena

pēcpusdiena

rīts

Piektdien (datums)

Ceturtdien (datums)
rīts

pēcpusdiena

Trešdien (datums)
rīts

pēcpusdiena

rīts

pēcpusdiena

Otrdien (datums)

Pirmdien (datums)
rīts

pēcpusdiena

Iekārtas identifikācijas numurs,
nosaukums

1. aukstuma iekārtai (leduskapim, aukstuma kamerai) +2 0 C + 8 0 C (+2 0C)
2. saldētavai (saldējaiia kamerai)
- 18 0 C ( minimālā t 0 -10 0 C)
3. marmitam (siltumu uzturošai iekārtai) ne zemāk par + 60 0 C

Atbildīgās
personas
paraksts

-Kas pārbauda?
-Ko pārbauda?
-Cik bieži?
-Laiks/temperatūra
-pH u.c.
-ūdens aktivitāte
-Novērojumu metodes
-Ierakstu glabāšana

KKP
monitorings

97

Uzraudzības pasākumi KKP [1]
• HACCP programmas būtiska daļa ir katrā KKP veiktie
novērojumi un mērījumi, kas nodrošina atbilstību
noteiktām kritiskajām robežām.
• Novērojumiem vai mērījumiem ir jāatklāj kontroles zudums
KKP un savlaicīgi jānodrošina vajadzīgā informācija
korektīvo pasākumu veikšanai.
• Ja uzraudzības rezultāti liecina par kontroles zuduma
tendenci KKP, procesā atbilstoši iespējām izdara korekcijas.
Korekcijas jāizdara, pirms ir notikušas novirzes.
• Novērojumus un mērījumus var veikt pastāvīgi vai ar
starplaikiem. Ja novērojumus vai mērījumus neveic
pastāvīgi, jānosaka novērojumu vai mērījumu biežums, kas
nodrošina ticamu informāciju.

Uzraudzības procedūras
kritiskajos kontrolpunktos [2]
KKP uzraudzības programmā ir jāapraksta metodes,
novērojumu vai mērījumu biežums un uzskaites veikšanas
kārtība, un katrā kritiskajā punktā jānosaka:
 kas veic uzraudzību un pārbaudi?
 kad un cik bieži uzraudzība un pārbaude tiek veikta?
 kā (ar kādiem instrumentiem, metodēm) uzraudzība un
pārbaude tiek veikta.
Ar KKP uzraudzību saistītā dokumentācija jāparaksta
personai vai personām, kas veic uzraudzību, un, uzskaiti
pārbaudot, — atbildīgajai amatpersonai vai
amatpersonām, kas veic uzņēmuma pārbaudi.
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Zonu nodalīšana

Plūsmas princips

5.princips
Nosaki korektīvās darbības

Iesaiņošanas

Gatavā
produkta
uzglabāšana

materiālu

AUGSTĀ

sagatavošana

RISKA

Izejvielu
sagatavošana

ZONA

Netīrās
zonas
darba
apģērbi

Tīrās zonas
darba
apģērbi

Iesaiņošanas
materiālu
uzglabāšana

Birojs

Klientu pieņemšana,
birojs, tualete

Iesaiņošanas

materiālu
pieņemšana

iesaiņojums

Izejvielu
atbrīvošana
no ārējā
iepakojuma

Izejvielu
uzglabāšana
Izejvielu
pieņemšana

•Katram KKP jānosaka korektīvās darbības –
pasākumi, kas būtu jāveic neatbilstību gadījumos,
t.sk. atbildīgās personas un mehānismi;
•Korektīvām darbībām ir jāspēj atjaunot efektīvu
kontroli KKP;
•Korektīvie pasākumi iekļauj neatbilstošās pārtikas
izņemšanu/atsaukšanu/likvidēšanu;
•Korektīvās
darbības
ir
obligāti
jāatspoguļo
dokumentāli HACCP dokumentācijā.

izejvielas

Korektīvās darbības
Jāplāno korektīvi pasākumi katrā KKP, lai tos var veikt nekavējoties,
kad uzraudzības dati liecina par novirzi no kritiskās robežas.
Korektīvos pasākumos jāiekļauj:
• atbilstoša norāde par personu vai personām, kas atbild par korektīvā
pasākuma īstenošanu,
• līdzekļu un pasākumu apraksts, kas vajadzīgi novērotās novirzes
korekcijai,
• pasākumi, kas jāveic saistībā ar produktiem, kuru ražošana notika laikā,
kad procesu nekontrolēja,
• pieraksti, kuros norādīta visa vajadzīgā informācija par veiktajiem
pasākumiem (piemēram, diena, laiks, pasākuma veids, izpildītājs un
turpmākā verifikācijas pārbaude).
Uzraudzība (monitorings) var liecināt, ka ir jāveic preventīvi pasākumi
(aprīkojuma pārbaude, saskarē ar pārtiku esošo cilvēku pārbaude, iepriekšējo
korektīvo pasākumu efektivitātes pārbaude utt.), ja vienā un tai pašā
procedūrā ir atkārtoti jāveic korekcijas.

KKP identifikācija
KKP – pēdējais etaps tehnoloģiskajā procesā, kur ir
iespējama apdraudējuma likvidēšana vai samazināšana līdz
pieņemamam līmenim
Izvērtē katru tehnoloģiskā procesa posmu. KKP daudzums ir
atkarīgs no pārtikas produkta un tehnoloģiskā procesa
veida, sarežģītības pakāpes.
Dažādās tehnoloģiskajās līnijās vieniem un tiem pašiem
produktiem KKP var atšķirties.
Tas tiek skaidrots ar to ka apdraudējums un tā kontroles punkti var
mainīties atkarībā no:
 Uzņēmuma plānojuma
 Receptūras
 Tehnoloģiskās plūsmas
 Aprīkojuma
 Sastāvdaļām
 Priekšnoteikumu problēmām

Korektīvās darbības ir pasākumi, kurus realizē tad kad
monitoringa rezultāti KKP norāda uz kontroles zaudēšanu.
Pasākumus izstrādā katram KKP.

Neatbilstoša
produkta
izņemšana

Identifikācija

KKP – kontroles
zaudēšana

Korektīvās
darbības

Neatbilstoša produkta
izvērtēšana

Atkārtojumu
novēršana

Korektīvās
darbības

Neatbilstības

Neatbilstību
/noviržu
noteikšana

Rezultativitāte

Pieraksti

MONITORINGS
Novērojumi, kas palīdz noteikt neatbilstības vai novirzes:
Ļauj savlaicīgi ieviest korekcijas procesā
Monitoringu veic saskaņā ar plānoto biežumu, regulāri
Ja
novērojumi
nenotiek
nepieciešams papildus noteikt:
Kas?
Ko?
Kad?
Kā?
Kur?
Kāpēc? Uzrauga....

pietiekami

regulāri,

+ ierakstiem jābūt obligāti tās personas parakstītiem, kura
veic monitoringu !!!
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6.princips
Organizē verifikācijas
sistēmu, procedūras

un

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas
sistēmas uzdevumi

validācijas

• Validācija – HACCP sistēmas apstiprināšana.
Apstiprinājums tam, ka sistēma darbojas efektīvi
nodrošinot pārtikas nekaitīgumu.
• Verifikācija – metožu, procedūru, testu un citu
novērojumu pielietošana HACCP sistēmas
pārbaudei, vai HACCP plānā noteiktais atbilst
praksei.
• Izveido
verifikācijas
procedūras,
sistēmu
uzņēmumā.
• Verifikāciju veic regulāri un biežums spēj
savlaicīgi atklāt neatbilstības HACCP plānam.

Koriģē

Pārbaudi

Verifikācija
• Apliecinājumu iegūšana, ka kontroles līdzekļi
vai to kombinācija, ja tie ir atbilstoši ieviesti,
spēj kontrolēt apdraudējumu noteiktā līmenī.
Vai tā ir taisnība?
Vai tas ir pareizi?
Vai tas nodrošinās drošu produktu?

Verifikācijas metodes
•
•
•
•

Iekšējais audits/ ārējais audits
Darbību/ dokumentu pārskatīšana
Mērierīču pārbaude
Informācija vai HACCP sistēma ir efektīva:
–
–
–
–
–

Monitoringa rezultāti
Patērētāju sūdzības
Produkta iznīcināšana
Gala produkta testēšana
Virsmu nomazgājumi

Plāno

Rīkojies

Verifikācija
Metožu, procedūru, testu un cita veida
novērtēšanas piemērošana, lai noteiktu vai
kontroles līdzekļi tiek īstenoti kā paredzēts.
• Vai prasības, kas ir HACCP plānā praktiski tiek
izpildītas?
• Apliecinājumi, ka viss darbojas
Uzņēmuma atbildība
Plānota
Piemērots personāls
Dokumentēta

Verifikācijas piemēri?
•
•
•
•
•
•
•

Verifikācijā
Vai verifikācijas procedūras ir dokumentētas?
Vai ir pieraksti par verifikācijas darbībām?
Kas veic verifikāciju?
Vai darbības ir plānotas, biežums?
Vai ir noteikta HACCP pārskatīšana?
Kādas ir verifikācijas metodes?

•
•
•
•

Dokumentācijā
Vai dokumenti, pieraksti tiek aizpildīti pareizi?
Vai tiek izmantotas spēkā esošas versijas?
Vai un kā dokumenti tiek saglabāti?
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Verifikācija

Verifikācija

Kas?

Kāpēc?

Kad?

Kā?

Pasākumi
neatbilstību
gadījumā

Kas?

Kāpēc?

Kad?

Kā?

Pasākumi
neatbilstību
gadījumā

Gala produkta
pārbaude
listēriju
klātbūtnes
noteikšanai

Pārbaudiet
atbilstību ar
šādu kritēriju
netiek
konstatēts 5
vienībās 10 g

1/nedēļā

ISO metode

Atklāt iemeslu,
uzlabot HACCP
plānu

Monitoringa
pierakstu
kontrole

Pārbaudīt
atbilstību
HACCP plānam

1/nedēļā

Inspekcija
(praktiskā
pārbaude)

Labošanas
darbi,
apmācības,
HACCP
uzlabošana

Krēma
degustācija

Pieņemama

Katrai partijai

Triangla tests

Atsaukt/noraidī
t

Gala produkta
B.cereus
testēšana

Rūpīgi
pārbaudīt < 100
KVV/g

Katrai partijai

ISO metode

Pārstrādāt

Gala produkta
listēriju
testēšana

Nav atklāts 5
paraugos 10 g

1/nedēļā

ISO metode

Atklāt iemeslu,
uzlabot HACCP
plānu

Monitoringa
pierakstu
pārbaude

Pārbaudīt
atbilstību
HACCP plānā
noteiktajam

1/nedēļā

Pārbaude

Korekcijas
darbi,
apmācības,
uzlabošana

Validācijas metodes
• Izaicinājuma tests
• Laboratoriskie izmeklējumi (pirms ražošanas)
• Surogātmikroorganismi/
indikātormikroorganismi (laboratoriskie
eksperimenti)
• Literatūras dati
• Dokumentu pārbaude

Kā novērtēt validāciju?
•
•
•
•
•
•
•

Vai identificētie apdraudējumi ir pilnīgi un pareizi?
Vai kritiskie limiti ir pareizi?
Kā tika pamatoti kritiskie limiti?
Vai HACCP plāns ir piemērots, reāls un sasniedzams?
Vai HACCP plāns ir parakstīts?
Vai korektīvās darbības ir reālas un sasniedzamas?
Vai monitoringa sistēma nodrošina, ka KKP kontroles līdzekļi
būs efektīvi?

7.princips
Izveido uzskaites un dokumentēšanas
sistēmu
Dokumentācijas piemēri:
•apdraudējumu analīze;
•KKP noteikšana;
•Kritisko robežu noteikšana.
Uzskaites piemēri:
• KKP monitoringa pasākumu uzskaite;
•Neatbilstību vai noviržu uzskaite un korektīvās
darbības;
•Veikto pārbaužu uzskaite;
•HACCP plāna izmaiņu uzskaite u.c.

HACCP plāna piemērs
Procesa solis

KKP Nr.

Apdraudējums,
kas būtu
jākontrolē

Kontroles
pasākumi

Kritiskie
limiti

Monitorings
Procedūra

Korektīvās
darbības

Atbildīgās
personas

Biežums

Ienākošās
izejvielas
Milti

1.1.

Aflatoksīns

Iegūt testēšanas
rezultātus,
sertifikātus no
piegādātāja

Aflatoksīns
<10 mg/kg

Pārbaudīt
sertifikātus,
testēšanas
rezultātus

Katrai
partijai

Noraidīt
partiju

Produktu
saņēmējs,
kvalitātes
vienības
pārstāvis

Dzeramais
ūdens
(ienākošais)

1.2.

Ķīmiskais
piesārņojums

Veikt
organoleptisko
novērtēšanu un
iegūt testēšanas
rezultātus no
ūdenspiegādātāja

Sk.
normatīvo
aktu
prasības

Testēšanai iekļauj
toksisko elementu
noteikšanu, kā arī
žiardijas,
kriptosporīdijas,
pieprasīt
piegādātāja
sertifikātus/testēš
anas rezultātus

Iknedēļu

Sazināties ar
piegādātāju

Kvalitātes
vienības
pārstāvis

Džems

1.3.

Pesticīdu atliekas

Iegūt testēšanas
rezultātus,
sertifikātus no
atzīta piegādātāja

Sk.
normatīvo
aktu
prasības

Pārbaudīt
sertifikātus/testēš
anas rezultātus.
Piegādātāja
kvalitātes audits.

1xgadā

Sazināties ar
pirkšanas
aģentu

Kvalitātes
vienības
pārstāvis,
piegādātāja
kvalitātes
menedžeris

Saldais
krējums

1.4.

Salmonellas un
listērijas

Piegādātāja
kvalitātes sistēma,
atzīts piegādātājs

Netiek
konstatēts
25 g

Laboratorijas testi
(sk. procedūru Nr.
XXX).
Piegādātāja
kvalitātes audits

Katru
piegādi

Noraidīt
partiju

Kvalitātes
vienības
pārstāvis,
piegādātāja
kvalitātes
menedžeris

1xpusgadā
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HACCP plāna piemērs (turpinājums)
Procesa
solis

KKP
Nr.

Apdraudējums,
kas būtu
jākontrolē

Kontroles
pasākumi

Kritiskie limiti

Monitorings
Procedūra

Korektīvās
darbības

Atbildīgās
personas

Biežums

Izejvielu
uzglabāšana

2

Fizisks
piesārņojums,
bioloģisko
aģentu
vairošanās

Uzglabāt noteiktā
temperatūrā, t.sk.
saldo krējumu <
50C, olas atbilstoši
paredzētajam
uzglabāšanas
režīmam un laikam.
Uzglabāt nosegtus.

Nav atklāts
fizisks un ķīmisks
piesārņojums
tiek ievērota
atbilstoša
temperatūra
<50C

Automātiska
temperatūras
kontrole, vizuāla
inspekcija,
marķējuma,
iepakojuma
pārbaudes,
rotācijas principa
ievērošana

Ikdienas
pārbaudes,
līdz derīguma
termiņa
beigām,
katrai partijai

Apturēt un
pieaicināt
kvalitātes
vienības pārstāvi

Noliktavas
personāls
vai vadītājs

Biskvīta
cepumi
(caur krāsni)

3

Veģetatīvo
patogēnu
izdzīvošana

Cepumu cepšanas
tehnoloģijas
ievērošana (laiks,
temperatūra)

Minimālā
cepšanas
temperatūra
700C
2 min.

Automātisks
temperatūras
reģistrētājs

Nepārtraukts

Apturēt ražošanu,
atsaukt/izņemt
neatbilstošus
produktus. Savest
kārtībā krāsni

Operātors

Metāla
noteikšana

4

Metāla atlieku
noteikšana

Metāla detektors

Nav atklāts 2.0
mg metāliskais
piesārņojums un
nemetālisks 2.5
mg (mazāk kā)

Metāla noteikšana
izmantojot
kontroles
paraugus. Metāla
detektora
kalibrēšana

Katras 30
minūtes

Apturēt līniju,
rekalibrēt
detektoru, ziņot
kvalitātes vadībai.
Izņemt produkta
partiju, kas ražota
pirms pēdējās
pārbaudes.

Kvalitātes
vienības
pārstāvis,
līnijas
mehāniķis,
inženieris

Gatavo
produktu
nosūtīšana

5

Patogēnu
augšana

Zemas
temperatūras
uzglabāšanas laikā
un izplatīšanas
laikā

0-50C

Nepārtraukts
temperatūras
mērītājs

Ikdienu

Ik mēnesi

Apturēt produktu,
informēt
kvalitātes vienību,
ņemt produkta
paraugus
testēšanai

Noliktavas
vadītājs,
transoprta
vadītājs

Pārbaudīt mērītāja
kalibrāciju

,,Laba higiēnas prakse/ priekšnosacījumu
programma/ SOPi’’
• Termins ,,LHP’’ balstīts uz pārtikas higiēnas
definīciju un ir aprakstīts Kodeksa dokumentā
Vispārīgie pārtikas higiēnas principi (CAC / RCP
1 - 1969, Rev 4 [2003]). Dažās valstīs paralēli
šim terminam lieto – priekšnosacījumu
programmas (pre-requisite) un LRP, vai
standarta darbības procedūras (SOP).

LRP
GMP – good manufacturing practice:

LABA RAŽOŠANAS PRAKSE – TĀDA RAŽOŠANAS
UN KVALITĀTES KONTROLES PROCEDŪRU KOMBINĀCIJA, KURAS
MĒRĶIS IR NODROŠINĀT TO, KA PRODUKTI IR KONSEKVENTI RAŽOTI
SASKAŅĀ AR VIŅU SPECIFIKĀCIJU – Codex Alimentarius

• Tā ir normu, noteikumu un instrukciju sistēma, kas attiecas uz
pārtikas produktu, pārtikas piedevu un citu aktīvu ingredientu
ražošanas procesiem, ar mērķi saražot atbilstošas kvalitātes un
drošuma gala produktu.

4. Priekšnosacījumu programmas
(SOP), laba higiēnas prakse (LHP)

LHP
GHP – good hygiene practice:

LABA HIGIĒNAS PRAKSE – VISAS DARBĪBAS, STĀVOKĻI UN PASĀKUMI, KAS IR
NEPIECIEŠAMI, LAI NODROŠINĀTU PĀRTIKAS NEKAITĪGUMU UN DERĪGUMU
VISOS TĀS APRITES POSMOS – Codex Alimentarius

• Sistēma, kas vērsta uz pārtikas uzņēmuma atbilstoša sanitārihigiēniskā stāvokļa nodrošināšanu. Tā ietver visu procedūru,
instrukciju kopumu telpām, aprīkojumam, personālam, kas
nodrošina atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī personāla
apmācību plānus, laboratorisko izmeklējumu plānus u.c.

Labas prakses norādījumi
Regula Nr. 852/2004 III NODAĻA LABAS PRAKSES NORĀDĪJUMI
III NODAĻA LABAS PRAKSES NORĀDĪJUMI
7. pants Norādījumu izstrāde, izplatīšana un izmantošana
Dalībvalstis veicina higiēnas un HACCP principu piemērošanas valsts
labas prakses norādījumu izstrādi ...
Tiek veicināta gan Kopienas, gan valsts norādījumu izplatīšana un
izmantošana. Tomēr pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki var
izmantot minētos norādījumus brīvprātīgi.
8. pants Valsts norādījumi
1. Ja ir izstrādāti valsts labas prakses norādījumi, tos attīsta un izplata
pārtikas aprites nozarēs,
a) konsultējoties ar ieinteresēto pušu pārstāvjiem, piemēram,
kompetentām iestādēm un patērētāju grupām;
b) ņemot vērā attiecīgus Pārtikas kodeksa prakses kodeksus un
c) ņemot vērā I pielikuma B daļā norādītos ieteikumus, ja tie attiecas uz
primāro ražošanu un ar to saistītām darbībām, kas minētas
I pielikumā...
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ES labas prakses norādījumi

LHP vadlīniju mērķi un uzdevumi
• Veicināt obligāto higiēnas prasību izpratnei un
praktiskai piemērošanai ar mērķi nodrošināt drošas
un kvalitatīvas pārtikas apritei.
• Palīdzēt pārtikas uzņēmumiem izpildīt ES Regulu
178/2002/ЕС, 852/2004/EC, Latvijas normatīvo aktu
prasības, tostarp EK rekomendāciju un citu pārtikas
aprites normatīvo aktu prasību izpildei.
• Veicināt normatīvo aktu izpratni un to prasību
praktisko ieviešanu, tostarp HACCP pamatprincipu,
pārtikas uzņēmumos un kompetentajās institūcijās.

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm

Labas prakses vadlīnijas (GМР, GНP)
Problēmas, kas rodas sliktas higiēnas dēļ
Vadlīnijas veicina apdraudējumu kontroli un palīdz pārtikas uzņēmumiem
ievērot normatīvo aktu prasības

Vadlīnijas var piemērot jebkurā nozarē
Vadlīnijas ir pārtikas uzņēmuma personāla apmācību galvenā sastāvdaļa,
piemēram:
Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes uzņēmumos
Augu izcelsmes produktu pārstrādes uzņēmumos
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos
Vairum- un mazumtirdzniecības uzņēmumos
Guidance document on implementation of procedures based of HACCP
principles, 16.11.2005., ANNEX II

 Pārtikas saindēšanās, uzliesmojumi un dažos gadījumos cilvēku
nāve, citas veselības problēmas (bojāti zobi, alerģijas, utt.). Prasa
papildu izmaksas apdrošināšanas, ārstēšanas izdevumu segšanai.
 Sliktas kvalitātes produkti veicina patērētāju neapmierinātību,
sūdzības, patērētāju uzticības zudumu.
 Slikta higiēna veicina uzņēmuma un piegulošās teritorijas
apdzīvotību ar grauzējiem, insektiem, kā arī vides piesārņojumu.
 Pārtikas bojāšanās un piesārņojuma iekļūšana visā pārtikas ķēdē,
īsie produktu uzglabāšanas laiki.
 Darbības pārtraukšana līdz pat uzņēmuma pilnīgai slēgšanai, kas
noved pie nopietniem materiālajiem zaudējumiem, veicina valsts
iestāžu un plašsaziņas līdzekļu aktivitātes.

Problēmas, kas rodas sliktas higiēnas dēļ
 Ieguldījumi un izmaksas, kas saistīti ar neatbilstošu higiēnu un
nepareizu normatīvo aktu prasību interpretāciju un piemērošanu
– tādejādi plaša nederīgas pārtikas izplatīšana.
 Sabiedrības rīcības saistībā ar cilvēkiem, kuri ir cietuši no sliktas
kvalitātes pārtikas.
 Pārtikas izejvielu un produktu iznīcināšana, sakarā ar to
neatbilstošo kvalitāti.
 Nepieciešamība ieguldīt papildu līdzekļus (neplānota), lai novērstu
trūkumus , tai skaitā piesārņotas, bojātas iekārtas, papildus
izmaksas pastiprinātas tīrīšanai un dezinfekcijai, apstrādei, jauna
aprīkojuma, iekārtu iegādei un uzstādīšanai u.c.

Labas higiēnas priekšrocības






Apmierināts klients.
Laba uzņēmuma reputācija, tēls
Plaukstošs bizness
Atbilstība normatīvo aktu prasībām, kompetence
Pārtikas produktu ražošana ar ilgākiem derīguma termiņiem (jo
nebojājās), labākās kvalitātes.
 Atbilstošas uzņēmuma darba iekārtas
 Augsti izglītots personāls ar augstu atbildību un morāles
principiem
 Zema personāla mainība, labs atalgojums, viss, kas veicina
uzņēmuma dzīvotspēju un konkurētspēju tirgū un ļauj palielināt
ražošanas jaudu.
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LHP vadlīnijās būtu jāiekļauj:
•
•
•
•
•
•

•
•

Normatīvo aktu pamatprasību īstenošanas pasākumu aprakstus
Prasības attiecībā uz izejvielām
Riska analīzi (apdraudējuma analīzi)
KKP īpašo kontroles un vadības pasākumu aprakstus attiecīgo
produktu apstrādē, uzglabāšanā, realizācijā
Drošības un veselības aizsardzības pasākumi , kas jāievēro
saskarē ar īpašajiem un ātri bojājošiem produktiem
Drošības pasākumi, kas attiecas uz ļoti jutīgām patērētāju
grupām (bērniem, veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar pārtikas
alerģijām, nepanesību u.c.)
Nepieciešamie dokumenti un pieraksti
Dokumenti vai metodikas, ko izmanto derīguma termiņu
noteikšanai produktiem utt.

LHP galveno interešu sfēras
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Primārā ražošana
Uzņēmums: projekts, teritorija un telpas
Ražošanas operāciju kontrole
Uzņēmums: aprīkojums un ražošanas inventārs,
ekspluatācijas un tīrīšanas iespējas
Personāla higiēna (praktiskās iemaņas, faktiskie apstākļi)
Izejvielu,
gatavās
produkcijas
uzglabāšana
un
transportēšana
Informācija par produktu, patērētāju informēšana
Apmācības

GHP, GMP pārtikas nozarē
• LRP, LHP maziem uzņēmumiem palīdz kontrolēt apdraudējumus un
pierādīt procesu un produktu atbilstību normatīvo aktu prasībām.
• Vienkāršotā un praktiskā veidā LRP un LHP vadlīnijās apraksta
apdraudējumu kontroles metodes bez to detalizēta raksturojuma
un KKP noteikšanas.
• LRP, LHP – attiecas uz visiem nozīmīgajiem apdraudējumiem, tādēļ
vadlīnijās būtu jānosaka pamatprincipus kontroles procedūrām,
tostarp arī gadījumos, kad jāveic produktu atsaukšana un
izņemšana.
• Nepieciešams atsevišķi izdalīt iespējamos apdraudējumus, kas ir
raksturīgi attiecīgai pārtikas nozarei, pārtikas produktiem,
piemēram, svaigiem sieriem – Listeria monocytogenes un
piesārņojuma kontroles metodes, piemēram, drošus izejvielu
avotus, apstrādes un uzglabāšanas režīmus.
• Šobrīd Latvijā ar PVD ir saskaņotas vairāk kā 21 nozaru vadlīnijas.

PNP vēsture
• Pirmo reizi, termins "priekšnosacījumu programma",
minēts ASV HACCP rokasgrāmatā 60. gadu vidū.
Agrāk pazīstams kā labas higiēnas prakses (LHP) un
Labas ražošanas prakses (LRP). Ietver vispārējus,
plašus jautājumus. SOPi – standarta operāciju
procedūras...
PNP tiek fokusētas uz:
• Personālu
• Ēkām
• Telpām
• Produktiem
• Izejvielām

Definīcija

PNP shēma

Priekšnosacījumu programmas (prerequisite programme –
angliski) - pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas pamatprasības
un darbības, kas ir nepieciešamas, lai uzturētu higiēnisko vidi
visos pārtikas produktu aprites posmos, kas tiek realizētas, lai
apstrādātu, sagatavotu, ražotu un piegādātu drošus
galaproduktus, tostarp drošus lietošanai uzturā.
Prerequisite Program (PRP)Basic conditions and activities that are necessary
to maintain a hygienic environment throughout the food chain suitable for
the production, handling and provision of safe end products and safe food
for human consumption.
Operatīvā PNP (OPNP) identificē ar riska analīzes palīdzību, kas ir būtisks, lai
kontrolētu iespējas ieviest pārtikas apdraudējumu un / vai piesārņojumu
pārtikā vai ražošanas vidē (ISO 22000:2005).

PNP un/vai LHP ievieš pirms HACCP ieviešanas, lai HACCP
koncentrētos tikai uz būtiskajiem apdraudējumiem.

HACCP
Priekšnosacījumu programmas

Sistēmas un
procedūras

Piegādes
sistēmas

Produkta
atsaukšana
Pārtikas
aizsardzība

Higiēnas prasības
& LRP, LHP

Personāla
higiēna

Atkritumu
aprite
Kaitēkļu
kontrole
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PNP (standarti)

















infrastruktūras un aprīkojuma prasības (ēkas, telpas),
Gaisa, ūdens, enerģijas u.c., piegāde,
droša pārtikas apstrāde (arī saiņošana un pārvadāšana),
Atkritumu, notekūdeņu u.c. likvidēšana,
Iekārtu pieejamība tīrīšanas un uzturēšanas vajadzībām
Iegādāto materiālu pārvaldība, piegādes, rīcība
Aizsardzība pret šķērspiesārņojumu (alergēni, stikls)
kaitēkļu apkarošanas procedūras,
sanitārās procedūras (tīrīšana un dezinfekcija),
personāla higiēna,
Citi aspekti.
Brāķa pārstrāde;
Produkta atsaukšanas procedūra;
Noliktavu vadība;
Atsaukšanas procedūra
Pārtikas aizsardzība, biodrošība un bioterorisms

PNP mērķis un uzdevumi [2]
PNP ievieš ar mērķi novērst:
- bioloģisko, ķīmisko un fizikālo apdraudējuma varbūtējo iekļūšanu pārtikā, uz
ražošanas iekārtām, aprīkojuma, ražošanas vidē, ieskaitot šķērspiesārņojumu
- apdraudējuma varbūtējo nokļūšanu pārtikā, uz ražošanas iekārtām,
aprīkojuma, apkārtējā un ražošanas vidē ar izejvielu, starpproduktiem, pārtikas
kontaktmateriāliem u.c. sastāvdaļu starpniecību.
PNP
• Ievieš pirms HACCP sistēmas ieviešanas
• Nodrošina HACCP sistēmas efektīvu darbību
• Ļauj HACCP plānam būt kompaktam, vairāk koncentrētam uz nozīmīgām
(būtiskām) problēmām
• Ļauj ievērojami samazināt KKP skaitu
• PNP ieviešana veicina kontroli ārpus KKP
• Veicina "zema riska“ apdraudējuma kontroli, ekonomisko un kvalitātes
problēmu risināšanu

PNP ieteicamais saturs
Veidojot PNP jāņem vērā:
 ēku un attiecīgo inženiertīklu konstrukciju, izvietojumu
 telpu, ieskaitot darba vietu, darba aprīkojuma, iekārtu,
personāla telpu izvietojumu
 gaisa, ūdens, enerģijas pievades sistēmas u.c. ražošanā
nepieciešamas komunikācijas
 palīgdienestus, ieskaitot atkritumu un notekūdeņu savākšanu
un utilizāciju
 iekārtu, aprīkojuma derīgumu (ekspluatācijas iespējas) šī
aprīkojuma pieejamība tīrīšanai, apkalpošanai un profilaktiskai
apskatei

PNP mērķis un uzdevumi [1]
• PNP – tās ir jebkura pārtikas uzņēmuma regulāras procedūras
(dokumenti un praktiskā rīcība), kas tiek realizētas ar mērķi izpildīt
normatīvo aktu prasības, tostarp pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu
un higiēnas prasību izpildi. PNP tiek izstrādātas ņemot vērā pārtikas
uzņēmuma un tajā notiekošo ražošanas procesu īpatnības.
PNP jāatbilst:
a) Pārtikas uzņēmuma vajadzībām, ņemot vērā pārtikas drošuma
nodrošināšanu;
b) Pārtikas uzņēmuma veidam, tā funkcijām un ražojamās produkcijas
veidam;
c) PNP jāievieš visā ražošanas ķēdē vai kā programmās, kas var tikt lietotas
atsevišķi kādam no ražošanas posmiem, vai ka programmas ko var lietot
tikai specifiskajiem procesiem vai produktiem;
d) PNP jābūt apstiprinātām par kvalitāti atbildīgajām personām.

PNP un HACCP
 Ieviešot efektīvu PNP uzņēmumos, kuros neražo,
nesagatavo vai nerīkojās ar vaļēju pārtiku, nav
nepieciešams ieviest pilnu HACCP, piemēram:
- Kioski, tirgus stendi, mobilais tirdzniecības vietas;
- Iestādes, kurās galvenokārt tikai piedāvā
dzērienus;
- Mazajos mazumtirdzniecības uzņēmumos;
- Transportēšanas, glabāšanas un iepakotu
pārtikas produktu ar ilgu glabāšanas laiku
realizācijas vietās...

PNP ieteicamais saturs
 ienākošo materiālu (piemēram, izejvielu, sastāvdaļas,
ķimikāliju un iepakojuma materiāli), krājumu (ūdens, gaiss,
tvaiks, ledus), atkritumu (cieto atkritumu, notekūdeņu) aprites
un darbību (manipulāciju) ar pārtiku (pārstrāde, uzglabāšana
un transports) kontrole
 pasākumi, lai novērstu savstarpēju piesārņošanos
 tīrīšanas un mazgāšanas pasākumus
 dezinfekcijas pasākumus (t.sk. dezinsekcija un deratizācija)
 personāla higiēnu un apmācības
 citus jautājumus, kas saistīti ar PNP.
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PNP dokumentācija [1]
I Vispārējā rakstura informācija par uzņēmuma darbību:
1. informācija par uzņēmuma projektu, konstrukciju, izvietošanu (ēkas
platība, teritorija), atrašanās vietas apraksts un ēkas un
inženierkomunikāciju apraksts un ar to saistītie dokumenti
(shēmas, plāni)
2. darba vietu, telpu (procesu apraksts), tai skaitā darba vietu un
darba iekārtu un aprīkojuma apraksti
3. ūdensapgādes,
kanalizācijas,
ventilācijas
(tostarp
gaisa
kondicionēšanas, aukstuma nodrošināšanas) sistēmu apraksti
(konstrukcija, jauda u.c.) apgaismojuma, apkures un citu
nodrošināšanas pakalpojumu apraksti saskaņā ar uzņēmuma
ražošanas specifiku
4. tehnoloģiskā un palīgaprīkojuma, iekārtu izvietojums (shēmas,
plāni) ekspluatācijas nosacījumi
5. ražošanas, tehnoloģiskā procesu apraksti

PNP dokumentācija [3]
II Konkrētu darbības programmu apraksti atkarībā no uzņēmuma
darbības rakstura.
Atkarībā no uzņēmuma darbības rakstura un lieluma PNP var iekļaut:
 Tehniskās apkalpošanas programmu ražošanas objektiem un
aprīkojumam (ekspluatācijas un apkalpošanas iespējas)
 Mērinstrumentu kalibrēšanas programmu
 Aukstuma ķēdes uzturēšanas programmu
 Ūdensapgādes sistēmas kontroles programmu (t.sk. paraugu
ņemšana, ūdens nekaitīgums, remontdarbi)
 Šķidro un cieto atkritumu savākšanas programma
 Ražošanas kontroles programma, atbilstoši iepirktajām izejvielām un
ražotajiem produktiem un normatīvo aktu prasībām
 Iepirkto/iegādāto materiālu (izejvielas, sastāvdaļas, ķīmiskas vielas,
iepakošanas materiāli u.c.) vadīšanas programmu

Uzņēmuma shematiskais plāns
I zejvielas
Personāls

Administrācija

PNP dokumentācija [2]
6. informācija par uzņēmuma projektēto un ražošanas jaudu,
personāla, apmeklētāju, izejvielu, iepakošanas materiālu,
taras, gala produktu, atkritumu pārvietošanas shēmas
7. iekārtu, aprīkojuma raksturojumu (aprakstus, tehniskās
pases) un obligāto prasību apraksts attiecībā uz
tehnoloģiskajiem procesiem
8. piegādātāju saraksts (izejvielām, iepakojamiem materiāliem,
palīgmateriāliem u.c.), transportēšanas u.c. aprites posmu
apraksts
9. normatīvi – tehniskā dokumentācija produktiem,
sastāvdaļām (receptūras, tehnoloģiskās kartes, tehnoloģiskās
shēmas, instrukcijas)
10. transporta vadības programma.

PNP dokumentācija [4]
A. pārvaldības programma, esošajiem krājumiem (ūdens, gaiss,
tvaiks, ledus u.c.)
B. nederīgas pārtikas, izejvielu atsaukšanas un izņemšanas no
apgrozības programma
C. personāla veselības un higiēnas kontroles, apmeklētāju
kontroles programma
D. tīrīšanas un dezinfekcijas programma (ieskaitot dezinsekciju un
deratizāciju)
E. ja nepieciešams, programma alergēnu kontrolei
F. programma šķērspiesārņojuma novēršanai
G. personāla apmācību programma (praktiskās iemaņas un
zināšanas)
H. citas programmas vai jautājumi, kas saistīti ar PNP...
III Informācija par obligāto normatīvo aktu, oficiālu instrukciju
prasību ieviešanu un izpildi u.c.

Rekomendējamās krāsas

Pieņemšana

Laboratorija

Ģerbtuves,
dušas,
tualetes

sarkans − jēla gaļa
Aukstumkameras

Sauso izejvielu
noliktava

zils − zivis
Nosacīti netīra zona

dzeltens − augsta riska produkti

Cepšana

Tīra zona

netīrās
kastes

Ekspedīcija

Iepakojuma
materiālu
uzglabāšanaszona

zaļš − salāti
balts − piena produkti
brūns − neapstrādāti dārzeņi
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LHP uzkopšanas inventāram

Codex Alimentarius
CAC/RCP 1-1969, Section V, Control of operations
5.2. SANITĀRO PRASĪBU KONTROLES SISTĒMU GALVENIE ASPEKTI
5.2.1. Laika un temperatūras kontrole
Nepietiekama pārtikas temperatūras kontrole ir viens no galvenajiem pārtikas
izraisītu slimību un pārtikas bojāšanās iemesliem. Šāda kontrole attiecas uz
gatavošanai, atvēsināšanai, apstrādei un glabāšanai atvēlēto laiku un temperatūru.
Jābūt sistēmām, kas garantē efektīvu temperatūras kontroli tad, kad tā ir kritiski
svarīga, lai pārtika būtu nekaitīga un piemērota.
Izvēloties temperatūras kontroles sistēmu, jāņem vērā
• pārtikas īpatnības, piemēram, ūdens aktivitāte, pH un iespējamais mikroorganismu
sākotnējais līmenis un veidi;
• plānotais produkta glabāšanas laiks;
produkta iesaiņošanas un apstrādes paņēmiens un
• tas, kā produktu paredzēts lietot, piemēram, vai to paredzēts gatavot/apstrādāt
papildus, vai arī produkts ir gatavs lietošanai.
Šādās sistēmās arī jānorāda pieļaujamās laika un temperatūras izmaiņu robežas.
Temperatūras reģistrācijas ierīces regulāri jāpārbauda un jātestē, lai pārliecinātos
par to precizitāti.

Codex Alimentarius
CAC/RCP 1-1969, Section V, Control of operations

Interneta resursi

5.2.2. Procesa īpašie posmi
Citi pasākumi pārtikas higiēnas uzlabošanai var būt, piemēram,
• atdzesēšana,




• termiskā apstrāde,
• apstarošana,



Tīrība
Atdalīšana
Gatavošana
(termiska
apstrāde)
Atdzesēšana

• žāvēšana,
http://www.pickyourown.org/botulism.htm

• konservēšana ar ķīmiskām metodēm,
• iesaiņošana vakuumpakās vai iepakojumos ar mainītu spiedienu.

• www.paskontrole.blogspot.com – paškontroles rokasgrāmatas mājas lapa
latviešu valodā;
• http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_uz
mjiem/prtikas_uzraudzba/pakontroles_sistma_uzmum - PVD mājas lapa;
• http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/index_en.htm - DG SANCO
mājas lapa (EK Patērētāju tiesību aizsardzības direktorāts);
• http://www.haccp-uk.co.uk/ - Lielbritānijas konsultatīvā mājas lapa HACCP
jautājumos;
• http://www.fsai.ie/ - Īrijas Pārtikas drošuma aģentūras mājas lapa;
• http://www.codexalimentarius.org/ - Pārtikas likumdošanas komisijas mājas
lapa, labas prakses standarti, vadlīnijas;
• http://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/en/
Pārtikas
lauksaimniecības organizācijas (FAO) mājas lapa, pārtikas drošuma informācija;
• http://www.icd-online.org/an/html/courseshaccp.html - HACCP informācija
(FAO + Ražotāju attīstības Padome)

Jautājumi?
Paldies par uzmanību!
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