OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪBAS PRASĪBAS
SABIEDRĪBAS, DZĪVNIEKU UN AUGU VESELĪBA

DROŠA PĀRTIKA
PRASĪBAS SVAIGPIENA IEGUVEI UN PIRMAPSTRĀDEI
Prasības mērķis: Nodrošināt piena ražošanas, glabāšanas un lietošanas
nosacījumus.
Mērķa grupa: prasība attiecas uz lauksaimniekiem –
PĀRTIKAS APRITĒ IESAISTĪTAJIEM TIRGUS
DALĪBNIEKIEM, kas RAŽO PIENU.
Pārvaldības prasības, kas jāievēro lauksaimniekam 1:
1. Svaigpienam jābūt iegūtam no veseliem dzīvniekiem, kuriem nav
tesmeņa savainojumu vai pamanāms tesmeņa iekaisums, kas neslimo ar
enterītu, caureju vai drudzi, kā arī dzimumorgānu sistēmas infekcijām ar
izdalījumiem
2. Ja dzīvnieki ir ārstēti, tad svaigpienu var lietot cilvēku pārtikā pēc
noteiktā veterināro zāļu izdalīšanās perioda.
3. Dzīvniekus, no kuriem iegūst svaigpienu, pārbauda uz brucelozi un
tuberkulozi saskaņā ar Dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības
plānu.
4. Slaukšanas iekārtas un telpas, kur glabā vai dzesē svaigpienu, jāizvieto
un jābūvē tā, lai ierobežotu svaigpiena inficēšanās risku.
5. Svaigpiena glabāšanas telpas jāsargā no kaitēkļiem, tām jābūt atbilstoši
nodalītām no telpām, kur atrodas dzīvnieki.
6. Lai nodrošinātu svaigpiena
atdzesēšanas iekārtām.
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz
dzīvnieku izcelsmes pārtiku, III pielikuma IX sadaļas I nodaļas I daļas 1.punkta b, c, d un e apakšpunkts, 2.punkta
a, b un c apakšpunkts, 3.punkta a, b un c apakšpunkts, 4. un 5.punkts, III pielikuma IX sadaļas II nodaļas A sadaļa,
III pielikuma IX sadaļas II nodaļas B sadaļas 1.punkta a un d apakšpunkts, 2. un 4.punkts;

7. Aprīkojums, kas paredzēts svaigpiena slaukšanai, savākšanai un
transportēšanai (instrumenti, iekārtas, trauki un tvertnes u.c.) ir jāmazgā
pēc katras lietošanas un pēc vajadzības jādezinficē. Aprīkojuma
virsmām jābūt viegli tīrāmām un attiecīgos gadījumos viegli
dezinficējamām, tāpēc jāizmanto gludi, mazgājami un netoksiski
materiāli.
8. Slaukšana jāveic higiēniski, īpaši nodrošinot:
 lai pupi, tesmenis un tā tuvumā esošās ķermeņa daļas pirms
slaukšanas sākuma būtu tīri;
 lai būtu identificēti dzīvnieki, ko ārstē ar veterinārajām zālēm, un kuri
var pārnest atliekvielas svaigpienā, un, lai šo svaigpienu, kas iegūts no
šādiem dzīvniekiem pirms aizlieguma perioda beigām, neizmantotu
cilvēku pārtikā.
9. Tūlīt pēc slaukšanas svaigpienu novieto tīrā vietā, kas veidota un
iekārtota tā, lai novērstu piesārņošanos.
10. Svaigpiens 2 stundu laikā jāatdzesē līdz ne vairāk kā 8oC, ja to savāc
katru dienu, vai ne vairāk kā 6oC, ja to nesavāc katru dienu.
11. Svaigpienu drīkst neatdzesēt, ja tas atbilst visiem piena nekaitīguma
kritērijiem un :
 to pārstrādā 2 stundu laikā pēc slaukšanas; vai
 dažu piena produktu ražošanai tehnoloģisku iemeslu dēļ vajag
augstāku temperatūru, ja šāda ražošana ir saskaņota ar Pārtikas un
veterināro dienestu.

