
Priekšmets: Higiēna un HACCP pamati 

Tēma: Mazgāšana, tīrīšana, dezinfekcija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Smiltenes tehnikums 

• Elizabete Pudāne 



Trauku un inventāra mazgāšana 

Virtuves trauki 

katli 

pannas 

bļodas 

Zāles trauki 

šķīvji 

galda piederumi 

glāzes 

Izmanto ražošanas procesā Servē ēdienu apmeklētājiem 





Tīrīšana ietver: 
• • pārtikas atlieku notīrīšanu;  

• • mazgāšanu ar mazgāšanas līdzekļiem karstā 

ūdenī;  

• • dezinfekciju ar karstu ūdeni (karstāks par 82 ºC,  

• ko iespējams īstenot trauku  

mazgājamās mašīnās) vai izmantojot ķīmiskos 

dezinfekcijas līdzekļus (ja traukus mazgā ar rokām) 

• • skalošanu;  

• • žāvēšanu (gaisā).  

 



Aukstumiekārtu tīrīšanas procedūra:  
• • nosaka tīrīšanas periodiskumu (ne retāk kā 1 reizi 

nedēļā, ja nepieciešams – biežāk);  

• • pirms tīrīšanas produktus pārvieto citā iekārtā, pēc 

tam to atslēdz no elektroenerģijas  

padeves tīkla;  

• • lieto tikai mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, 

kuri ir paredzēti šai darbībai;  

• • no ārpuses iekārtu tīrīšanu veic katru dienu;  

• • pirms produktu ievietošanas atpakaļ iekārtā 

jāpārliecinās par temperatūras atbilstību. 



Nosaka tīrīšanas periodiskumu:  

 

• no rīta, uzsākot darbu;   

• vairākas reizes darba laikā, 

 (ja tas ir nepieciešams un  

ja iekārtas,  

virsmas un 

 instrumenti ir netīri);  

•    pēc darbības ar jēlproduktiem 



Iekārtu, darba virsmu, aprīkojuma, darba 

instrumentu tīrīšanas procedūra: 

• • atbrīvo tīrāmās virsmas no produktu 
paliekām;  

• • ja nepieciešams, iekārtu pirms tīrīšanas 
izjauc;  

 mazgā ar mazgāšanas līdzekli, 

 apstrādā ar dezinfekcijas līdzekli atbilstoši 
lietošanas  

instrukcijai;  

• • ja nepieciešams, noskalo;  

• • ja nepieciešams, žāvē 



 Grīdas, sienu, griestu, plauktu 

tīrīšanas procedūra:  
• grīdas – ik dienas pēc darba, ja ir netīrs, tad 

darba laikā;  

•  plauktus – ne retāk kā 1 reizi mēnesī, ja 
nepieciešams, tad biežāk;  

• sienas, griestus – ne retāk kā 2 reizes gadā, 
ja nepieciešams, tad biežāk 

• • mazgā ar mazgāšanas līdzekli, 

•  apstrādā ar dezinfekcijas līdzekli atbilstoši 
lietošanas instrukcijai 

  

 



Dažu objektu tīrīšanas procedūras 
• Transporta līdzekļa tīrīšanas procedūra:  

• • nosaka tīrīšanas periodiskumu (ne retāk kā 

1 reizi mēnesī, ja nepieciešams – biežāk);  

• • mazgā ar mazgāšanas līdzekli un apstrādā 

ar dezinfekcijas līdzekli atbilstoši lietošanas 

instrukcijai. 



Minimālais dezinfekcijas periodiskums 
Apstrādei paredzētie objekti Minimālais dezinfekcijas periodiskums 

Sienas, durvis, logu rāmji  1 reizi 3 mēnešos 

Grīdas 1 reizi dienā 
 

Plaukti  1 reizi nedēļā  
  
 

Galda virsmas  1 reizi dienā  
 

Mehānismi, inventārs 1 reizi dienā  
 

Ledusskapji  1 reizi nedēļā 

Izlietnes, tualetes, sanitārās telpas 1 reizi dienā  
 

Atkritumu spaiņi 1 reizi dienā  
 

Tualetes 1 reizi dienā  



 

http://www.prana-ko.lv/index.php?categoryID=566


Tīrīšanai un dezinfekcijai drīkst lietot tikai 

pārtikas aprites telpām paredzētus līdzekļus 

  Uzņēmumā jābūt ķīmisko līdzekļu datu 

drošības lapām un lietošanas 

instrukcijām latviešu valodā. 



Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus lieto 

stingri saskaņā 

ar lietošanas instrukciju. 

 Uzņēmumā jābūt atbilstošam 
aprīkojumam tīrīšanas un mazgāšanas 
līdzekļu dozēšanai 

Mazgājamo līdzekļu šķīdumu 
pagatavošanai izmanto marķētus traukus 

Pie trauku un inventāra mazgāšanas 
vietām izvieto mazgāšanas un 
dezinfekcijas līdzekļu lietošanas 
instrukcijas. 



• Ja instrukcijas nav izvietotas pie 

mazgāšanas ierīcēm, tām jābūt 

pieejamām ikreiz, kad nepieciešams 

lietot konkrēto līdzekli. 



Mazgāšanas līdzekļus uzglabā 

Atbilstoši marķētos oriģinālos 
iepakojumos 

  

Speciāli tam paredzētā noslēgtā telpā 
vai vietā 

 

Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus 
nedrīkst uzglabāt telpās, kur apstrādā 
pārtiku 





 
Uzkopšanas aprīkojums 

jāuztur tīrs un labā stāvoklī, 

•  lai novērstu pārtikas, 

•  darba iekārtu un aprīkojuma 
piesārņošanos. 

 Jēlo un gatavo pārtikas produktu 
apstrādes virsmu tīrīšanai 

ieteicams izmantot atšķirīgu krāsu 
drānas, lai izslēgtu savstarpēju 
piesārņošanos. 



Kopšana 

Ja auduma drānas vai sūkļi tiek 

izmantoti vairākkārt, 

•  tos mazgā karstā ūdenī 

•  ar piemērotu dezinfekcijas līdzekli 

•  pēc tam rūpīgi izskalo un izžāvē 

• Ieteikums: Lieto ne vairāk kā nedēļu 



• Telpu uzkopšanas inventāra 

uzglabāšanai un mazgāšanai ierīko 

speciāli tam paredzētu vietu. 

 

• Tualetes uzkopšanas inventāru 

•  marķē un 

•  uzglabā atsevišķi no pārējo telpu 

uzkopšanas inventāra. 



 Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu 
drošības lapas  

  Lietošanas instrukcijas. 



Lai objektīvi novērtētu uzņēmuma sanitāri-

higiēnisko stāvokli un paškontroles sistēmā 

noteikto pasākumu praktisko izpildi 
 

 ieteicams  

• no darba virsmām, 

•  inventāra, 

•  personāla rokām un 

•  darba apģērba 

 ņemt nomazgājumus laboratoriskai 
izmeklēšanai. 



Rekomendējamā dokumentācija: 
Tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu 
programma 
 Korektīvo rīcību reģistrs 
 Ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu uzskaites 

žurnāls, kurā norādīts 
  līdzekļa nosaukums 
  izplatītājfirma 
  iegādes daudzums  
 izlietotais daudzums  
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aq71YfxUUYIYdG5UOHdpY3h5c1hoSG51WVBQOFJoc0E
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aq71YfxUUYIYdG5UOHdpY3h5c1hoSG51WVBQOFJoc0E


• Paldies par aktivitāti! 


