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Moduļa “Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana” apraksts 

Moduļa mērķis Sekmēt izglītojamā izpratni par kulināro mantojumu un ēdienu gatavošanas tradīcijām kā vienu no latviskās 

kultūridentitātes aspektiem   

Moduļa uzdevumi Attīstīt izglītojamā prasmes:  

1. Atpazīt kultūridentitāti raksturojošus indikatorus un ēdienu/pārtikas produktu gatavošanas tradīcijas kā vienu no 

indikatoriem. 

2. Izmantot latviešu virtuvei raksturīgos produktus, ēdienus un tradicionālās gatavošanas tehnoloģijas savā profesionālajā 

darbībā. 

3. Identificēt ES noteiktos marķējumus produktiem „Garantēta tradicionālā īpatnība” un to reģistrēšanas kārtību. 

4. Pagatavot un pasniegt latviešu nacionālās virtuves ēdienus/produktus, ievērojot tradicionālo gatavošanas īpatnību 

kopumu, prezentēt tos kā vienu no latviskās kultūridentitātes iezīmēm. 

Moduļa ieejas nosacījumi Priekšzināšanas par sanitārijas un higiēnas normu ievērošanu pārtikas pārstrādē.  

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Noslēguma darbs:  

1. Izglītojamais pēc izvēles gatavo vienu no Eiropas Savienības Aizsargāto produktu nosaukumu reģistros iekļautajiem 

Latvijas pārtikas  produktiem: Jāņu sieru, sklandraušus vai Latvijas lielos, pelēkos zirņus. 

2. Izglītojamais prezentē izstrādājuma pagatavošanas tehnoloģisko procesu un receptūru. 

Moduļa nozīme 

(pielietojamība) 

Pēc moduļa apguves izglītojamais varēs patstāvīgi pagatavot, pasniegt un prezentēt šādus nacionālos ēdienus: sklandrausis, 

Jāņu siers, Latvijas lielie pelēki zirņi, attīstot Latvijas produktu gatavošanas tradīcijas. 

Tūrisma nozarē strādājošie iegūs nepieciešamās kompetences Latvijas tēla popularizēšanai, prezentējot nacionālos ēdienus 
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kā latviskās kultūridentitātes sastāvdaļu. 

Minimālais stundu skaits 56 stundas.  
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MODUĻA“LATVISKO ĒDIENU GATAVOŠANAS TRADĪCIJU SAGLABĀŠANA” SATURS 

 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms %  no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais saturs Mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksti Idejas īstenošanai 

Vidējs (pietiekams) 

apguves līmenis 

Optimāls apguves 

līmenis 

1. Spēj: atpazīt 

kultūridentitāti 

raksturojošus 

indikatorus. 

Zina: latviešu 

nacionālās 

virtuves īpatnības 

un tās veidojošos 

vēsturiskos 

apstākļus. 

Izprot: 

ēdienu/pārtikas 

produktu 

gatavošanas 

tradīcijas kā 

vienu no 

kultūridentitātes 

sastāvdaļām un 

pasākumu 

1. Nacionālā 

virtuve – 

kultūras 

sastāvdaļa. 

(20 %)  

1.1. Kultūridentitāte, 

to raksturojošie 

indikatori. 

1.2. Latviešu 

nacionālā virtuve kā 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma daļa. 

1.3. Eiropas 

Savienības politika 

tradicionālo produktu 

aizsardzībai. 

 

Atpazīst kultūridentitāti 

raksturojošos indikatorus. 

Pamato nacionālo ēdienu/ 

virtuves dažādu 

ģeogrāfisku un vēsturisku 

apstākļu ietekmi uz 

latviešu tradicionālo 

virtuvi. 

Atpazīst un skaidro ES 

normatīvos aktu prasības 

par Lauksaimniecības 

produkta vai pārtikas 

produkta tradicionālo 

raksturu. 

Nosauc Latvijas 

lauksaimniecības 

produktus, kas ir iekļauti 

reģistrā - ES „Garantētu 

tradicionālo īpatnību 

Skaidro kultūridentitāti 

raksturojošos indikatorus. 

Analizē dažādu 

ģeogrāfisku un vēsturisku 

apstākļu ietekmi uz 

latviešu tradicionālo 

virtuvi. 

Pamato ES normatīvo aktu 

prasības par 

Lauksaimniecības 

produkta vai pārtikas 

produkta tradicionālo 

raksturu. 

Raksturo Latvijas 

lauksaimniecības 

produktus, kas ir iekļauti 

reģistrā - ES „Garantētu 

tradicionālo īpatnību 

reģistrs”. 

Metodisko paņēmienus un 

mācību organizācijas formas 

moduļa vadītājs izvēlas 

atbilstoši izglītojamo 

iepriekšējai sagatavotībai, 

darba un dzīves pieredzei. 

Tēmas kontekstā ieteicams 

apskatīt: Latvijas 

lauksaimniecības un pārtikas 

produktus, kas ir iekļauti ES 

„Garantētu tradicionālo 

īpatnību reģistrs” un ES 

„Aizsargāto produktu 

nosaukumu reģistrs”  
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nepieciešamību 

to aizsardzībai. 

reģistrs”. 

 

 

2. Spēj: 

identificēt ES 

spēkā esošos 

marķējumus 

produktiem 

„Garantēta 

tradicionālā 

īpatnība”. 

Zina: ES 

normatīvajos 

dokumentos 

noteiktos 

produktus un to 

reģistrēšanas 

kārtību. 

Izprot: vietējās 

lauksaimniecības 

produktu izvēles 

nozīmi. 

2.Pārtikas 

produktu un 

ēdienu 

tradicionālās 

gatavošanas 

tehnoloģijas. 

(20%) 

2.1. Latviešu 

nacionālā virtuve un 

tradicionālie svētki. 

2.2. Izejvielu izvēle 

un novērtēšana 

atbilstoši spēkā 

esošajiem ES 

normatīvajiem 

aktiem „Garantētu 

tradicionālo īpatnību 

produktu reģistrs”. 

2.3. Produkta 

reģistrēšanas kārtība 

ES reģistrā 

„Garantētu 

tradicionālo īpatnību 

produktu reģistrs”. 

Nosaka latviešu virtuvei 

raksturīgos produktus, 

ēdienus un tradicionālās 

gatavošanas tehnoloģijas 

savā profesionālajā 

darbībā. 

Raksturo pārtikas 

produktu un izejvielu 

atbilstību ES regulas 

„Garantētu tradicionālo 

īpatnību produktu reģistrs” 

prasībām. 

Skaidro produkta 

pieteikšanas kārtību ES 

reģistram „Garantētu 

tradicionālo īpatnību 

produktu reģistrs”. 

Izmanto latviešu virtuvei 

raksturīgos produktus, 

ēdienus un tradicionālās 

gatavošanas tehnoloģijas 

savā profesionālajā 

darbībā. 

Izvēlas nepieciešamās 

izejvielas atbilstoši ES 

regulas „Garantētu 

tradicionālo īpatnību 

produktu reģistrs” 

prasībām. 

Aizpilda pieteikumu 

produkta reģistrēšanai ES 

reģistram „Garantētu 

tradicionālo īpatnību 

produktu reģistrs”. 

Tēmas kontekstā ieteicams 

apskatīt: 

1. Latviešu ēdienu 

iedalījumu.  

2. Latviešu nacionālo virtuvi 

un tradicionālus svētkus.  

3. Mūsdienu latviešu 

ēdienkarti. 

4. Vietējo lauksaimniecības 

produktu izvēles 

pamatojumu. 
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Spēj: patstāvīgi 

pagatavot latviešu 

tradicionālās 

virtuves ēdienus. 

Zina: produkta 

pagatavošanas 

specifikāciju 

atbilstoši 

Lauksaimniecības 

produkta vai 

pārtikas produkta 

tradicionālajam 

raksturam 

(Regulas (EK) Nr. 

1216/2007. 

Izprot: 

ēdiena/produkta 

kvalitātes 

standartu 

prasības. 

3. Latviešu 

tradicionālās 

virtuves ēdienu 

gatavošana. 

(55 %) 

3.1. Latviešu virtuves 

tradicionālie ēdieni. 

3.2.Sklandrausis – 

pagatavošana un 

prezentācija. 

3.2.Jāņu siers – 

pagatavošana un 

prezentācija. 

3.3. Latvijas lielie 

pelēkie zirņi– 

pagatavošana un 

prezentācija. 

Izvēlas atbilstošas 

izejvielas produkta 

pagatavošanai: 

sklandrausis, Jāņu siers, 

Latvijas lielie, pelēkie 

zirņi. 

Pagatavo sklandrausi, 

Jāņu sieru un Latvijas 

lielos pelēkos zirņus 

atbilstoši kvalitātes 

standartu prasībām. 

Noformē un prezentē 

ēdienu/produktu, tā 

vēsturisko receptūru un 

izgatavošanas procesu. 

Patstāvīgi izvēlas vietējās 

izcelsmes izejvielas 

attiecīga produkta 

pagatavošanai: 

sklandrausis, Jāņu siers, 

Latvijas lielie, pelēkie 

zirņi. 

Patstāvīgi pagatavo 

Sklandrausi, Jāņu sieru un 

Latvijas lielos, pelēkos 

zirņus atbilstoši kvalitātes 

standartu prasībām. 

Prezentē ēdienu/produktu 

kā vienu no latviskās 

kultūridentitātes iezīmēm. 

Pagatavojot un pasniedzot 

latviešu nacionālās virtuves 

ēdienus/produktus, svarīgi 

akcentēt tradicionālo 

gatavošanas īpatnību kopuma 

ievērošanas nozīmīgumu. 

Noslēguma pārbaudījums (5 %) 
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Pārbaudes darbi 

 

1. Ievadvērtēšana 

 

Pārrunas par izvēlēto moduli, sanitārijas un higiēnas normu ievērošanu pārtikas pārstrādē. Mācību tēmas apgūšanas secība un īpatsvars tiek 

individualizēts atbilstoši izglītojamo priekšzināšanām. 

 

2. Kārtējā vērtēšana (ja tāda ir paredzēta moduļa saturā) 

 

Vērtēšana notiek katras tēmas noslēgumā pēc praktisko darbu rezultātiem. Iespējama gan aprakstošā, gan summatīvā vērtēšana. Svarīga ir citu 

vērtējuma un pašvērtējuma iekļaušana. 

 

3. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji) 

 

3.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: 

3.1.1. Izglītojamais izveido un noformē vienu izvēlēto latviešu tradicionālo ēdienu: Jāņu sieru (līdz 1 kg), sklandraušus (10 gab.), Latvijas lielos, 

pelēkos zirņus (2 porcijas).  

3.1.2. Prezentē savu izstrādājumu komisijai kā vienu no latviskās kultūridentitātes iezīmēm.  

3.1.3. Izskaidro izstrādājuma pagatavošanas tehnoloģisko procesu, izmantoto receptūru, iespējamo nepilnību / neatbilstības rašanās cēloņus. 

3.1.4. Aprakstoši (mutiski) novērtē gatavo izstrādājumu (vizuāli un sensori). 

 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 

Kritēriju īpatsvars ir samērojams ar attiecīgās tēmas apguves īpatsvaru. Ieteikts vērtēt:  

3.2.1. pagatavošanas tehnoloģiskā procesa – vēsturiskās receptūras– ievērošanu; personīgās un darba higiēnas ievērošanu; 

3.2.2. gatavā izstrādājuma organoleptiskās īpašības un noformējumu; 

3.2.3. iekļaušanos uzdevumu izpildei un izstrādājuma pagatavošanai atvēlētajā laikā (ieteicamais laiks -  4 stundas); 

3.2.4. pamatojumu: latviešu nacionālās virtuves ēdiens kā latviskās kultūridentitātes iezīme; 
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3.2.5. izglītojamā gatavā izstrādājuma pašnovērtēšanas pamatotību. 

 

Kad novērtēšana ir pabeigta, komisijas locekļi vienojas par izglītojamā noslēguma vērtējumu un aizpilda vērtēšanas protokolu. 
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*moduļa satura īstenošanai tiek izmantoti spēkā esošie ES normatīvie akti 


