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Moduļa “Labas higiēnas prakse pārtikas mājražošanā” apraksts 

 

Moduļa mērķis Sekmēt izglītojamā spēju nodrošināt labas higiēnas praksi pārtikas mājražošanā. 

Moduļa uzdevumi Attīstīt izglītojamā prasmes:  

- izprast pārtikas ražošanas tehnoloģiskos pamatprocesus un ievērot to raksturojošos 

parametrus produktu ražošanā; 

− - izmantot pārtikas mājražošanā izmantojamās iekārtas, aprīkojumu un instrumentus;  

− - ievērot pārtikas mājražošanas iekārtu un aprīkojuma darbības principus; 

− - novērtēt un izvēlēties pārtikas mājražošanas iekārtas un instrumentus atbilstoši  darba 

uzdevuma specifikai; 

− - izmantot labas higiēnas un prakses vadlīnijas uzņēmumā; 

− - lietot profesionālo terminoloģiju pārtikas produktu ražošanā; 

− - izvērtēt personīgās higiēnas ievērošanas nozīmi pārtikas produktu mājražošanā; 

− - izstrādāt paškontroles sistēmu pārtikas produktu mājražošanas uzņēmumā;  

− - izvēlēties un izmantot tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus pārtikas produktu mājražošanas 

uzņēmumā; 

− - analizēt  un novērst apkārtējās vides piesārņojuma iespējas pārtikas produktu ražošanā. 

Moduļa ieejas nosacījumi   Iegūta pamatizglītība un iepriekšējas zināšanas pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijā. 
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Moduļa apguves novērtēšana Pēc moduļa “Labas higiēnas prakse pārtikas mājražošanā” apguves izglītojamais veic  

kompleksu pārbaudes darbu. 

1.  
 

Moduļa nozīme Moduļa saturs papildina zināšanas par tehnoloģiskajiem pamatprocesiem un labas higiēnas 

prakses ievērošanas nosacījumiem pārtikas mājražošanā. 

Minimālais stundu skaits 48 stundas.  
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MODUĻA “LABAS HIGIĒNAS PRAKSE PĀRTIKAS MĀJRAŽOŠANĀ”  SATURS 
 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms % no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

 

Ieteicamais saturs Mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksti Idejas īstenošanai 

Vidējs apguves (pietiekams) 

līmenis 

Optimāls apguves līmenis 

1. Spēj: ievērot 

ražošanā  labas 

higiēnas prakses 

vadlīnijas. 

Zina: labas higiēnas 

prakses vadlīniju 

ievērošanas nozīmi 

pārtikas produktu 

ražošanā, labas 

higiēnas prakses 

vadlīniju izstrādes, 

ieviešanas un 

aktualizācijas 

principus. 

Izprot: labas 

ražošanas un 

higiēnas prakses 

izmantoto jēdzienu, 

1. Labas 

higiēnas un 

ražošanas 

prakses 

vadlīnijas. 

(15%) 

1.1. Higiēnas 

definīcija, tās 

uzdevumi. 

1.2. Pārtikas higiēnu 

reglamentējošie 

normatīvie 

dokumenti. 

1.3. Labas higiēnas 

un labas ražošanas 

prakse. 

1.4. Vispārīgās 

higiēnas prasības 

pārtikas produktu 

mājražošanā. 

1.5. Specifiskās 

higiēnas prasības 

1.1. Definē jēdzienus un izprot 

to nozīmi. 

1.2. Orientējas normatīvo aktu 

pamatnostādnēs. 

1.3. Identificē labas higiēnas 

un labas ražošanas prakses 

prasības pārtikas produktu 

mājražošanā. 

1.4. Identificē higiēnas 

pamatprasības un pamato to 

ievērošanas nepieciešamību 

konkrētā mājražošanas 

uzņēmumā. 

1.5. Raksturo specifiskās 

higiēnas pamatprasības un to 

ievērošanas nepieciešamību 

1.1. Izskaidro jēdzienu definīcijas 

saistībā ar to praktisko izmantojumu 

mājražošanā. 

1.2. Praktiski ievēro nozares iekšējo 

un ārējo normatīvo dokumentu 

prasības mājražošanas uzņēmumā. 

1.3. Ievēro un pamato labas higiēnas 

un labas ražošanas prakses prasības 

pārtikas produktu mājražošanā. 

1.4. Izpilda un izskaidro higiēnas 

prasību ievērošanas nozīmi 

mājražošanas uzņēmumā. 

1.5. Pamato un izskaidro specifisko 

higiēnas pamatprasību ievērošanas  

nepieciešamību konkrētā 

mājražošanas uzņēmumā. 

Izglītojamie iepazīstas ar 

dažādu pārtikas produktu 

ražošanas uzņēmumu labas 

higiēnas un ražošanas 

prakses vadlīnijām.  

Pedagogs rakstiski vai 

mutiski piedāvā 

izglītojamajiem reālas 

situācijas aprakstu un uzdod 

atbildēt uz jautājumiem par 

produktu ražošanu 

reglamentējošajiem 

normatīvajiem 

dokumentiem,  skaidro un 

pamato dokumentos minēto 

normu ievērošanas 
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definīciju nozīmi, 

labas higiēnas 

prakses vadlīnijas, 

deklarēto 

nosacījumu 

godprātīgas izpildes 

nozīmi drošas un 

nekaitīgas 

produkcijas 

ražošanā. 

pārtikas produktu 

mājražošanai. 

1.6. Labas ražošanas 

prakses vadlīniju 

raksturojums. 

 

pārtikas produktu mājražošanas 

uzņēmumā. 

1.6. Identificē labas ražošanas 

prakses vadlīniju prasības 

konkrētu pārtikas produktu 

mājražošanas uzņēmumā. 

1.6. Ievēro labas ražošanas prakses 

vadlīniju prasības konkrētu pārtikas 

produktu mājražošanas uzņēmumā. 

nepieciešamību konkrētajā 

mājražošanas nozarē.  

Izglītojamais vai izglītojamo 

grupa, balstoties uz labas 

higiēnas un ražošanas 

prakses pozitīvajiem un 

negatīvajiem piemēriem, 

apraksta, modelē reālas 

situācijas problēmu 

novēršanai 

Iepazīstas ar dezinfekcijas 

līdzekļu drošības lapām, 

nosakot konkrētā līdzekļa 

piemērotību izmantošanai 

pārtikas produktu 

mājražošanas uzņēmumā. 

Izglītojamie sagatavo 

noteiktas koncentrācijas 

dezinfekcijas līdzekļus, 

iepriekš veicot atbilstošos 

aprēķinus.  

Sastāda mazgāšanas un 

dezinfekcijas grafiku 

konkrētam pārtikas 

2. Spēj: saskaņā ar 

grafiku sistemātiski 

tīrīt, mazgāt, 

dezinficēt, lietojot 

atbilstošus tīrīšanas, 

mazgāšanas un 

dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Zina: uzņēmuma 

higiēnas programmā 

paredzēto un 

praktiski 

izmantojamo 

tīrīšanas, 

mazgāšanas un 

dezinfekcijas 

līdzekļu lietošanas 

nosacījumus un 

2. Tīrīšanas un 

dezinfekcijas 

pamatprincipi. 

(15%) 

2.1. Mazgāšanas 

līdzekļi un to izvēle. 

2.2. Dezinfekcijas 

līdzekļi un to izvēle. 

2.3. Telpu, iekārtu, 

aprīkojuma un 

inventāra tīrīšana un 

dezinfekcija. 

2.4. Uzņēmuma 

tīrīšanas, 

mazgāšanas un 

dezinfekcijas 

programma un tās 

izpildes grafiks. 

 

 

2.1. Izvēlas mazgāšanas 

līdzekļus un pamato to 

izmantojumu. 

2.2. Izvēlas dezinfekcijas 

līdzekļus un pamato to 

izmantojumu. 

2.3. Pamato telpu, iekārtu, 

aprīkojuma un inventāra 

tīrīšanas un dezinfekcijas 

pamatprincipus, veic darba 

šķīdumu aprēķinu.  

2.4. Pamato un raksturo 

uzņēmuma tīrīšanas, 

mazgāšanas un dezinfekcijas 

programmas nepieciešamību 

un darbības efektivitātes 

kontroles principus. 

2.1. Izmanto nepieciešamos 

mazgāšanas līdzekļus saskaņā ar 

uzņēmuma higiēnas programmu. 

2.2. Izmanto nepieciešamos 

dezinfekcijas līdzekļus. 

2.3. Veic telpu, iekārtu, aprīkojuma 

un inventāra tīrīšanas un 

dezinfekcijas līdzekļu sagatavošanu 

un izmantošanu atbilstoši normām. 

2.4. Izstrādā un aizpilda uzņēmuma 

tīrīšanas, mazgāšanas un 

dezinfekcijas programmu grafiku. 

Pamato tīrīšanas, mazgāšanas un 

dezinfekcijas līdzekļu izmantojuma 

sistemātiskuma nozīmi labas 
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darbības efektivitātes 

kontroles principus. 

Izprot: tīrīšanas, 

mazgāšanas un 

dezinfekcijas 

līdzekļu 

izmantošanas 

sistemātiskuma 

nozīmi labas 

higiēnas prakses 

nodrošināšanā 

uzņēmumā.  

higiēnas prakses nodrošināšanā 

uzņēmumā. 

produktu mājražošanas  

uzņēmumam.  

Izglītojamais izvēlas un 

pamato nepieciešamās 

izejvielas konkrēta pārtikas 

produkta ražošanai, raksturo 

to kvalitāti. 

Atbilstoši pedagoga 

sniegtajai tehnoloģiskajai 

shēmai, izglītojamie nosaka 

kritiskos kontroles punktus 

noteikta pārtikas produkta 

ražošanā.  

Atbilstoši pedagoga 

uzdevumam izglītojamie 

izveido nepieciešamo 

iekārtu, instrumentu 

sarakstu konkrētu darbību 

veikšanai pārtikas produktu 

mājražošanas ieguves 

procesā. 

Izglītojamais darbojas 

pārtika produktu ražošanā, 

papildina zināšanas un 

praktiskās iemaņas 

1. 3. Spēj: kontrolēt 

tehnoloģiskos 

pamatprocesus, 

novērtēt izejvielu 

kvalitāti, 

šķērspiesārņojumu. 

Zina: tehnoloģisko 

procesu secīgas 

ievērošanas nozīmi 

un veicamās 

korektīvās darbības 

tehnoloģisko 

parametru 

neatbilstības 

gadījumā. 

3.Tehnoloģiskie 

pamatprocesi. 

(25%) 

3.1. Izejvielas. 

3.2.Šķērspiesārņo-

jums. 

3.3.Gaļas apstrāde 

un gaļas produktu 

ražošanas specifiskie 

procesi. 

3.4. Piena un piena 

produktu ražošanas 

specifiskie procesi. 

3.5. Maizes un miltu 

izstrādājumu 

specifiskie procesi. 

3.1. Nosaka nepieciešamās 

izejvielas, izvērtē to kvalitāti 

raksturojošos rādītājus un 

nozīmi pārtikas produkta 

ražošanā. 

3.2. Identificē iespējamos 

šķērspiesārņojuma avotus un 

veidus.  

3.3. Pamato gaļas apstrādes un 

gaļas produktu ražošanas 

tehnoloģiskos pamatprocesus. 

Identificē specifiskos procesus 

konkrēta produkta ražošanai. 

3.4. Pamato piena un tā 

produktu ražošanas 

3.1. Veic nepieciešamo izejvielu  

aprēķinu, pamato kvalitāti 

raksturojošos rādītājus un to nozīmi 

pārtikas produkta ražošanā. 

3.2. Izvērtē iespējamos 

šķērspiesārņojuma avotus un veidus  

un nosaka veicamās preventīvās 

darbības to novēršanai. 

3.3. Veic gaļas apstrādes un gaļas 

produktu ražošanu atbilstoši 

tehnoloģiskajiem pamatprocesiem. 

Izmanto nepieciešamās tehnoloģijas 

specifisko procesu veikšanai 

konkrēta produkta ražošanā. 
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Izprot: 

tehnoloģiskos 

pamatprocesus, to 

raksturojošos 

parametrus un 

neievērošanas sekas 

pārtikas produktu 

mājražošanā. 

3.6. Zivju 

izstrādājumu 

ražošanas specifiskie 

procesi. 

tehnoloģiskos pamatprocesus. 

Identificē specifiskos procesus 

konkrēta produkta ražošanai. 

3.5. Pamato maizes un miltu 

izstrādājumu ražošanas 

tehnoloģiskos pamatprocesus. 

Identificē specifiskos procesus 

konkrēta produkta ražošanai. 

3.6. Pamato zivju izstrādājumu 

ražošanas tehnoloģiskos 

pamatprocesus. Identificē 

specifiskos procesus konkrēta 

produkta ražošanai. 

 

3.4. Veic piena un tā produktu 

ražošanu atbilstoši tehnoloģiskajiem 

pamatprocesiem. Izmanto 

nepieciešamās tehnoloģijas 

specifisko procesu veikšanai 

konkrēta produkta ražošanā.  

3.5. Veic maizes un miltu 

izstrādājumu ražošanu atbilstoši 

tehnoloģiskajiem pamatprocesiem. 

Izmanto nepieciešamās tehnoloģijas 

specifisko procesu veikšanai 

konkrēta produkta ražošanā. 

3.6. Veic zivju izstrādājumu 

ražošanu atbilstoši tehnoloģiskajiem 

pamatprocesiem. Izmanto 

nepieciešamās tehnoloģijas 

specifisko procesu veikšanai 

konkrēta produkta ražošanā. 

izmantojamo iekārtu, 

instrumentu un inventāra 

uzturēšanas, apkopes, 

mazgāšanas un 

dezinfekcijas darbā.   

Veido barības ķēdes pļavas 

ekosistēmā, tādējādi 

demonstrējot kaitīgo vielu 

uzkrāšanos organismā caur 

barības saitēm.  

Papildina zināšanas par 

ražošanas procesiem 

mājražošanas uzņēmumā, 

patstāvīgi izstrādā ražojamo 

produktu tehnoloģiskās 

shēmas, nosaka ražošanas 

procesa kvalitātes kritiskos 

kontroles punktus, vai veic 

priekšlikumus izstrādi 

pasākumiem, kas veicami 

paškontroles sistēmas 

izmaiņu gadījumā.   

 

4. Spēj: nodrošināt 

paškontroles 

sistēmas ievērošanu 

pārtikas produktu 

mājražošanā. 

Zina: kritiskos 

kontroles punktus 

ražošanā, mērāmo 

parametru kritiskās 

4. Uz HACCP 

principiem 

balstītas 

paškontroles 

sistēmas 

procedūras un 

dokumentācija 

mājražotājiem. 

4.1. Priekšnoteikumi 

paškontroles 

sistēmas ieviešanai 

un paškontroles 

sistēmas 

rokasgrāmatas 

izstrādes 

nepieciešamība. 

4.1. Pamato uzņēmuma 

paškontroles sistēmas 

ieviešanas nepieciešamību, 

izprot paškontroles sistēmas 

rokasgrāmatas izstrādes 

nepieciešamību.  

4.2. Pamato paškontroles 

procedūru izstrādi un ieviešanu 

konkrētā mājražošanas 

4.1. Izskaidro paškontroles sistēmas 

priekšnoteikumus,  pamatnostādnes 

un tās pamatprincipus konkrētā 

mājražošanas uzņēmumā. 

4.2. Nosaka iespējamos 

apdraudējuma veidus. Veic 

apdraudējumu analīzi un 

paškontroles procedūru izstrādi 

kritiskajos kontroles punktos. 
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robežas kontroles 

punktos, uzraudzības 

procedūras 

bīstamību 

novēršanai. 

Izprot: paškontroles 

sistēmas ievērošanas 

nozīmi. 

(25%) 4.2. Paškontroles 

procedūru 

izstrādāšana pārtikas 

produktu 

mājražošanas 

uzņēmumā. 

4.3. Paškontroles 

sistēmas ietvaros 

veicamā uzraudzība 

mājražošanas 

uzņēmumā. 

uzņēmumā. Pārzina un 

izskaidro iespējamos 

apdraudējuma veidus. 

4.3. Ievēro  paškontroles 

sistēmas prasības  atbilstoši 

paškontroles sistēmai 

mājražošanas uzņēmumā. 

 

 

konkrētajam mājražošanas 

uzņēmumam. 

4.3.Veic noteiktos produkta un 

procesu kontroles pasākumus  

atbilstoši paškontroles sistēmai 

mājražošanas uzņēmumā. 

 

5. Spēj: veikt darba 

pienākumus, 

nekaitējot apkārtējai 

videi.  

Zina: vides 

aizsardzības prasību 

pamatnostādnes 

pārtikas produktu 

ražošanas procesā.  

Izprot: savas rīcības 

sekas apkārtējās 

vides saglabāšanā. 

5. Vides 

aizsardzība 

pārtikas 

produktu 

mājražošanā. 

(5%) 

5.1. Vides 

piesārņojums un tā 

avoti. 

5.2. Atmosfēras 

piesārņojums 

pārtikas produktu 

mājražošanas 

procesā. 

5.3. Ūdens 

piesārņojums 

pārtikas produktu 

mājražošanas 

procesā. 

5.4. Piesārņojuma 

ietekme uz 

5.1. Nosauc  iespējamos vides 

piesārņojuma veidus un avotus.  

5.2. Pamato atmosfēras 

piesārņojuma avotus pārtikas 

produktu mājražošanas 

procesā. 

5.3. Izskaidro dzeramā ūdens 

nekaitīguma un kvalitātes 

rādītājus un iespējamos ūdens 

piesārņojuma avotus pārtikas 

produktu mājražošanas 

procesā. 

5.4. Izskaidro vides 

aizsardzības prasības. Pamato 

5.1. Pamato vides piesārņojuma 

draudus un avotus. Izvērtē 

iespējamās preventīvās darbības to 

novēršanai. 

5.2. Izvērtē atmosfēras piesārņojuma 

avotus pārtikas produktu 

mājražošanas procesā un veic 

iespējamās preventīvās darbības to 

novēršanai. 

5.3. Izvērtē iespējamos ūdens 

piesārņojuma avotus un to 

novēršanas iespējas pārtikas 

produktu mājražošanas procesā. Spēj 

izvērtēt laboratorisko analīžu 

rezultātus. 
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dzīvajiem 

organismiem. 

piesārņojuma negatīvo ietekmi 

uz dzīvajiem organismiem. 

5.4. Ievēro vides aizsardzības 

prasības. Izvērtē piesārņojuma 

negatīvo ietekmi uz dzīvajiem 

organismiem, veic iespējamās 

preventīvās darbības to novēršanai. 

 

Noslēguma pārbaudījums  (15%)  
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Pārbaudes darbi 

1. Ievadvērtēšana 

 

Individuālās pārrunas ar izglītojamo moduļa apguves izglītības ceļa veidošanai. 

 

2. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji): 

 

2.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts  

Noslēguma pārbaudes darbā izglītojamais veic testu un praktiskus uzdevumus, kuros: 

- pamato labas higiēnas prakses vadlīniju izmantošanas un ievērošanas nepieciešamību uzņēmumā, izmantojot profesionālo terminoloģiju 

pārtikas produktu mājražošanā; 

- ievēro labas higiēnas un ražošanas prakses prasības, apzinās to nozīmi droša pārtikas produkta ražošanā; 

- ievēro paškontroles sistēmas prasības pārtikas produktu mājražošanas uzņēmumā savas kompetences ietvaros; 

- pamato uz HACCP principiem balstītas paškontroles sistēmas ieviešanu un īstenošanu pārtikas produktu mājražošanas uzņēmumā;  

- izmanto tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus, pamato to nepieciešamību pārtikas produktu mājražošanas uzņēmumā.  

 

2.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): 

 

Testa uzdevumi 

Pārbaudāmās zināšanas vai zināšanu grupas Uzdevumu skaits 

pārbaudes darbā 

Piena produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas  5 
Gaļas un gaļas produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas 5 
Zivju un zivju produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas 5 
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Maizes un miltu produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas 5 
Higiēnas prasības un ražošanas prakses vadlīnijas 10 
Kvalitātes vadība pārtikas produktu mājražošanā 8 

Vides aizsardzība 2 
Kopā: 40 

 

Par katru izpildītu uzdevumu izglītojamais iegūst vienu punktu. 

 

2.2.  Praktiskā darba uzdevumi: 

1. Novērtēt (organoleptiski) produkta ražošanai nepieciešamās izejvielas atbilstoši kvalitātes prasībām.  

2. Uzzīmēt produkta ražošanas tehnoloģisko shēmu. Noteikt kritiskos kontroles punktus un norādīt iespējamos šķērspiesārņojumu avotus un iespējas 

ražošanas procesā.  

3. Izvēlēties produkta ražošanai atbilstošās tehnoloģiskās iekārtas un inventāru (aprīkojumu).  

4. Sagatavot produktu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. 

5. Organoleptiski novērtēt gatavo produktu. Izmantojot profesionālo terminoloģiju, sniegt saražotā produkta raksturojumu. 

6. Izvēlēties atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus norādītajai iekārtai, instrumentam vai virsmai. Sagatavot noteiktas 

koncentrācijas dezinfekcijas šķīdumu. Mutiski pamatot savu izvēli.   
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Praktiskā darba uzdevumu 

vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas skaidrojums 

 

Nr. 

p.k. 

Kritēriji Maksimālais  

iegūstamo 

punktu skaits 

Vērtējums 

punktos 

Iegūstamo punktu skaidrojums 

1. 

 

 

 

Novērtēt (organoleptiski) 

produkta ražošanai 

nepieciešamās izejvielas 

atbilstoši kvalitātes prasībām  

(koeficients – 4). 

20 

 

 

 

 

1 Nespēj izvēlēties un novērtēt (organoleptiski) produkta ražošanai 

nepieciešamās izejvielas atbilstoši kvalitātes prasībām. 

2 Spēj daļēji izvēlēties produkta ražošanai nepieciešamās izejvielas,  bet 

nespēj novērtēt (organoleptiski)  to atbilstību kvalitātes prasībām. 

3 Spēj daļēji izvēlēties un novērtēt (organoleptiski) produkta ražošanai 

nepieciešamās izejvielas, bet nespēj pamatot atbilstību kvalitātes prasībām. 

4 Spēj izvēlēties un daļēji novērtēt (organoleptiski) produkta ražošanai 

nepieciešamās izejvielas atbilstoši kvalitātes prasībām.  

5 Spēj precīzi izvēlēties un novērtēt (organoleptiski) produkta ražošanai 

nepieciešamās izejvielas atbilstoši kvalitātes prasībām.  

   0 Nepārzina  ražošanas tehnoloģisko procesu, nav izstrādāta vai pilnīgi 

nepareizi izstrādāta tehnoloģiskā shēma 



 

Pieaugušo izglītības modulis “Labas higiēnas prakse pārtikas mājražošanā”  

13 

 

 

3.  Izvēlēties produkta ražošanai 

atbilstošās tehnoloģiskās 

20 1 – 2 Nepareizi izvēlas tehnoloģiskās iekārtas un inventāru (aprīkojumu) norādītā 

produkta ražošanai.   

2. Uzzīmēt produkta  ražošanas 

tehnoloģisko shēmu. Noteikt  

kritiskos kontroles punktus   

un norādīt iespējamos 

šķērspiesārņojumu avotus un 

iespējas ražošanas procesā 

(koeficients – 2). 

 

 

20 
1 – 2 Vāji pārzina ražošanas tehnoloģisko procesu, pieļautas daudzas būtiskas 

kļūdas tehnoloģiskajā shēmā.  Nenorāda procesa kontroles punktus (KP).   

3 – 4 Daļēji pārzina  ražošanas tehnoloģisko procesu, pieļautas kļūdas, norādot 

tehnoloģiskā procesa secību.  Nepareizi norāda procesa kontroles punktus 

(KP).   

5 – 6 Pamatā saprot ražošanas tehnoloģisko procesu, bet ir atsevišķas kļūdas 

tehnoloģiskajā shēmā.  Daļēji pareizi norāda procesa kontroles punktus 

(KP), nenorāda šķērspiesārņojumu avotus un iespējas ražošanas procesā.   

7 – 8 Pārzina ražošanas tehnoloģiju. Ir nelielas neprecizitātes tehnoloģiskajā 

shēmā, kas būtiski neietekmē tehnoloģisko procesu. Pareizi norāda procesa 

kontroles punktus (KP),  nenorāda šķērspiesārņojumu avotus un iespējas   

ražošanas procesā. 

9 – 10 Pārzina ražošanas tehnoloģiju, pilnībā izprot tehnoloģisko procesu. Precīzi 

un kvalitatīvi izstrādāta tehnoloģiskā shēma. Prot pamatot kritiskos 

kontroles punktus (KKP),  norāda šķērspiesārņojumu avotus un iespējas  

ražošanas procesā. 
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iekārtas un inventāru 

(aprīkojumu) (koeficients – 

2).   

3 – 4 Neprot izvēlēties inventāru (aprīkojumu) norādītā produkta ražošanai. 

Neizprot tehnoloģiskās iekārtas darbības principu. Izprot atbilstošos darba 

drošības un sanitārijas pasākumus. 

5 – 6 Izprot tehnoloģiskās iekārtas uzbūves galvenās sastāvdaļas un darbības 

principu. Nepārzina  darba drošības un sanitārijas pasākumus izvēlētajai 

iekārtai.  

7 – 8 Izprot tehnoloģiskās iekārtas uzbūves galvenās sastāvdaļas un darbības 

principu, atbilstošos darba drošības un sanitārijas pasākumus.  

9 – 10 Pamatoti izstāsta tehnoloģiskās iekārtas uzbūves galvenās sastāvdaļas un 

darbības principu, atbilstošos darba drošības un sanitārijas pasākumus.  

4. Sagatavot produktu, atbilstoši 

tehnoloģiskajām prasībām. 

(koeficients – 5). 

 

50 1 – 2 Produkts netika gatavots atbilstoši tehnoloģijai. Nespēj paskaidrot 

neievērošanas iemeslus, nav izpratnes par gatavošanas tehnoloģiskajām 

prasībām. 

 

3 – 4 Produkta gatavošanas laikā netika ievērota tehnoloģija, nevar paskaidrot 

neievērošanas iemeslus. Daļēja izpratne par gatavošanas tehnoloģiskajām 

prasībām. 

 

5 – 6 Produkta gatavošanas laikā daļēji netika ievērota tehnoloģija, daļēji var 

paskaidrot neievērošanas iemeslus. Ir izpratne par gatavošanas 

tehnoloģiskajām prasībām. 
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7 – 8 Produkts ir sagatavots atbilstoši tehnoloģijai, daži parametri netika ievēroti. 

Ir izpratne par gatavošanas tehnoloģiskajām prasībām un to neievērošanas 

sekām. 

 

9 – 10 Produkts ir sagatavots atbilstoši tehnoloģijai, visi parametri ievēroti. Ir 

izpratne par gatavošanas tehnoloģiskajām prasībām un to neievērošanas 

sekām. 

 

5.  Organoleptiski novērtēt 

gatavo produktu. Izmantojot 

profesionālo terminoloģiju, 

sniegt saražotā produkta 

raksturojumu (koeficients – 

7). 

35 0 – 1 Neizprot produkta vērtēšanas sistēmu. Sniegtais vērtējums neraksturo 

produkta kvalitāti.  

 

2  Nespēj pamatot savu vērtējumu, neizmanto profesionālo terminoloģiju.  

Degustācijas protokols aizpildīts daļēji, nav izpratnes par produkta 

defektiem.  

3 Daļēji spēj pamatot savu vērtējumu, neizmanto profesionālo terminoloģiju.      

Nespēj  izskaidrot radušos produkta defektu cēloņus. 

4 Spēj pamatot savu vērtējumu, daļēji izmanto profesionālo terminoloģiju.  

Daļēji spēj izskaidrot produkta defektu cēloņus. 

5 Spēj pamatot savu vērtējumu, tajā izmanto profesionālo terminoloģiju.  

Izprot un atpazīst produkta defektus, spēj pareizi izskaidrot produkta 

defektu cēloņus.  
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6.  Izvēlēties atbilstošus 

tīrīšanas, mazgāšanas un 

dezinfekcijas līdzekļus 

norādītajai iekārtai, 

instrumentam vai virsmai. 

Sagatavot noteiktas 

koncentrācijas dezinfekcijas 

šķīdumu. Mutiski pamatot 

savu izvēli (koeficients – 3). 

15 0 – 1 Izvēlas atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, 

neievērojot darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām. Nespēj 

sagatavot noteiktas koncentrācijas dezinfekcijas šķīdumu.  

2 – 3 Prot izvēlēties atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus, 

ievērojot darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām. Mutiski 

pamato savu izvēli 

Nespēj sagatavot noteiktas koncentrācijas dezinfekcijas šķīdumu 

4 – 5 Spēj izvēlēties un izvērtēt atbilstošus tīrīšanas, mazgāšanas un 

dezinfekcijas līdzekļus, ievērojot darba aizsardzības prasības saskarē ar 

ķīmiskām vielām. Mutiski pamato savu izvēli 

Spēj sagatavot noteiktas koncentrācijas dezinfekcijas šķīdumu  

 

 

Maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 

160   

 


