
 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE  Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola 

PROGRAMMAS VEIDS  Arodizglītības programma 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS  Ēdināšanas pakalpojumi 

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA  Pavārs  

             2. profesionālās kvalifikācijas līmenis 

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA  Vispārējā vidējā izglītība 

ĪSTENOŠANAS ILGUMS  1 gads 

APGUVES FORMA  Klātiene 

 

Arodizglītības programmas apraksts 

 

Arodizglītības programmas mērķis: 
Izglītības procesa rezultātā sagatavot ēdināšanas uzņēmuma darbinieku, kurš novērtē pārtikas produktu 

kvalitāti, veic to pirmapstrādi, prot rīkoties un kopt ēdināšanas uzņēmuma aprīkojumu, ievēro sanitārijas, 

higiēnas un darba drošības noteikumus, gatavo un noformē ēdienus un piedevas, zina atskaites un 

uzskaites 

pamatus, strādā komandā.  

       

Arodizglītības programmas profesionālie uzdevumi: 
Izglītības procesa rezultātā dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 

 pārzināt jaunākos praksē pielietojamos materiālus, tehnoloģiju un iekārtas, prast to pielietot 

praksē; 

  sadarboties ar klientu;  

 ievērot higiēnas prasības; 

  ievērot darba drošības noteikumus darba vietā; 

 veikt pārtikas produktu kvalitātes novērtēšanu;  

 veikt izejvielu pirmapstrādi, gatavot pusfabrikātus; 

  pielietot produktu termiskās apstrādes veidus ēdienu gatavošanā;  

  gatavot pirmos ēdienus;  

  gatavot mērces; 

  gatavot karstos ēdienus un to piedevas;  

  gatavot putraimu, miltu ēdienus, pastas (makaronu) ēdienus;  

 gatavot dārzeņu ēdienus; 

  gatavot olu un biezpiena ēdienus;  

 gatavot karstās un aukstās uzkodas;  

 gatavot saldos ēdienus; 

  gatavot aukstos, karstos un atspirdzinošos dzērienus;  

  gatavo mīklas izstrādājumus;  

  gatavot nacionālos ēdienus;  

  izmantot garšvielas ēdienu garšas uzlabošanai;  

 kombinēt produktus, ievērojot to garšas īpatnības;  

 noformēt viesu galdus; 

 sastādīt ēdienu tehnoloģisko karti (receptūru);  

 sastādīt ēdienu kalkulāciju. 

 

 

Arodizglītības programmas apguvei nepieciešamās mācību metodes: 
 lekcija; 

 grupu darbs; 

 individuālais darbs; 

 praktiskais darbs 

 mācību ekskursijas u.c. 

 

 

 



 

Arodizglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana: 
Izglītojamie, kuri apguvuši arodizglītības programmu ,,Pavārs" un ieguvuši nepieciešamo 

zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto kvalifikācijas eksāmenu, kas ietver zināšanu un prasmju 

pārbaudi, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem. 

 

Tālākās izglītības iespējas: 
  Absolventi var: 

 turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās; 

 izglītoties dažāda veida profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās; 

 pašizglītoties.



 

 

 

 


