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Moduļa “Mūsdienīga pieeja konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā” apraksts 

Moduļa mērķis Sekmēt izglītojamā spējas izmantot jaunās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un 

noformēšanā. 

Moduļa uzdevumi Attīstīt izglītojamā prasmes:  

1. Orientēties aktuālajās tendencēs konditorejas izstrādājumu receptūrās. 

2. Izmantot jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu pagatavošanā. 

3. Izmantot jaunākās tendences konditorejas rotājumu veidošanā un konditorejas izstrādājumu 

noformēšanā. 

4. Izmantot darbā mūsdienīgas konditorejas iekārtas, ievērojot darba drošības noteikumus. 

5. Ievērot izejvielu uzglabāšanas higiēniskos režīmus un produktu realizācijas termiņus.  

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

Apgūts modulis „Miltu konditoreja iesācējiem” vai ir pieredze konditorejas darbā.  

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Noslēguma darbs: izglītojamie gatavo saldo vai sāļo konditorejas izstrādājumu, izmantojot zināšanas 

par jaunākām tendencēm pildījumu pagatavošanā, un noformē konditorejas izstrādājumu, ievērojot 

jaunākās tendences.  

Moduļa nozīme/ 

pielietojamība 

Pēc moduļa apguves izglītojamais varēs patstāvīgi vai sadarbībā ar pieredzējušu konditoru gatavot un 

noformēt konditorejas izstrādājumus, izmantojot jaunākās konditorejas izstrādājumu gatavošanas un 

noformēšanas tendences, nodrošinot realizācijas un uzglabāšanas normu ievērošanu.  

Minimālais stundu skaits 66 stundas.  
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MODUĻA “MŪSDIENĪGA PIEEJA KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMU GATAVOŠANĀ UN 

NOFORMĒŠANĀ” 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: orientēties 

jaunākās tendencēs 

konditorejas 

izstrādājumu ražošanā. 

Zina:  konditorejas 

ražošanā 

izmantojamās jaunās 

izejvielas un 

materiālus. 

Izprot: konditorejas 

sortimenta mainīgumu 

un to ietekmējošos 

faktorus.  

1. Aktuālās 

tendences 

konditorejā. 

(15 %) 

1.1. Latvijas 

konditorejas 

sortimenta 

izmaiņas, faktori, 

kas to ietekmē. 

1.2. Jaunas 

izejvielas, 

materiāli. 

1.3. Citu valstu 

konditorejas 

aktualitātes. 

1.1.  Izprot 

konditorejas 

izstrādājumu 

sortimenta izmaiņas 

ietekmējošos faktorus. 

1.2. Izvēlas jaunas 

izejvielas un materiālus 

konditorejas 

izstrādājumu ražošanai 

1.3. Prezentē citas 

valsts konditorejas 

aktualitātes. 

1.1. Kritiski analizē 

jaunākās tendences 

sortimenta izmaiņās, to 

ietekmējošos faktorus. 

1.2.  Izvēlas jaunas 

izejvielas un materiālus 

konditorejas izstrādājumu 

ražošanai, pamato savu 

izvēli. 

1.3. Analizē citu valstu 

konditorejas aktualitātes. 

Saskata līdzības un 

atšķirības. 

Mūsdienu patērētāju prasības 

un modes tendences 

konditorejā. 

Jaunumi izejvielu izvēlē un 

sagatavošanā. 

Citu valstu konditorejas 

ietekme uz konditorejas 

izstrādājumu sortimentu 

Latvijā. 

2.Spēj: veidot dažādus 

konditorejas 

izstrādājumus,  

ievērojot tehnoloģiskā 

procesa secību un 

izejvielu dažādību. 

2. Aktualitātes 

konditorejas 

izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģijā un 

iekārtās. 

(35 %)  

2.1. Konditorejas 

izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģiju 

novitātes. 

2.2. Sāļā 

konditoreja. 

2.1. Izprot jaunākās 

tendences 

konditorejas 

izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģiskajā 

procesā. 

2.1. Izmanto jaunākās 

tendences konditorejas 

izstrādājumu ražošanā. 

2.2. Gatavo un izstrādā 

receptūras sāļo 

konditorejas izstrādājumu 

pagatavošanai. 

Konditorejas izstrādājumu 

iedalījums.  

Sanitārās un higiēnas prasības 

konditorejas izstrādājumu 

gatavošanai, uzglabāšanai un 

realizācijai.  



 

Pieaugušo izglītības modulis “Mūsdienīga pieeja konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā” 

4 

 

 

Zina: jaunākas 

tendences izejvielu 

izvēlē un konditorejas 

izstrādājumu 

gatavošanas 

tehnoloģijā. 

Izprot: mūsdienu 

patērētāju prasības un 

modes tendences 

konditorejā. 

2.3. Saldā 

konditoreja. 

2.4. Mūsdienīga 

pieeja iekārtu 

izvēlei un 

izmantošanai. 

2.2.Prot pagatavot 

sāļos konditorejas 

izstrādājumus pēc 

iepriekš izstrādātas 

receptūras. 

2.3. Prot pagatavot 

saldos konditorejas 

izstrādājumus pēc 

iepriekš izstrādātas 

receptūras. 

2.4. Izvēlas atbilstošas 

iekārtas un inventāru, 

lai pagatavotu saldos 

un sāļos konditorejas 

izstrādājumus. 

2.3. Gatavo un izstrādā 

receptūras saldo 

konditorejas 

izstrādājumu 

pagatavošanai. 

2.4. Izvēlas atbilstošas 

modernas iekārtas un 

inventāru, lai gatavotu 

saldos un sāļos 

konditorejas 

izstrādājumus.  

Tehnoloģisko procesu 

apraksts, mūsdienīga pieeja  

inventāra un iekārtu izvēlei 

(piemēram, resursu un darba 

laika efektīva izmantošana, 

darba ražīgums, videi 

draudzīgas tehnoloģijas). 

Sasaldēšana / starpprodukti 

Mūsdienu patērētāju prasības 

un modes tendences 

konditorejā. 

Jaunumi izejvielu izvēlē un 

sagatavošanā. 

Dažādu ražotāju piedāvājuma 

analīze. 

3.Spēj: daudzveidīgi  

noformēt konditorejas 

izstrādājumus.  

Zina: konditorejas 

izstrādājumu 

noformēšanas 

jaunākās metodes. 

Izprot: jaunākās 

tendences dekorēšanas 

rotājumu izgatavošanā 

konditorejas 

izstrādājumu 

noformēšanai. 

3. Mūsdienīgas 

tendences 

konditorejas 

izstrādājumu 

noformēšanā. 

(30 %) 

3.1. 

Noformēšanas 

veidi un 

palīgierīces. 

3.2. Dekorēšanas 

rotājumu 

pagatavošana. 

3.3. Gatavo 

dekoru 

izmantošana. 

3.4. Dekorēšanas 

zīmējuma un 

3.1. Izvēlas izejvielas 

un nepieciešamos 

palīglīdzekļus 

noformēšanā. 

3.2. Pagatavo 

vienkāršākos dekorus 

no gatavām masām, 

augļiem, šokolādes. 

3.3 Veido nelielas 

kompozīcijas 

izstrādājumu 

noformēšanā pēc 

pieejamā parauga. 

3.1. Analizē jaunākās 

tendences konditorejas 

izstrādājumu gatavošanā, 

izmanto tās ražošanā. 

3.2. Patstāvīgi gatavo 

masas, želejas inovatīvu 

rotājumu un dekoru 

pagatavošanai. 

3.3. Patstāvīgi gatavo 

daudzveidīgus  dekorus 

no dekormasām. 

3.4. Sadarbībā ar klientu 

veido izstrādājumu 

noformēšanas 

Noformēšanā izmantojamās 

izejvielas, to raksturojums. 

Noformēšanā nepieciešamās 

iekārtas un inventārs, to īss 

raksturojums. 

Rotājumu gatavošanā 

izmantojamās gatavās masas, 

želejas, šokolādes veidi, augļi, 

ogas. 

Gatavo dekoru izmantošana 

konditorejas izstrādājumu 

noformēšanā. 
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kompozīcijas 

veidošana. 

kompozīciju, pamatojot 

noteiktu izejvielu, 

rotājumu un krāsu 

saderību. 

Trafaretu gatavošana, 

aerogrāfa izmantošana, 

noformējot konditorejas 

izstrādājumus.  

 

4.Spēj: mūsdienīgi 

gatavot Latvijai 

raksturīgos 

konditorejas 

izstrādājumus, 

noformēt tos. 

Zina: Latvijas 

tradicionālo 

konditorejas 

izstrādājumu 

mūsdienīgu 

noformēšanu un 

pasniegšanu. 

Izprot: citu valstu 

konditorejas 

izstrādājumu tradīciju 

ietekmi uz Latvijas 

konditoreju. 

4. Latvijas 

tradicionālā 

konditoreja XXI 

gadsimtā. 

(10 %) 

4.1. Latvijas 

konditorejas 

izstrādājumu 

sortiments. 

4.2. Tradicionālo 

izstrādājumu 

modernizācija - 

pildījumi un 

noformēšana. 

4.3. Mūsdienīgo 

tendenču 

adaptācija 

Latvijai 

tradicionālo 

konditorejas 

izstrādājumu 

gatavošanā, 

noformēšanā un 

pasniegšanā. 

4.1. Gatavo dažus 

Latvijas nacionālos 

konditorejas 

izstrādājumus. 

4.2. Gatavo dažāda 

veida pildījumus un 

vienkāršākos 

rotājumus, ievērojot 

jaunākās tendences 

pasaules konditorejā. 

4.3. Noformē dažādus 

konditorejas 

izstrādājumus pēc 

pieejamā parauga. 

4.4. Nodrošina 

izstrādājumu pareizu 

uzglabāšanu un 

realizāciju. 

4.1. Patstāvīgi gatavo 

Latvijas nacionālos 

konditorejas 

izstrādājumus 

sortimentā. 

4.2. Pamatojoties uz 

jaunākām tendencēm, 

patstāvīgi gatavo un 

radoši noformē  

nacionālos konditorejas 

izstrādājumus. 

4.3. Patstāvīgi meklē, 

analizē un radoši adaptē 

Latvijas nacionāliem 

konditorejas 

izstrādājumiem pasaules 

jaunākās konditorejas 

tendences un citu valstu 

konditorejas 

izstrādājumu nacionālās 

tradīcijas. 

4.4 Nodrošina 

izstrādājumu uzglabāšanu 

un realizāciju. 

Citu valstu konditorejas 

ietekme uz Latvijas 

konditorejas sortimentu. 

Radošais darbs „Latvijas 

tradicionālā konditoreja XXI 

gadsimtā”: izglītojamie pēta 

pasaules jaunākās konditorejas 

tendences un citu valstu 

konditorejas izstrādājumu 

nacionālās tradīcijas un 

izstrādā savu mūsdienīgu 

Latvijas nacionālās 

konditorejas izstrādājumu 

sortimentu. 
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Noslēguma pārbaudes darbs (10 %) 
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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. Izglītojamie gatavo savu saldo vai sāļo konditorejas izstrādājumu, izmantojot jaunākās tendences pildījumu pagatavošanā, un 

noformē konditorejas izstrādājumu, ievērojot jaunākās tendences. 

3.1.2. Prezentē savu izstrādājumu komisijai. 

3.1.3. Paskaidro, kādas jaunākās tendences tika izmantotas pildījuma pagatavošanā, pamato savu izvēli, piedāvā alternatīvas. 

3.1.4. Paskaidro, kādas jaunākās tendences tika izmantotas izstrādājuma noformēšanā, pamato savu izvēli, piedāvā alternatīvas. 

3.1.5. Aprakstoši (mutiski) novērtē savu gatavo izstrādājumu. 

 

3.2. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: 

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

3.2.1. pagatavošanas tehnoloģiskā procesa,  personīgās un darba higiēnas ievērošanu;  

3.2.2. gatavā konditorejas izstrādājuma atbilstību mūsdienu konditorejas ražošanas tendencēm; 

3.2.3. jaunāko tendenču izmantošanu pildījuma gatavošanā; 

3.2.4. gatavā izstrādājuma noformējuma mūsdienīgumu;  

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

3.2.6. prezentācijas saturu: konditorejas izstrādājuma veida, pildījuma un noformējuma izvēles pamatojumu (mūsdienīgums, 

aktualitāte), alternatīvās iespējas (pildījumam, noformējumam);  
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3.2.7. izglītojamā pašvērtējuma pamatotību par savu izstrādājumu. 
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