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Moduļa “Miltu konditoreja iesācējiem” apraksts 

  

Moduļa mērķis Sekmēt izglītojamā spējas veikt pilna tehnoloģiskā cikla darbu izpildi konditorejas vai ēdināšanas  uzņēmumā un  organizēt 

savu darbu - sagatavot atbilstošās izejvielas, gatavot un noformēt vienkāršus konditorejas izstrādājumus no rauga mīklas, 

kārtainās rauga mīklas, smilšu mīklas un bezrauga kārtainās mīklas, ievērojot receptūru un tehnoloģiskās kartes prasības. 

Moduļa uzdevumi 

 

Attīstīt izglītojamā prasmes:  

- organizēt un plānot savu darbu konditorejas cehā; 

- ievērot darba drošības un higiēnas prasības; 

- sagatavot  izejvielas un produktus darba procesam, ievērojot  uzglabāšanas režīmus un prasības pirmapstrādē; 

- izprast receptūru, tehnoloģisko karšu un kalkulāciju sastādīšanas principus;  

- gatavot rauga mīklas, kārtainās rauga mīklas, smilšu mīklas, bezrauga kārtainās mīklas konditorejas izstrādājumus; 

- veidot rauga mīklas, kārtainās rauga mīklas, smilšu mīklas, bezrauga kārtainās mīklas izstrādājumu starpproduktus; 

- cept sagatavotos starpproduktus un izstrādājumus; 

- sagatavot gatavos izstrādājumus un starpproduktus uzglabāšanai un realizācijai;  

- noformēt vienkāršus konditorejas izstrādājumus. 

Moduļa ieejas nosacījumi Izpratne un  priekšstats par konditora profesiju. Bez iepriekšējām zināšanām un pieredzes.  

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Noslēguma darbs: izglītojamais izveido izvēlētā miltu izstrādājuma tehnoloģisko karti, kalkulāciju un veido savu 

konditorejas izstrādājumu (līdz 1 kg) un prezentē to komisijai.  
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Moduļa nozīme Pēc moduļa apguves izglītojamais, ievērojot darba un higiēnas prasības, varēs patstāvīgi vai sadarbībā ar pieredzējušu 

konditoru ražot – veidot, cept – konditorejas izstrādājumus no rauga mīklas, kārtainās rauga mīklas, smilšu mīklas, kārtainās 

bezrauga mīklas.  

Izglītojamais pratīs aprēķināt  konditorejas izstrādājumu pašizmaksu un cenu. 

Modulis „Miltu konditoreja iesācējiem” atbilst konditora palīga profesijas standarta prasībām. Apgūstot papildu mācību kursus 

atbilstoši "Konditora palīgs” profesijas standartam, iespējams iegūt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanu kvalifikācijā “Konditora palīgs”.  

Minimālais stundu skaits 42 stundas.  
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MODUĻA “PIRMIE SOĻI KONDITORA DARBĀ. MILTU KONDITOREJA  IESĀCĒJIEM” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Temats 

(apjoms% no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais 

saturs 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Idejas īstenošanai 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: ievērot 

personīgās higiēnas 

prasības. 

Zina: pārtikas apriti 

regulējošos ES un 

LR normatīvos 

aktus. 

Izprot: labas 

higiēnas prakses 

vadlīnijas un 

minimālās higiēnas 

prasības pārtikas 

rūpniecības 

uzņēmumā. 

1.  Higiēnas 

prasības 

pārtikas apritē.  

(10 % no 

moduļa kopējā 

apjoma) 

1.1. Minimālās 

higiēnas prasības 

pārtikas rūpniecības 

uzņēmumā. 

1.2. Labas higiēnas 

prakses vadlīnijas. 

1.3. Personīgās 

higiēnas prasības. 

1.4. Pārtikas 

nekaitīguma 

nodrošināšanas 

sistēma (HACCP). 

1.1. Ievēro personīgās 

higiēnas un darba 

prasības ražošanas 

procesos atbilstoši 

normatīvo aktu 

prasībām. 

1.2. Izprot pārtikas 

apriti regulējošos ES un 

LR normatīvos aktus. 

1.3. Izskaidro 

dezinfekcijas, 

dezinsekcijas un 

deratizācijas nozīmi. 

1.4. Lieto atbilstošus 

dezinfekcijas līdzekļus. 

1.1.  Ievēro personīgās 

higiēnas un darba prasības 

ražošanas procesos, 

atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

1.2. Izprot un argumentēti 

pamato ES un Latvijas 

pārtikas aprites 

uzraudzības un kontroles 

sistēmas prasības un to 

ievērošanas nozīmi. 

1.3. Pamato rīcību  

dezinfekcijas, 

dezinsekcijas un 

deratizācijas 

nodrošināšanai. 

1.4. Izvēlas un pareizi lieto 

atbilstošus dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Vadītājs izvēlas  moduļa  

metodiskos paņēmienus un 

mācību organizācijas formas 

atbilstoši izglītojamo 

iepriekšējai vispārējai 

sagatavotībai un dzīves 

pieredzei.  

Demonstrējumi, praktiskais 

darbs individuāli un pāros, 

informācijas tehnoloģiju 

izmantošana, informācijas 

apkopošana, prezentācija, 

simulācijas un lomu spēles, 

situāciju analīze, projektu 

metode, on-line 

konsultācijas. 

Tēmas apguves laikā 

akcentēt: 
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1.5. Nodrošina pārtikas 

kvalitāti un nekaitīgumu, 

ievērojot paškontroles 

sistēmas pamatprincipus.  

 

1. Nepieciešamību iziet 

veselības pārbaudi. 

2. Nepieciešamību apgūt 

mācību kursu ,,Minimālās 

higiēnas prasības pārtikas 

uzņēmumā’’,  uzsākot 

darbu pārtikas apritē. 

3. Pārtikas piesārņojuma 

novēršanu (bioloģisko, 

ķīmisko, fizikālo). 

2. Spēj: aprēķināt 

konditorejas 

izstrādājumu 

pašizmaksu un cenu, 

lietot tehnoloģisko 

dokumentāciju. 

Zina: konditorejas 

izstrādājumu cenu 

veidojošos faktorus 

un cenu kalkulācijas 

būtību. 

Izprot: cenu 

kalkulācijas 

principus. 

2. Konditorejas 

izstrādājumu 

pašizmaksas 

un cenas 

kalkulācija. 

(10 % no 

moduļa kopējā 

apjoma) 

2.1. Izmaksu 

noteikšana un 

klasifikācija. 

2.2. Pašizmaksas 

aprēķināšana un cenas 

noteikšana. 

2.1. Nosaka uz 

konditorejas 

izstrādājumu 

attiecināmo izmaksu 

veidus, klasificē 

izmaksas. 

2.2. Aprēķina 

kalkulāciju.  

2.3. Ievēro pārdošanas 

cenas veidošanās 

principus. 

2.4. Ievēro kvalitātes 

standartu prasības. 

2.1. Nosaka un raksturo uz 

konditorejas izstrādājumu 

attiecināmo izmaksu 

veidus, klasificē izmaksas. 

2.2. Aprēķina  

konditorejas izstrādājumu 

pašizmaksu, pamato 

izmaksu rašanos avotus.  

2.3. Nosaka konditorejas 

izstrādājumu cenu. 

2.4. Ievēro kvalitātes 

standartu prasības un 

tehnoloģiskās prasības 

ražošanas procesos un 

kopējā ražošanas plūsmā. 

Kalkulācijas aprēķināšana 

pēc parauga, pēc receptes. 

Dažādu faktoru, piemēram, 

gatavošanas tehnoloģisko 

procesu ietekme uz 

produkta pašizmaksu un 

cenu.  
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3. Spēj: organizēt 

savu darba vietu un 

izmantot darbā 

tehnoloģiskajam 

procesam atbilstošas 

iekārtas un 

inventāru. 

Zina: ražošanas 

procesa 

organizācijas 

principus.  

Izprot: iekārtu un 

inventāra 

izmantošanu un 

kopšanu. 

 

3. Konditorejas 

ražošanas 

process, 

iekārtas un 

inventārs. 

(15 % no 

moduļa kopējā 

apjoma) 

3.1. Konditorejas 

izstrādājumu 

ražošanas procesa 

organizācija. 

3.2. Konditorejas 

izstrādājumu ražošanā 

izmantotās iekārtas un 

inventārs. 

 

 

3.1. Organizē savu 

darba vietu un 

ražošanas procesus. 

3.2. Izvērtē 

tehnoloģisko iekārtu, 

inventāra tehnisko 

stāvokli un gatavību 

darbam. 

3.3. Izvēlas iekārtas un 

inventāru atbilstoši 

darba uzdevumam. 

3.4. Veic iekārtu un  

inventāra sakopšanu. 

3.1. Plāno un veic savu 

darbu, racionāli 

organizējot darba vietu un  

ražošanas procesus.  

3.2. Izvērtē tehnoloģisko 

iekārtu, inventāra tehnisko 

stāvokli un gatavību 

darbam. 

3.3. Izvēlas un lieto  

iekārtas un inventāru 

atbilstoši darba 

uzdevumam, pamato savu 

izvēli. 

3.4. Patstāvīgi veic iekārtu 

un inventāra sakopšanu. 

Ražošanas process tiek 

demonstrēts, par pamatu 

ņemot konditorejas 

izstrādājumu veidošanu no 

rauga mīklas.  

 

 

4. Spēj: atbildīgi 

izvēlēties atbilstošus  

produktus, izejvielas 

un materiālus. 

Zina: izejvielu 

raksturojumu,  

kvalitātes prasības, 

izmantošanu, 

saderību un 

pirmapstrādi. 

4. Pārtikas 

produktu 

izvēle un 

saderība. 

(10% no 

moduļa kopējā 

apjoma) 

4.1. Miltu konditorejas 

izstrādājumu 

gatavošanai 

nepieciešamo izejvielu 

izvēle, vizuālais un 

sensorais vērtējums un 

pirmapstrāde. 

4.2. Izejvielas, to 

kvalitāte,   vizuālais un 

sensorais  novērtējums, 

4.1. Izvēlas 

nepieciešamās 

izejvielas konditorejas 

izstrādājuma 

pagatavošanai. 

4.2. Vizuāli un sensori 

novērtē izejvielas. 

4.3. Izskaidro pārtikas 

produktu apstrādes un 

dabiskos zudumus, 

4.1. Patstāvīgi izvēlas 

nepieciešamās izejvielas 

konditorejas izstrādājuma 

pagatavošanai, pamato 

savu izvēli. 

4.2. Vizuāli un sensori 

novērtē  izejvielas, nosaka 

izejvielu saderību. 

4.3. Prognozē pārtikas 

produktu apstrādes un 

dabiskos zudumus, 

Termiskās apstrādes un 

dabiskie zudumi.  

Dažādu mīklu 

starpproduktu svara zudumi 

termiskās apstrādes laikā.  

Izmaiņas termiskās 

apstrādes laikā. 

Ieteicams apskatīt sekojošu 

produktu  vizuālo un 

sensoro  novērtējumu, 
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Izprot: vizuālā un 

sensorā novērtējuma 

kritērijus. 

 

sagatavošana ražošanai, 

lietošana. 

izmaiņas termiskās 

apstrādes laikā. 

4.4. Sagatavo izejvielas, 

produktus, materiālus 

un piedevas atbilstoši 

mīklas veidam. 

4.5. Raksturo pārtikas 

produktiem un 

izejvielām atbilstošu 

iesaiņojumu. 

 

izmaiņas termiskās 

apstrādes laikā. 

4.4. Sagatavo 

nepieciešamā  daudzumā 

izejvielas, produktus, 

materiālus un piedevas 

atbilstoši mīklas veidam. 

4.5. Raksturo pārtikas 

produktu un izejvielu 

iesaiņojumu, marķējumu. 

4.6. Ievēro izejvielu aprites 

secību. 

sagatavošanu ražošanai, 

izmantošanu:  

- milti un ciete;  

- piens un piena 

pārstrādes produkti;  

- saldumvielas;  

- taukvielas;  

- olas, olu melanžs, olu 

pulveris;  

- mīklas irdinātāji;  

- rieksti;  

- garšvielas;  

- augļi, ogas, citrusaugļi; 

- recinātājvielas;  

- pārtikas skābes;  

- krāsvielas;  

- esences; 

- alkoholiskie dzērieni, to 

pārstrādes produkti. 

5. Spēj: patstāvīgi  

gatavot un noformēt 

konditorejas 

izstrādājumus 

atbilstoši receptūrai.  

Zina: gatavo 

izstrādājumu un 

starpproduktu 

5. Konditorejas 

izstrādājumu 

gatavošana un 

noformēšana. 

(45 % no 

moduļa kopējā 

apjoma)  

5.1. Rauga mīklas 

veidi, izstrādājumu 

sortiments. 

5.2. Bezrauga mīklas 

veidi, izstrādājumu 

sortiments. 

5.3. Miltu konditorejas 

izstrādājumu 

noformēšana. 

5.1. Izvēlas izejvielas 

un tehnoloģisko 

procesu noteiktas 

mīklas pagatavošanai. 

5.2. Gatavo rauga 

mīklas un kārtainās 

rauga mīklas 

izstrādājumus (pēc 

5.1. Izvēlas precīzu 

izejvielu daudzumu un 

tehnoloģisko procesu 

noteiktas mīklas 

pagatavošanai. 

5.2. Patstāvīgi gatavo un 

izstrādā receptūras rauga 

mīklas un kārtainās rauga 

Strādāt ar dažādu 

dokumentāciju, t.sk., 

receptūras, tehnoloģiskās 

instrukcijas, tehnoloģiskās 

kartes, tehnoloģiskās 

shēmas. 

Rauga mīklas (ar un bez 

ierauga), kārtainās rauga 

mīklas, smilšu mīklas, 
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uzglabāšanas 

režīmus un termiņus.  

Izprot: gatavo 

izstrādājumu 

kvalitātes 

novērtēšanas 

kritērijus. 

5.4. Miltu konditorejas 

izstrādājumu un 

starpproduktu 

uzglabāšana. 

iepriekš izstrādātas 

receptūras). 

5.3. Gatavo smilšu 

mīklas izstrādājumus 

(pēc iepriekš izstrādātas 

receptūras). 

5.4. Gatavo bezrauga 

kārtainās mīklas 

izstrādājumus (pēc 

iepriekš izstrādātas 

receptūras). 

5.5. Novērtē gatavā 

izstrādājuma kvalitāti. 

5.6. Izskaidro defektu 

rašanās iemeslus. 

5.7. Noformē 

konditorejas 

izstrādājumu. 

mīklas konditorejas 

izstrādājumiem. 

5.3. Patstāvīgi gatavo un 

izstrādā receptūras smilšu 

mīklas konditorejas 

izstrādājumiem. 

5.4. Patstāvīgi gatavo un 

izstrādā receptūras  

bezrauga kārtainās mīklas 

konditorejas 

izstrādājumiem. 

5.5. Novērtē gatavā 

izstrādājuma kvalitāti, 

patstāvīgi uzlabo to. 

5.6. Izskaidro defektu 

rašanās iemeslus un novērš 

tos. 

5.7. Noformē konditorejas 

izstrādājumu, pamato savu 

izvēli.  

bezrauga kārtainās mīklas  

gatavošanas paņēmieni.  

Kvalitātes prasības dažādām 

mīklām. 

Mīklas sadale, izstrādājumu 

veidošana, uzraudzēšana, 

virsmas apdare.  

Konditorejas izstrādājumu 

cepšanas režīmi. Cepšanas 

veidi, piemēram,  

konditorejas krāsnī un lielā 

tauku daudzumā.  

Izstrādājumu defektu 

noteikšana un novēršana, 

rašanās iemeslu noteikšana. 

Izstrādājuma kvalitātes 

uzlabošana. 

Gatavo izstrādājumu 

novērtēšana (vizuāli un 

sensori). 

Gatavo izstrādājumu un 

starpproduktu uzglabāšanas 

režīmi un termiņi. 

Realizācijas termiņi, 

uzglabāšanas veidi un 

temperatūras. 
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Noslēguma pārbaudes darbs (10 % no moduļa kopējā apjoma) 
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Pārbaudes darbi 
1. Ievadvērtēšana  

 

Pārrunas par izvēlēto moduli. Mācību tēmas apgūšanas secība un īpatsvars tiek individualizēts atbilstoši izglītojamo priekšzināšanām. 

 

2. Kārtējā vērtēšana  

 

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 izvēlētā miltu izstrādājuma tehnoloģisko karti un kalkulāciju.  

3.1.2. Veido un noformē savu mīklas konditorejas izstrādājumu (līdz 1 kg).  

3.1.3. Prezentē savu izstrādājumu komisijai.  

3.1.4. Izskaidro izstrādājuma pagatavošanas tehnoloģisko procesu, izmantoto receptūru, iespējamo defektu rašanās cēloņus. 

3.1.5. Uzrāda tehnoloģisko karti un izlietoto izejvielu aprēķinu (kalkulāciju). 

3.1.6. 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 ievērošanu;  

3.2.2. tehnoloģiskās kartes un kalkulācijas izstrādi;  

3.2.3. personīgās un darba higiēnas ievērošanu;  

3.2.4. gatavā izstrādājuma organoleptiskās īpašības;  

3.2.5. izstrādājuma noformējumu;  

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

3.2.7. prezentācijas saturu;  

3.2.8. izglītojamā gatavā izstrādājuma novērtēšanas pamatotību. 
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Kad novērtēšana ir pabeigta, komisijas locekļi sanāk atsevišķā telpā un pārrunā savus iespaidus un vērtējumus, vienojas par izglītojamā noslēguma vērtējumu 

un aizpilda vērtēšanas protokolu. 
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